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A kutatás témája, célkitűzései és tézisei 
 
Lakner László a magyarországi neoavantgárd kulcsfigurái közé tartozik. Ugyan számos 
publikáció foglalkozik művészetével, mégis jelen disszertáció tesz első ízben kísérletet az 
életmű egészének komplex feldolgozására. A dolgozat kiindulópontja az életmű egyik 
nemzetközi összevetésben is szinte egyedülálló sajátossága: a rendkívüli mértékű stiláris és 
mediális heterogenitás. A művész nem kötelezi el magát egyetlen stílus és művészetfelfogás 
mellett sem, életműve inkább egymástól radikálisan eltérő stílusok és médiumok egymás mellé 
rendelésére épül. Lakner művészete összefüggésbe hozható a szürnaturalizmussal, a pop arttal, 
a fotórealizmussal, a konceptuális művészettel, a szkripturális karakterű informel festészettel. 
Lakner egyszerre absztrakt és realista, egyszerre kapcsolódik a festészet hagyományaihoz és 
kérdez rá azok létjogosultságára. Művészetét – amint erre egy konceptuális művének címében 
is utal – egyszerre jellemzi az avantgárd kísérletező attitűdje és a művészeti hagyományokra 
való visszatekintés, egy sajátosan értelmezett „arrièregarde”. A disszertáció az előre és a 
hátratekintés, az „avantgarde” és az „arrièregarde” kettőségét és dinamikáját vizsgálja az 
életműben. 
 
A dolgozat abból a feltevésből indul ki, hogy Lakner életművében a különböző stílusok a 
képalkotás különböző alternatíváit reprezentálják. A polifónikus életmű idézetekkel és 
(művészet)történeti referenciákkal telített – a művész gyakran azonosul más személyekkel és 
modellez történeti-társadalmi helyzeteket. A stílusváltások gyakorisága leírható a művész 
azonosulási kísérleteinek, „identifikációs játékainak” kontextusában. A művész origója a 
mediális sokrétűség ellenére is mindvégig a festészet marad. A lakneri életművet meghatározza 
a festészet avantgárd kritikája és a klasszikus festészethez való kapcsolódás iránti igény között 
feszülő ellentét. Életműve művészet-, irodalom- és kultúrtörténeti referenciák sűrű hálózataként 
írható le. A belső (motivikus és tematikus) összefüggéseket azonban csakis abban az esetben 
lehetséges átlátni, ha áttekintéssel rendelkezünk az életmű egészéről. A disszertáció az 
életműben visszatérő idézetek és referenciák számbavételére és „összeolvasására” tesz 
kísérletet, és ezeken keresztül a festészet és a nem-festészet, a múlt és a jelen dinamikáját 
vizsgálja Lakner művészetében.  
 
A kutatás választott módszerei 
 
A disszertáció alapkutatásra épül, amelyet a mellékelt – több mint 1000 oldalas – dokumentáció 
összegez. A szerző mintegy 4000 műtárgyat dolgozott fel és rendszerezett, ezentúl többezer 
dokumentumot gyűjtött össze. Különleges körülmény, hogy a kutatás a művésszel szoros 
együttműködésben valósulhatott meg. A dokumentáció jelentős része eddig nem publikált 
műalkotásokat és dokumentumokat vonultat fel, amelyek nemcsak a Lakner-életműről, hanem 
a hatvanas és hetvenes évek magyarországi művészetéről kialakult kép árnyalását is lehetővé 
teszik. 
 
A disszertáció az életművet monografikusan dolgozza fel, de fókuszában mindvégig a 
történetiség és a referencialitás kérdésének vizsgálata marad. A dolgozat mindemellett 
megkísérli az életmű történeti összefüggéseit és kultúrpolitikai kontextusait is bemutatni. 
Elsősorban a művész magyarországi periódusaira fókuszál, ám áttekinti a németországi alkotói 
periódusokat is, és első ízben vizsgálja együtt az egymástól jelentősen eltérő magyarországi és 
németországi pályaszakaszt. A dolgozat olvasható ugyan monográfiaként (és ennyiben jelentős 
hiányt pótol), ám a kulcsműveket bemutató, esettanulmányszerű műértelmező fejezetek túl is 
mutatnak a monográfia műfaján. 
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A dolgozat felépítése 
 
A disszertáció a széleskörű kutatástörténeti és recepciótörténeti áttekintést követően az életmű 
különböző pályaszakaszait kronologikus sorrendben mutatja be. 
 
A realizmus alternatívái című fejezet a művész szürnaturalista periódusát és annak közvetlen 
előzményeit – az 1956 és 1964 közötti pályaszakaszt – vizsgálja, bemutatva a művész korai 
figurális festészetét, megvizsgálva, hogy Lakner diploma-művein miképp kereste a szocialista 
realizmus alternatíváit, mennyiben tekinthetők az említett festmények a szocialista realizmus 
kritikáinak, illetve kitér a művész szürnaturalista periódusának kulcsműveire, különös 
tekintettel a Varrólányok Hitler beszédét hallgatják (1960) című festményre.  
 
A nemzetközi pop felé című fejezet Lakner pop arttal összefüggő alkotásait tárgyalja, az 1964 
és 1969 közötti periódusra fókuszál. A korszak fontos műveinek – Hírek (1964), Rembrandt 
tanulmányok (1966), Metamorfózis (1964-67), Száj (1969) és mások – bemutatásán túl elemzi 
Lakner a Kulturális Kapcsolatok Intézetében 1969-ban rendezett első önálló kiállítását és kitér 
a művész pop arttal összefüggésbe hozható szobrászati tevékenységére, továbbá alkalmazott 
grafikusi munkásságára is.   
 
Az identitás struktúrák című fejezet a művész 1969 körüli átmeneti periódusára fókuszál, a 
Kötél (Identitás) (1969) című alkotás esettanulmányszerű bemutatásán keresztül azt vizsgálja, 
hogy Lakner miképp került egyre közelebb a konceptuális művészethez, és mennyiben voltak 
jelen a pop arttal összefüggő korábbi alkotásokon a művész későbbi konceptuális művészetének 
sajátosságai.  
 
A Konceptualizmus útjai című fejezet Lakner 1970 és 1974 közötti művészetét mutatja be, 
amelyet a (fotó)realista festészet és a főképp fotó-, illetve szövegalapú konceptuális művészet 
párhuzamossága jellemez. Bemutatja a művész Összegyűjtött dokumentumok című fotórealista 
festménysorozatát, az Önmodellezések című konceptuális sorozatot, illetve a művész további 
konceptuális alkotásait. Kitér az Összegyűjtött dokumentumok című sorozattal párhuzamosan 
alkotott realista alkotásokra, a különböző anyagokat, struktúrákat (utcaköveket, paprikákat, filc 
halmokat, kávészemeket, zsebkendőket) bemutató Reál-struktúrák című grafikai és festmény-
sorozatra, a trompe l’oeil hagyományát idéző, felkötözött könyveket ábrázoló festményekre, az 
emberi írást tematizáló képekre (például a Szignatúrák című sorozatra). Szintén elemzi a 
művész experimentális filmjeit, illetve a könyvobjektekből álló kiterjedt sorozatát is.  
 
A következő, Lakner első „átmeneti” németországi korszakát bemutató fejezet a művész 1975 
és 1980 közé eső periódusára fókuszál, különös tekintettel a művész írásos dokumentumokat 
fotografikus hűséggel ábrázoló festmény-sorozataira (Schopenhauer sorozat, 1975-76), A 
festészet számára meghódított lapok című könyvobjektek csoportjára, illetve a Leonardót és 
Marcel Duchamp-ot parafrazeáló festményekre.  
 
A Recitációk – idegen nyelven című fejezet a művész 1980 és 1995 közötti periódusára 
fókuszál: Lakner 1981-82-ben egy évet New York-ban töltött a PS1 ösztöndíjasaként. A fejezet 
címe Lakner művészetének egyik alapvető témájára utal. Miután Németországba emigrált, az 
idézetszerűség a korábbi időszakoknál is fontosabb sajátosságává vált művészetének, és ezzel 
párhuzamosan egyre fontosabb témájává vált az idegenség kérdése: az idegen nyelv elsajátítása. 
A nyelv ezúttal szó szerint is érthető, amennyiben Lakner idegen vendégszövegeket fest meg, 
illetve a németországi és amerikai közegekben tematizálja a magyar nyelvű szövegek 
idegenségét is. Az idegen nyelv ugyanakkor tekinthető metaforának is: utalhat az idegen 
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közegekkel és idegen stílusokkal való szembesülésre. Lakner László New York-i műveinek 
mindez meghatározó témájává vált. Ebben az időszakban kezdte meg a művész Isa pur című 
sorozatát, amely az első magyar nyelvemléket tematizálta, illetve ekkor vált az életmű 
meghatározó szereplőjévé és témájává Paul Celan alakja (Schwarze Milch sorozat), amely első 
ízben 1971-ben jelent meg a művész egyik konceptuális alkotásán. A fejezet sorra veszi a 
művész New York-ban megkezdett sorozatait (Isa Pur képek, Fejek és koponyák sorozat), 
külön alfejezetben tárgyalja a Celan-motívum alakulását a fejezet határain is túlnyúlva, az 
1990-es és 2000-es évekre is kitekintve. 
 
Az utolsó, Poszt-szkripturális festészet című fejezet az 1990-es évektől megkezdett sorozatokat 
mutatja be: a Splitterbilder („Cserép-” vagy „Forgácsképek”) című műcsoportot, a Lettre 
imaginaire című festményeket, illetve a Háló motívumot ábrázoló alkotásokat. Az 1990-es 
években Lakner művészetében fokozatosan háttérbe szorult a szkripturális festészet. A 
fejezetben megvizsgálja a művész poszt-konceptuális karakterű „betűképeit”, továbbá azokra 
az esetekre is kitér, amikor Lakner – a hetvenes évek után újra – elhagyta a festészet területét: 
visszatért a fotó médiumához, fényképeit több esetben festménnyel is kombinálta. A dolgozat 
a jelenleg is bővülő és alakuló életmű legfrissebb alkotásaira is kitér. Az utóbbi években Lakner 
művészetében egyre fontosabbá vált az önreflexió gesztusa: a művész gyakran újrafesti, 
újragondolja korábbi alkotásait. A felületek oldottabbá válnak, a festmények ennyiben nem 
replikának, hanem inkább sajátos remake-eknek tekinthetők. Az idő múlására reflektálnak 
Lakner azon festményei, amelyeken visszatér a portré műfajához: képzeletbeli portréi a művész 
saját múltját, illetve a művészet- és kultúrtörténeti múltat is megidézik. A fejezet Lakner a 
legutóbbi években festett alkotásait is bemutatja, és ezáltal a disszertáció egésze mintegy hatvan 
évnyi időszakot fog át. 
 
Az értekezés főbb eredményei 
 
A dolgozat első ízben mutatja be az ún. Iparterv-generáció egyik legfontosabb művészének 
életművét teljességre törekvően. Számos eddig ismeretlen művet és forrást dolgoz fel, és ezek 
tükrében nemcsak Lakner művészete, hanem az egész korszak magyarországi művészetének 
egyes aspektusai is újragondolhatóvá válnak. Példa erre a „hivatalos” és az „alternatív”, a 
„támogatott” és a „tiltott” művészet közhelyszerű dichotómiájának az újragondolása, a gyakran 
baloldali szellemiségű, mégis „ellenzéki” realista festészet ambivalens kultúrpolitikai 
pozíciójának a vizsgálata vagy a (neo)avantgárd művészek az alkalmazott művészetek területén 
betöltött helyének és szerepének az alaposabb elemzése. Mindemellett a dolgozat arra a 
kérdésre is több ízben reflektál, hogy mennyiben és miképp alkalmazhatók lokális kontextusban 
az eredendően nyugati területen létrejött művészettörténeti fogalmak. 
 
Az utóbbi években kiállítások és kutatási programok sora kísérelte meg a hidegháború 
művészettörténetét globális kontextusban újragondolni. Ezeknek az újabb nemzetközi 
kutatásoknak a legfontosabb eredményei közé tartozott a pop art és a postwar művészet 
fogalmának az újraértékelése. A korábban uralkodó nyugati nézőpontú elbeszélést felváltja a 
bemutatásnak egy polifonikusabb, plurálisabb módja, amely a centrum és a periféria között nem 
feltételez többé hierarchikus viszonyt. Ezekben a kutatásokban különösen nagy hangsúllyal 
jelenik meg a kulturális transzfer kérdése, az információ és a stílusok áramlásának analízise. 
Jelentős kérdésként merül fel, mennyiben „fordíthatók le” a különböző társadalmi-poltikai és 
kulturális összefüggések más közegekben. 
 
Az ilyen kutatásokban rendszerint kitüntetett figyelmet szentelnek azoknak a művészeknek, 
akik művészetükben a különböző összefüggések „lefordítását” tematizálják. Lakner 
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művészetében fontos dilemmaként jelenik meg az eltérő nyelvek, társadalmak, stílusok, 
referenciák, korok és korszakok közötti átjárások lehetősége. A művész egyszerre vizsgálja 
saját identitását és a festészet identitását. Az utóbbi években kibontakozó, a pop art és a 
fotórealizmus fogalmának újragondolására irányuló nemzetközi tudományos diskurzusokban 
egyre jelentősebb figyelem irányul Lakner korai alkotásaira. Lakner életművének első komplex 
áttekintése nemcsak a közelmúlt művészetére vonatkozó hazai kutatások számára szolgál 
fontos adalékokkal, hanem a fent említett nemzetközi kutatások számára is. 
 
 
 
 
Fehér Dávid publikációi Lakner Lászlóról és a korszak magyarországi művészetéről 
 
 
2010 
 
Fehér Dávid: Lakner László Homokkönyve, Balkon, 2010/4, 8–13. 
 
Fehér Dávid: Lost and Found: Az eltűnt varrólányok esete - nyomozás Lakner László képe 
után, Artmagazin, 2010/5., 66–73. 
 
Fehér Dávid: Festői tradíció és az avantgárd kihívása Lakner László korai művészetében, 
2010, szakdolgozat (osztatlan képzés, MA), Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, 
Esztétika Tanszék, ELTE, Budapest 
 
Fehér Dávid: Lakner László munkássága 1970-1980 között, 2010, szakdolgozat (osztatlan 
képzés, MA), Művészettörténeti Intézet, ELTE, Budapest 
 
Fehér Dávid: Lakner László. Dokumentáció. 1950-1980, 2010, melléklet szakdolgozathoz, 
Művészettörténeti Intézet, ELTE, Budapest 
 
2011 
 
Fehér Dávid: Lakner László: Varrólányok Hitler beszédét hallgatják, Fehér Dávid szerk., kat. 
Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2011 
 
Dávid Fehér: László Lakner: Näherinnen hören Hitlers Rede. Die Geschichte eines 
verschollenen und wiedergefundenen Bildes, Berlin, 2011 
 
Fehér Dávid: „Parttalan realizmus” – A hiperrealitástól a realitásig, Ars Hungarica, 2011/3., 
(A hosszú hatvanas évek), 127–133. 
 
Fehér Dávid: Avantgarde-Arrièregarde. Lakner László grafikáiról, Élet és Irodalom, 2011. 
július 22., 2. 
 
László Lakner: Seamstresses Listen to Hitler’s Speech / Lakner László: Varrólányok Hitler 
beszédét hallgatják, Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts, 2011/114-115, 134–135.; 
269–270. 
 
2012 
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Fehér Dávid: A megfestett valóság. A fotórealizmus kezdetei Magyarországon, in: Édentől 
keletre. Fotórealizmus: Valóságváltozatok, kiáll. kat, Ludwig Múzeum, Erőss Nikolett szerk., 
Budapest, 2012 (angolul: Painted Reality. The Beginnings of Photorealism in Hungary), 14–
39. 
 
Dávid Fehér: Lakner László: Gehorsam / Engedelmesen, in: Verführung Freiheit, kat. 
Deutsches Historisches Museum, Berlin, 2012 (digitális változat) 
 
 
2013 
 
Fehér Dávid: Kötél és identitás. Megjegyzések Lakner László Identitás (Kötél) című 
alkotásához, in: Tanulmányok. Filozófiatudományi Doktori Iskola. Művészettörténet-
tudományi Doktori Iskola (Asteriskos 4.), Szőke Annamária – Ullmann Tamás (szerk.), 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Doktori Iskolák Tanulmányai, 
ELTE, Budapest, 2013, 311–327. 
 
Fehér Dávid: Lakner László: Önarckép önkioldóval, 1970, in: Az Uffizi Képtár magyar 
önarcképei, Fehér Ildikó szerk., Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, 2013, 192–201. 
 
Dávid Fehér: László Lakner: Autoritratto con autoscatto, in: Gli autoritratti ungheresi degli 
Uffizi, kat. Galleria degli Uffizi, Giunti Editore, Firenze 2013, 162–169. 
 
 
2014 
 
Fehér Dávid: Lakner László: Cím nélkül, 1994, in: Konstruktív. Konkrét. Nemzetközi 
művészet a Vass-gyűjteményben, Gosztonyi Ferenc szerk., Art V. Premier, Budapest, 2014, 
178. 
 
2015 
 
Dávid Fehér: „Where is the Light?” Transformations of Pop Art in Hungary, in: International 
Pop, Darsie Alexander and Bartholomew Ryan eds., cat. Walker Art Center, Minneapolis, 
2015, 131–148.  
 
Fehér Dávid: „A pop-kérdés”. Pop art és Kelet-Közép-Európa / The „Pop Problem” – Pop Art 
and East Central Europe, in: Ludwig Goes Pop + The East Side Story, Timár Katalin szerk., 
kat. Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest, 2015, 116–129. 
 
Dávid Fehér: Consonants of Karl Marx. Left vs. Left in the Hungarian Neo-Avantgarde: The 
Case of László Lakner, Tomus 56, Acta Historiae Artium, 2015, 343–353. 
 
2016 
 
Fehér Dávid: Lakner László, Hungart, Budapest, 2016 
 
László Lakner. Referenzen, Dávid Fehér ed., kat. Collegium Hungaricum, Wien, 2016 
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Fehér Dávid: Miért Lakner?, Artmagazin online, 2016. május 25. 
elérhető: http://artmagazin.hu/artmagazin_hirek/miert_lakner_.3278.html?pageid=119 
 
Fehér Dávid: Lakner László: Száj, 1969 / Mouth, 1969, in: Újratervezés. Válogatás az Antal-
Lusztig-gyűjteményből / Re-Planning. A Selection from the Antal-Lusztig Collection, Nagy T. 
Katalin szerk., kat. Déri Múzeum – MODEM, Debrecen, 2016, 75–77., 330–331. (kat. A117) 
 
 
2017 
 
Dávid Fehér: Pop Beyond Pop. Some Exhibitions of the Hungarian “Iparterv-Circle”, in: Art 
in Transfer in the Era of Pop. Curatorial Practices and Transnational Strategies, Annika 
Öhrner ed., Södertörn University, Stockholm, 2017, 343–372. 
 
Dávid Fehér: Keeping Pace. New Positions in Hungarian Art in the 1960s and 1970s in: With 
the Eyes of Others: Hungarian Artists of the Sixties and Seventies, András Szántó ed., cat. 
Elizabeth Dee Gallery, New York, 2017, 116–125. 
 
Fehér Dávid: Fehler Feher? Egy elmaradt beszélgetés margójára, Műértő, 2017. május, 8. 
 
Fehér Dávid: Érintkező kánonok. Nyugati művészeti tendenciák megjelenése 
Magyarországon a „hosszú hatvanas években”, in: Keretek között, Petrányi Zsolt szerk., kat. 
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2017, 104–125. 
 
2018 
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