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urdy Fehér János már 
böl csészhallgatóként is 
az avantgárd irodalom, 
a mûvészetelmélet és 
a kortárs képzômûvé-
szet iránt érdeklôdött. A 

nyolcvanas évek végén az akkori Német 
Szövetségi Köztársaságba emigrált, ahol 
egy felszabadultabb, nyitottabb és kép-
zômûvészetileg „pörgôbb” világba érke-
zett. Galériákat, köz- és magángyûjtemé-
nyeket látogatott, és – hol szellemi, hol 
fizikai munkával megkeresett – pénzét 
arra költötte, hogy mindig ott igyekez-
zen lenni, ahol állandóan meghatározó 
mûvészeti események történnek. Ebbôl 
a szempontból Nyugat-Berlin számá-

ra lenyûgözô és meghatározó élményt 
jelentett. Megfogalmazása szerint „úgy 
tûnt, az oroszok csak azért kerítették 
körbe a várost, hogy védett kertet bizto-
sítsanak a mûvészet burjánzó új növényi 
rendjeinek; még az ellenzéki politizálás 
is egyfajta új formavilágként tündökölt 
a maga underground layout-jával, szita-
nyomataival és xerox univerzumával, a 
fogyasztói társadalom ravasz mémjei 
pedig beteges sápadtságot kaptak a kre-
uzbergi punkok éjszakai tüzeinél”.
Ugyanitt találkozott a kortárs mûgyûj-
téssel mint életformával, illetve az ezt 
különbözô indíttatásból mûvelô gyûj-
tôkkel. Számára úgy tûnt, hogy ezek 
a gyûjtôk úgy gondoltak megszerzett 
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MANIPULÁCIÓT 
BLOKKOLÓ VÉDÔFAL

KURDY FEHÉR JÁNOS (1964)
Magyar irodalom és irodalomelmélet szakon 
végzett, majd néhány éves nyugat-európai 
tartózkodást követôen Magyarországra vissza-
térve kommunikációs szakemberként dolgo-
zott többek között a Hill & Knowlton illetve a 
barátaival közösen alapított Avantgarde Group 
ügynökségeknél. Kommunikációs feladatai 
mellett aktívan foglalkozik mûvészettel, költe-
ményeket és mûvészetelméleti esszéket ír.
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Mindezen ismeretekkel, tapasztalatokkal 
és ideákkal felfegyverkezve elérkezett-
nek látta az idôt, hogy maga is képeket 
gyûjtsön. Nem feltétlenül és azonnal 
sokat, nem is módszeresen, viszont a 
számára legfontosabbnak tûnô mûvé-
szektôl, akiknek a mûtárgyakban rögzí-
tett világlátása a legeredetibb és egyben 
a legmegrázóbb volt. Ezek a mûvek szá-
mára „a manipulációt blokkoló védôfa-
lat képeznek” a fogyasztói információ-
áradatnak és a tömegkommunikációnak 
a magánszférába való behatolása ellen.
Ezért is fontosak számára többek között 
(Kardos) Botond acél és mûanyag szob-
rai, kamionponyvára festett és ragasztott 
reliefje, amelyek mindig az autentikus 

személyiségre és felelôsségvállalásra 
figyelmeztetik. Érdemes kiemelni a 
gyûjteménybôl még néhányat a Kurdy 
Fehér János számára leginkább megha-
tározó darabok közül. Milorad Krstic 
20. századot felölelô vizuális dadaista 
manifesztuma tárgyainak segítségével 
„a szellemi búvópatakok medreit tart-
ja figyelemmel”, Minyó Szert Károly 
fotómunkáiban „a történelem történe-
tekbôl épülô világa világít”, Sara Berti 
vízbe lépô figuráját „az olasz reneszánsz 
kortárs aktualizálásáért”, St. Auby 
Tamás képeit poétikusságukért kedveli, 
Baranyai Levente óriási mûve pedig „a 
globális világunkat kiadó információs 
nézôpontot demonstrálja” a gyûjtônek.

kincseikre, mint egyfajta adekvát társa-
dalomkritikai akcióra, amelyet ügyesen, 
de polgári módon, azaz vásárlással tud-
tak kivitelezni. A mûtárgyakkal együtt 
egyfajta kritikai státuszt is vásároltak 
maguknak, amely sokkal fontosabbnak 
tûnt számukra, mint a tárgyak valós 
piaci értéke.
Szintén fontos tapasztalat volt, hogy 
meg figyelhette az új mûvészeti (világ)
rend születését, legfôképpen a mûvészet 
és pénz kortárs kapcsolatát, a mediali-
tás, a marketing, az internet szerepének 
növekedését. Nem véletlen tehát, hogy 
hazatérve kommunikációs tanácsadó 
lett, vállalati- és kríziskommunikációs 
feladatok mellett a mûvészeti kommu-
nikációban is próbára tette képességeit. 
Ezen kihívások során testközelbôl figyel-
hette meg, hogy „a kortársmûvészet már 
nem tárgyszerûségében és kritikai atti-
tûdjével lett jelenvalóvá, társadalmi ható-

erôvé vagy polgárpukkasztóvá, hanem az 
életviteli, fogyasztói és világnézeti trend-
alkotás alkímiai konyhájába húzódott, 
ahol a mûvészek a társadalmi dizájne-
rek, fogyasztási pszichológiát mûvelô 
szakácsok, életstílus szomöliék és saját 
hírnevükkel jól gazdálkodó házfônökök 
magasan fizetett új rendjét alkották”.
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