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Among the key concepts that dominate the life’s work 

of Dóra Maurer, two in particular stand out: trace-leav-

ing and displacement. It would be only a slight exaggera-

tion to say that all of Maurer’s works are connected in 

some way to these two closely interrelated concepts. 

Her works can be described as visualisations of mov-

ing elements and planes, as complex analyses of the 

structures of traces generated through movement. 

Moreover, in a broader sense, her entire œuvre can be 

interpreted as permanent motion: a configuration of 

various groups of works, mediums, colours and planes 

that counterpoint and supplement each other, merge 

into and interweave with one another, and sometimes 

reveal an almost musical structure, in which the rigidity 

of the (mathematical) system is relieved by the playful-

ness of her experimentation and by the poetry in her 

harmonies of colour.

The two basic concepts, trace-leaving and displace-

ment, are connected in that they both presuppose 

interactions and correlations. In her works, Maurer 

models interactions, creates correlative structures, 

and constructs different modalities of correlations. In 

the catalogue for the solo exhibition held at the Neue 

Galerie am Landesmuseum Joanneum in Graz in 1975, 

the artist defined displacement, the fundamental aspect 

of her art, as follows: “Displacement is motion, a pol-

ysemantic but elementary process in time and space.  

A displaced thing appears in a new constellation or suf-

fers itself transformations. Motion between two arbi-

trarily indicated points is the simplest displacement. 

Motion appears passive, it can be caused by an exterior 

1 Dóra Maurer, “Displacements 1972-75 (from the exhibition catalogue of Graz’s Neue Galerie am Landesmuseum Joanneum)”, in: Dieter Ronte and László 
Beke (eds.), Dóra Maurer: Arbeiten – Munkák – Works 1970-1993, Transl. Tamás Sajó, Zoltánné László, Dóra Maurer, Budapest: Present Time Foundation, 
1994, p. 62.

force or by slow interior changing of a thing. These are 

real displacements. A virtual displacement is realized 

if we bring the thing, motionless in itself, in relation to 

moving things. Displacement can organize – systemati-

cally construct or destruct, for example – the form of  

a thing in many ways. Time drives a wedge between two 

things touching each other, and pries them apart. The 

result is the awakening of the consciousness of new re-

lations.”1 

Maurer is extraordinarily precise when it comes 

to formulating the questions that – to this day – define 

her creative practice. Displacement generates ever 

newer constellations, “systematically construct[s] or 

destruct[s …] the form”, and – even more importantly 

– brings about correlations between things. The moving 

elements of her figures have meaning in the way they in-

teract with each other, coming closer together or mov-

ing further apart, sometimes even touching. It would be 

hard to find a more apposite description of the phenom-

enon than Maurer’s own almost poetic sentences: “Time 

drives a wedge between two things touching each other, 

and pries them apart. The result is the awakening of the 

consciousness of new relations.” These sentences could 

almost serve as a summary of the principles underlying 

her life’s work, which the artist later reformulated and 

replayed, over and over again, in the context of various 

art forms, mediums and themes. 

The word “replayed” seems accurate in this instance. 

It is probably not by chance that the phrase quod libet 

(which can be translated as “as you like it”) eventually 

became one of the key terms in Maurer’s œuvre. Quod 
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libet (refers to the artist’s creative method, as a series 

of playful experiments, and to a classical form of musical 

composition, based on playfully combining several mel-

odies following methods of counterpointing. Maurer’s 

life’s work is characterised by being both consistent and 

playful. The artist frequently resorts to counterpointing: 

her œuvre can be described as a complex, polyphonic 

system of different vocal parts, threads and groups of 

works, in which individual pieces are built on the con-

trasts between colours and shapes, spaces and planes, 

all reciprocally interrelated. Maurer’s works, whether 

static images or moving pictures, depict events which 

are played out before our eyes, like a sequence of move-

ments, a stage performance or a piece of music. 

“I only set it in motion, but I did not ‘make’ it”, the 

artist once said when talking about the “formations 

caused by systematic displacements” in her works.2 

During the creative process, Maurer sets up the field 

of play (or field of experimentation), systematically brings 

the subjects involved into motion, and then allows the 

process to play itself out over time. In her works, forms 

and bodies appear which constantly interact with one 

another and create correlative bonds, which leads to the 

emergence of ever newer relations.

This basic structure, built on correlations, can be 

traced back to the very beginning of Dóra Maurer’s ca-

reer, to her experimental printmaking in the 1960s, when 

the focus of her art gradually shifted from the object of 

depiction to the process of depiction. In her volume enti-

tled Engraving and Etching, Maurer wrote, “I do not want 

to defeat material, but, by adapting to it, I want to ‘bring 

out’ of it what is possible. […] I seek examples of ran-

2 Anna Bálványos, “Kérdések Maurer Dórához” [Questions posed to Dóra Maurer], in: Dóra Maurer (ed.), Maurer Dóra, exh. cat. Budapest: Ludwig 
Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, 2008, p. 220.

3 Dóra Maurer, Rézmetszet, rézkarc (Műhelytitkok sorozat) [Engraving and etching (part of a series entitled “Workshop secrets”)], Budapest: Corvina Kiadó, 
1976, p. 40.

4 Maurer 1976, op. cit., p. 37; for more details on Maurer’s prints, see Emese Révész, “Nyomhagyás – Nyomtatás: Maurer Dóra grafikai munkássága” 
[Printing – Leaving Traces: Dóra Maurer’s Graphic Œuvre], in: Dóra Maurer, Emese Révész and Vintage Galéria (eds.), Nyomhagyás–nyomtatás. Maurer 
Dóra grafikai munkássága. 1957–1981, exh. cat. Budapest: Hungarian University of Fine Arts, Gáyor-Maurer SUMUS Alapítvány 2017, pp. 7–46 (esp. 
35–46).

domness, which are not actually random, but instances 

arising out of the errors of performing actions based on 

an incomplete understanding of materials and process-

es. The interactions between materials cast new light 

upon rules that are not yet understood – not yet known 

by me. They can be observed and repeated, and this 

represents an extension of the tools of expression.”3 At 

that time, Maurer was interested in the interactions of 

materials, especially the relationship between the print-

ing plate and the picture plane, and in the unexpected 

events that occur from systematic experimentation, as 

conceptual problems; these gradually led the artist from 

the (post-)surrealist approach towards a systematic, 

conceptual artistic attitude: her increasingly conceptual 

prints dealt with the process of leaving traces, with the 

semantic structure (correlative relationship) between 

the trace and the thing leaving the trace, between the 

original and the copy – at its most essential, between the 

indicator and the indicated –, as action documents which 

were sensually beautiful even as they reflected on theo-

retical problems. As the artist expressed it, “The prints 

are documents, ‘freeze-frames’ of an event, still images 

captured in the middle of a process”.4

Different types of works by Maurer – prints, pho-

tographs, objects that take material qualities as their 

theme, environments, and paintings – could be regarded 

as “freeze-frames” from sequences of movements: her 

objects constructed from natural materials leave trac-

es of natural events (Actio naturale), while her Quanti-

ty Boards, which can be interpreted as magic squares, 

seem to bear the imagined imprints of hand movements 

shifting quantities around. This imaginary sequence of 

4 movements later returns in its own abstract purity in 

the systematically shifted colour planes of her Displace-

ments system drawings. Her photographic works are far 

more obviously action documents: works in the series 

titled Reversible and Changeable Phases of Movements ar-

range the movements in differing orders, which radically 

alters (varies) the meaning of the sequence of move-

ments, demonstrating the relativity or correlativity of 

the moving elements. This relativity remains of crucial 

importance even when the still images are set in motion: 

the film Relative Swingings (1973), for example, is simply  

a demonstration of the relativity of perception, an anal-

ysis of the complex relationships between the moving 

object and the moving (mechanical) gaze.

From the moment that Maurer’s art turned concep-

tual, it seems to have been driven by the idea of Her-

aclitus that “everything flows”: everything in her art is 

in motion, her different works – and different types of 

works – interact dynamically with each other, and it is 

not possible to interpret any group of works in isola-

tion, without knowledge of her œuvre as a whole. This 

is particularly true of Maurer’s work in painting, which 

– despite its formal and stylistic similarities to construc-

tive-concrete art – can be seen rather an extension of 

her conceptual programme, as a kind of post-conceptual 

geometry, as the artist herself alluded to: “[…] basical-

ly I see myself even now less as a painter and more as  

a visual artist. I don’t want to tie myself down to any one 

medium. So my whole way of thinking comes less from 

painting; my approach is much more influenced by my 

long years of conceptual and conceptional activity. And 

so my experience with printmaking or photography has 

also flowed into my painting, as for instance the ‘cine-

matic’ way of thinking in sequences and rows.”5 Although 

5 “Just a Moment Please... Dóra Maurer in Conversation with Barbara Willert”, in: Barbara Willert (ed.), Dóra Maurer: Snapshots, exh. cat., Waldenbuch: 
Museum Ritter, 2014, p. 51.

6 Dieter Honisch, “Das Bild als Transfer”, in: Dóra Maurer (ed.) 2008, op. cit. p. 12.
7 Honisch 2008, op. cit. p. 14.

Maurer’s works from the last two decades are paint-

ings in terms of form, they are in fact continuations and 

extensions of her prints and conceptual works, further 

steps along a train of thought that has remained stead-

fastly consistent throughout her career. As such, with-

out knowledge of what came before them, they defy 

proper interpretation.

Maurer devised her unique image concept in the 

1970s. She painted her first magnified fragment of 

one of her Displacements diagrams in 1977. While the 

work is formally a painting – a “shaped canvas”, no 

less –, it is actually a “freeze-frame” of the permanent 

motion that appears in the Displacements drawings, 

a still image “captured in the middle of a process”: it 

is a snapshot of constantly changing relations, which 

contains within itself the possibility – or even the in-

evitability – of change. Maurer thus created an infinite-

ly open structure, which is precisely the opposite of 

everything represented by a classical easel picture: not 

closed, not definitive, but open and temporary; not 

an image as such, but – to use the artist’s own phrase 

– a quasi image. As the art historian Dieter Honisch 

stated, “The ‘quasi image’ is exactly the opposite of 

an image, it has no reality of its own, and is at best  

a metaphor. It is quite obvious that for Dóra Maurer, 

the image, as it is historically defined, has lost all cred-

ibility. Images are interchangeable, they do not mate-

rialise, but remain part of our imagination.”6 Honisch 

added that, “[the] randomness of the image setting 

and the arbitrariness of the object, the permanent 

crossing over or under borders, have become, as it 

were, Dóra Maurer’s ‘genetic fingerprint’. This unique 

state of limbo, this precisification of the imprecise, is 

common to all her works”.7

5



In Maurer’s art, the image is replaced by the quasi  

image. This gesture can be interpreted as a relativisa-

tion of the conventional concept of the easel painting: 

executing an image is no longer the ultimate objective, 

but an intermediate stage; the spectacle is not a “giv-

en thing”, but a volatile snapshot of the process of “giv-

ing”, which contains the consciousness of change, even 

though the systems of forms that appear in the “moving” 

pictures are crystal clear, and their contours are razor 

sharp. Maurer’s life’s work can be described as a process 

of bringing the easel picture and the image plane into 

motion, and gradually relativising them. From the 1980s 

onwards, she constantly placed her Quasi Images in new 

contexts, adding further layers of relativisation, until 

the concept of “quasi” itself became “quasi”. Everything 

became ever more oblique and complicated, similarly 

to the way in which the picture planes and ontological 

layers in the work entitled Seven Foldings (Self-Portrait) 

(1979) were written onto and over one another, becom-

ing ever more “parenthesised”.

A well-known and often cited turning point in Mau-

rer’s art came in 1982–1983, when her Quasi Images in-

teracted with actual physical space in the tower room 

of Schloss Buchberg, near Vienna. It was here that the 

artist was confronted most explicitly by the relativity of 

the perception of images, in that the sensing of space 

and colour is extremely relative: shapes and colours 

alike may undergo displacement depending on chang-

es in space and light. In line with what she experienced 

there, her handling of colour and the spatial structure of 

her images grew increasingly complex – the Quasi Images 

gradually made way for the Relative Quasi Images and for 

the floating, twisting shapes and deceptive trompe l’œil 

effects of the ever more playful Quod Libet pictures, fol-

lowed in the 1990s and 2000s by works in the Overlap-

pings series, in which the planes of colour transform into 

8 Josef Albers, Interaction of Color. New Haven: Yale University, 1963, Introduction, p. 1. 

spherical scales and hover incorporeally, penetrating 

into one another, mixing, unifying, and separating. Be-

hind these paintings lies the bare system of the Displace-

ments drawings, together with the visuality of the Quasi 

Images and Quod Libet paintings, but now as evanescent 

after-images. Step by step, Maurer moved ever further 

away from the system she established in the 1970s, and 

her art became ever more poetic and liberated.

The main subject of Maurer’s latest works is not the 

plane, but colour. The fields that structure the compo-

sition are no longer demarcated by colour contours – 

imaginary frames of colour, as was the case initially with 

the Quod Libet series and later in the Overlappings series 

–, but are completely filled with colour. Colour has be-

come the main subject of her painting not so much as 

material, but more as sensation. A key reference point 

in this was the book by Josef Albers entitled Interaction of 

Color, which Maurer translated into Hungarian in 2006, 

and which inspired her work not only as a teacher, but 

also as an artist. Albers was also intrigued by the very 

same questions that lie at the heart of Maurer’s activity. 

In the introduction to his book, Albers writes, among 

other things, “Color [is] the most relative medium in 

art”, “color deceives continually”, and the aim is to “[see] 

color action as well as [feel] color relatedness”.8 Albers, 

therefore, was also clearly concerned with the relativity 

and activity of colours. In his book, he demonstrates and 

analyses the interactions of colour through a series of ex-

ercises, thus laying down the “basics of the didactics of 

vision”. The term interaction is extremely precise, for it 

implies both “intermediateness” and “action” – two phe-

nomena that are fundamental in the art of Dóra Maurer, 

who from the very start has sought images of interme-

diateness and has presented the (inter-)actions between 

the figures, forms and colours that she sets in motion, 

ultimately focusing on the relativity (correlativity) of the 

6 objects she depicts. When it comes to representing the 

phenomena of relativity and the “quasi”, meanwhile, 

there is hardly anything more suited to this task than 

colours, which – to quote Albers – have their own “rel-

ativity and instability”.9

These “relative” and “instable”, semi-transparent 

“film colors” – another term from Josef Albers – form 

the main motifs in Maurer’s recent works, while the 

multi-layered, illusory figures of the Overlappings re-

cur as new constellations in works from the Stages and 

IXEK series (and from a second Quod Libet series and 

the Bicines, Tricines and Quadricines). These “film colours” 

interact with different colour surfaces and fold back on 

themselves, and as a result of this folding, they create 

two, three or sometimes four layers of colour and space: 

the subject of these works is how the shapes are built 

onto and into each other, and how the colours mix, har-

monise and contrast, and generate a constantly pulsating 

presence: in other words, the permanent (imaginary) 

motion that arises in the course of their interactions. 

Maurer mixes the colours in her paintings using different 

methods: sometimes, the shade of the colour of the in-

tersecting point between the touching – semi-transpar-

ent – colour planes is mixed in 1:1 proportions; at other 

times, in imitation of the fusion of coloured light, she 

builds up the mixed colours by adding units of white, lay-

er by layer, which grow ever lighter and more incorpore-

al; at yet other times, she exploits the latent possibilities 

in complementary colours.10

9 Albers 1963, op. cit., p. 2. 
10 Bálványos 2008, op. cit. p. 221.
11 Bálványos 2008, op. cit. p. 220.
12 The artist spoke to Juliet Bingham about the musicality of her new pictures, especially the Bicines, Tricines and Quadricines: “I call them Bicines, Tricines and 

Quadricines. They are all related to musical experience. Wooden strips overlapping partly or crossing each other. I painted two or three colours which 
were contrary to each other, so the dynamic change of the colours happens before your eyes. I would also like to hear them as sounds – harmony or 
disharmony – to use the work like a score.” Juliet Bingham, “In Conversation with Dóra Maurer”, in: Juliet Bingham (ed.), Dóra Maurer, exh. cat. London: 
Tate Modern, 2019, p. 98. The correspondence between music and picture/colour already played an important part in Kalah (1981), an experimental film 
Maurer made in collaboration with Zoltán Jeney.

13 See the interview with the artist conducted in May 2016 by Rózsa Zita Farkas, in: Honey Luard (ed.), Dóra Maurer 6 out of 5, exh. cat. London: White Cube, 
2016, p. 42.

14 “The new ‘Stage’ wall installations accentuate the object as an agent of action.”; “I began to seek new, more mysterious and dynamic possibilities...”; 
“illusionistic articulation of endlessly fascinating, layered spaces”. Farkas 2016, op. cit. p. 42.

The defining aspect of her images is that, paradoxi-

cally, they appear simultaneously solid and immaterial, as 

though the artist had painted the intangible body of light 

and colour. “I wanted more and more to give body and 

character to the planar surfaces, so I cut around them, 

and they became Quasi Images. I could proceed in two 

directions: one was the apparent spatiality of colours 

and forms, the other was cutting out shapes along the 

internal boundaries. The first subsumed the second, and 

that is still the case today.”11 This is what Maurer said in 

2008, and it continued to define her later works as well. 

The film colours start to “live their own lives” in Maur-

er’s newer works. The artist refers to this phenomenon 

as form gymnastics, an interplay of colours and figures 

that are reciprocally related, and we could also see it is 

a kind of poeticised mathematics or visualised music.12 

When talking about her recent works, the artist said, 

“These works are no longer Quasi-images, but Quasi-bod-

ies”,13 which – like the objects of her earlier works – can 

be interpreted as the subjects of actions, and as such 

they are more enigmatic and dynamic than before, and 

raise further possibilities, because they reveal illusory 

images of infinite spaces and layers of space.14

In works in the Stages series, the sense of motion 

is extremely powerful: the film colours seem to dance, 

as though representing different phases of motion. The 

folded-back shapes recall the folded (and therefore 

three-dimensional) copper plates in Maurer’s early ex-

perimental prints, the trompe l’œil effects of her Quod 
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Libet paintings, and the still images from Reversible and 

Changeable Phases of Movements, although only as fara-

way visual recollections. The word Stage as a title can 

also be seen as a versatile play on words, with its differ-

ent meanings. Maurer puts the colour fields on stage, in 

both the literal and the abstract sense, as they step off 

the wall and cast their shadow onto it as images of phases 

of motion. Shakespeare is one of the distant inspirations 

of these works, as is a photograph taken by the artist of 

the “found geometry” of some rubbish lying in a land-

scape, constantly arranged and rearranged into differ-

ent shapes by the wind, which is indirectly related to the 

actio naturale works of the artist’s early period. As the 

artist has stated, “My latest works are, indeed, planned 

states of balance that imply movement. This is amplified 

by my recent, large serial wall installations, which, during 

the work process, began to feel to me more and more 

like stage events”.15 In the works from the Stages series, 

Maurer creates states of equilibrium that appear about 

to topple over: the film colours, as they touch (and blend 

into) one another, can be interpreted as form variants of 

each other, and as images of states and stages.

The situation is similar in the IXEK series (the title of 

the series is the Hungarian word for “letter Xs”), which 

continue the composition of the Overlappings in a more 

complex form: the shapes are not only layered over one 

another, but also traverse or “pierce” each other. A ver-

tical band intersects one or two horizontal bands: the 

delicately twisting planes form multiple layers, resulting 

in a multifaceted interplay of colour combinations. Here 

too, the subject of the works is interaction, the cor-

relative relationship between things. What we can see 

here (as in earlier works by Maurer) are diverse events 

consisting of connections and alignments, conflicts and 

harmonies, unions and separations, and as such I cannot 

15 Farkas 2016, op. cit. p. 42.
16 The type of poetry that comes to the fore mostly in the small number of Maurer’s written works, such as “A Pigeon Story”. Dóra Maurer, “Galambtörténet” 

[“A Pigeon Story”] , in: Dóra Maurer (ed.) 2008, op. cit. pp. 198–202.

see these works as anything other than models of situa-

tions. The images have an extraordinarily broad field of 

associations, especially in view of the fact that the world 

is, in essence, neither more nor less than the totality of 

connections between entities in motion.

The formations that appear in the paintings often 

conjure up physical ideas, which are sometimes alluded 

to in their playful or poetic titles (Spring Clouds in the 

Sky, 2012). On occasion, the constellations have been 

known to evoke living beings, and some of the pieces 

in the IXEK series have been amusingly referred to by 

the artist herself as penguins (IXEK 21, 2017). The bio-

morphic or anthropomorphic nature of certain works, 

however, does not in any way represent a return by the 

artist to her earliest biomorphic compositions, and yet 

more than ever before, they open the way for greater 

subjectivity and poetry.16

This all becomes particularly evident in the light of 

the artist’s working notes. When I visited Dóra  Maurer 

in her studio, she honoured me by showing me her 

notebooks, which are full of comments – some person-

al, some theoretical –, sketches and picture designs. In 

one notebook I came across a rough draft for one of the 

most recent additions to the IXEK series (IXEK 24, 2019). 

Beside the drawing was written the rudimentary ques-

tion, “still-life?”. Like the rest of the works in the series, 

this composition depicts the interaction between one 

vertical and two horizontal spatial forms, but in this case 

the colour combination is quite unique. The colours do 

not vibrate, but come together as a melancholic whole. 

The dark – almost black –, vertical, diagonally tilted plane 

is penetrated by two red planes. The sombre-toned, 

void-like (anti)form, resembling a slit, seems almost met-

aphorical, although symbolic and metaphysical content 

only appears in Maurer’s works in the rarest of cases 

8 (if ever?). Nevertheless, the entire composition can be 

seen as a representation of the motion between the 

“here” and the “there”, of transcendence and beyond-

ness; a still-life, in the sense of still and quiet, although 

not referring in this case to an array of objects resting 

on a table, but to the tension between dark and bright 

colours and passive and active forms, to a unique coex-

istence of vitality and stillness.

It would be dangerous, however, to read too much 

significance into the layers of physical meaning that can 

be projected onto the figures, for what Maurer “stages” 

above all are not human or natural relationships (cor-

relations), but situations, as she expressed so precisely 

in her early text: “Time drives a wedge between two 

things touching each other, and pries them apart. The 

result is the awakening of the consciousness of new 

relations.” The “new relations” may refer to the situ-

ations that arise from the interactions between things 

in the world that are in constant motion, but it may 

also refer to the physical interactions between materi-

als, colours, spaces and bodies, and to how these pro-

cesses are depicted in two-dimensions; to the vibration 

of complementary colours, to the dematerialisation of 

fields of colour (paint pigments) that resemble beams 

17  Honisch 2008, op. cit. p. 10.
18  Honisch 2008 op. cit. p. 9.
19  For more on this phrase (which originates from an essay of 1987 by Zsuzsa Simon), see László Beke, “Objective Tenderness”, in: Ronte and Beke (eds.) 

1994, op. cit., pp. 99–112.

of light (IXEK 12, 2014), or else to their transformation 

into something “dirty and smoky” (Roll 1-2 [Fog], 2018); 

to the interplay between floating and weightiness, be-

tween transparency and opaqueness, between motion 

and inertia; to the realisations lurking in the new rela-

tions that derive from the cyclical reconsideration of an 

old structure.

The true subject of Dóra Maurer’s art, after all, 

is not the spectacle, but the attention that is focused 

on the spectacle. This has been most clearly stated by 

Dieter Honisch, who wrote that Maurer “is not con-

cerned with the finished work, but rather with making 

certain cognitive processes visible […]”,17 for she “is not 

interested in deceiving the eye, but in the act of seeing” 

and she “was not interested in art, but in reality and in 

the constantly changing appearance of reality.”18 These 

are the questions that occupy her when she – literally 

and abstractly – makes her way around her subject, ob-

serving it all the way (with an attention that is accom-

panied by “objective tenderness”19), and when, with the 

help of diverse art forms and mediums, she presents us 

with newer and newer relations, which transform time, 

wedged between things that touch, into something that 

is almost tangible.

9



Ha számba vesszük Maurer Dóra életművének kulcsfo-

galmait, kiemelkedni látszik közülük kettő: a nyomhagyás 

és az elmozdulás (eltolódás). Némi túlzással megállapítha-

tó, hogy Maurer összes műve valamilyen módon kapcso-

latban van ezzel a két – egymással is szorosan összefüggő 

– fogalommal. Művei leírhatók mozgó elemek és síkok 

vizualizációiként, illetve a mozgás során keletkező nyom-

struktúrák komplex analíziseként. Sőt, tágabb értelem-

ben az életmű egésze is permanens mozgásként jelle-

mezhető: egymást ellenpontozó és kiegészítő, egymásba 

alakuló, illetve egymást átszövő műcsoportok, médiu-

mok, színek és síkok összetett, olykor szinte zenei szer-

kezetet mutató alakzataként, amelyben a (matematikai) 

rendszer szigorát oldja a kísérletezésben rejlő játékosság 

és a színhangzatokban rejlő poézis.

A két alapfogalmat, a nyomhagyást és az elmozdulást 

(eltolódást) összekapcsolja, hogy egyaránt kölcsönhatá-

sokat, illetve kölcsönviszonyokat feltételeznek. Maurer 

a művein kölcsönhatásokat modellez, korrelatív struk-

túrákat teremt, korrelációk különféle módozatait alkotja 

meg. 1975-ben a grazi Neue Galerie am Landesmuseum 

Joanneumban rendezett önálló kiállításához kapcsolódó 

katalógusban a művész a következőképpen definiálta 

művészetének alapvető mozzanatát, az eltolódást: „El-

tolódás – eltolódik /valahonnan/ = mozgás. Többértel-

mű, de alapjában véve elemi időbeli és térbeli folyamat. 

Az eltolódott dolog új konstellációban jelenik meg, vagy 

maga is változáson megy át. Két önkényesen kiragadott 

pont közt lejátszódó mozgás a legegyszerűbb eltolódás. 

A mozgás passzívnak tűnik, egyaránt okozhatja külső 

erő, vagy a dolog lassú belső változása. Ezek reális elto-

lódások. Virtuális eltolódás akkor következik be, ha az 

1 Magyarul közölve: Maurer Dóra: Eltolódások 1972-75, in: Dieter Ronte – Beke László: Dóra Maurer: Arbeiten – Munkák – Works 1970-1993, Budapest: 
Present Time Foundation, 1994, 60.

önmagában mozdulatlan dolgot mozgó dolgokkal hozzuk 

kapcsolatba. Az eltolódás sokféleképpen szervezi, pl. 

szisztematikusan felépíti vagy lerombolja a formát. Két 

egymással érintkező dolog közé éket ver az idő és szét-

feszíti őket. Az eredmény: új relációk tudatosodása.”1 

Maurer rendkívül pontosan fogalmazza meg azokat 

a kérdéseket, amelyek napjainkig meghatározzák alkotói 

gyakorlatát. Az eltolódás újabb és újabb konstellációkat 

teremt, „szisztematikusan felépíti vagy lerombolja a for-

mát”: konstruál és destruál, és ami ennél is fontosabb, 

a dolgok között korrelációkat hoz létre. Az alakzatok 

mozgó elemei egymás viszonylatában értelmeződnek, 

közelednek vagy távolodnak, olykor érintkeznek is. A je-

lenséget nehéz pontosabban leírni Maurer szinte poétikus 

erejű mondatainál: „Két egymással érintkező dolog közé 

éket ver az idő és szétfeszíti őket. Az eredmény: új relá-

ciók tudatosodása.” Ez a két mondat mintha tételszerűen 

összegezné az életmű programját, amit a művész később 

különféle műformák, médiumok és tematikák összefüggé-

sében újra és újra megfogalmaz, lejátszik. 

A lejátszik ebben az esetben pontos kifejezésnek tű-

nik. Talán nem véletlen, hogy idővel a maureri életmű 

egyik kulcsfontosságú fogalmává vált a quod libet (vagyis 

az „ahogy tetszik”) hívószava. A quod libet egyszerre utal 

a művész alkotómódszerére mint játékos kísérletezések 

sorára, illetve egy klasszikus zenei műformára, amely az 

ellenpontozás eszközeivel élve több dallam játékos kom-

binálására épül. Maurer életművét egyszerre jellemzi 

következetesség és játékosság. A művész gyakran alkal-

mazza az ellenpontozás módszerét: életműve leírható 

különféle szólamok, szálak, műcsoportok komplex, po-

lifonikus rendszereként, és az egyes műveinek is fontos 

ÚJ RELÁCIÓK  FEHÉR DÁVID

MAURER DÓRA ÉS A KORRELÁCIÓK MŰVÉSZETE

10 szervezőelve a kontraszthatás, az egymással reciprok vi-

szonyban lévő színek és formák, terek és síkok közötti el-

lentétek felmutatása. Maurer művei – akár állóképekről, 

akár mozgóképekről van szó – eseményeket ábrázolnak, 

amely lejátszódnak a szemünk előtt, hasonlóan egy moz-

dulatsorhoz, egy szín- vagy zenedarabhoz. 

„Csak elindítottam, de nem én »csináltam«” – fogal-

mazott egy ízben a művész a művein megjelenő „szisz-

tematikus elmozdítások okozta alakulásról”.2 Maurer az 

alkotás során létrehozza, előkészíti a (kísérleti terepként 

is értelmezhető) játékteret, szisztematikusan mozgásba 

hozza a játék alanyait, majd engedi lejátszódni a folyama-

tot az időben. Művein mindig egymással interakcióba 

kerülő, egymással korrelatív viszonyban álló formák, tes-

tek jelennek meg, melyek között újabb és újabb relációk 

bontakoznak ki.

Ez a korrelációkra épülő alapstruktúra visszavezet-

hető az életmű korai fázisáig, Maurer Dóra experimen-

tális grafikai tevékenységéig az 1960-as években, amikor 

fokozatosan átkerült a hangsúly művészetében az áb-

rázolás tárgyáról az ábrázolás folyamatára. Rézmetszet, 

rézkarc című kötetében Maurer úgy fogalmazott, hogy 

„nem legyőzni akarom az anyagot, hanem alkalmazkod-

va »kihozni« belőle azt, ami lehetséges. [...] Keresem  

a véletleneket, amelyek voltaképpen nem véletlenek, 

hanem az anyagok és folyamatok hiányos ismeretére 

támaszkodó, begyakorolt tevékenység hibáiból adódó 

esetek. Az anyagok egymásra hatásának még nem is-

mert – általam nem ismert – törvényeire vetnek fényt. 

Meg lehet figyelni és ismételni őket, a kifejezési eszköz-

tár bővülését jelentik.”3 Maurert ekkoriban az anyagok 

kölcsönhatásai, illetve a nyomólemez és a képsík vi-

szonya foglalkoztatják, a következetes kísérletezés so-

rán bekövetkező váratlan események mint konceptuális 

2 Bálványos Anna: Kérdések Maurer Dórához, in: Maurer Dóra, Maurer Dóra ed., exh. cat. Budapest: Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, 2008, 220.
3 Maurer Dóra: Rézmetszet, rézkarc (Műhelytitkok sorozat), Budapest: Corvina Kiadó, 1976, 40.
4 Maurer 1976, i.m., 37.; Maurer grafikai munkásságáról lásd részletesen: Révész Emese: Nyomhagyás – Nyomtatás: Maurer Dóra grafikai munkássága, in: 

Nyomhagyás–nyomtatás. Maurer Dóra grafikai munkássága. 1957–1981, Maurer Dóra – Révész Emese – Vintage Galéria szerk., exh. cat. Budapest: Magyar 
Képzőművészeti Egyetem – Gáyor-Maurer SUMUS Alapítvány, 2017, 7–46. (különösen: 35–46.)

problémák, amelyek fokozatosan vezetik el a művészt  

a (poszt)szürrealista gondolkodásmódtól egy rendszer-

elvű, konceptuális művészetfelfogás irányába: egyre 

konceptuálisabb szellemiségű grafikai művei ugyanis  

a nyomhagyás folyamatát, a nyomhagyó és a nyom, az 

eredeti és a másolat, lényegében a jelölő és a jelölt sze-

mantikai struktúráját (korrelatív viszonyát) tematizálták 

érzéki szépségű, mégis elméleti problémákra reflektáló 

akciódokumentumokként. „A nyomatok dokumentumok. 

Egy esemény »kimerevítései«, folyamat közben elkapott 

állóképei” – fogalmazott a művész.4

Maurer különféle művei – grafikái, fotográfiái, 

anyagi minőségeket tematizáló objektjei, environ-

mentjei és festményei – egyaránt mozdulatsorok ki-

merevített állóképeiként értelmezhetők: a természeti 

anyagokból építkező objektek természeti történések 

(Actio naturalék) nyomait hordozzák, a mágikus négy-

zetekként értelmezhető Mennyiségtáblák (1972) pedig 

mintegy magukon viselik a mennyiségeket tologató 

kézmozgás emlékét. Ez az imaginárius mozdulat-

sor aztán a Displacement-rendszerábrák (1972-től) 

szisztematikusan mozgatott színsíkjain a maga abszt-

rakt tisztaságában tér vissza. A fotografikus mű-

vek akciódokumentum mivolta sokkal evidensebb:  

a Reverzibilis és felcserélhető mozgásfázisok (1972-73)  

darabjain mozdulatokat rendez különféle sorrendekbe, 

és ezáltal gyökeresen megváltoztatja (variálja) a mozdu-

latsor jelentését, egyúttal demonstrálja a mozgó elemek 

korrelativitását. Ez a viszonylagosság abban az esetben 

is kulcsfontosságú, ha az állóképek mozgásba jönnek:  

a Relatív lengések (1973) című film például nem más, 

mint az észlelés relativitásának a demonstrálása,  

a mozgó tárgy és a mozgó (mechanikus) tekintet komp-

lex relációinak az analízise.
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Mintha Maurer művészetét konceptuális fordulatától 

fogva a „pantha rhei” hérakleitoszi gondolata mozgat-

ná: művészetében minden mozgásban van, a különböző 

művek és műtípusok dinamikusan hatnak egymásra, nem 

lehetséges egy-egy műcsoportot izoláltan, az életmű 

egészének az ismerete nélkül értelmezni. Különösen igaz 

ez Maurer festészeti tevékenységére, amely formai-sti-

láris szempontból bár közel áll a konstruktív-konkrét 

művészethez, mégis sokkal inkább tekinthetünk rá a mű-

vész konceptuális programjának kiterjesztéseként, egy-

fajta posztkonceptuális geometriaként, amint erre maga 

a művész is utalt: „De alapvetően még mostanában is 

kevésbé látom magam festőnek, inkább vizuális művész-

nek. Nem szeretném magamat egyetlen médiumhoz se 

kötni. Egész gondolkodásmódom kevésbé a festészetből 

eredeztethető: a megközelítésemet sokkal jobban befo-

lyásolta a sokéves konceptuális tevékenységem. Ahogy 

szintén beépültek a festészetembe a fényképezés és  

a sokszorosított grafika területén szerzett tapasztalata-

im, mint például a szekvenciákra és sorozatokra épülő 

»cinematikus« gondolkodásmód.”5 Maurer az utóbbi két 

évtizedben alkotott művei bár formailag festmények, 

valójában a sokszorosított grafikai és konceptuális alko-

tásokat folytatják és terjesztik ki, továbbá egy lépésről 

lépésre haladó, rendkívül következetes gondolatmenet 

újabb stádiumai. Ennyiben nem értelmezhetők az előz-

mények ismerete nélkül.

Maurer az 1970-es években alakította ki sajátos 

képfogalmát. 1977-ben festette meg először nagy mé-

retben az egyik Displacement-ábra töredékét-részle-

tét. A mű bár formailag festménynek tekinthető – sőt, 

formázott festménynek –, valójában nem más, mint  

a Displacement-ábrákon megjelenő permanens mozgás 

„»kimerevítése«, folyamat közben elkapott állóképe”:  

5 Just a Moment Please... Dóra Maurer in Conversation with Barbara Willert, in: Dóra Maurer: Snapshots, Barbara Willert ed., exh. cat. Waldenbuch: 
Museum Ritter, 2014, 51.

6 Dieter Honisch: A kép mint átvitel, in: Maurer Dóra, Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, 2008, i.m., 13.
7 Honisch 2008, i.m., 15.

a folyton változó relációk pillanatfelvétele, amely magá-

ban hordozza a változás lehetőségét, sőt, szükségsze-

rűségét. Ezáltal Maurer egy végletesen nyitott struktú-

rát alkotott meg, amely épp ellentéte mindannak, ami  

a klasszikus táblaképet jellemzi: nem zárt, nem végér-

vényes, hanem nyitott és átmeneti. Nem kép, hanem –  

a művész kifejezésével – Quasi-kép. „A »quasi-kép« a kép 

szöges ellentéte, nincs saját valósága, legfeljebb metafo-

ra. A történelmileg meghatározott kép Maurer Dóra 

számára egész nyilvánvalóan veszített hitelességéből. 

A képek felcserélhetők, nem materializálódnak, hanem 

képzeletünk részei maradnak” – fogalmazott Dieter  

Honisch,6 majd szintén megállapította, hogy „a képbeál-

lítás esetlegessége és a tárgy tetszőlegessége, a határok 

szüntelen átlépése mintegy Maurer Dóra »genetikai ujj-

lenyomatává« válik. Ez a sajátos lebegő állapot, a pontat-

lan pontosítása valamennyi munkának sajátja”.7

Maurer művészetében a képet felváltja a Quasi-kép. 

Ez a gesztus a hagyományos táblakép-fogalom relativi-

zálásaként is értelmezhető: a kép elérése többé nem 

végcél, hanem stádium, a látvány nem adottság, hanem 

az adódás folyamatának illékony pillanatképe, amely ma-

gában hordozza a változás tudatát, jóllehet, a „mozgó” 

képeken megjelenő formarendszerek kristálytiszták, 

kontúrjaik pedig tűélesek. Maurer életműve leírható  

a táblakép és a képsík mozgásba hozásának és fokoza-

tos relativizálásának folyamataként. A nyolcvanas évek-

től fogva újabb és újabb kontextusba helyezte, tovább 

és tovább relativizálta a Quasi-képeket, maga a „quasi” 

fogalma is „quasivá” vált. Ahhoz hasonlóan lett minden 

egyre áttételesebb és komplikáltabb, ahogy a művész 

nevezetes Hét elforgatás (Önarckép) (1979) című alkotá-

sán egymásra íródtak, és ezáltal újabb és újabb „idézőjel-

be kerültek” a képsíkok és az ontológiai rétegek.

12 Ismert és gyakran idézett kulcsmomentuma Maurer 

művészetének, amikor 1982-83-ban a Quasi-képek in-

terakcióba kerültek a valós fizikai térrel a buchbergi 

kastély toronyszobájában. A művész ekkor szembesült  

a legpregnánsabban a kép percepciójának a relativitásá-

val, azzal, hogy a tér- és a szín érzékelése is rendkívüli 

mértékben viszonylagos: a formák és a színek egyaránt 

képesek eltolódni a tér- és fényviszonyok függvényében. 

A tapasztalatoknak megfelelően egyre komplexebbé 

vált a képek színkészlete és térstruktúrája – a Quasi-ké-

pek fokozatosan adták át a helyüket a Relatív quasi-ké-

peknek és az egyre játékosabb Quod libet képek lebe-

gő-elhajló formáinak, csalfa trompe l’oeil effektusainak, 

majd az 1990-es és 2000-es években az Overlappings so-

rozat darabjainak, amelyeken a színsíkok szférikus pik-

kelyekké alakulnak, testetlenül lebegnek-szállnak, egy-

másba hatolnak, keverednek, egyesülnek és szétválnak. 

A festmények mögött ott húzódik a Displacement-ábrák 

szikár rendszere, a Quasi-képek és a Quod libet festmé-

nyek vizualitása, de már csak tünékeny emlékképként. 

Maurer lépésről lépésre távolodik el az 1970-es évek-

ben lefektetett szisztémától, művészete egyre poétiku-

sabbá és felszabadultabbá válik.

Az újabb műveknek a legfőbb tárgya már nem  

a sík, hanem inkább a szín. Erre utal az a körülmény is, 

hogy a kompozíciót strukturáló mezőket immár nem-

csak színes kontúrral – imaginárius színkerettel – jelöli 

(először a Quod libet sorozat egyes darabjain, majd az 

Overlappings képein), hanem teljesen kitölti őket színek-

kel. A szín elsősorban nem mint anyag, hanem inkább 

mint érzet válik Maurer festészetének legfőbb tárgyává. 

Kulcsfontosságú referenciának tekinthető Josef Albers 

Színek kölcsönhatása című kötete, amelyet Maurer 2006-

ban magyarra fordított. A kiadvány nemcsak oktatói, ha-

nem képzőművészeti tevékenységét is inspirálta. Alberst 

ugyanis éppen azok a kérdések foglalkoztatták, ame-

8 Josef Albers: Színek kölcsönhatása. A látás didaktikájának alapjai, ford. Maurer Dóra, Budapest: Magyar Képzőművészeti Egyetem – Arktisz, 2006, 9.
9 Albers 2006, i.m., 10.

lyek Maurer tevékenységének a középpontjában van-

nak „A színek a művészet legviszonylagosabb eszközei”,  

„a szín mindig megtéveszt minket”, a cél „meglátni  

a szín aktivitását és megérezni a színviszonylatokat”8 – 

fogalmaz a bevezetőben Albers, akit tehát épp a színek 

viszonylagossága és aktivitása foglalkoztat a leginkább. 

A kötetben leírt gyakorlatokon keresztül kölcsönhatá-

sokat, interakciókat demonstrál és elemez, mintegy le-

fektetve „a látás didaktikájának alapjait”. Az interaction 

kifejezés rendkívül pontos: magában hordozza a köz-

tességet és az akció kifejezésben rejlő aktivitást egya-

ránt – két olyan jelenséget, amelyek kulcsfontosságúak  

Maurer művészetében, aki a kezdetektől fogva a köztes-

ség képeit keresi és a mozgásba hozott alakzatok, for-

mák és színek közötti (inter)akciókat jeleníti meg, végső 

soron a megjelenített tárgyak (kor)relativitását mutatja 

fel. A relativitás és a „quasi” jelenségének pedig aligha 

akadnak alkalmasabb tárgyai a színeknél, amelyek –  

Alberst idézve – „bizonytalanok és viszonylagosak, re-

latívak.”9

Maurer újabb műveinek ezek a „bizonytalan”, „vi-

szonylagos” és „relatív” színhártyák váltak a legfőbb 

tárgyaivá, az Overlappings egymásra rétegződő, illuzó-

rikus alakzatai térnek vissza újabb konstellációkként 

a Stages és az IXEK sorozat (illetve egy második Quod 

libet széria és a Biciniák, Triciniák és Quadriciniák) darabja-

in. Maurer újabb műveinek legfőbb motívumai a – Josef 

Albers kötetében is megjelenő – félig transzparens szín-

hártyák (film colors), amelyek különböző színfelületek-

kel kerülnek interakcióba, visszahajlanak önmagukra, és  

a hajlítás eredményeként két, három, olykor négy szín- 

és térréteget is létrehoznak: a művek tárgya a formák 

egymásra és egymásba épülése, a színek keveredése, 

harmóniája és kontrasztja, folyamatos pulzáló jelenléte: 

vagyis az interakciók során keletkező permanens (imagi-

nárius) mozgás. Maurer a színkeverés különböző módjait  
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alkalmazza a festményeken: olykor 1:1 arányban keveri ki 

az érintkező – féltranszparens – színsíkok közös metsze-

tének árnyalatát, máskor a színes fény keveredését imi-

tálva rétegenként egy-egy egységnyi fehérrel gyarapítja  

a kevert színeket, amelyek ekként egyre világosodnak és 

testetlenednek, megint máskor a komplementer színek-

ben rejlő lehetőségeket aknázza ki.10

A képek meghatározó sajátossága, hogy paradox 

módon egyszerre tűnnek szilárdnak és anyagtalannak, 

mintha a művész a fény és a szín megfoghatatlan testét 

festené meg. „Egyre inkább testet, karaktert akartam 

adni a sík felületeknek, ezért is vágtam őket körül, így 

lett belőlük Quasi-kép. Két irányba léphettem tovább: az 

egyik a színek és a formák látszatteressége volt, a másik 

a belső határvonalak mentén a formák kivágása. Az első 

beszippantotta a másodikat, ez ma is érvényes.”11 – fo-

galmazott Maurer 2008-ban, de mindez a későbbi alko-

tásait is meghatározza. A színhártyák elkezdenek „önálló 

életet élni” Maurer újabb művein. A jelenségre a művész 

formatornaként, reciprok viszonyban lévő színek és alak-

zatok játékaként utal, amelyre tekinthetünk akár egyfaj-

ta poetizált matematikaként és vizualizált zenedarabként 

is.12 Újabb műveiről nyilatkozva a művész arról beszélt, 

hogy ezek az alkotások már nem Quasi-képek, hanem in-

kább quasi-testek,13 amelyek – akárcsak a korábbi alkotá-

sok tárgyai – akciók alanyaiként értelmezhetők, és ekként  

a korábbiaknál rejtélyesebb és dinamikusabb, új lehe-

tőségeket rejtenek magukban, hiszen végtelen terek és 

térrétegek illuzórikus képei bomlanak ki általuk.14

10 Bálványos 2008, i.m., 221.
11 Bálványos 2008, i.m., 220.
12 Az új képek – különösen a Biciniák, Triciniák és Quadriciniák – zeneiségéről nyilatkozott a művész Juliet Binghamnek: „Biciniáknak, Triciniáknak és Quadricini-

áknak nevezem őket. Mindegyik mű zenei tapasztalathoz kapcsolódik. A fából készült szalagok részben átfedésbe kerülnek vagy keresztezik egymást. Két 
vagy három színt festettem rájuk, amelyek ellentétesek egymással, és a színek közötti dinamikus váltás a szemed előtt játszódik le. Hangokként szeretném 
hallani őket – harmóniákként és diszharmóniákként –, a művet kottaként szeretném használni.” Juliet Bingham: In Conversation with Dóra Maurer, in: Dóra 
Maurer, Juliet Bingham ed., exh. cat. London: Tate Modern, 2019, 98.; A zene és a kép/szín megfeleltetése már Maurer Kalah (1981) című – Jeney Zoltánnal 
együttműködésben alkotott – experimentális filmjének is fontos tárgya volt.

13 „These works are no longer Quasi-images, but Quasi-bodies”; lásd Rózsa Zita Farkas 2016 májusában rögzített interjúját a művésszel, in: Dóra Maurer 6 
out of 5, Honey Luard ed., exh. cat. London: White Cube, 2016, 42.

14 „The new »Stage« wall installations accentuate the object as an agent of action.”; „I began to seek new, more mysterious and dynamic possibilities...”; 
„illusionistic articulation of endlessly fascinating, layered spaces.” Farkas 2016, i.m., 42.

15 Farkas 2016, i.m., 42.

A Stages darabjain a mozgás érzete rendkívül erő-

teljes: a színhártyák táncolni látszanak, mintha egy-egy 

mozgásfázist reprezentálnának. A visszahajló formák 

egyaránt megidézik a korai experimentális grafikák haj-

togatott (és ekként plasztikai minőséggel bíró) rézleme-

zeit, a Quod libet festmények trompe l’oeil hatásait, és 

a Reverzibilis és felcserélhető mozgásfázisok állapotképeit, 

de csak távoli emlékképekként. A Stage cím termékeny 

szójátékként is értelmezhető, hiszen egyaránt jelent ál-

lapotot, fázist és színpadot. Maurer a szó szoros és át-

vitt értelmében is színre viszi a színmezőket, amelyek 

mozgásfázisok képeiként lépnek le a falról és vetnek 

rá árnyékot. A művek távoli inspirációi közé tartozik 

Shakespeare, továbbá egy a művész által készített fény-

kép a tájban heverő – a szélben sodródó, újabb és újabb 

alakzatokba rendeződő – szemét „talált geometriájá-

ról”, amely áttételesen a művész korai actio naturaléihoz 

is hasonlatos. „Legújabb műveim valóban az egyensúly 

eltervezett állapotait jelenítik meg, amelyek magukban 

hordozzák a mozgást. Ezt felerősítik az új, nagyléptékű, 

szeriális fali installációim, amelyek a munkafolyamat so-

rán egyre inkább színpadi eseményekként hatottak szá-

momra” – fogalmazott a művész.15 A Stages darabjain 

Maurer kibillenő egyensúlyhelyzeteket visz színre: az 

egymással érintkező (egymásban feloldódó) színhártyák 

egymás alakváltozataiként, állapot- és fázisképekként ér-

telmeződnek.

Hasonló a helyzet az IXEK darabjain, amelyek komp-

lexebb formában folytatják az Overlappings kompozíciók 

14 sorát: a formák nem pusztán egymásra rétegződnek, 

hanem egymásba is hatolnak, mintegy átdöfik egymást. 

Egy függőleges sávot átmetsz egy vagy két vízszintes sáv:  

a finoman elhajló síkok sokszorosan egymásra réteg-

ződnek a színkeveredések sokrétű játékát eredmé-

nyezve. Ezeknek a műveknek sem más a tárgya, mint 

a kölcsönhatás, az interakció és a dolgok korrelatív 

viszonya. Kapcsolatok, kapcsolódások és illeszkedé-

sek, konfliktusok és harmóniák, szétválások és egye-

sülések sokrétű eseményeit látjuk (akárcsak Maurer 

korábbi alkotásain), és ennyiben nem tudok másként 

tekinteni ezekre az művekre, mint helyzetek mo-

delljeire. A képek asszociációs mezője rendkívül 

tág, különösen, ha arra gondolunk, hogy lényegében  

a világ maga sem más, mint mozgó entitások kapcsolata-

inak az összessége.

A festményeken megjelenő alakzatok gyakran kel-

tenek tárgyias képzeteket, amire olykor a játékos-költői 

címadások is utalnak (Tavaszi felhők az égen, 2012). Ese-

tenként a konstellációk szinte élőlényeket idéznek, az 

IXEK egyes darabjaira például maga a művész utal játé-

kosan pingvinekként (IXEK 21, 2017). A művek bio- és 

antropomorf jellege azonban semmi esetre sem jelent 

visszatérést a művész legkorábbi biomorf kompozíci-

óihoz, mégis minden korábbinál nagyobb teret enged  

a szubjektivitásnak és a poézisnek.16

Mindez a művész munkajegyzeteit látva válik külö-

nösen szemléletessé. Amikor Maurer Dóra műtermé-

ben jártam, megtisztelt azzal, hogy megmutatta nekem 

a vázlatfüzeteit: a füzetek tele voltak olykor személyes, 

máskor teoretikus jellegű feljegyzésekkel, vázlatok-

kal és képtervekkel. Az egyik füzetben találtam rá az 

IXEK sorozat egyik legújabb – akkor még csak terv-

ként létező – darabjának (IXEK 24, 2019) vázlatára.  

A rajz mellett a következő egyszavas kérdő mondat 

állt: „csendélet?”. A kompozíció a sorozat többi képé-

16 Afféle poézisnek, ami elsősorban Maurer kisszámú írásos művében olyan nagy hangsúlyt kap, gondoljunk például a Galambtörténet című írásra. Maurer 
Dóra: Galambtörténet, in: Maurer Dóra 2008, i.m., 198–202.

hez hasonlóan egy függőleges és két vízszintes térbeli  

forma egymásba hatolását ábrázolja, ám ezúttal egészen 

különleges színkombinációt alkalmazva. Nem vibrálnak  

a színek, hanem melankóliával teli egységgé állnak össze.  

A sötét – szinte fekete – függőleges irányú, átlósan meg-

döntött síkon két vörös sík hatol át. A sötét színű hasíték-

hoz hasonlatos, űrszerű (anti)forma szinte metaforikusnak 

tűnik, jóllehet Maurer a legritkább esetben (sem?) jelenít 

meg szimbolikus és metafizikus tartalmakat. A kompozíció 

egésze mégis az „innen” és az „onnan”, az „itt” és az „ott” 

közötti mozgás, a túllépés és a túliság alakzatának tűnik. 

Csend/életnek, amely ebben az esetben nem egy asztalon 

nyugvó tárgyhalmazra utal, hanem a mély és az élénk szí-

nek, a passzív és az aktív formák egymásnak feszülésére,  

a vitalitás és a csend sajátos koegzisztenciájára.

Veszélyes lenne azonban túlontúl nagy jelentőséget 

tulajdonítani az alakzatokba vetíthető tárgyias jelentés-

rétegeknek. Maurer ugyanis nem elsősorban emberi 

vagy természeti (kor)relációkat visz színre, hanem hely-

zeteket mutat fel, amint azt korai szövegében pontosan 

megfogalmazta: „Két egymással érintkező dolog közé 

éket ver az idő és szétfeszíti őket. Az eredmény: új re-

lációk tudatosodása.” Az új relációk utalhatnak a világban  

folyamatosan mozgó dolgok kölcsönhatásaiból származó 

helyzetekre, de utalhatnak az anyagok, a színek, a terek 

és a testek fizikai kölcsönhatására, illetve mindezek leké-

pezésére a síkon. A komplementer színek vibrálására,  

a fénynyalábokhoz hasonlatos színmezők (festékpigmen-

tek) anyagtalanná lényegülésére (IXEK 12, 2014), máskor 

pedig „koszossá-füstössé” válására (Roll 1-2 [Fog], 2018),  

a lebegés és a nehézkedés, az átlátszóság és az átlátszat-

lanság, a síkszerűség és térbeliség, a mozgás és a mozdu-

latlanság játékára, a régi struktúra ciklikus újragondolásá-

ból származó új összefüggésekben rejlő ráismerésekre.

Maurer Dóra művészetének ugyanis nem a látvány, 

hanem a látványra irányuló figyelem a valódi tárgya.  

15



Minderre Dieter Honisch mutatott rá a legtisztáb-

ban, amikor úgy fogalmazott, hogy „őt nem a kész 

mű érdekli, sokkal inkább az, hogy bizonyos megisme-

rési folyamatokat láthatóvá tegyen”,17 hiszen „Maurer  

Dórát nem a szem megtévesztése érdekli, hanem  

a látás munkája” […] „nem a művészet érdekelte, ha-

nem a valóság és a valóság állandóan változó megnyil-

17 Honisch 2008, i.m., 10.
18 Honisch 2008, i.m., 9.
19 A kifejezéshez vö. Beke László: „Objective Tenderness”, in: Dóra Maurer: Arbeiten – Munkák – Works 1970-1993 1994, i.m., 85–98. (A „tárgyilagos gyengéd-

ség” Simon Zsuzsa 1987-es írásából származik.)

vánulása.”18 Ezek a kérdések foglalkoztatják, amikor  

a szó szoros és átvitt értelmében körüljárja, és kitar-

tóan („tárgyilagos gyöngédséggel”19 párosuló) figye-

lemmel kíséri tárgyát, amikor különféle műformák és 

médiumok segítségével mutat fel és tudatosít újabb 

és újabb relációkat, amelyek szinte tapinthatóvá te-

szik az érintkező dolgok közé ékelődő időt.
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A huszadik század magyar művészete 13. – Az avantgárd vége 1975-1980. Csók István Képtár, Székesfehérvár

1990 Anwesenheit bei Abwesenheit. Kunsthaus, Zürich

Konkret Zehn. Kunsthalle, Nürnberg

Architektonikus gondolkodás ma. Műcsarnok, Budapest

VII. Esztergomi Fotóbiennále. Vármúzeum Rondella Galériája, Esztergom

Les Ateliers du Budapest. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

1991 Hatvanas évek. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

Áthatás. Fészek Galéria, Budapest

Hommage á El Greco. Szépművészeti Múzeum, Budapest

Europäische Dialoge. Museum Bochum, Bochum

1993 Hungarica. Palazzo Falconieri, Roma

Mi „kelet-franciák” – Magyar művészet 1981–1989. Csók István Képtár, Székesfehérvár

Diderot: Levél a vakokról azok használatára, akik látnak. Pécsi Galéria, Pécs

Írás a képben. Szombathelyi Képtár, Szombathely

1994 Gáyor, Hencze, Hetey, Konok, Maurer. Vízivárosi Galéria, Budapest

80-as évek. Ernst Múzeum, Budapest

Speculum. Budapest Galéria, Budapest

1995 A hetvenes évek – Válogatás a Hatvany Lajos Múzeum Grafikai Gyűjteményéből. Dobó István Múzeum, Eger

1996 A pillangó-hatás. Műcsarnok, Budapest

Beyond Art / Művészet után / Jenseits von Kunst. Ludwig Múzeum, Budapest, - Neue Galerie, Graz, - Museum 

Hedendaagse Kunst, Antwerpen

Viszontlátásra! Marcel Duchamp magyarországi hatásai. Budapest Galéria, Budapest

Kuglóf és fasírt, osztrák-magyar avangárd filmfesztivál. Toldi Mozi, Budapest

4. British International Print Biennale. Bradford

Kép / Vers. Fiatal Művészek Klubja, Budapest

Képregény. Fiatal Művészek Klubja, Budapest

1975 Graphica creativa. Alvar Aalto Museum, Jyväskylä

Neue ungarische Konstruktivisten. Städtisches Museum, Bonn

1976 Frauen und rationale Kunst. Galerie Circulus, Bonn

Modern grafika ’76. Kaposvár, Szekszárd, Miskolc

Protografika. Galeria Pryzmat, Kraków

Expozíció. Fotó / művészet. Hatvany Lajos Múzeum, Hatvan

Sorozatművek. Csók István Képtár, Székesfehérvár

Najnowsza Sztuka Wegierska. Galeria Sztuki Najnowszej, Wroclaw

1977 Geometrica. Traglufthalle, Tulln

Neue Kunst aus Ungarn. Galerie Lometsch, Kassel

12 Ländes 12 Künstler. Kleine Grafik Galerie, Bremen

Új konstruktivisták. Janus Pannonius Múzeum, Pécs

Osteuropese Conceptuele Fotografie. Technische Hochschule, Eindhoven

1978 5. International Drawing Triennal. Muzeum Architektury, Wroclaw

Hongaarse konstruktivistische Kunst 1920-1977. Hedendaagse Kunst, Utrecht, Museum Arnhem

1979 Textil textil után. Művelődési Ház, Budaörs

Fotogramok. Józsefvárosi Galéria, Budapest

A Magyar Avantgarde Múzeuma. Bercsényi Klub, Budapest

Works and Words. de Appel, Amsterdam

The Motovun Meeting. Central College of Fine Arts, London

Photography as Art – Art as Photography. ICA, London

1980 Filmvég. Fiatal Művészek Klubja, Budapest

Rajz / Drawing. Pécsi Galéria, Pécs

Tendenciák 1970-1980 – Új művészet 1970-ben. Óbudai Galéria, Budapest

Künstler aus Ungarn. Kunsthalle Wilhelmshaven, Wilhelmshaven

Ein Künstler – ein Prinzip. Museum Moderner Kunst, Wien

Papír-művek 1. Csepel Papírgyár, Budapest

Tendenciák 1970-1980 – Geometrikus és strukturális törekvések. Óbudai Galéria, Budapest

1981 Cercle, carré, triangle. Chapelle St. Georges, Caen

Vonal / Line. Pécsi Galéria, Pécs

Das Papier. Leopold Hoesch-Museum, Düren

Ungersk Konst 1905-1980. Liljevalchs Konsthall, Stockholm

Erweiterte Fotografie. Wiener Sezession, Wien

Construction in Process. Fabryk, Lódz

Tény-kép. Műcsarnok, Budapest

1982 Fotóhasználat a grafikában. Óbudai Galéria, Budapest



1997 Beyond Art. Neue Galerie Graz, Graz

Vidéologie – Videológia. Francia Intézet, Budapest

Olaj, vászon. Műcsarnok, Budapest

Vera Molnar, Marta Pan, Dora Maurer, Tibor Gáyor. Galerien März, Ladenburg – Mannheim 

1998 A magyar neoavantgarde első generációja 1965-1972. Szombathelyi Képtár, Szombathely

Bel tempo, Inter / Media / Art. Ernst Múzeum, Budapest- Palazzo Regione, Trieste

Ungarn - Avantgarde im 20. Jahrhundert. Neue Galerie, Linz

Szép idő – Inter / Media / Art. Ernst Múzeum, Budapest

Zeitgenössische Kunst aus Ost- und Südosteuropa. Stadthaus Ulm, Ulm

Kunst aus Ungarn. Donauhalle, Donaueschingen

Ungarn - Avantgarde im 20. Jahrhundert. Neue Galerie Linz, Linz

1999 Perspektíva. Műcsarnok, Budapest

MOST - Zeitgenössische ungarische Kunst. Museum Bochum, Bochum

Láb-beli dolgok. Artpool, Budapest

Zeitgenössische Kunst aus Ungarn. Galerie der Stadt Fellbach, Fellbach

Aspekte / Positionen, 50 Jahre Kunst aus Mitteleuropa. Museum Moderner Kunst, Wien

2000 Konkret – Östliches Mitteleuropa. Residenzschloss, Dresden

Hommage á Barcsay. Művészetek Háza, Veszprém

Időhíd 2000 – Mesterek és tanítványok. MűvészetMalom, Szentendre

A második nem – Nőművészet Magyarországon 1960-2000. Ernst Múzeum, Budapest

Párhuzamos életrajzok. Éri Galéria, Budapest

2001 Szobrászaton innen és túl. Műcsarnok, Budapest

Az egységes olvasási mód. Artpool, Budapest

Film+Textil. Filmdirekt, Winterthur - Deutsches Filmmuseum, Frankfurt

2002 Noé Szövetsége. Zsidó Múzeum, Budapest

A 90-es évek. Városi Művészeti Múzeum, Győr

Zweite Welt – Künstler aus Budapest. Kunstallianz, Berlin

Hommage à R.P. Lohse. Kammerhofgalerie, Gmunden

Budapest Box. Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest

Situation Ungarn. Max-Liebermann-Haus, Berlin

2003 Europa konkret, reduktiv. Muzeum Architektury, Wroclaw

Europa konkret. Technische Universität Dresden, Dresden

2004 Made of Paper. Szombathelyi Képtár, Szombathely

Eintritt Frei. BAWAG Foundation, Wien

Geometria Magyar. Galeria Mesta Plzne, Pilsen

Der 4-eckige Blick. Museum für Angewandte Kunst, Köln

2005 Feszített művek / Works on the Edge. Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest

Museum Ritter, Waldenbuch

Entdecken und besitzen (Collection Gertraud &Dieter Bogner). Museum Moderner Kunst, Wien

2006 Az OSAS művésztagjainak első, bemutatkozó kiállítása. Vasarely Múzeum, Budapest

Raumkunst – Kunstraum. Schloss Buchberg, Buchberg – Museum Moderner Kunst, Wien

Entdecken und besitzen, Einblicke in Österr. Privatsammlungen. Museum Moderner Kunst, Wien

2007 Mathematik und Raum. Museum im Kulturspeicher, Würzburg

For a Special Place, Documents and Works from the Generali Foundation Collection. Austrian Cultural Forum, 

New York

Formabontók I. – Neoavantgárd tendenciák a magyar fotóművészetben, 1965-1984. Budapest Galéria Kiállítóháza, 

Budapest

Reale und virtuelle Räume – Geometrisch-konstruktive Kunst aus Ungarn. Arithmeum, Bonn

100 grafika – 100 kortárs művész. Barcsay terem, Budapest

Ausgerechnet Mathematik. Museum im Kulturspeicher, Würzburg

2008 Konstruktiv und konkret. Collegium Hungaricum, Wien

Genau + anders, Mathematik in der Kunst von Dürer bis Sol LeWitt. Museum Moderner Kunst, Wien

Bildertausch 3. Museum Ritter, Waldenbuch

Gegenstandslos. Gesellschaft für Kunst und Gestaltung, Bonn

2009 Tolerance in Art. Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava

Akzent Ungarn. Neue Galerie Graz, Graz

Positionen konkreter Kunst heute. Landesmuseum Mainz, Mainz

13 Lessons in Performance Art. TOPKino, Wien

Gender Check. Museum Moderner Kunst, Wien

2010 Promises of the Past. Centre Pompidou, Paris

Symmetrische Kunst aus Ungarn. ZKM Medienmuseum, Karlsruhe

Experimental Women in Flux. MoMA, New York

Roboterträume. Museum Tinguely, Basel

Thing / Thought: Fluxus Editions, 1962–1978. MoMA, New York

Painting: Process and Expansion. Museum Moderner Kunst, Wien

2011 Transzparencia – Átlátás. Vasarely Múzeum, Budapest

 Chamber of the Light. Muzeum Sztuki, Lódz

Construction in Process 1981 – the community that came? Muzeum Sztuki Lodz, Lodz

Light Years, Conceptual Art and Photography 1964-1977. The Art Institute of Chicago, 

2012 Sounding the Body Electric. Muzeum Sztuki Lódz, Lódz

The Desire for Freedom – Art in Europe since 1945. Deutsches Historisches Museum,   Berlin – Palazzo Reale, Milan, 

Eesti Kunstimuuseum – Kumu Kunstimuuseum, Tallinn – Muzeum Sztuki, Wspólczesnej – MOCAK, Kraków

Re.act.feminism – a performing archive. Fundació Antoni Tàpies, Barcelona – Instytut Sztuki Wyspa, Gdańsk – 

Galerija Miroslav Kraljević, Zagreb – Akademie der Künste, Berlin

Expanding the Grid. Institut für Kunst- und Bildgeschichte, Berlin

A hang szabadsága – John Cage a vasfüggöny mögött. Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest

Transzparens montázsok. Paksi Képtár, Paks

Világmodellek – Műtermi kísérletek és dokumentumok Kondortól napjainkig. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest



2013 Amazing! Clever! Linguistic! An Adventure in Conceptual Art. Generali Foundation, Wien

Tükör által homályosan – Arcok tegnap és ma. Ernst Múzeum, Budapest

Konceptualizmus ma. Paksi Képtár, Paks

A selection of contemporary photography and video by Hungarian artists. Radiator Gallery, New York

Bookmarks. B55 Galéria, Budapest

2014 Szabadkéz. MODEM, Debrecen

Szó és kép. Vasarely Múzeum, Budapest

Recto Verso. Fondazione Prada, Paris

Shadows on the Wall, Cameraless Phtography from 1851 to Today. The Museum of Fine Arts, Houston

Photography is _. The Art Institute of Chicago, Chichago

Geometrisch-konstruktive Kunst. Arithmeum, Bonn

Adventures of the Black Square, Abstract Art and Society 1915-2015. Whitechapel  Gallery, London

2015 Gondolatok a fekete négyzet körül. Vasarely Múzeum, Budapest

A Square is a Square is a Square. Museum Ritter, Waldenbuch

Transmissions: Art in Eastern Europe and Latin America 1960–1980. MoMA, New York

Last Year’s Snow: The Hungarian Neo- Avant-Garde in the 1970s & 80s. Austin Desmond Fine Art, London

Időalap / Timebase. Új Budapest Galéria, Budapest

2016 Performing for the Camera. Tate Modern, London

Szekvenciák. Vintage Galéria, Budapest

#Bartók. Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest

Displacements: Avant-garde Eastern & Central European Art. The Arts Club, London

Sitting Together - Parallel Chronologies of Coincidences in Eastern Europe. tranzit.sk, Bratislava

Konstruktion_Reflexion. Museum Moderner Kunst, Wien

2017 Fotó / művészet. Expozíció 1976 / 2017. Vintage Galéria, Budapest

With the Eyes of Others. Elizabeth Dee Gallery, New York

Az autizmus, mint metafora. Kortárs Művészeti Intézet, Dunaújváros

El nem kötelezett művészet – Marinko Sudac gyűjteménye. Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, 

Budapest

My Sweet Little Lamb (Everything we see could also be otherwise). The Showroom, London

Városjáték / City Theatre. Vintage Galéria, Budapest

LÁTKÉP – Az elmúlt félévszázad magyar fotográfiája 1967-2017. Capa Center, Budapest

2018 Keretek között – A hatvanas évek művészete Magyarországon (1958-1968). Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

Formabontók – Neoavantgárd és Új hullám a magyar fotóművészetben, 1965-2005. Art+Text, Budapest

Squares in Motion. Museum Ritter, Waldenbuch

1971 – Párhuzamos különidők. Kiscelli Múzeum, Budapest

Abstraction as an Open Experiment. Tallinn Art Hall, Tallinn

Malerei mit Kalkül. Museum Moderner Kunst, Wien

GameOmetry. Vasarely Múzeum, Budapest

2019 Art Is Here: New Art. Moravska Galerie, Brno

Gomringer! Museum der Wahrnehmung, Graz

States of Focus. Wroclaw Contemporary Museum, Wroclaw

Publikus magánügyek / Public Private Affairs. MűvészetMalom, Szentendre

Collective Exhibition for a Single Body – The Private Score. Haus Wittgenstein - Bulgarisches Kulturinstitut, Wien

Evasion Techniques. Palazzo delle Esposizioni, Rome

Kód és algoritmus – Hommage á Vera Molnar. Vasarely Múzeum, Budapest

2020 Magyar Kortárs Top 10. Vaszary Galéria, Balatonfüred



Works in Public Collections / Művek közgyűjteményekben

Albertina, Wien 

Art Institute of Chicago, Chicago

Centre de la Gravure et de l’Image imprimée, La Louvière

Centre Georges Pompidou, Paris

Forum Konkreter Kunst, Erfurt 

Fővárosi Képtár – Kiscelli Múzeum, Budapest

Generali Foundation, Wien

Hatvany Lajos Múzeum, Hatvan

International Centre of Graphic Arts, Ljubljana

Janus Pannonius Múzeum, Pécs

Josef Albers Museum, Bottrop

Kunsthalle, Bremen 

Kunsthalle, Nürnberg

Kupferstich-Kabinett, Dresden 

Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest

Magyar Fotográfiai Múzeum, Kecskemét

Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

Metropolitan Museum of Art, New York

Modern Képtár – Vass László Gyűjtemény, Veszprém

Musee de Grenoble, Grenoble

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid

Museum am Dom, Würzburg

Museum Bradford, Bradford

Museum der Moderne, Salzburg

Museum für Konkrete Kunst, Ingolstadt

Museum im Kulturspeicher, Würzburg 

Museum Liaunig, Neuhaus / Suha

Museum moderner Kunst, Wien

Museum of Fine Arts, Houston

Museum of Modern Art, New York

Museum Ritter, Waldenbuch

Muzeum Sztuki, Lódz

National Gallery, Kraków

Nasjonalmuseet, Oslo

Neue Galerie am Landesmuseum Joanneum, Graz

Neue Nationalgalerie, Berlin

Neues Museum, Nürnberg

Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, Győr

Sammlung Foundation Erste, Wien

Sammlung der Stadt, Wien

Sammlung des Österreichisches Bundesministeriums für Unterricht und Kunst, Wien

Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár

Szépművészeti Múzeum, Budapest 

Szombathelyi Képtár, Szombathely 

Tate, London

Városi Művészeti Múzeum, Győr

Victoria & Albert Museum, London 

Wolfang Gurlitt Museum, Linz 
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