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„Önök hisznek a kristály palotában , amely örök időkre 
szól, lerombolhatatlan, tehát amelyre nem lehet majd titok
ban nyelvet ölteni, és nem lehet zsebben fügét mutatni neki. 
Nos, hát én talán épp azért fé lek  ettől az épülettől, mert kris
tályból van, örökre szól, lerombolhatatlan, és most még ti
tokban sem lehet nyelvet ölteni rá.” (Dosztojevszkij)





MÉDIUMOK





A POP ART ÉS A KÉPREGÉNY

R O Y  L IC H T E N STE IN  K ÉP R E G ÉN Y FEST M ÉN Y E IR Ő L

„Míg az avantgarde a művészet folyamatait utánozza, a giccs, 
mint láttuk, a művészet effektusait utánozza.” így summáz
za Clement Greenberg az avantgarde és a giccs viszonyáról 
vallott nézeteit. Azért kezdem írásomat ezzel az idézettel, 
mert elsősorban azt szeretném megvizsgálni, hogyan viszo
nyul a pop art -  különös tekintettel Lichtenstein képregény
festményeire -  e tetszetős tézishez. Sokan Lichtenstein sze
mére vetették ugyanis, hogy ő egyszerűen utánozza az ötve
nes évek giccses képregényeit. Ha a vulgáris képregények 
olcsó effektusokból táplálkoznak, akkor mi értelme utá
nozni, lemásolni őket? Ha valami vulgárisát utánzók, annak 
eredménye is csak vulgáris lehet, sőt, ha platonikus szellem
ben gondolkodom, még vulgárisabbat, még alacsonyabb 
rendűt várhatok. Valószínűleg valami hasonló logika ösztö
nözte a Life munkatársait, amikor az Egyesült Államok leg
rosszabb művészévé épp Lichtensteint kiáltották ki.

Mindenesetre figyelemre méltó, hogy Lichtenstein művé
szetével kapcsolatban újra felmerült a már eltemetettnek hitt 
mimézis fogalma. Az ötvenes években immár úgy tűnt, hogy 
végképp megszilárdult az a nézet, mely szerint a művész egy
fajta teremtő, aki Isten módjára ex nihilo -  a semmiből -  kre
álja képi valóságát. A festészeti absztrakció folyamatai -  külö
nösen az absztrakt expresszionizmus -  nyilvánvalóvá tették, 
hogy a képi valósághoz viszonyítva minden evilági semmi. 
A mű eredetét, paradigmáit valahol a konfúz, szennyes va
lóságon túl, az felett kell keresni. Majdnem ugyanez érvényes 
a kezdeti avantgarde jelentősebb vonulataira is. A dadaizmust 
kivéve a művész feladata nagy vonalakban az volt, hogy mi
után ráérzett az öröklött stílusforma és a világ közötti antago- 
nizmusra, új stílusformát kreáljon. Kreáljon, és ne találjon!
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A pop art ezzel szemben a világ és a kreált művészet kö
zötti antagonizmus felismeréséből indult ki. A megoldást, az 
új stílusformát a tömegkultúrában találta meg. Ezért Lich- 
tensteinéknek nem volt szükségük az absztrakt művészet ér
telmében vett kreálásra, hiszen eleve olyan nyersanyagot 
találtak, amely már egy kreáció eredménye -  például a kép
regény - ,  még ha az első látásra nem is nyilvánvaló. Igaza 
van Greenbergnek, amikor azt állítja, hogy a giccs -  így az 
ötvenes évek sztereotip képregényei is -  a művészet olcsó 
effektusaival hizlalja fogyasztóit. Csakhogy ez még nem je
lenti azt, hogy a képregény nem rendelkezhet olyan vizuális 
minőségekkel, melyek táptalajából, a művészetből hiányoz
nak, mégis fontosak lehetnek.

Ilyen vizuális -  vagy ha úgy tetszik pikturális -  minőségek 
kimutatására tett kísérletként értelmezhető elsősorban a pop 
art képregényhasználata. Gondoljunk csak Warhol hanyagul 
csurgatott, groteszkké mosódó Dick Tracy (1960) című mun
kájára, Bemard Rancillac-nak a beszéd lehetőségét jelző üres 
szóbuborékjaira (Egy telefon hibája -  1965), William Cop- 
ley képregényes szövegekkel díszített amerikai zászlóira, 
vagy Kurt Schwitters, Kate-nek (1947) című kollázsára, mely 
épp azért került kapcsolatba a pop arttal, mert a képregény 
nyelvével gazdagította saját képzőművészete nyelvét. Leg
tisztábban, legprofánabbul azonban Lichtenstein mutatta 
ki, hogy egy vulgáris médium minőségei már azzal is fel
színre hozhatók, ha a művész egyszerűen szabálytalanul 
használja a médiumot. A képregényből is kikényszeríthetők 
olyan sajátosságok, amelyek távol álltak ugyan a rajzoló 
szándékától, de mintegy öntudatlanul megvalósultak.

Lichtenstein munkáinak hatása mindenekelőtt azon a Du- 
champ óta jól ismert elven alapul, hogy nem arra használja 
nyersanyagát, amire való. Egyes részleteket kivág megszo
kott környezetükből -  a képregény egészéből - ,  hogy meg
fossza őket eredeti funkciójuktól. A kiragadott képkockát 
felnagyítja, minimális változtatásokkal lefesti, s máris elérte 
célját: a kivágott elem nem úgy funkcionál, mint egy törté
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net része, hanem úgy mint egy festmény. A képregényelemmel 
az történik, ami a konkrét költészetben a betűvel. Elveszti az 
egészhez való viszonyát és értelmetlenül lebeg: látható formai 
kvalitásaival és a jelentéstől függetlenedett kifejezési energiával 
rángatja a néző tekintetét, bizonyítva, hogy ami egyszer szim
bolikus jelentés hordozója volt, az most csak egy vizuális kon
figuráció. A képregény figura lázas cselekedetei -  öröme és 
bánata, céljai és megrázkódtatásai -  abszurddá válnak, hiszen 
csak a képtörténet egészéhez viszonyítva van értelmük.

Ha jól megfigyeljük Lichtenstein óriásivá nagyított, erő
vel cselekedni akaró, széles gesztusú figuráit, csakhamar ne
vetségessé válnak azok a kritikák, melyek az átformálást, a 
kreációt hiányolják munkáiból. Különös módon az az érzé
sünk, minél közelebb állnak festményei nyersanyagukhoz, 
annál kritikusabbak, annál nagyobb feszültséggel rendel
keznek. Egyszerűen azért, mert a kommersz képregényben 
megjelenített életnek szinte semmi köze a valóságos élethez. 
A modellhez való hűség tehát nem a klasszikus értelemben 
vett naturalizmust jelenti, hanem annak épp az ellenkezőjét: 
amennyire a festészeti naturalizmus a valóság kritikája, olyan 
mértékben kritikája a lichtensteini pontos másolás az ideali
zált képregényvalóságnak.

Minél inkább elszakad a képregény a való élettől, minél 
fantasztikusabb, annál többet kell a képregény rajzolónak 
vizuálisan is, verbálisán is magyarázkodnia, hogy az olvasó 
megértse a történetet. Azonban minél fecsegőbb, minél szte
reotipebb a rajztörténet -  tehát minél inkább tipikusan kép
regényszerű -  annál érthetetlenebb egy kiragadott részlete 
Lichtenstein óriási vásznain. Nincs tehát szükség arra, hogy 
a művész mesterségesen fokozza nyersanyaga feszültségét -  
végletekig fokozta azt már a nagyközönség értelmi képes
ségeihez igazodó ügyetlen képregényrajzoló. Elég, ha pél
dául olyan elemet választ, amely a képkockák összekapcso
lását szolgáló túlmagyarázkodástól terhelt -  a figura fecsegé
se máris értelmetlenné válik, a tömény Kalanddal telített 
képregénytársadalommal együtt.
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A nyersanyagul szolgáló képregény tolakodó tartalma az 
elszigetelt képkockákon már csak arra képes, hogy egy pilla
natra megdöbbentse vagy megnevettesse a nézőt, és semmi 
többre. Az érzelmi azonosulás lehetetlen, hiszen ahhoz egyé
ni megjelenítésre van szükség. A képregény pedig -  mint a 
tömegmédiumok általában -  még eredeti, közhasználatú for
májában is személytelen. A rajzoló, hogy története egyúttal 
tömör és közérthető legyen, kénytelen stilizálni. Jórészt a 
képregény szűkös méretei miatt, ha csak lehet, premier plan- 
ban kell mutatnia figurája arcát, méghozzá szélsőséges arc
kifejezéssel, hogy az olvasó könnyen le tudja olvasni hangu
latát. A képregényfaló számára mindez nem feltűnő, de 
azzá válik, ha nem kap történetet és kénytelen kizárólag a vi
zuális ostobaságokat nézni. Méghozzá nagyban. A terebé
lyes vásznon már természetszerűen kifejezésre juthatna az 
emberi arc óriási metakommunikatív képessége, de nem jut, 
mert a művész hű marad az eredetihez. Innen ered Lichten
stein legjobb műveinek feszültsége: a figurák szélsőségessé 
sablonizált érzelemvilága -  ami egyrészt általában a tömeg
médiumok, másrészt a képregény technikai követelménye -  
a festményeken zavaróan indokolatlan.

Amikor művészünk kinagyítja a képregényi érzelemmo- 
delleket, egyrészt címerszerűvé merevednek, másrészt foko
zott mértékben domborodik ki faktúrájuk: egy jólirányított 
pofontól az akciófestészet fröcsköléseire emlékeztető m ó
don csapódnak szét a kontúrok, egy dühös arckifejezés rit
ka, kemény ráncai szinte kiszakítják a vásznat. A kinagyí
tott vonalak az informelre emlékeztető durva felületté minő
sülnek, akár egy kedves kis tárgy a mikroszkóp lencséje 
alatt, máskor pedig a hard-edge-re emlékeztető keménység
gel határolják önmagát jelentő tiszta anyagisággá a kontúrok 
által határolt színfelületeket. Fellazul a festmények alap
anyagának szerkezete: az egész helyett a részek csalogatják 
tekintetünket. Sajnos azonban ezek a hatások nyomtalanul 
eltűnnek a művek kicsinyített reprodukcióin, ezért ajánla
tos eredetiben vizsgálni őket.
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Roy Lichenstein: Live Ammo (Blang), 1962



Reprodukciók alapján is értelmezhetők viszont azok a ké
pek, melyek olyan eszközöket képregényesítenek, melyeket 
sokan jobban ismernek a képes reklámújságokból és a rajz
történetekből mint eredetiben. Jó példa erre a Roto Broil 
(1961) című festmény, mely egy divatjamúlt gázsütőt idéz fel 
abban a formában, ahogy a köztudatban él: reklámszerű se
matizmussal. Hasonló értelme van az Apolló temploma 
(1964) című festménynek is: a híres épület képregényes for
mában feszül a vászon közepén. Minden képregényesíthető 
abban a korban, amelyben már nem is ismerjük a dolgokat, 
amikor az élősdi médiumhálózat mindent uniformizál szá
munkra, amikor már tudatunk is talán egy hosszú folytatá
sos képregény...

Mindezek alapján hajlamosak vagyunk képregényparódia
ként, sematikus gondolkodásmódunk ellen irányított irónia
ként értelmezni Lichtenstein munkáit. A művész nyilatko
zata is hasonló, kissé ideologizáltabb interpretáció lehetősé
gét sugallja: „A rajzos kalandregények hősei fasiszta alakok, 
ám én a festményekben nem veszem komolyan őket. Talán 
van is annak jelentősége -  politikai jelentősége - ,  hogy nem 
kell őket komolyan venni. Pusztán formai meggondolásból 
használom fel őket, pedig ezeket a hősöket nem abból a cél
ból találták k i .. .” Csakhogy mihelyt vászonra kerülnek 
ezek a fasiszta alakok, kiderül, hogy megformálásuk eredeti 
módja -  a képregény szilárd tömegkommunikációs kódexe -  
stílusnak, festészeti rendezőelvnek is tekinthető. Tehát a fes
tészet története megismételhető képregényes stílusban. Sőt, 
az is kiderül, hogy azok a formatartalmak, melyeket Picasso, 
Pollock vagy mondjuk Mondrian steril formában kikísérle
teztek, jelen vannak a napisajtó lenézett szóbuborékos mé
diumában is. Erre korán felfigyelt Lichtenstein és már 1963- 
ban képregényes formába festette újra Picasso Nő virágos 
kalappal című festményét. Máskor a képregény rajzhibáit 
kinagyítva ért el olyan hatást, mint az absztrakt expresszio- 
nizmus legjobbjai (Nagy festmény -  1965). E képek láttán az 
is kiderül, hogy azok a képregények, melyeket művészünk
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felhasznált, szinte kivétel nélkül mellőzik a perspektivikus 
téralakítást, amire a modern művészet annyira büszke. Vagy 
síkszerűek maradnak és a reklámmegoldásokra emlékeztető 
módon merevítik ki a látottakat, vagy olyan paradoxális te
reket szerkesztenek, melyek akár az avantgarde legjobbjai
nak tereihez is mérhetők. Például Richard Hamilton figyelt 
fel egy érdekes Lichtenstein-képre, amelyen hátulnézetben 
látunk egy lányt, aki tükröt tart maga elé, amelyből teljesen 
„jogtalanul” tekint vissza ránk tekintete, hiszen a kép külön
ben végsőkig síkszerű.

Lichtenstein iróniája tehát legalább annyira célba veszi a 
modern festészet történetét mint a képregény sztereotípiáit. 
Hiszen modern festészeti imitációi láttán önkéntelenül is fel
merül a nézőben a kérdés: mire jó a modern művészet nagy 
kreációja, ha eredményei közvetlen környezetünkben is jelen 
vannak -  még a giccsben is kimutathatók -  csak szét kell néz
ni. Persze van ebben jó adag önirónia is, hiszen -  különösen 
Lichtenstein újabb munkáira vonatkozik ez -  miközben a 
modern művészet nagyjainak hatásait imitálja, kénytelen 
egyre inkább eltávolodni nyersanyagától. Egyre inkább 
használja a megtalált képregény részleteket olyan alapelem
ként, mint elődei a színt és a vonalat. Egyszóval, egyre in
kább kreál. Illetve kreálna, ha mindez nem lenne imitáció, 
így azonban kiderül egy sereg fontos dolog arról, hogy mi a 
festészet és mi a képregény.

Összegezésül elmondhatjuk, hogy Lichtenstein izmusa, a 
képregényizmus olyan avantgarde tendencia (volt), mely -  
Greenberg szavaival fogalmazva -  a művészet effektusait 
utánzó giccs „folyamatait” utánozza. De nyilvánvaló, hogy 
miközben a giccs folyamataira figyel, kénytelen a világ fo
lyamataira is figyelni. Ez pedig a pop art eredeti célkitűzé
sei közül egyike a legfontosabbaknak.
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SLAVKO MATKOVIC 
SZIGNALISTA KÉPREGÉNYEI

„Az új környezet nem passzív burok, hanem aktív folyamat.”
(McLuhan)

Elsősorban folyóiratainkból és hetilapjainkból ismerjük a 
Bosch+Bosch csoport alapító tagjának, Slavko Matkovic- 
nak, a szignalizmus szellemében fogant képregényeit. A 
képregény kérdésköréről vallott nézeteit a Javaslat egy ki
állításhoz című második önálló tárlatán fejtette ki, melyet 
a formatervezők újvidéki szalonjában rendezett meg 1973 
decemberében. Itt mutatta be részletesen a képregényen 
mint tömegmédiumon végrehajtott invencióit, alkotói javas
latait.

Matkovic döntéseit hosszan tartó elméleti és gyakorlati 
művészeti kutatómunka előzte meg, mely mindenekelőtt a 
tág értelemben vett konceptuális művészet fogalomkörébe 
tartozik. Miután eljutott a művészeti gondolat-ötlet-idea 
elsődlegességét valló nézetig, csakhamar a műként egzisz
táló ötletek közlésének módjára terelődött a figyelme, vagy
is a médiumra. Bizonyos távlatból ma úgy tűnik, a koncep
tuális művészet és a mcluhanizmus között feszülő ellentét 
ért nála termékeny felismeréssé, hajtóerővé. Míg a koncep
tuális művészet az idea, az ötlet elsőbbrendűségét hirdette 
(legalábbis a hatvanas évek végének köztudata számára), ad
dig McLuhan a gondolatot csatoló közeg kulturális jelentő
ségét hangsúlyozta, olyannyira, hogy az üzenet tartalmát 
egyszerűen zárójelbe tette, Matkovic számára ez az ellentét 
azért volt lényeges, mert tudomásulvétele megvédte őt a 
kizárólagosságtól: szinte egész tevékenységét e kettősség 
közötti finom egyensúlyozás jellemzi. A mcluhanizmus 
mindenekelőtt a „szignalizmus” fedőnév alatt jutott el hoz
zá, s mint az Todorovicék tevékenységét és általában a jugo
szláv művészeti gyakorlatot jellemzi, figyelme a lineáris ver
bális szöveg széttörésére, vagyis a konkrét költészetre irá-
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nyúlt. Bevezetésképpen szólnunk kell néhány szót a konk
rét költészetről, mert ennek logikus folytatása a szignalista 
képregény.

A konkrét-vizuális költészet lényege Matkovicnál, hogy 
ő a költészet nyersanyagát, a szöveget, nem arra használja, 
amire szokás, hanem új funkciót ad a betűknek. A betűk 
megszokott formájukban fogalmakat, gondolatokat helyet
tesítenek, illetve jelentenek. A konkrét-vizuális költészet 
viszont a költészet nyersanyagának „materiális létét” hang
súlyozza, a jelentéstől függetlenedett vizuális kifejezési ener
giákra, a betűk és az írásjelek látható formai kvalitásaira fi
gyel. Ha megfigyeljük a nemzetközi konkrét költészet álta
lános helyzetét, azt tapasztaljuk, hogy két szélső alapállás 
mutatható ki: a munkák túlnyomó részét a hideg, tudomá
nyos ízű nyelvelemzés jellemzi, másik részét pedig koncep
tuális jellegű csattanós ötletek vezérlik. Az előbbi, hogy 
Celant kifejezését használjuk, „hideg informeleket” eredmé
nyez, melyekből szinte teljesen eltűnnek a világra vonat
kozó szimbolikus és allegorikus ítéletek: marad csupán az 
önmagát jelentés konkrétsága. Matkovic inkább a második 
csoport képviselői közé tartozik: az ő vizuális költeményei 
sohasem veszítették el személyes jellegüket, valóságízüket, 
sőt, mint azt Szombathy írja Matkovic, Könyv című kiad
ványa előszavában, „ideológiájukat” sem. Ez különösen ak
kor szembetűnő, ha figyelembe vesszük, hogy Matkovic a 
sima szöveg felbontásáról gyorsan áttért más médiumok -  
térkép, könyv, újság stb. -  vizsgálatára, majd a képregényre.

Úgy tűnik, zavarta, hogy a konkrét költészet a dolgoknak 
csupán egy aspektusát tudja megmutatni. A képregény bizo
nyult jó megoldásnak ahhoz, hogy a dolgok kialakulását, 
folyamatát is megragadhassa. Tehát ebből a szempontból 
a képregényszerkezet nyomta rá a bélyegét Matkovic konk
rét költészetére. Azonban, úgy tűnik, fordítva is érvényesek 
az elmondottak, vagyis a konkrét költészet eszmevilága, 
„esztétikája” is meghatározta Matkovic képregényhaszná
latát, hiszen a képregényből a konkrét művészetre jellemző
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nyers felm utatás  segítségével lett pszeudo-képregény, ál- 
médium, illetve, ahogy Matkovic nevezi munkáit, szignalista 
képregény.

Alkotónk Fiedler meghatározásából indult ki, mely sze
rint „a képregény az ikon és a történés között helyezkedik 
el”. Matkovic e két tényező viszonylatát próbálta meghatá
rozni, vagyis azt kutatta, hogy melyik a fontosabb, az 
„ikon” vagy a „történet”. S ha már szemiológiai kifejezések
nél tartunk, Matkovic válaszát valahol az ikon és az index 
(nyomszerűség, lenyomatszerűség) között kell keresnünk. 
M it értünk ez alatt? Mindenekelőtt azt, hogy munkáitól tel
jesen idegen bármiféle történet elbeszélése -  mondhatjuk, 
ettől lesznek képregényei pszeudo-képregények. De a szö
veg ezzel még nem iktatódik ki teljesen. Egyrészt bizonyos 
értelmes szövegek mindig találhatók munkáin, de ezek nem 
elmesélnek valamit, hanem inkább korhangulatot idéző „jel
szavakként” funkcionálnak: „Ötven évig békesség”, „Coca- 
cola generáció” stb. Másrészt, és ezzel visszautalunk Fiedler 
meghatározására, a szövegek másik része elveszti fogalmi 
értékét, szimbólum-jellegét és ikonizálódik. Vagyis, miként 
a konkrét festészet már csak tulajdon nyelvi eszközeit -  
egyenes, sík, színek stb. -  tematizálja, fedi fel érintetlen anyag
voltukat, Matkovic „szövegeinek” tartalmává és témájává a be
tű, az írás, a betűnagyság, az interpunkció stb. válik. De nem 
azzal a tiszta anyagszerűséggel, mondhatni szűzies fizikai- 
sággal, ami a konkrét művészeti vonulatokra általánosság
ban jellemző, hanem inkább ikonikus jelleggel: a szöveg 
helyenként olvashatatlan, értelmetlen, de a tipográfiának, 
vagy mondjuk a kézírás gesztusának jól kivehető hangulata, 
érzelmi, sőt konkrét képi vonatkozása is van. Ha például 
a képről nem tudjuk megállapítani, hogy mi is történik, az 
alig megrajzolt figurák körül gomolygó ákom-bákom szö
vegfoszlányok jelzik, hogy gyerekek énekelnek. Sem a gye
rekek figurái nem kivehetőek, sem a szöveg nem olvasható, 
de a kettő együtt tökéletes harsány gyermekdal. Vagy pél
dául a képkockák egész sorozata kap háborúellenes mellék-
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zöngét attól, hogy megjelenik egy-két vietnami betűtípus 
vagy attól, hogy az alig kivehető figurák vietnami írásstílus
sá porladnak szét. Érdemes megjegyezni, hogy mindez egy
szerre képregényellenes és képregényszerű megoldás. Mert 
egyrészt a betűk fokozott ikonizálása kiiktatja Matkovic 
képregényeiből a „történetet”, másrészt a tipográfiai jelölő
funkció nagyon is sajátja a képregénynek. Például a hagyo
mányos rajztörténetben is gyakori megoldás, hogy a párbe
széd hangerejének fokozását megnövekedett betűtestek, a 
hangsúlyozást kurziválás jelzi, vagy, mint Hernádi Miklós 
írja, „a borzadályt esetleg lúdbőrösen reszkető betűtípusok” 
fejezik ki. Azonban, míg ezek a fogások hagyományosan 
a képregény tartalmának szolgálatában állnak, Matkovicnál 
hangulati elemek, vizuális „csodák” vagy konkrét költészete 
eszköztárát bővítik. Például az egyik vizuális költeménye 
a jól ismert BROK-WHOOS-KRASK-WHANG-ok jelleg
zetesen képregényes kaotikus röpködéséből áll (Zajongó 
vers -  1976).

Alkotónk szöveghasználatára tehát az írásjelek képiesítése 
jellemző. Nézzük, mi a helyzet a képekkel. Első látásra szem
betűnő, hogy nem a megszokott sztereotip képregényfi
gurák népesítik be munkáit, hanem főleg különféle újság
kivágások, fotók, finom kis rajzok vagy kollázsok. Ezek 
a képek külön-külön meglehetősen érthetetlenek, mert el 
vannak szakítva eredeti közegüktől. Még ha nincs is egészen 
igaza Andre Bazinnak, amikor a fotót személytelen lenyo
matnak -  a szemiológusok azt mondanák, indexnek -  neve
zi, úgy tűnik, külön-külön remekül illik ez a megjelölés 
Matkovic képi alapanyagára. Ezek a fotók nem mások, mint 
személytelen lenyomatok, emblémák. Megszűnik azonban 
személytelen voltuk, mihelyt belekerülnek Matkovic „kép
regényeibe”, mert egy új „logikához” kell alkalmazkodniuk, 
egy-egy nagyobb képi egység összetevőiként kell funkcio
nálniuk. Immár nem eredeti energiájukat lövellik ki, hanem 
új, mondhatni, montázs-jelentést kapnak. Például a kép, ami 
a napisajtóban egy megrázó eseményt dokumentált, Matko-
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vicnál gyakran nem több mint „érdekes struktúra” vagy „ti
tok”, esetleg azért kerül rá munkájára, mert arra a helyre 
épp olyan tónus „illik” ...

A szöveg és a kép eredeti rendeltetésének felbomlása ke
resztezheti is egymást: a betűvel lehet képet rajzolni, a kép
pel lehet betűt írni! Matkovic mindkét úton elindul, összbe
nyomásunk mégis az, hogy egy-egy képregényét egészében 
leghelyesebb összetett konkrét költeménynek, költemény
folyamatnak nevezni. Erre kétféle vizuális utalás található 
munkáiban. Egyrészt a képkockák szorosan egymás mellett 
vannak, összeérnek, másrészt, úgy figurái, mint betűi gyak
ran átnyúlnak a szomszédos képkockába, mintegy energiát -  
montázs-energiát -  kölcsönözve egymásnak. így egy nagy 
képpé szintetizálódnak az elemek -  a „képregény” tetszőle
ges irányba „olvasható”-nézhető. Organikus vizuális egy
ség, mint mondjuk egy festmény.

Összegezésül elmondhatjuk, hogy Matkovic képregényei 
nem a világ valamilyen jelenségét utánozzák, vagy mesélik 
el, hanem elsősorban magát a médiumot. A médium kifeje
ző eszközeit vizsgálják, tematizálják, nyelvének új lehető
ségeit kutatják. Ez a képregénytípus az analitikus művészet 
egyik ágát képezi, melyre úgy kell tekintenünk, mint a konk
rét művészethez közeledő médium autonóm fejlődési vona
lára. Ezek a munkák inkább művészeti öndemonstrációk
nak, esztétikai öninformációknak felelnek meg, mintsem 
meghatározott üzenetet közvetítő műveknek. Matkovic 
műhelyében tehát a képregényből születik egy költészet, 
melynek azonban ennek ellenére talán legfontosabb ismer
tetőjegye a képregény-ellenesség.
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PAUER GYULA PSZEUDO MAYA-SZOBRÁRÓL

Pauer különös Maya-szobrával Budapesten találkoztam a 
Fővárosi Tanács Óbuda Galériájában. Paueren kívül Deim 
Pál, Hencze Tamás, Jovánovics György és Keserű Ilona ál
lított ki sokatmondó, fontos munkákat, de a duzzadó mellű, 
sajátosan keleties formájú Istennő mintegy megparancsolta, 
hogy egyedül őt vegyem közelebbről szemügyre. Mondom, 
megparancsolta, de talán nem is annyira vizuális-plasztikai 
illetve szobrászati minőségeivel, hanem inkább azzal az eg
zotikus tekintéllyel, amellyel a titokzatos Kelet már oly 
sokszor rabul ejtette a nyugati avantgardisták tekintetét is. 
Maya életnagyságú faszobrát láthatjuk, a nagymúltú Isten
nőét, aki a hindu vallási bölcselet szerint a világmindenség 
ősszülőanyja, az érzékszervek előtti csábkép megtestesítője. 
A fegyelmezett testet függőlegesen egy mély, szálkás repe
dés szeli át, ami nemcsak fizikaivá alacsonyítja és erotika
mentesíti az Istennőt, hanem bizonyos szempontból mú- 
zeumiasítja is. Úgy fest, akárha egy régészeti vagy becses 
művészettörténeti dokumentummal állnánk szemben. Csak
hamar kiderül azonban benyomásunk képtelensége, mert 
ugyan mit keresne egy múzeumi tárgy a századunk hetvenes 
éveinek magyar művészetét összefoglaló kiállításon? Ám 
dilemmánk másik lehetséges oldala sem kevésbé különös: 
mit keres egy muzeális szobor imitációja, másolata az új 
szellemű művek között? Az utóbbi kérdés azonban, úgy tű
nik, megválaszolható, ha fellapozzuk Pauer 1970-ben kia
dott Pszeudo-manifesztumát: „A pszeudo magyar megfele
lői: ál, hamis, nem valódi, valódinak látszó... A pszeudo 
szobor nem annak látszik, ami valódi formája.”

Ez az idézet már indokolja Maya váratlan megjelenését 
ezen a modern kiállításon, mint ahogy szinte bármi jelen
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létét indokolná, ami nem az, aminek látszik. Ilyesmiből pe- 
dig épp elég sok van ahhoz, hogy a néző tekintete továbbra 
is nyugtalan maradjon. Ráadásul zavarba jövünk, ha arra az 
egyszerű intim kérdésre kell válaszolnunk, hogy a szobor 
ruhástól vagy ruhátlanul jeleníti-e meg az érzékszervek előtti 
csábkép Istennőjét. Válaszunkat mindenképpen a pszeudo 
művészet magvát kifejező formulával kell kezdenünk: olyan 
mintha, de mégsem... Látunk ugyan finom ruharáncokat, 
de a testhez folyamatosan, bőrszerűen tapadó selyem sehol 
sem fejeződik be, sehol sem lóg. Még az arcot is befedi, a ha
jat is, a végtagokat is -  tehát mondjuk, ha kopasz az Istennő, 
a finom selyem tekinthető a bőr szimbólumának is. Illetve 
annak is tekinthetnénk, ha helyenként nem gyűrődne olyan 
természetellenesen, akár egy nedves, ragadós testhez erővel 
hozzátapasztott, hozzávasalt lepel. Ha viszont megtapint
juk, kiderül, hogy a legtermészetesebb ráncok egyáltalán 
nem léteznek -  csak illúziók, valami fotószerű ügyes trükk 
eredményei. Ahol viszont kitapintható az igazi ránc, ott leg
inkább sem a lepel, sem a bőr rándulását nem vártuk. Azt 
mondhatjuk tehát, hogy első látásra mindig a valódi tűnik 
trükknek és viszont. így az ál, a hamis egyenértékűvé válik 
a valódival, de ahogy a pszeudo művészet elmélete is ki
mondja, az illúzió végül mindig lelepleződik: „A konkrét 
formák felfoghatók, de tudomásulvételüket az illuzionista 
kép mindig megzavarja” -  írja Pauer.

Jórészt tehát világossá válnak a néző számára Maya külö
nös álruhájának sajátosságai, de miközben tekintetünk a va
lódi és hamis ráncok dzsungelében próbál eligazodni, még 
egy dolog nyilvánvalóvá válik. Az „illuzionista kép állan
dóan megzavarja” ugyan a „konkrét formák” (a ráncok) fel
fogását, de ebben az esetben épp az illúzióréteg, illetve an
nak eszközei, leplezik le minden kétséget kizáróan a nagy 
illúziót: a korszerű illúziókeltő eszközök -  fotóeljárás, szó
rópisztoly -  alkalmazása teszi egyértelművé, hogy nem az 
eredeti Mayaszobrok valamelyikével állunk szemben, ha
nem egy mai imitációval. Pauer tehát végül is nem akar be
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csapni bennünket, de hogy behatolhassunk műve mélyebb 
jelentéstartományaiba, érdemes megfeledkeznünk arról, 
hogy lelepleztük az illúziót. Érdemes elhinnünk, hogy nem 
egy mai imitációt látunk, hanem egy eredeti Maya-szobrot, 
így a hindu gondolat- és hitvilágba kell csöppennünk és hin
duista szemmel kell interpretálnunk az Istennő szobrát. (Ezt 
egyébként maga a művész sugallja azzal, hogy a katalógus
ban összegyűjtött egy sereg idézetet Mayáról és a hinduiz
musról.) Ha tehát egy pillanatra megfeledkezem nyugati 
kultúránkról és hindunak képzelem magam, nagyjából a kö
vetkezőket mondhatom Mayáról:

Maya egyrészt Buddha anyja, egyúttal a világminden
ség ősszülőanyja, másrészt fátyol, mely elrejti a való
ságot. Ha megpróbálom virtuálisan megjeleníteni, ak
kor azt annak tudatában teszem, hogy az istenség 
(Maya) lényege valósággal csak az ábrázolás, illetve 
alkotás aktusában  lehet jelen. Mivel a hindu bölcse- 
leten nevelkedtem, látásmódomtól teljesen idegen a 
primitív-mágikus szemléletmód, mely szerint a való
ság és a képmás egy és ugyanaz. Nem hiszem, hogy 
ha lerajzolom a leölt bikát, attól holnap az asztalom
ra kerül. Nem vagyok bálványimádó, mert a szobrot 
vagy a képet képtelen vagyok összetéveszteni a meg
foghatatlan valósággal. Tudom, hogy a sokoldalú, vég
telen valóságból minden médium csak egy izolált szem
pontot tud megragadni, én pedig a határtalant aka
rom. A végső valósággal akarok azonosulni, s nem 
annak jelképével. Hiszen a jelkép -  egyáltalán, a mű -  
csak távoli utalással közvetítheti számomra a valóság 
tiszta tényeit. Maya, a csalafinta Istennő, folyton meg
akadályoz abban, hogy eljussak a valóság tiszta tényei- 
hez. Mert ő világillúzió is, káprázat, a megtévesztő 
képzetek örvénylése. Amikor felszínesen szemlélem 
a dolgokat, számomra minden Maya -  vagyis látszat - ,  
mely a valót leplezi.
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Ha most mai, nyugati szemmel újraolvasom, amit a hin
duizmus forrásaira támaszkodva sajátoménak vallva leír
tam, akkor új színben mutatkozik a Maya-szobor. Kiderül, 
hogy ha feltételesen elhiszem is, hogy Pauer szobra valódi, 
a hindu gondolatvilágban ütközöm akadályba. Ott derül ki, 
hogy Maya eredetileg pszeudo, méghozzá kétféle értelem
ben. Egyrészt, mint láttuk, a hindu képtisztelet nem azono
sítja a képmást a valósággal -  a képmást szigorúan pszeudo- 
szinten tartja, másrészt, maga Maya Istennő is pszeudo, 
vagyis fátyol, mely elrejti a valóságot. Az emberek számára 
folyton ál-valóságot, mondhatjuk, „pszeudo művészétét” 
termel.

Mindezek alapján a hinduizmus világából egy pszeudót 
halmozó gondolatsor indítható Pauer műhelye felé:

1) Maya Istennő eredetileg pszeudo (is),
2) Maya hinduista ábrázolása hindu szemmel: a pszeudo 

pszeudója,
3) Pauer Maya-szobor imitációja: a pszeudo pszeudójá- 

nak pszeudója,
4) a Pauer-féle Maya-szobor különös álruhájának álrán

cai: a negyedik pszeudoréteg, vagyis a pszeudo pszeudója 
pszeudójának pszeudója stb...

Pauer számára tehát a szobor értelme bizonyos értelem
ben kiegyenlítődik a szobor történetével, sorsával. így én 
ebben az írásban csak néhány mozzanatát tudtam vázol
ni. A teljes értelmezés egy végtelen leírás lenne, mely vé
gigkövetné Maya sorsát a történelemben. Elmesélné első 
létrejöttét, elkészítésének módját, különféle emberek hoz
zá fűződő viszonyát, megmutatná elszigeteltségében, egy 
dohos raktárhelyiség sötét sarkában, kitérne budapesti 
bemutatkozásaira stb., sőt a jövőben sem tévesztené szem 
elől.

Számomra egy ilyen végtelen leírásból talán az lenne a leg
fontosabb adat, hogy a kecses Maya-szobor Pauer keze alatt 
tragikusan megrepedt. A valóság kikezdte a pszeudót! De 
úgy is mondhatnánk, hogy a prózai fizikai erők meghami
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sították az „eredetit”, pszeudosították a valódit. Mindkét 
változat éltető eleme Pauer művészetének, mert szerinte 
a Pszeudo addig egzisztál, amíg a látszat igaz tényező és 
viszont.
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GORÁN BORBEVIC BÖNTÉSEI

Gorán Bordevic, ismert „radikálisan modern” belgrádi 
alkotó tevékenységével szeretnék ebben az írásban foglal
kozni. Jobb kifejezés híján kölcsönöztem a „radikálisan mo
dern” megjelölést az egyik róla szóló szövegből, hogy meg
különböztessem a belgrádi festőcskék egész tömegétől, akik 
számára a modern többnyire egyenlő a posztimpresszioniz
mus, a kubizmus és mondjuk az expresszionizmus valami
lyen arányú összetalálkozásával. Gorán Bordevic velük 
szemben igyekszik együtt lélegezni a kortárs nyugat-euró
pai művészettel, különösen annak szinte racionális analitikus 
vonulataival. Jellemző rá egy tudományos színezetű fogal- 
miság, amit tetszőlegesen nevezhetünk akár művészetnek, 
akár (művészet)elméletnek.

Tevékenységét a hetvenes években legalább annyira meg
határozta a kosuth-i koncept, egyáltalán az Art and Language 
nevű művészcsoport tevékenysége, mint az a tény, hogy a 
szokásostól eltérően nem művészeti akadémiát végzett, ha
nem elektrotechnikát tanult. 1973-tól olyan vizuális-logi- 
kai rendszerek kidolgozásán fáradozik, melyek, mint írja, 
„szemléletesen demonstrálhatják gondolkodási folyama
tainkat, sőt kreatívabbá tehetik azokat”. Eltekintve feltéte
lezett gyakorlati funkciójuktól, e formális-logikai elemzé
seknek lehet közük a művészethez. Helyenként lényegi ha
sonlóságot mutatnak például Klee pedagógiai jegyzeteivel, 
Malevics szuprematizmusának néhány elméleti mozzanatá
val és az újabb analitikus törekvésekkel. Bordevic ilyen irá
nyú kísérletei azonban annyira egzaktak, hogy inkább a tu
domány, mint a művészetelmélet érdeklődésére számíthat
nak. (Magiszteri dolgozatát egy vizuális-logikai rendszer 
módszertanából írja.)
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Munkásságának két mozzanata, illetve periódusa azon
ban, ha nem is tipikusan művészeti, de művészetelméleti kér
déseket vet fel. Az egyik középpontjában a kópia, a másik
nak a művészeti intézményrendszer problémája áll. Kezdjük 
a kópiával.

Míg az úgynevezett neoavantgarde kezdetén az volt meg
lepetés, ha egy művész műalkotások gyanánt szövegeket, 
vázlatokat állított ki, addig a fogalmiságáról ismert Borde- 
vic 1980 őszén rendezett belgrádi kiállításán azzal lepett meg 
bennünket, hogy képeket rakott az Egyetemista Művelődési 
Központ galériájának hófehér falára. Képeket, illetve képek
ről készített kópiákat. E látszólag éles fordulat ellenére mun
kái mégis inkább művészetelméleti „tanulmányok”, koncep
tuális döntések, melyek -  talán a kortárs nyugati művészet 
egyre érezhetőbb irányvonalát követve -  vizuálisan, képsze
rűen valósulnak meg. A kép a képről, egyúttal a művészet
ről szóló provokatív elmélet -  mondhatjuk egészen általá
nosan, konkrétan pedig a kópiának a modern művészetben 
betöltött szerepéről van szó. Mindenekelőtt általánosság
ban szólunk a kópia fogalmáról, egy kicsit azzal a céllal, 
hogy megtisztítsuk a történelem során felhalmozódott sok 
pejoratív jelentésének legalább egy kis részétől.

A művészetek területén ma használhatatlannak tűnő fo
galmak egyike a kópia, a másolás, az utánzás. Civilizációnk
ban axiómának számít, hogy az embert egyedül az eredeti 
kell hogy érdekelje, mert azt a másolat, a kópia csak érték
veszteség árán közvetítheti számunkra. Érvényes ez, annak 
ellenére, hogy amikor az utánzást eredetileg elvetették, azt 
valójában valóságon túli, örök paradigmákat feltételezve, illet
ve azok érdekében tették. Időközben az okosok megkérdője
lezték az ilyen örök paradigmák létezését, ami oda vezetett, 
hogy amikor ma az úgynevezett „eredetit” keressük -  valljuk 
be őszintén - ,  azt sem tudjuk, mire gondolunk. A mechanikus 
mindennapi tudat e tekintetben is gyakran elárulja magát. 
Igazolásként McLuhan híres anekdotáját idézzük: „A ven
dég a gyönyörtől alig tud szóhoz jutni és így kiált fel:
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-  Kedvesem, gyönyörű gyereke van!
-  Oh, ez semmi -  válaszol az anya - , ha látná a fényképét!” 

Azt hiszem nem tévedünk nagyot, ha azt mondjuk, ebben az 
esetben a fotó az „eredeti”, a gyerek pedig a „kópia”. Az in
tellektuális tudat természetesen sokkal nehezebben enged. 
Hallgatólagos „eredeti”-meghatározása valahogy így hang
zik: az eredeti az, ami nem az eredeti kópiája.

Ideiglenes, sőt nem is túl komoly tézisünk tehát így hang
zik: a kópia attól (lett) lenézett, hogy feltételeztek egy 
transzcendens, örök értéket. Nem időzhetünk el sokáig en
nél a kérdésnél, ezért a kópia fogalmának megtisztítását 
(vagy összezavarását?) és előbbi tézisünk igazolását még 
csak egy adattal támasztjuk alá. Megvizsgáljuk, hogy mi a 
helyzet egy olyan kultúrában, amelynek múltjából hiányoz
nak a valóságon túli örök paradigmák -  a platóni ideák, vagy 
ha úgy tetszik, az Isten. Vegyük például a kínai kultúrát. A 
kínaiak hozzánk viszonyítva homlokegyenest ellentétes vi
szonyt alakítottak ki a kópia iránt. Nem vetették el, sőt 
egész elméletet alakítottak ki a régi művek reprodukálásáról. 
Háromféle kópiát tartanak számon. Az első a mo, ami tö
kéletesen pontos másolást jelent, a második a lin -  a modell 
szabad másolását jelenti, s végül a fang  csupán a mester stí
lusát utánzó kópiát jelenti. A jó másolatokat a kínaiak ön
álló műként értékelik, másolással pedig a legnagyobb kínai 
festők foglalkoztak, még akkor is, miután kialakult önálló 
stílusuk.

E kissé hosszúra nyúlt bevezető után immár kevesebb elő
ítélettel vehetjük szemügyre Dordevic munkáit. Alkotónk 
egyrészt olyan tárgyakról, képekről készített kópiákat, me
lyeket giccsnek szokás nevezni, másrészt a modern művé
szet úgynevezett csúcsteljesítményeiről: Malevics fekete négy
zetéről és keresztjeiről, Lichtenstein képregényfestményei
ről, Mondrian szigorú geometrikus kompozícióiról, sőt Jo- 
seph Kosuth egyik munkájáról is, melyről a festészet szó 
szótári értelmezése olvasható le. Munkáinak harmadik cso
portjáról majd később szólunk.
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Az európai kultúrán nevelkedett néző -  mint az beveze
tőnkből is kiderül — e kópiák láttán azt fogja mondani, hogy 
Dordevic rossz művész, mert nem alkot, hanem kopíroz. 
Dordevic azonban, úgy látszik számított erre az éles kriti
kára, ezért nagyon óvatosan válogatta össze a kopírozandó 
műveket. Ha őt elmarasztalja a néző, akkor kénytelen azo
kat a műveket is rossznak minősíteni, amelyeket művészünk 
kopíroz. Egyszerűen azért, mert mindegyikre rá lehet fogni, 
hogy valaminek a kópiája: Lichtenstein szinte minden vál
toztatás nélkül nagyítja ki a képregényrészleteket, Kosuth 
különféle szavak szótári értelmezését másolja le, a Mond- 
rian-féle absztrakcióról nem kevesen mondták már ki, hogy 
„ideákat” kopíroz, a szuprematizmus esetében pedig, ha 
eltekintünk Malevics elméleti megfontolásaitól, nem lehe
tetlen azt mondani, hogy a négyzetet, keresztet stb. kopí- 
rozta. A modern művészet történetében tehát egy egész se
reg műről el lehet mondani, hogy valaminek a kópiája.

Dordevic ismételt kópiáit tehát mindenekelőtt a modern 
művészet ellen intézett iróniaként értelmezhetjük: ha a nagy 
neveknek szabad volt kopírozni, mért ne lenne szabad 
Dordevicnak is? Tételezzük fel, hogy eddig rendben is van, 
csakhogy Dordevic tesz még egy lépést. A pop art módjára 
elkezdi kopírozni a tömegkultúra sztereotip termékeit. És 
itt követ el egy „hibát”, amit az általa kopírozott művek al
kotói nem követtek el: a művészettörténet egy már megvaló
sult alapelvét, princípiumát is kopírozza. A félreértés elke
rülése végett le kell szögezni: nem az a probléma, hogy gics- 
cset kopíroz (azzal úgyse nagyon lehet okosabbat csinálni, 
mint kopírozni), hanem az, hogy a giccs már „belekopírozó- 
dott” a modern művészet történetébe. Tehát ismétlés, egy 
már megvalósított (és kiürített) művészeti „elv” ismétlése.

A helyzetet a belgrádi kiállításán látott művek harmadik 
csoportja sem menti meg teljesen. Ez a csoport olyan mun
kákat tartalmaz, amelyeken helyenként csattanósan keve
redik a „giccs” és a „nagy művek” kopírozása. Az egyik vi
lághírű giccsfestményen a paletta mögött ülő úr a lágyan
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erotizáló hölgyek helyett szigorú minimál artot fest, a har
sány erdőrészleten Tót Endre gépírott esője esik, egy másik 
képen pedig Krisztus bal kezével az angyalok felé, jobb ke
zével pedig a szívéhez támasztott Mondrian-képre mutat, 
a rá jellemző méltóságteljességgel. Megemlíthető még, hogy 
Dordevic szükségesnek látta még lemásolni a most ünnepelt 
Picasso Sztálinról készített -  mi tagadás, kissé idealizált -  
portréját.

A giccskópiák továbbfejlesztését a belgrádi kiállítás 1981 
elején nyílt második része hozta meg. Egyetlen kép kópiáit 
láttuk legalább húsz példányban, az újdonság pedig egyrészt 
az, hogy ritkán lát az ember ilyen rossz képet, másrészt, 
hogy ezúttal az „eredeti” is Dordevic műve. 19 éves korában 
festette, amikor még arról álmodott, hogy nagy szürrealista 
festő lesz. Saját bevallása szerint ez a kép annak idején még 
a jobbak közé tartozott, ezért félretette. Már a címe is árul
kodó: Az Apokalipszis előhírnökei. Egy kopár fára akasz
tott koponyát látunk, mögötte heves robbanásokkal.

Mindenekelőtt azt tartom fontosnak e gesztussal kapcso
latban megjegyezni, hogy a giccskopírozás -  ami főleg a pop 
art virágkora idején volt elterjedt -  mindig más giccsét akarta 
az irónia segítségével szétpukkasztani. Dordevic ezzel szem
ben kizárólag önmagára támad, méghozzá egyre konokab- 
bul, egyre agresszívabban. Minden erejével arra törekszik, 
hogy minél rosszabb művet csináljon az „eredetiből” (az 
eredetileg is rosszból). Legújabb „rontásai” már határozot
tan tetszenek, úgyhogy -  ezt minden irónia nélkül mondom
-  ha így folytatja, szándékával ellentétben egyre jobbá válik 
az Apokalipszis hírnökei.

Megszívlelve Duchamp megjegyzését, mely szerint „a 
rossz mű még mindig mű, ugyanúgy, ahogy a rossz érzés 
még mindig érzés”, Dordevic nem szégyelli rossz művét a vi
lág előtt. Ifjúkori munkájáról készített egy egész csomó dia
felvételt és szétküldte őket művészbarátainak, hogy kezdje
nek vele amit akarnak. Eddig csak Christine Koenigs hol
land művésznő reagálása érkezett meg. A kép tiszteletére
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rendezett egy díszvacsorát, amit a levélhez mellékelt félórás 
dokumentumfilm igazol. A vacsora egész ideje alatt Dorde
vic falra vetített Apokalipsziséről folyik a vita.

A kópia kérdéskörével kapcsolatban végül A művészet rö
vid története című kiállítást kell megemlítenünk, amit 
Dordevic az amsterdami Stedijk múzeumban rendezett meg. 
A kiállítás mindössze abból áll, hogy Dordevic összevá
logatta a művészettörténet legfontosabb műveit a barlang
rajzoktól Beuysig és sorra lemásolta őket. Két dolgot lénye
ges megemlíteni: minden rajz azonos méretű és mind ceru
zával másolta. Két dolog tehát közös a kópiákon, de épp 
abból a célból készültek, hogy rákérdezzenek egy esetleges 
harmadik közös vonásra: a médiumokat kivéve mi a közös 
a művészet történetében?

A kérdéssel kapcsolatban elindítható egy nem túl komoly 
gondolatsor: ami közös lesz, azt joggal nevezhetjük majd 
a művészet fogalmának. A művészetfogalom lesz az a para
digma, amihez a művészeknek majd tartaniuk kell magukat, 
valahogy úgy, ahogy Platón Demiurgoszának szemei előtt 
ideák lebegtek. A művészetfogalom lesz a művészet lényege, 
az „eredeti”, a paradigma. De Dordevic kópiáiról minden 
kétséget kizáróan derül ki, hogy a művészettörténetben 
nincs semmi közös! Akkor hát mi a művészetfogalom, mi 
a paradigma, mi az eredeti?

Ezzel zárul be Dordevic kópiáival kapcsolatos gondolat
köre (ez a zárás azonban nyitás is), mely -  mint láttuk - ,  egé
szében nagyon lényeges elméleti kérdéseket feszeget, még
hozzá azzal a kizárólagossággal, ami a jugoszláv új művésze
ti gyakorlatra nagyon jellemző. Összegezésül elmondhatjuk, 
hogy a kópia kérdése a modern művészetben egyre bonyo
lultabb. Immár biztosnak látszik, hogy nem érvényes a pla
tóm tétel, mely szerint az utánzat feltétlenül értéktelenebb 
mint az eredeti. Annál is inkább, mert, mint láttuk, az „ere
deti” szónak olyan sok jelentése lehet, hogy úgyszólván 
nincs jelentése, különösen abszolút értelemben, tehát tör
ténelmi dimenzió nélkül nincs. Jelen pillanatban nekem úgy
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tűnik, hogy a modern művészetben a kópia más természetű 
értékeket hordoz, mint az úgynevezett eredeti. Dordevic 
munkái esetében e más természetű értékek alatt metanyelvi 
megnyilvánulásokat értek -  a művészet önreflexív vizsgáló
dásait, vagy az ilyen vizsgálódások serkentését. E metanyelvi 
rákérdezések talán legfontosabb tanulsága, hogy a művé
szetben egyszer már megvalósult princípiumot tilos kopí
rozni.

Most pedig áttérhetünk Dordevic utolsó periódusára, mely, 
mint azt előre jeleztük, a művészeti intézményrendszer kri
tikája. Alkotónk körlevelet intézett a világ leghíresebb mo
dern művészeihez, azzal a céllal, hogy egy nemzetközi mű
vészsztrájkot szervezzen a „mind represszívebb művészeti 
rendszer”, tehát elsősorban a folyton aggályoskodó művé
szeti intézmények ellen, melyek „egyre jobban elidegenítik 
a művészeket saját munkájuk eredményétől”, a művektől. 
A körlevélben Dordevic az intézményektől teljesen függet
len művészeti aktivitás lehetőségét veti fel, s felkéri az alko
tókat, hogy írják meg: vállalnák-e az intézményes művészeti 
rendszer bojkottját olyan módon, hogy pár hónapra teljesen 
felhagynak a művészeti tevékenységgel. így egy ideig egyál
talán nem születnének új művek, aminek az lenne a követ
kezménye, hogy a kaján művészeti intézmények enged
ményekre kényszerülnének.

A körlevélre 38 alkotó válaszolt. Ízelítőül csak néhányuk 
válaszából idézünk, azzal az előzetes megjegyzéssel, hogy 
Dordevic körlevele nem „komoly”, inkább amolyan szociog
ráfiai valóságfeltáró szándékkal készült. Maga is bevallja, 
hogy ötlete enyhén szólva utópisztikus, mert -  tehetjük hoz
zá -  még ha meg is lehetne szervezni, hogy a világ minden 
művésze felhagyjon a munkával, az már teljesen elképzelhe
tetlen, hogy ezzel bárkit is zsarolni lehetne. A művészet ma 
túl marginális jelenség ahhoz, hogy hiánya egy gazdasági 
nyomáshoz csak külsőségeiben hasonló eredményekhez is 
vezessen. (De ez már maga a művészet helyzetéről vall.)

Carl Andre leveléből például megtudjuk, hogy az Egyesült
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Államokban ezerszer többet költenek reklámra, mint a mű
vészetre. Az ismert amerikai művész többek között a követ
kezőket válaszolta a körlevélre: „Úgy gondolom, a művé
szeti rendszer olyan viszonyban áll a világrendszerrel, mint 
a szeizmográf a földrengéssel. Nem lehet egy jelenséget úgy 
megsemmisíteni, hogy megsemmisítjük a műszert, mely an
nak állapotát jelzi. Ahhoz, hogy megváltozzon a művészeti 
rendszer, meg kell hogy változzon a világrendszer.”

Legtöbben hasonló hangnemben válaszoltak, de akadtak 
olyanok is, akik anyagi helyzetükre hivatkozva utasították 
el a bojkottot, vagy a művészet jövőalakító szerepére hivat
koztak, mint a lengyel Gajewski. Egy válaszlevél sajátos 
módon teszi világossá, mit is jelent konkrétan az intézmény
rendszer személytelenítő hatása. Az éles szeméről és „ke
gyetlen” radikalizmusáról ismert amerikai művészkritikus, 
Les Levine esetére gondolok. Az ő címére is eljutott Dorde
vic körlevele, de helyette titkárnője válaszolt: „Les Levine 
Úr nem válaszolt, mert stúdiónkba havonta több ezer kör
levél érkezik és lehetetlen, hogy mindegyikre válaszoljon. 
Csak a személyes levelekre válaszolunk. Ez azt jelenti, hogy 
Levine Úr nem is látta az ön körlevelét. Mindenesetre, sem
milyen sztrájk nem érdekli, sem művészeti, sem más jelle
gű.” Szép példa ez arra, hogy hogyan nyeli el a művészsze
mélyiséget az „információáradat” és egy érzéketlen intéz
mény. Dordevic körlevele épp az ilyen lélektelen intézmé
nyeket akarta célba venni, és lám, a titkárnő nem ismert ma
gára. Tipikus automatizmussal gyártott egy langyos választ, 
amin Levine nyilván felháborodna, ha egyáltalán tudomást 
szerezne róla. Hiszen épp ő írta A fényképezőgép mint gu
mibot című bátor esszéjében: „Akik átlátnak a szitán, arra 
is rájönnek, hogy az információ a bomba, nem az atom, és a 
háborúk megnyerése vagy elvesztése az információtovábbí
tás kérdése. Naponta találkozunk az erőszak képeivel, a 
fotó mégsem segít, hogy megértsük az erőszakot...” Les 
Levine azok közé tartozik, akik tisztában vannak alterna
tíváikkal: vagy hatalomellenes művészetet kell művelni, vagy
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egyszerűen fel kell hagyni a művészettel, mert mint írja, „a 
fotográfia sikere üzleti kérdés, nem művészeti”. Mi ez, ha 
nem bojkottra való felhívás?

Szerencsére Dániel Buren, a nagy konceptes, személyesen 
válaszolhatott, méghozzá igen tanulságosan. Azt állítja, 
hogy ő már 1965 óta folyamatosan sztrájkol, hiszen a jelen
legi művészeti (és világrendszer) ellen sztrájkolni annyit je
lent, mint új formát alkotni. S valóban, rá is, és a radikális 
formabontó művészek többségére nagyon illik a formula: 
tevékenységük egyfajta sztrájk. Csak akkor tudjuk megér
teni munkáik lényegét, ha megtudjuk, mi ellen is sztrájkol
nak, ha jól ismerjük a művészeti és a világrendszert. A sztráj
kot kezdeményező körlevélre érkezett válaszok ehhez szol
gálnak értékes adalékokkal.
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BÁRÁNYAY ANDRÁS ÖNARCKÉPEIRŐL

Már régóta keresem az ürügyet, hogy írhassak Baranyay 
András, magyarországi fotóművész, pontosabban fogalmaz
va: fotóval is foglalkozó művész munkáiról. Mert, sajnos, 
az a szokás, hogy nem lehet valakiről „csak úgy” írni -  
ürügy kell hozzá. Sajnos még nem tartozik az úgynevezett 
komoly ürügyek közé, ha a kritikus egyszerűen fontosnak 
tartja az adott alkotót. Szükséges, hogy a művésznek önálló 
tárlatot szervezzenek, kiadjanak tőle egy díszes albumot, 
meghaljon, évfordulója legyen, utcát nevezzenek el róla, 
vagy mondjuk díjat kapjon. Baranyayval az utóbbi történt. 
Első díjat kapott az igen színvonalas második Esztergomi 
Fotóbiennálén. Tehát most már szabad róla írni. Munkás
ságából ezúttal csak önarcképeivel szeretnék foglalkozni.

Baranyay az úgynevezett mediális fotóművészet korai 
magyarországi úttörője. Konok, némi megszorítással mono
tematikusnak nevezhető alkotó. Figyelme nem annyira a 
mű effektusára, inkább az alkotás néhány belső paradoxo
nára irányul. Tartalmas formai paradoxonokra. Csak meg
engedő értelemben mondható azonban el róla, hogy munkái
nak eszköze és célja egyaránt maga a médium. Alkotásai, 
érzésem szerint, sokféle olvasatot megtűrnek, többek között 
a hagyományos effektus-olvasatok különféle változatait -  
lírai, expresszív, szürreális stb. - ,  én mégis mellőzöm ezeket 
és elsősorban a formai paradoxonokra szorítkozom.

Baranyay már jó ideje készít önarcképeket, elsősorban a 
fotó és a rajz keskeny határmezsgyéjén. Úgy fotózza le 
magát, hogy exponálás közben bemozdul. így homályos, 
ködszerű képet kap magáról, s ha még így sincs megelégedve 
a torzulással, színes -  általában bőrszínű vagy rózsaszín
-  ceruzával satírozza, homályosítja tovább portréját. Másik
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gyakori önarckép-megoldása: hátulról fényképezi vagy 
fényképezteti le magát, és végül, hosszú exponálási idő mel
lett, úgy mozdul be, hogy feje mozgásának két pillanata 
ugyanazon a képen valamennyire kimerevedjen. így részben 
meg tudja valósítani a festészet történetében többször fel
merült óhajt: ugyanazon a képen több aspektusból, több 
nézetből láttatni a dolgokat. A satírozás az utóbbi két 
esetben is gyakori.

Mindhárom megoldásnál felvetődik az önarckép státusá
nak kérdése és ezzel együtt a portréfényképezés sajátossá
gainak kérdése. Az elmélet jól ismert jelszava, hogy a portré
nak ki kell fejeznie a lefényképezett model személyiségét. 
Ezért a fotóművész feladata, hogy elcsípje alanyának „ter
mékeny pillanatát” (Lessing kifejezése), vagy önarckép ese
tében saját jellegzetes pillanatát -  hiszen ilyenkor tárul 
fel a jelenség mögötti fotó-lényeg.

A Baranyay-féle önarcképkészítés mindhárom felsorolt 
változata -  legalábbis látszólag -  ennek ellenkezőjére irá
nyul: művészünk mindent megtesz, hogy a fénykép mögé 
rejtőzzön. Bemozdulás, satírozás, hátulnézet -  mindez az 
inkognitóba igyekvő, elrejtőzni akaró művész eszköze. A 
paradoxon az, hogy minden eszköz, amit ennek érdekében 
igénybe vesz, a visszájára fordul, a művész inkognitója 
ellen működik. Egyszerűen azért, mert ő önarcképeinek 
tárgya és létrehozója-korrigálója egy személyben. M iköz
ben a fotó-modell Baranyay homályosul, például satírozó- 
dik, a művész, vagy mondjuk úgy, cselekvő Baranyay kerül 
előtérbe, mert ő az, aki satíroz. A ceruzavonások Baranyay 
eszközei, úgy is mondhatjuk, kézjegyei. A kézjegy pedig 
valamilyen módon feltétlenül a psziché lenyomata, szemé
lyiségkifejező konfiguráció. (Zárójelben meg kell jegyezni, 
hogy az sem kivétel, ha a művész kikapcsolja tudatát -  H ir- 
vitz, az ismert amerikai művész például épp ezt teszi, hogy 
minél adekvátabban fejezze ki magát!)

Ha egy rólam készült fotót satírozok, roncsolok, vagy 
mondjuk széttépek, egyúttal pusztítom, rejtem és kifejezem
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magam. De ezt a kérdést még jobban ki lehet élezni. Satí- 
rozással-roncsolással nem magam rejtem, hanem egy mecha
nikus fizikai-kémiai folyamat eredményét, a fényképet, 
mint tőlem függetlenedett tárgyat. így az inkognitóba tö
rekvő művész tárgyat romboló gesztusa lesz az, ami az adott 
pillanatben aktuális személyiségkifejező.

A fotó mindig dokumentum, mindenképpen az ember 
múltjának dokumentuma (attól függetlenül, hogy doku
mentumfotóval vagy művészfotóval állunk szemben). Ami
kor Baranyay beleavatkozik önarcképeibe, akkor ezek sze
rint a „jelen idős” és a „múlt idős” művészi ego küzd egymás 
ellen. Kézenfekvő, hogy honnan ered konfliktusa: a fotó 
(és részben a többi médium) egyik fontos sajátosságából: 
minden fotó hazudik, meghamisítja a valóságot, hiszen be
határolja, izolálja azt, ami határtalan. Baranyay nem engedi 
magát behatárolni, de azt is tudja, hogy énjének határtalan
ságát sohasem tudja kifejezni-megjeleníteni. Még akkor sem, 
ha megállás nélkül, a végtelenségig korrigálja önarcképét. 
A határtalan kifejezésére egy médium sem képes. Aki ebben 
a tekintetben a végtelent, a határtalant akarja, fel kell hagynia 
a művészettel. Helyes Camus észrevétele: „Valójában a 
művészet sohasem realista; néha azonban erős a kísértés, 
hogy azzá váljék. Egy igazán realista leírásnak a végtelenbe 
kellene nyúlnia.” Baranyay megkísérli enyhíteni a helyzetet. 
Ha nem fényképezheti le fejének-arcának minden mozzana
tát, lefényképez egy különös, portréidegen mozzanatot 
(hátulnézet), vagy egyszerre fényképezi le arcának két moz
zanatát (bemozdulás). Nyilvánvaló azonban, hogy mindkét 
kísérlet meddő. A bemozdulás például azért, mert feje 
mozgásának két legjobban kivehető mozzanata sem mutat 
többet az arcból, mint egy statikus fotó, mert homályos.

Meg kell említeni egy önként adódó értelmezési lehetősé
get, ami nekem nem tetszik és nyilván Baranyay gondol
kodásmódjától is idegen, de bizonyos szerepe lehet: „homá
lyosnak” látom magam, hát homályos képet készítek ma
gamról, szégyenlem magam, tehát háttal fényképezkedek le,
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„kétarcú” vagyok, tehát úgy mozdulok be... stb. Mivel 
az ilyen típusú szimbolizálás nagyon lejáratott és sekélyes, 
hagyjuk ezt a lehetőséget és nézzük meg közelebbről a sa
tírozott önarcképeket.

Mivel a fotó mindig múlt (a művészfotó koncentrált, indi
vidualizált múlt), a fotótörténetben számos esetben felme
rült már a fénykép manuális korrigálásának igénye. A múlt 
lenyomata és az elképzelt ideális közötti szakadék áthidalá
sára hivatott a retusálás. Baranyay, miközben manuálisan 
beleavatkozik önmagáról készített fotóiba, bizonyos érte
lemben retusál. Az különbözteti meg a fotómester ügyeske
désétől, hogy egyrészt nem titkolja, hogy módosította az 
eredeti felvételt, másrészt, számára más természetű az ideá
lis, mint a fotómesternél vagy akár a hagyományos fotó
művésznél. A hagyományos fotóművész segít a fotónak 
a világ elmúló, befejezett volta elleni küzdelemben-lázadás- 
ban. A statikus képbe igyekszik belegyömöszölni a dina
mikus valóság „tanulságát”, absztrakcióját, felfokozott kü
lönösségét stb., hogy minél inkább jellemző legyen a kép. 
Baranyay mást akar. Ö a fotó befejezett, statikus volta 
ellen lázad a valóság, a határtalan érdekében. Ha beletörő
dött is, hogy önarcképe holnap már énje múltjából mutat 
egy izolált nyomot, nem adta fel annak lehetőségét, hogy 
bármikor beleavatkozzon, belesatírozzon fényképébe, hogy 
a statikus felett a dinamikussal diadalmaskodjon. Hiszen 
a rajz, a vonás sokkal dinamikusabb és közvetlenebb, egy
ben nyitottabb jelentéstartalmú, mint a fotó. Ezen a ponton 
könnyű végletbe esni. Nem így Baranyay. Ő konokul és fi
noman egyensúlyoz a határolt és a (viszonylag) határtalan 
között, önarcképeinek fotó- és rajz-, illetve vonalszerűsége 
között.

Érdemes itt megemlíteni Christian Boltanski megoldását, 
aki nagyon hasonló problémákkal küszködik. Boltanski 
összegyűjtött egy sereg gyermekkorából való fotót és ki
derült, hogy másoknak is ugyanolyan fotóemlékei vannak, 
mint neki (születésnap, tengerparti nyaralás, bérmálkozás
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stb.), majd ezek alapján azonosította magát unokaöccsével, 
hogy elkerülje a halált. Megtagadta (elhazudta?) életének 
személyes vonatkozásait, mert „ha arra gondolsz, hogy az 
egésznek csak része vagy, hogy van még valaki, aki ugyan
olyan mint te, a halál nem borzasztó. ( . . . )  Azokban a kö
zösségekben, ahol a kollektív szellem fejlett, a halál semmit 
sem jelent”. (Boltanski) Úgy látom, Baranyay is érzett kí
sértést ebben az irányban. Erről nemcsak hátulnézetben ké
szített „önarcképei” tanúskodnak (az emberek feje hátul
nézetben megtévesztésig hasonlíthat -  inkognitólehetőség!), 
hanem az Esztergomi Fotóbiennálén (1980) kiállított mun
kája is. Itt is satírozott, homályos önarcképet látunk, azzal 
az újdonsággal, hogy ezúttal Kierkegaard híres „vagy- 
vagy”-ával írta tele portréját. Ezzel régebbi munkáinak 
hangsúlya némileg eltolódott. A kierkegaard-i dilemma 
többszöri leírása vizuálisan tovább homályosítja Baranyay 
önarcképszemélyiségét, másrészt fokozott mértékben su
gallja intellektuális olvasatunkat -  új mozzanattal kiegészítve. 
Az ismert szöveg, fáradhatatlan idézgetése folytán már rég 
lepergett a nagy dán filozófus személyiségéről, meg egyéb
ként is, valamilyen értelemben mindenki használja a minden
napi életben. Tehát tekinthető egészen személytelennek is. 
Mikor Baranyay idézi, segítségével inkognitóba igyekszik, 
de csakhamar kiderül, hogy még e személytelen frázis mögött 
sem lehet elrejtőzni. Mivel saját portréján idézi, új erőt kap 
a frázis. Bővíthető a közhelyek sorozata: „mutasd meg 
könyvtáradat, megmondom ki vagy”, „mutasd meg baráto
dat, megmondom ki vagy” -  mutasd meg idézeted... s ha 
Baranyay megmutatja idézetét, valami mindenképpen kide
rül személyiségéből. Lehetetlen inkognitóba rejtőzni -  ez 
Kierkegaardnak sem sikerült, pedig számos kísérletet tett rá. 
Boltanski is beláthatja, így sem kerülhető el a halál. Persze 
Baranyaynak elméletileg van esélye, de ahhoz teljesen sze
mélytelenül kellene satíroznia, ami nagyon nehéz feladat. 
Vagy az egész portréját be kellene feketítenie, de az akkor 
már nem lenne önarckép. Vagy az lenne az igazi?
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Még közelebb kerülne értelmezésünk Boltanski gondolat- 
világához, ha a „vagy-vagy”-ot nem Kierkegaard-tól elide
genedettnek tekintenénk, hanem épp élete-gondolkodása 
szimbólumának. Ebben az esetben Baranyay azt mondhatja, 
hogy Kierkegaard nem halt meg, vagy mellékes, hogy meg
halt vagy nem, hiszen én ugyanazt élem, mint ő. Ha ez így 
van, akkor én is joggal számíthatok arra, hogy valaki majd 
úgyanúgy él-gondolkodik mint én -  akkor pedig megmene
kültem. Persze, mindez éppúgy öncsalás lenne, mint az, 
amikor Boltanski azonosítja magát unokaöccsével. De ez 
talán nem is túl lényeges, ha igaz az, hogy a művészet 
igazi létezésmódja nem a valóság, hanem a lehetőség.

Végezetül elmondhatjuk, hogy Baranyay tisztában van a 
fotó-önarckép abszurd voltával. Legalább olyan kilátástalan 
feladat ez, mint ha árnyékomat kellene teljes egészében le
rajzolnom (Erdély Miklós ötlete). Mihelyt lenyomja az em
ber fényképezőgépe gombját, a korlátlannal -  az élettel -  
szemben a korlátoltat, az izoláltat választja. Nem tartozik szo
rosan ide, csak utalhatunk rá: e probléma kisebb-nagyobb 
mértékben minden művészetben jelen van, sőt minden meg
valósításban, minden objektivizációban. Mégis az önarckép 
esetében nő égető egzisztencialista jellegű problémává, hi
szen ekkor nem a tőlem független valóság, hanem saját énem 
behatárolásáról van szó. Ilyenkor érzünk rá igazán a válto
zékony valóság és a fotóval közvetített mumifikált valóság 
közötti bizsergető antagonizmusra. Baranyay azonban vál
lalja médiuma kihívását: a korlátolton belül akarja megvaló
sítani a korlátlant. Sziszüphoszi feladat az övé, de egyetért
hetünk Camus-vel, Sziszüphosz boldog volt.
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A PLAKÁT MINT MŰVÉSZET

(Egyetemista Művelődési Központ, Belgrád, 1980 április)

Legalkalmasabb, ha írásomat a plakátkiállítást hirdető pla
kát bemutatásával kezdem. Zarko Jerman, a szervező, fehér 
lapra apró fekete betűkkel a következő szöveget írta: „A 
plakát a tömegkommunikáció eszköze. Funkciója, hogy mi
nél egyszerűbb eszközökkel tájékoztasson bennünket vala
milyen eseményről és hogy világosan prezentálja alkotója 
alapállását és ötletét. A képiség, kolorit, kompozíció stb. 
hangsúlyozása -  tehát a plakát bármilyen jellegű esztetizá- 
lása -  csökkenti funkcionalitását.” Ha kikérnénk egy hagyo
mányos plakáttervező véleményét, bizonyára legalább há
rom hibát találna ezen a plakáton. Próbáljuk meg kitalálni, 
mik lennének ezek a „hibák”.

1) Hosszú a szöveg, a sietős városi embernek nem lesz 
ideje és kedve, hogy kibetűzze;

2) a kis fekete-fehér plakát nem tud szóhoz jutni riválisai, 
a fecsegő, hivalkodó tarka-barka plakátóriások között;

3) a szöveg nem arról szól, amiről kellene -  az esemény
ről, amit hirdetni hivatott - ,  hanem magáról a plakátról; 
ki kíváncsi az utcán arra, hogy a tervezőnek (fogalmilag) mi 
a véleménye médiumáról?

Kénytelenek vagyunk ideiglenesen igazat adni az esetleges 
plakáttervező vagy mondjuk „plakátesztéta” fenti ellenveté
seinek. Hiszen a műfaj hagyományos meghatározásából kö
vetkeznek kifogásai. Próbáljuk meg nagy vonalakban vázol
ni a hagyományos meghatározást.

A plakát az alkalmazott művészetek egyike; olyan művé
szi igénnyel kivitelezett, tömegtájékoztatást szolgáló esz
köz, melynek túl kell harsognia környezetének vizuális za
jait. Céljai elsősorban nem művészeti, hanem praktikus, 
gazdasági, ideológiai, politikai stb. célok. Ahogy az Esztéti
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kai Kislexikon „plakátművészet” címszava alatt olvashatjuk: 
„a plakátművészet az agitatív művészetek egyike; célja az, 
hogy a grafika eszközeivel megalkotott falragaszokkal nép
szerűsítsen anyagi vagy szellemi termékeket, politikai esz
méket, felhívja a figyelmet közérdekű eseményekre, társa
dalmi mozgalmakat szervezzen közcélok érdekében stb.”. 
Bárhonnan idéznénk is egy kész plakátdefiníciót, az derülne 
ki, hogy a plakát értékstruktúrájában -  mint az az alkalma
zott művészetekre általánosságban is jellemző -  jelen lehet 
ugyan az esztétikum, de egy másik értékrenddel párosulva, 
annak alárendelve, ideológiamentesen is a gyors, a nézőtől 
különösebb szellemi befektetést nem kívánó hatékony tájé
koztatás igényével.

Rossz plakát hirdeti tehát plakátkiállításunkat? A fentebb 
vázolt szempontok alapján igen. De a modern művészet nem 
lenne modern művészet, ha a hagyomány parancsai előtt 
meghajolna. Felejtsük hát el egy pillanatra plakátkon
venciónkat és ítélkezzünk előítéletmentesen, szubjektiven.

Én azért álltam meg a plakát előtt, mert nem olyan volt, 
mint a többi. Azért olvastam végig, mert már az első szavak 
után tudtam, hogy ilyen szöveget plakáton még nem olvas
tam. Másrészt jó, hogy a szöveg magáról a plakátról szólt, 
mert épp plakátkiállítást kellett hirdetnie. A szöveg kialakí
totta előzetes elvárásaimat. Nézzük, milyen munkákat vár
tam ennek alapján a kiállítástól.

A szokásos plakátkiállítások és az Egyetemista Művelődé
si Központ blöffközpontúságának ismeretében azt hittem, 
hogy Jerman szövege dezinformáció, irónia. Hiszen ha a 
plakát művészet lényegét röviden kellene megfogalmaznunk, 
azt mondhatnánk, hogy a jó plakáttervezés egyenlő a funk
ciónak (gyors, hatékony tájékoztatás) alárendelt esztétikum 
emancipálásával. Azt a plakátot szoktuk jónak nevezni, 
amely az esztétikumot (bocsánat, hogy ilyen általános fogal
mat használok, de nem jut eszembe konkrétabb) a lehető 
legmagasabb fokra emeli, de -  és ez döntő -  az esztétikum 
nem uralja a plakát információit, hanem szolgálja azokat.
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Ebben az értelemben vártam „jó” munkákat. Amikor be
léptem a kiállításra, már láttam, hogy rosszul spekuláltam. 
Jerman szövege nem blöff, hanem a kiállítás mottója. Egy is
merős munkán akadt meg a szemem, amit a tárlat legjobb 
ötletének tartok, ezért lefordítom szövegét:

„Ez a plakát nem jó, mert:
A jó plakát"' ismertetőjegye, hogy érthető, de egyúttal tar

talmas és rövid, szövege nagyobb távolságból is olvasható, 
könnyen megjegyezhető és szervesen kapcsolódik a képhez. 
A plakátképnek"' ugyancsak fel kell magára hívnia a figyel
met és érzelmi-kifejező vagy asszociatív erővel kell hatnia 
azokra, akik számára készült.”

A szövegben szereplő csillagocskák lábjegyzeteket jelöl
nek. Ezeket a szerző a plakát alján apró betűkkel, mintegy 
mellékesen magyarázza. Onnan tudjuk meg, hogy a plakát 
egy zágrábi kiállítást hirdet: „Még egy alkalom, hogy 
művészek lehessetek” (1973). A szerző neve: Gorán Trbuljak.

Boris Demur csattanós koncept-ötletek médiumának te
kinti a plakátot. Egyet idézünk a sok közül:

„A munka minden pillanatban befejeződhet.
A munka minden pillanatban befejeződhet.
A mu”
Antun Maracic azt közli az utca népével, hogy változik. 

Gorán Trbuljak saját kiállításának plakátján hangoztatja: 
„Annak lehetősége, hogy az ember egyszer kiállíthat, fon
tosabb, mint az, hogy mit fog kiállítani.” Vlado Matek agi
tál: „Olvasson Majakovszkij-verseket!, Olvasson Rimbaud- 
verseket!” Rasa Todosijevic plakáttá kiáltotta ki levelező
lapját: „Boldog Uj Művészetet.” Itt láthatjuk az Egyetemista 
Művelődési Központ belső használatra gyártott feliratát 
(„Egy kis víz kell neki és rögtön magához tér”), meg Tomis- 
lav Gotovac raszteros poszterét, melyről Jesa Denegri tár
saságában mosolyog ránk egy cédulát mutatva felénk, intim 
felirattal: „Tele van a faszom.” Mladen Stilinkovic legszem
betűnőbb információja, hogy plakátja A4-es méretű. Zlatko 
Kutnjak elmélkedik: „A művészet kezdete nem a művészet
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vége... a művészet vége a kezdet.” A kiállítás „legrosszabb” 
plakátja egyúttal a „legjobb”, de szerzője anonim maradt, 
mert elkallódott a munkájának adatait tartalmazó cédula. 
Ügyetlen ákom-bákom betűkkel írta rá egy nagy lapra, hogy 
„ez a plakát jobb mint az ideális plakát”.

De milyen az ideális, vagy szerényebben fogalmazva, a jó 
plakát? Ha tudnék egy csalhatatlan definíciót, leírnám, hogy 
az olvasó maga dönthesse el, jó volt-e ez a kiállítás. Mivel 
ilyet nem tudok, én sem értékelem, csak néhány gondolatot 
fűzök a látottakhoz.

Az olvasó nyilván már e rövid leírás alapján is osztja véle
ményem, hogy a kiállításon találkoztunk egészen olcsó öt
letekkel is (pedig a munkák leírásakor szelektáltam). Az is 
kézenfekvő, hogy a kiállított ötletek nagy részéről nincs 
mit írni, vagy nem érdemes írni, de -  és ezért van most a ke
zemben a toll -  a kiállítást egészében nem szabadna figyel
men kívül hagyni. Szinte egy munka sem állná ugyan meg 
a helyét mondjuk egy klasszikus plakátbiennálén, épp azért, 
mert alkotóik nem azt az utat választották, amit fentebb 
előzetes elvárásaimat vázolva a „jó” plakát sajátosságaiként 
írtam le. Ezek a plakátok nem az esztétikumot emancipálják
-  talán azért, mert a művészek tudják, hogy ezt csak a tájé
koztatás funkciójának alárendelve szabadna megtenniük - ,  
hanem, mint azt Jerman mottója mondja, csak az alkotó 
alapállását és ötletét közlik. Ez az alapkoncepció egyrészt 
lehetővé teszi, hogy a kiállítási termek szűk terébe szorult 
ötletek és gesztusok tömegmédiumot kapjanak, kikerüljenek 
az utcára, másrészt születik néhány olyan mű, amely szerin
tem sok tekintetben felülmúlja a hagyományos „jó” plakátot. 
Elsősorban Gorán Trbuljak szép ötletére gondolok. Trbu- 
ljak abból csinált meglepő, a figyelmet ravaszul magára vo
nó -  tehát yyjó” -  plakátot, hogy leírta, miért nem jó az ő 
plakátja. Indoklását egy lexikonból másolta ki, tehát egy 
„általánosan elfogadott” mércével mérte saját munkáját, 
könnyűnek találta, de.. .  biztos vagyok benne, hogy ha 
az utcán látnám ezt a plakátot, elmennék az általa hirdetett
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rendezvényre, és az is nagyon valószínű, hogy meglátnám -  
már csak azért is, mert nem olyan mint a többi plakát.

Nemcsak hangosan lehet valamit hangsúlyozni, hanem -  
ezt jól tudják a színészek -  halkan is. A tömegplakát csak 
hangoskodik, holott mindenki tudja, hogy a fekete hollók 
között nem a legfeketébb az igazán feltűnő, hanem a fehér... 
Megfogalmazódott ennek az egyszerű elvnek az esztétikai 
változata is, méghozzá még Arisztotelésznél. Érdemes fel
idézni, mert a modern plakáttervezés alapaxiómája lehet. 
A jó műnek -  írja Arisztotelész -p a r a  ten dóxannzk, vagyis 
meglepőnek, a mindennapisággal ellentétesnek kell lennie. 
Ezt az elvet nagyon sokféle módon lehet megvalósítani. 
Meggyőződésem, hogy a ravasz suttogás a plakátművészet
ben sem elvetendő alternatíva.

Végül hangsúlyozni szeretném, hogy a kiállításon látott 
plakáttípus -  ha egyáltalán beszélhetünk típusról -  nem 
perspektíva, nem norma. Ha, tételezzük fel, az utcán min
den hagyományos plakátot felváltana az anti-plakát, a mo
dern művészek minden bizonnyal nagyon hagyományos 
plakátokat csinálnának. Akkor az lenne a para ten döxan, a 
nem mindennapi, a figyelmet felkeltő, az effektív...

48



ÍZELÍTŐ AZ ANGOL KÍSÉRLETI FILMBŐL

(Egyetemista Művelődési Központ, Belgrád, 1979)

Több mint harminc kísérleti filmet hozott Jugoszláviába 
Dávid Curtis és Deke Dusinberra, hogy szolid betekintést 
nyújtsanak a szigetország új szellemű filmjeibe. írásom 
címében szándékosan változtattam meg az egyhetes bemuta
tó hivatalos címét. A plakátok és a sajtó „angol avantgarde- 
nak” titulálta e „különös produkciókat”. A filmelmélet 
azonban jócskán lejáratta az avantgarde megjelölést: a szak
értők, mint ismeretes, e viszonylag fiatal médium történeté
ben legalább négy-öt avantgarde-korszakot különböztetnek 
meg. A bemutatott filmek a hivatalos játékfilm-avantgarde- 
ok egyikébe sem tartoznak, ezért jobb, ha kísérletinek ne
vezzük őket (gyakori elnevezések még: kiterjesztett film, 
absztrakt film, független vagy underground-film stb.). Kí
sérletinek, abból a megfontolásból, hogy az alkotók kivétel 
nélkül kísérletet tesznek arra, hogy a filmet kivonják a 
szórakoztató iparból, radikálisan megfosszák az emlékezetre 
épülő hatásmechanizmustól és olyan valóságrétegeket tárja
nak fel a néző előtt, amit a kollektív tudat még nem szívott 
fel. A különös az, hogy az alkotók többsége számára e még 
feltáratlan valóságréteg maga a film mint médium. Mint oly 
sokszor, magyarázatként most is jól jön a művészien gon
dolkodó McLuhan példája: miként a halak nem érzékelik 
szokásos közegüket, a vizet, ugyanúgy az emberek sem ér
zékelik, nem tudatosítják az őket szorosan körülvevő mé
diumokat. A halat ki kell emelni a vízből, hogy érzékelje 
közegét, az embereket el kell választani a szokásos film
hatásmechanizmustól, hogy tudatosítsák a film-közeg mi
lyenségét. Ezért -  bár nehéz közös nevezőre hozni a látott 
filmeket -  elmondhatjuk, hogy az új angol filmesek igyekez
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nek „szabálytalan” filmeket, pszeudo-filmeket csinálni, hogy 
rákérdezzenek médiumukra: milyen természetű a mi min
dennapos találkozásunk a filmmel, milyennek kellene len
nie filmhez fűződő viszonyunknak, vagy egyszerűen, mi 
a film?

A program Malcolm Le Grice már klasszikusnak számító 
műveivel kezdődött. Munkáinak központi témája a film 
„realista” minősége. Ravasz ismétlésekkel és az ismétlések 
variálásával leplezi le a mozgás és a tér illúzióját, s kérdez 
rá a néző mozgás- és térérzékelésére. A Blind White dura- 
tion című filmjében például hosszú szünetekkel játszik a 
közönség türelmével. A produkció egy hétköznapi történet
tel kezdődik, melyből egyre több részlet marad ki, míg 
végül csak a ritkán fel-felvillanó képek segítenek, hogy 
körülbelül megsejtsük, mi is történhetne az egyre üresebb 
vásznon. Egy idő után már csak a néző tudatában pereg egy
-  nyilván mindenki számára más-más -  film, mely egyre 
gyakrabban kerül konfliktusba Grice „filmjének” mind rit
kábban felvillanó képeivel. Ha filmnézés közben elromlik 
a kép vagy a hang, a néző élménye szenved csorbát. Le Grice 
művének ezzel szemben tartozéka a hiba, a hiány, a csend, 
mely egy kontemplatív „csináld magad” aktivitásra akar ser
kenteni. Az említett film végül a kezdethez viszonyítva ko
herensen végződik. Ahogy közeledünk a végéhez, egyre 
nyilvánvalóbbá válik, hogy mi történhetett az idő alatt, míg 
az üres vásznat láttuk. A mű poénja tehát, hogy a néző két 
filmet „látott”, Grice-ét és saját magáét.

Külön figyelmet érdemel az Academic still life című mun
kája, melyhez az inspirációt valószínűleg Cézanne csendéle
teitől kapta. Egy valóságos csendéletet filmez, miközben 
erősen reszket a keze. Épp úgy várjuk, hogy az egyébként 
stabil asztalról leguruljanak a gyümölcsök és feldőljön a 
korsó, mint Cézanne csendéletei láttán. Persze ez nem tör
ténhet meg, mert időközben minden kétséget kizáróan derül 
ki, hogy csak a kamera mozog, az asztal a valóságban szilár
dan áll.
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Jeff Keen az angol kísérleti film vonulatának kivétele. 
Nem tartozik egy iskolához sem, a szellemi hatásoktól 
viszonylag izoláltan alkot Bringhtonban, de talán épp ezért 
nagy hatással van a legfiatalabbakra. Figurái képregények
ből, reklámfotókról, sztereotip képeslapokról, másodrangú 
hollywoodi filmekből valók. Keen a tömegkultúra elemeiből 
finom montázstechnikával teremt ironikus szürrealista ha
tásokat. A néző mindig két képet-jelenetet lát egyidőben, 
egymásra vagy egymás mellé vetítve. A montázs négy-öt 
másodpercenként változik: a szenvedélyes nemi aktusnak az 
óriásmedve több tonnás mancsa vet véget, a medvét Disney 
kisegere küldi a másvilágra, hogy elcsábíthassa a legújabb 
szappant reklámozó erotikus hölgyet -  és így tovább több 
mint fél órán keresztül. Banális elmesélni a filmet, látni kell. 
A tömegkultúra abszurditásairól szóló egyik legjobb tragi
komédia Keen munkája.

Stava Dwoskin Moment című filmje a hatvanas években 
tért hódító úgynevezett strukturális film előzményének 
tekinthető. A film cselekménye (egy nő maszturbál) nem 
látszik a vásznon; erre mindössze a nő mimikájából követ
keztethetünk és abból, hogy egyik kezéből a másikba teszi 
át cigarettáját. A film provokatív, utal a közönség voyeuriz- 
musára, amit a nő posszesszív tekintete gúnyol ki. Roger 
Hammond High stepping című alkotása sok rokonságot 
mutat Dwoskinéval. Egy nemi aktusról készített felvétel ké
pezi a mű alapanyagát, amit a szerző néha alulexponál, néha 
pedig túlexponál. így Le Grice már említett filmjéhez hason
lóan jóval tovább látjuk a kivilágított vagy elsötétített vász
nat mint a nemi aktust. Hammond célja, hogy reorganizálja 
a filmet, és mint azt Dwoskin tette, kigúnyolja voyeurizmu- 
sunkat.

Chris Welsby Hét nap című filmjét Walesben készítette. 
Egy hétig filmezett úgy, hogy napfelkeltétől napnyugtáig 
minden tizedik másodpercben vett fel egy filmkockányi 
anyagot. A kamera úgy volt felállítva, hogy naponta egyet 
fordult saját tengelye körül, akárcsak a föld. A kamera
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„követi” a napot és a felhők mennyiségétől függő arányban 
regisztrálja az eget, a földet a napot és az árnyékokat. 
Amikor a nap látszik az égen, a kamera saját árnyéka felé 
fordul, hogy filmszalagra kerüljön a nap „nyoma”. Amikor 
a napot eltakarják a felhők, akkor a nap „hiánya”, vagyis 
a felhők felé fordul a kamera. Az objektívre néha természe
tesen eső esik -  ilyenkor impresszionista képre emlékeztető 
hatás keletkezik - ,  majd amikor újra kisüt a nap, a vizes 
objektívról visszaverődő napsugarak egészen kifehérítik a 
felvételt, elvész a kép mélysége és érdekes dekoratív hatás 
alakul ki.

Külön programot szenteltek azoknak az alkotóknak, akik 
már hírnevet szereztek maguknak valamelyik képzőművé
szeti műfajban és a filmben képzőművészeti tevékenységük 
dokumentálását vagy kiszélesítését látják. Dávid Hall pél
dául, aki eddig főleg szobrászattal, fotóval és videóval foglal
kozott, a „médium az üzenet”-formulát bizonygatja ügyes 
intermediális bűvészkedéssel. Abból indul ki, hogy a fotó 
„normális esetben” ablakként funkcionál és mint ilyen ko
herenssé, racionálissá teszi a látottakat. Vertical című film
jében ezzel az érzékelési feltevéssel manipulál, úgy, hogy 
a fotót filmnyelvre „fordítja le”. Mindenekelőtt, az első 
felvételhez keres egy nagyon bonyolult, ravasz perspektívát, 
ami úgymond logikussá teszi, fotószerűen értelmezi a fel
táruló látványt. Ezután elindul a kamerával egy bizonyos 
irányba és lépésről-lépésre lepleződik le, hogy a fotó
perspektíva, a kép „logikája” egyszerű illúzió volt csupán. 
A fotó-mélység lassan felszívódik a kétdimenziós mozgó 
filmiségben.

A legnagyobb közönségundort mindenképpen a perfor- 
mance-művész Stuart Brisley vívta ki, Arbeit macht frei 
(A munka felszabadít) című húszperces akciójával, egyúttal 
nála a legindokoltabb a performance-ról a filmre való áttérés. 
Brisley arról híres, hogy performance-ai nehéz helyzetek 
megteremtéséből és kellemetlen feladatok elvégzéséből áll
nak. Filmje első felében körülbelül tíz percig hány, majd
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fejét egy akvárium sűrű sötét folyadékjába nyomja legalább 
hússzor, miközben fájdalmas, mély lélegzés hallatszik és az 
akció címének monoton ismétlése: Arbeit macht frei. Hihe
tetlenül hosszúnak tűnt az a húsz perc, amíg egy ember 
önkínzását kellett bámulnunk. Ráadásul Brisley keserves lé
legzése néha szép mély trombitahangra emlékeztetett, a cím 
monoton ismétlése pedig végül blues-os dallamot kapott. 
Szinte kibírhatatlan volt a kíméletlen önkínzást és a mélyről 
jövő „muzsikát” egyidőben érzékelni. Azt hiszem, ha a 
művészetnek egyáltalán van praktikus valóságalakító hatal
ma -  például ha effektíven tud harcolni az erőszak ellen —, 
akkor annak szinte egyetlen adekvát módja az ilyen típusú 
radikalizmus: kegyetlenül végigmutatni a tehetetlen néző
nek a szenvedést. Mert miközben Brisley kínlódását néztük, 
nyilvánvalóvá vált, hogy egy bizonyos határon túl nem igaz, 
hogy a szenvedés képét könnyebb elviselni mint magát a 
szenvedést. Ráadásul alkotónk egész idő alatt azt sugallta, 
hogy amit tesz, azt tennie kell.

Peter Gidai az úgynevezett „strukturális aszketizmus” 
képviselője. A kifejezést először P. Adams Sitney használta 
1969-ben, amikor a fiimi „formalizmusról” (a tartalom, ha
tározza meg a formát) a „strukturális” filmre (a forma 
határozza meg a formát) való áttérésről beszélt. „A struk
turális film saját formájára hívja fel a figyelmet, a tartalom 
pedig minimális és a forma bemutatásához viszonyítva má
sodlagos.” Ez a filmtípus időközben sokkal jobban elterjedt
-  különösen Észak-Amerikában - ,  mint azt annak idején Sit
ney megjósolta. Azonban, míg Amerikában a független fil
mesek nem tartják magukat szigorúan a fenti meghatározás
hoz, addig Gidai konok ortodox maradt. Filmjei minden 
értelmes történettől, metaforától, allegóriától, szépségtől 
stb. mentesek. Egyik munkájában például egész idő alatt egy 
felhők között imbolygó repülőgépet látunk, ami néha telje
sen eltűnik, néha pedig kifut a képből. A felvétel semle
gessége, sőt, banalitása minden értelmezési kísérletünket 
meghiúsítja és rákényszerít, hogy a filmkészítés közben
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alkalmazott manipulációkat próbáljuk rekonstruálni. Másik 
filmjében (55 perces) egész idő alatt egy szobát látunk, de 
Gidai olyan ügyesen bánik kamerájával, hogy „eltévedünk”. 
Minél tovább nézzük a szobát kameráján keresztül, annál 
kevésbé ismerjük.

Sok olyan filmet láttunk, amelyek apró ötletekre épülnek. 
Például, Guy Shervin Portré szüleimmel című munkája egy 
régi típusú muzeális kamerával készült: szüleit filmezi, de 
a tükörben a kamerát kezelő művész is látható (így teljes a 
család). A film nemcsak szüleiről, hanem a régi kameráról is 
szól. William Raban egy szobából filmezi az ablakot, mely 
mögött szabálytalanul imbolygó fákat látunk. A művész 
kezében tartja a kamerát, tehát néha elmozdul, de a tér- 
szerkezet olyan különös, hogy nem tudjuk megítélni, mikor 
mozdul el a kamera, s mikor fúj hevesebben az ablak mögött 
a szél. Sokan variálják Andrew Noren régi ötletét (egy lány 
egyre közeledik a kamerához, és végül ujjával elnyomja a 
lencsét, akár egy bogarat), úgy, hogy más-más módon sértik 
meg a lencsét: vizet fröccsentenek rá, hogy szétfolyjon a 
látvány, megkarcolják, hogy torzítson, bepárásítják, hogy 
a köd illúzióját keltsék, vagy egyszerűen a filmezett objek
tumhoz ütik, hogy a médium (széttörése) legyen az üzenet.

Sorolhatnám még, hogy mit láttunk, de a filmek nagy ré
szét nehéz, helyenként banális elmesélni. Mert, mint e rövid 
ismertetőből is kitűnik, ezek a filmek nem, vagy csak mellé
kesen mesélnek el történeteket, a bonyolult formai variáci
ókat pedig egyszerűen nem lehet szóban elmesélni. Az alko
tók, folytatva a húszas évek nagy képzőművész-filmeseinek 
törekvését (Eggeling, Richter, Moholy-Nagy, Léger stb.) 
önálló művészetnek tekintik a filmet. Ez azt jelenti, hogy 
élesen elkülönítik az irodalomtól (egyáltalán, a verbaliz- 
mustól) és mint saját kifejezőeszközökkel rendelkező mé
diumot használják. így -  mint az úttörőknél -  az angol 
kísérleti filmekben is érződik a képzőművészet és a film 
összekapcsolásának óhaja. Az olyan fáradt izmusok például, 
mint az informel vagy a különféle geometrikus tendenciák

54



filmbe ágyazva új dimenziót nyernek (mozgás) és ilyen for
mában még mindig fel tudják villanyozni a nézőt. Itt első
sorban Steve Farrer és Liz Rhodes munkáira gondolok, akik 
ráadásul valami csodálatos összhangot tudtak elérni az abszt
rakt képi folyamatok és a zene között. Akárha maguk a szí
nek és a formák adnák a hangokat -  egy különös kozmikus 
zenét.

A bemutatott filmek egyike sem tette lehetővé, hogy bele
éljük magunkat a műbe, hogy „kikapcsolódjunk”, hogy a 
mindennapjainkkal ellentétes tömény Kaland passzív fo
gyasztói legyünk, hogy irodalmias tanulságokat vonjunk le a 
látottakból. A filmek provokáltak: a közönség undorodott, 
unta az aszketikus ismétléseket, ideges lett pár perc infor
máció nélküli állapottól -  tehát nagyjából szokásos film
élményeink ellenpólusát kaptuk. A látott filmek megítélése, 
azt hiszem, épp ettől függ: tudjuk-e vállalni a dolgok ellen
pólusával való találkozást?
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NÉGY JAPÁN MŰVÉSZ

Kétszer voltam eddig a modern művészet nagy reprezentatív 
rendezvényén, a Velencei Biennálén, s mindkét alkalommal 
a japán nemzeti pavilonban kellett legtovább elidőznöm. 
Mással nem tudom ezt magyarázni, mint azzal, hogy Japán 
egy sajátos, rendkívül érzékeny és mély művészetet művel, 
ami számunkra ráadásul az újdonság erejével is tud hatni. 
Ebben az írásban az 1978-as és 1980-as biennálé japán pavi
lonjában látottakat szeretném összefoglalni, és néhány gon
dolatot fűzök a négy japán művész -  Susumu Koshimizu, 
Isamu Wakabayashi, K oji Enokura és Kishio Suga -  kiállí
tott műveihez.

Míg a mi huszadik századi művészetünket a nagy forron
gások, bátor kalandok uralják, addig a keleti szigetországra 
egy nyugodt, a mi szemszögünkből tradicionális szemlélet- 
mód a jellemző. A japán művészettörténet talán legfonto
sabb jellemzője a nyugatival szemben, hogy nem a hagyo
mányok ellen, hanem a hagyományokra épít. Elméletileg 
ez lényegi különbségnek tűnik, a japán művészeti gyakorlat 
azonban első látásra az ellenkezőjéről tanúskodik: a bienná
lén látott művek gyönyörűen beilleszkednek a nyugati kon
textusba. Formailag igen, mégis mindig érződik valami, ami 
megkülönbözteti őket. Általánosságban azt mondhatjuk, 
hogy mélyebbek, áhítatosabbak és egyúttal könnyedebbek, 
mint a hozzájuk hasonlítható nyugati művészek. Vonatko
zik ez mind a négy alkotóra. Mihelyt meglátjuk műveiket, 
stiláris szempontból nyugati szellemi rokonaikra asszociál
nak. Koshimizu fába vésett finom alakzatai Brancusi ele
mentárissá csupaszított formáira, a szeriális művészet és a 
minimál art egyes visszafojtott finom sorozatrezdüléseire 
emlékeztetnek, Wakabayashi fa- és fémplasztikái például
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Kishio Suga: Dominio dei trancamenti, 1978



Carl André „anyagmágiájára” vagy akár az egyiptomi 
szobrászatra. Enokura nyomhagyásairól az újabb analitikus 
tendenciák egész sora juthat eszünkbe (vidékünkről például 
Predrag Neskovic és Maurer Dóra egy-egy periódusa), Suga 
téralakításairól a nyugati tájevrionment több képviselője, 
például George Trakas, Nikolaus Láng stb. Az ilyen rokoní- 
tás azonban csupán az első benyomás eredménye. Minél 
tovább bolyongunk a japán pavilonban, annál inkább elmo
sódnak a nyugati hatások és előtérbe kerülnek a kevésbé 
látványos, de sokkal szívósabb gyökerek, a japán szellemi 
örökség nyomai. A lehetséges nyugati összefüggések mind
össze arról tanúskodnak, hogy nem új izmus az, amit a 
japánok művelnek. Enokuráék művészeti problémáiba már 
nemcsak belekóstoltak a nyugati művészek, hanem gyakran 
túl is jutottak rajtuk, de úgy tűnik, nem járták őket körül 
a kellő alapossággal, nem viszonyultak hozzájuk azzal a szí
vós konoksággal, ami nélkül csak nagyritkán lehet mélység 
a műben, a művészetben.

A négy japán művészt elsősorban az fűzi össze, ami az 
egész távol-keleti művészettörténetet homogénná, gyakran 
megismételhetetlenné teszi: a természet iránti felfokozott 
érdeklődés, hihetetlen fogékonyság. Beleavatkoznak ugyan 
a természet rendjébe -  enélkül alig képzelhető el a művészet 
- ,  de csak olyan mértékben, amennyire a természet „enge
di”. Szimbolikusan érvényes rájuk a kínai művész-bölcs, 
Csuang-ce mondata: „Csupán a saját természetemnek a fa 
természetével való egyesülése tehette olyanná ezt a tárgyat, 
hogy mindenki szellemi erőt gyanítson benne.”

Koshimizu és Wakabayashi munkáira szó szerint is vonat
kozhat ez az idézet, mert kedvenc anyaguk épp a fa. Az 
előbbi a primér struktúrák művészetére emlékeztető parabo
la és ellipszisszerű alakzatokat vés fatábláiba, de annyira 
finoman, mintha nem is emberi kéz műve lenne. A nyugati 
minimál arttal ellentétben Koshimizu nem bízza a kivitele
zést magasan fejlett gyári technológiákra, hanem konok, 
aszketikus munkával izzadja bele tábláiba finom konfigurá-
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Koshimizu: Asztal és tenger, 1979



cióit. Az eredmény emberibb, mint a hideg minimal-kon- 
strukciók, de egyben istenibb is. Mintha az anyag „akarná”, 
hogy épp úgy legyen megformálva. A művész csak mintegy 
segít a fának, hogy ideálisan fa-szerűvé váljon.

Annyira alázatos alkotásmód ez, hogy hajlamosak va
gyunk a japán zsenikoncepciót a mienkével ellentétesnek 
elképzelni. Az anyag nem a művész eszköze, hanem inkább 
fordítva: a művész az anyag eszköze. Vagyis, ahogy azt 
Kant megsejtette, a természet a művészen keresztül hordja 
ki a művészet „szabályait”. A zseni japán szemmel nem 
ex nihilo (a semmiből) teremti meg a (művészet)világot -  
ahogy az a kereszténységből a mi agyunkba is átszivárgott 
- ,  hanem talán fordítva: a zseninek kell egyfajta semmivé, 
ürességgé válnia, hogy a természet könnyedén átáramolhas
son rajta és a teremtett struktúrájaként öltsön testet. Ez 
az elképzelés Koshimizunál úgy valósul meg, hogy mindig 
előbb találja meg az anyagot és csak utána a gondolatot, 
a struktúrát, a formát. Mintegy engedi, hogy a természet, 
az anyagiság vezérelje alakító kézmozdulatait. Sőt, kissé 
sarkítva még azt is mondhatjuk: engedi, hogy a teremtett 
teremtse a teremtőt.

Koshimizu másik szép munkája egy fából faragott asztal, 
amibe egy nagy kör alakú homorulatot vájt, méghozzá úgy, 
hogy vésőjének nyomai fényesek, szinte tükörszerűek. A 
környezet úgy tükröződik a vésőnyomokban, mintha hul
lámzó víz -  tenger? -  lenne a homorulatban.

Wakabayashi téglatest és henger alakúra gyalult fahasá
bokba illeszt különféle vastagságú és alakú fémdarabokat. 
Különös, elementáris hideg kisplasztikákat kap, melyekben 
két ellentétes hangulatú anyag keveredik -  a fa, a termé
szet és a fém, a civilizáció, a mesterséges szimbóluma. 
Wakabayashi érdeme, hogy e két anyag munkáiban nem 
zárja ki egymást. A fa és a fém organikusan kapcsolódnak, 
úgy érezzük, mintha a fa természeténél fogva igényelné 
a fém jelenlétét. Hasonlóan mint Koshimizu munkái előtt, 
itt is az a benyomásunk, hogy a fa igazi fa-szerűségéhez
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nélkülözhetetlen a hideg fém. E fa-fém plasztikák rendel
tetése hasonló, mint a minimál arté: céljuk a tiszta, steril 
anyagiság végsőkig csupaszított kifejezése, felmutatása. Az 
anyagnak épp azt a primer, elemi voltát hozzák felszínre, 
mint például Carl André négyzet alakú fémlapjai vagy Wal- 
ter de Maria földtömegjei. Két lényeges dolog azonban meg
különbözteti őket. Az egyik az, hogy a japánokat nem túl
ságosan érdekli az anyag tömegének számunkra mindig 
megejtő hangulati ereje. Ezt az a tény szemlélteti, hogy 
műveiket szinte kivétel nélkül kicsire csinálják. Lényegesebb 
számukra, hogy a néző egyszerre érzékelje az egész alkotást, 
mint -  ahogy az például Walter de Máriánál gyakran elő
fordul - ,  hogy az egész, a tömeg tudata, és a rész érzékelése 
bizsergesse a nézőt. A másik különbség is összefügg a mé
rettel: ezek a kis szobrocskák talán jobban képesek arra, 
hogy végsőkig sűrített energiákat sejtessenek. Vitális, orga
nikus energiákat.

Koshimizu és Wakabayashi azon kevesek közé tartoznak, 
akikre érvényesnek tűnik Hamvas Béla más vonatkozású 
megjegyzése: olyan, mintha nem mi néznénk ezeket a mű
veket, hanem a művek fürkésznének minket -  éberen, kriti
kusan, olyannyira, hogy el kell szégyelnünk magunkat. 
Különösen ha a mtrvek „tekintetét” (energiáit) kívánjuk 
szóban megfogalmazni. Ebben a tekintetben mind Koshimi
zu, mind Wakabayashi munkái a régi japán kívánalomnak 
engedelmeskednek: a vizuális művészetnek valahol ott kell 
kezdődnie, ahol a szó elveszíti uralmát. Ezért a néző minden 
verbális igyekezete könnyen visszaüthet, elbanalizálhatja 
azt, ami vizuálisan csodálatos. Meg mintha az a veszély 
is fennállna, hogy fecsegésünk éles kritikát kap az éberen 
figyelő művektől. ..

Lényegében hasonló a helyzet a harmadik művésszel, 
Kishio Sugával is. Ö hosszú fahasábokat és ágakat helyez 
el a kiállítási teremben, majd helyenként zsineget húz ki 
közöttük. Tereket hoz létre. Ezt azonban nagyon rafináltan 
teszi, mert zavarba jönnénk, ha environment-jein meg kellene
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határoznunk a kint (külső tér) és a bent (belső tér) viszonyát. 
Bele kell mennünk szerkezeteibe, hogy valamit megsejtsünk 
a tér különös ambivalenciájából: akárhova lépünk, egyszerre 
érezzük, hogy benne vagyunk a műben, s hogy mégsem va
gyunk benne. A tér nyitása leginkább egyidőben zárása is 
(egy másik térnek). Meg kellene fogalmazni ezeket a finom 
térárnyalatokat, de akárhogy is igyekszünk, nincs hozzá 
nyelvünk.

Másik különös munkája szintén a térrel foglalkozik. Kör 
alakú vásznat (körlap) terít a földre és éle mentén egy zsineg
gel keríti körül (körvonal). A vásznat egy helyen behajlítja, 
s ezzel körszelet jön létre a behajlított vászon és a zsineg 
(körvonal) között. Ebbe a „térbe” egy követ helyez. Egy 
másik helyen ugyanígy jár el, de a követ a vászon behajlított 
részére helyezi (az iménti körszelet inverzére). Harmadik 
megoldásán a zsineget (körvonalat) húzza el a kör közepe 
felé, s a vászon széle és a zsineg közötti „térbe” helyezi 
a követ. Hogy valamit megértsünk Suga téralakítási kísér
leteiből, érdemes idéznünk a proxémika mesterét, Edward 
T. Hallt: „A nyugati ember a tárgyakat érzékeli, a közöttük 
levő teret nem. Japánban ezzel szemben a teret érzékelik, 
tisztelik, és »ma«, vagyis közbülső intervallum névvel ille
tik.” Úgy tűnik, Suga ezzel a ténnyel manipulál. Nem csu
pán tereket alkot, hanem olyan „közbülső intervallumokat”, 
melyek finom minőségi árnyalatokkal rendelkeznek, vagy 
mint a katalógusban Nakahara írja, gravitációval. (Csak 
zárójelben szeretnénk itt utalni arra, hogy a japánok minden 
bizonnyal kinevetik Kantot, aki szerint a tér az idővel 
együtt a megismerés a priori formája!)

Most pedig áttérhetünk a negyedik japán művész, Koji 
Enokura munkáira. Enokura a fa pusztulásának, rotha
dásának folyamatával foglalkozik. Mint tudjuk, a rothadó 
fa világos felületen nyirkos, sötét nyomot hagy. Enokura 
valódi fát helyez a vászonra és olajfestékkel imitálja a 
rothadás lenyomatát. Manuálisan-mesterségesen hozza létre 
azt -  illetve annak mását - , ami a természetben hosszú
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folyamat eredménye. A valóságnak és a valóságillúziónak ez 
a keveréke arra hivatott, hogy felvesse az idő egy sajátos 
problémáját. A fa rothadása időigényes dolog, de ha a folya
mat eredményét imitálom, az idő (látszólagos) legyőzését 
kapom. Enokura az önmaga ellen folytatott küzdelem ered
ményeképpen kényszerül arra, hogy felülkerekedjen az idő 
hatalmán: megfesti vizuális mását, hogy a valóságos idő ne 
legyen számára nyomasztó. Talán nem tévedünk ha azt állít
juk, ez egy tipikus mágikus gesztus. Frazer azt mondaná, 
„szimpátián” alapuló homeopatikus varázslat, ami azon a 
meggyőződésen alapul, hogy a hasonló hasonlót hoz létre. 
A művész (mágus vagy varázsló) bármely kívánt hatást el
érhet pusztán a dolgok vagy események utánzásával. De mi
lyen hatást kíván elérni Enokura, vizuálisan is szép idő
mágiájával? Minden bizonnyal arra törekszik, hogy a mér
hető és a határtalan, a percekbe szabott és az időtlen művé
szetén keresztül veszítse el jelentőségét. Igen, mert el kell, 
hogy veszítse jelentőségét, hiszen a japán művészeti gondol
kodás egyik legfontosabb sarktételei közé tartozik, hogy 
„nem a múló pillanatok számára, nem a percek örömére, 
kívánságaink teljesülésére teremtődött életünk, hanem az 
általunk felfogott, rajtunk átáramló jelenségek és gondolatok 
tartalmát kell, hogy gazdagítsa valónk...” (Ivaki Tosiko). 
De hogyan gazdagíthatja valónk a rajtunk „átáramló” időt? 
Csak úgy, ha leállítjuk, ha belefagyasztjuk egy médiumba. 
De az akkor már nem idő, bár Enokura vásznai előtt nem 
vitás, hogy gazdag.

Ha már a mágia nyomait véltük felfedezni Enokura mű
vein, egy gondolattal visszautalhatunk a másik három 
alkotóra is, hogy felhívjuk a figyelmet művészet- és világ- 
szemléletük „primitív” voltára. (A kifejezést minden pejo
ratív értelemtől mentesen használjuk.) Frankfort írja: „a mai 
tudós számára (és a mi számunkra is -  S. Z.) a jelenség- 
világ elsősorban »az«, míg az ősember számára -  ugyanez 
vonatkozik a primitív gondolkodásra is -  »ő«. Nem veszítve 
szem elől, hogy a művészekre gyakran jellemző egy ele
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mentáris „primitívség” (megintcsak nem rossz értelemben), 
Koshimizu és Wakabayashi munkái színtiszta primitív gon
dolkodásmódról tanúskodnak. Nem azt mondják a termé
szetnek, hogy „te”, hanem egyenesen azt, hogy »Ön\ S az 
is szemmel látható, hogy ez a természettisztelet egy jó adag 
panpszichizmussal jár együtt. Mint említettük, idegenkednek 
az anyag hyletikus „tömegétől”, ami arra utal, hogy szá
mukra minden élő. Anyagukhoz való viszonyuk közvetlen 
és mélységesen érzelmi. Nem akarok most részletesen bele
mélyedni egy ilyen típusú elemzésbe, de a felsorolt (főleg a 
kiemelt) tényezők mind arra utalnak, hogy a modern japán 
művészet egy nagyon tradicionális gondolkodásmód szülöt
te. Talán ezzel magyarázható az is, hogy a japánok hu
szadik századi művészettörténetéből szinte teljesen hiány
zik a ciklikusság, a Nyugatról már megszokott tézis-el- 
lentézisszerű művészeti mozgás. A japánok csendes elmé- 
lyültségben vészelték át az avantgarde nagy lázadásait. Nem 
provokálták az Újat, a Haladást, talán mert úgy gondolják, 
hogy a haladás is csak további pótlékot ad az igazság helyett, 
egy részleges és hiányos igazságot egy másik ilyennel vált 
fel. A japánok nem elégszenek meg az igazságtöredékkel 
(csak utalhatunk rá: a „primitív” ember számára nincs 
„töredék”, mert minden a kozmikus erőknek van aláren
delve -  minden Egy). Az a benyomásunk, hogy szívósan ke
resik az igazságot („művészeti igazságot”). Ilyen értelemben 
Enokura művészete egyúttal a japánok törekvésének mottó
jaként is felfogható: valahogy le kell győzni az idő szorí
tását, a múló pillanat csábítását -  „a kor kívánalmait” -  s 
az időtlen felé kell törekedni, hiszen az mindig aktuális.

Amikor a Velencei Biennálé káoszától a japán pavilonban 
találtam kellemes menedékre, azon gondolkodtam, lehetsé
ges-e, igaz-e ma ez a művészet? Vagy ahogy Adorno 
kérdezné: amikor a világban az értelmetlenség uralkodik, 
nem hazugság-e, nem hamis lepel-e a harmónia, az organi
kus? E hamis világra nem az-e az egyetlen adekvát válasz, 
ha a művész végez a már egyébként is haldokló művészettel?
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Aztán hirtelen úgy tűnt, hogy erősen figyelnek a művek. 
Ekkor támadt az a nagyon lehetetlen ötletem, hogy egyszer 
majd talán észreveszi ez a hamis világ, hogy a legjobb művek 
figyelik és esetleg elszégyenli magát...
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SEJTÉSEK





KIÉGNI A FORMA MÖGÖTT -  
ELÉGETNI A FORMÁT

Már régóta izgat Van Gogh 1888-ban festett, Gauginnak 
ajánlott önarcképe. Jó ideig terveztem, hogy írok róla, de se- 
hogysem találtam érvényesnek tűnő, lényegi fogódzót. Min
dig azzal a jelenséggel találtam magam szemben, ami a jó 
művek esetében rendre megismétlődik: a képnek van egy 
verbálisán teljesen behozhatatlannak látszó előnye, sőt, 
mintha a képen mindig egészen másról lenne szó, mint a róla 
írt mondatban. Nem is sejtettem, hogy egy „vizuális értel
mezés” segíthet.

Egészen véletlenül került kezembe a Kunstforum Interna
tional című kitűnő modern művészeti folyóirat egyik új 
száma, mely közli az osztrák Arnulf Rainer mintegy 150 
művét. Azt hiszem ezek a szenvedélyessé satírozott fotók 
adták meg a kulcsot az említett Van Gogh-önarckép értel
mezéséhez. Miközben Rainer munkáinak reprodukcióit né
zegettem, Baranyay András hasonló, de sokkal óvatosabb, 
szelídebb önarckép-módosításaira gondoltam. Azon tűnőd
tem, vajon itt is arról a „létproblémáról” van-e szó, ami az 
önarckép statikus volta és a művészi én -  egyúttal a fotó
motívum -  határtalansága között feszül. Vajon tud-e 
Baranyay rózsaszín satírozgatásaihoz viszonyítva valami 
lényegit mutatni ez az őrületig fokozott, helyenként japá- 
nosan intuitív „fotófirkálás”, fotó-fotótlanítás? Beleolvasok 
Rainer vallomásaiba. Kiderül, hogy Dubuffet-hez hasonlóan 
ő is az elmebetegek különös mimikájában, érthetetlennek 
tűnő színpadias mozdulataiban, ellenőrizetlen gesztusaiban 
keresi a „megváltást”. Ó is hiszi, hogy a „normálisok” szá
mára egyedül az „abnormálisok” tudják feltárni a „Lét rejt
jeleit” -  ahogy azt Jaspers mondaná. Tudja, hogy a totális 
gesztusok egyedül a kegyetlen önkiszolgáltatottságok szín
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terén működhetnek, a határszituációkban, ahol az adekvát 
világok a zsigerekből preparálódnak, anélkül, hogy bárki 
is preparálná őket. Míg Baranyay számára a satírozás in- 
kognitó—lehetőség, addig Rainer számára az őrületig foko
zott, önfeledt gesztikulálás, az önmegmutatás egyetlen meg
felelő módja. Illetve nemcsak az önmegmutatásé, mert igazat 
adhatunk Hartmannak: egyrészt minden művészetnek tár
gya az alkotó, másrészt egyetlen önarcképnek sem kizárólag 
az alkotó a tárgya. Rainer gesztusai tehát legalább annyira 
megmutatások, mint önmegmutatások. így könnyen átsik- 
lanak az önarcképekről más területekre is, hogy lehető
leg mindent élővé tegyenek. Újabban Rainert főleg a halotti 
maszkok átrajzolása izgatja.

E maszkokat nézegetem, amikor az idegesen vibráló vo
nalglóriák alatt megpillantom a szóban forgó Van Gogh-ön- 
arcképet. Halotti maszkok és Van Gogh önarcképe? Igen, 
azt hiszem, valami nagyon lényegeset látott meg ezzel Rai
ner. A halott ember arca, mielőtt lefognák a szemét, épp 
azt a metafizikai botrányt fejezi ki, amit Van Gogh-nak sike
rült anyagba foglalnia: az arc nyugodt, békés, a szem viszont 
elszántan néz a semmibe. Az egész test hyletikus faktúra, 
egyedül a szem az önkívület.

Van Gogh munkáján a józan ökonómiával kidolgozott, 
egészen anyagszerű fej a „hamuszerű, sápadt veronai 
zöldre” tapad. Ez mind anyag. Az önkívület valahol belül, 
az anyag mögött van, és intenzitásáról egyedül a japánosan 
megformált szem kékje árulkodik. A szem izgató kékje, mely 
sehova sem tartozik, semmihez sem tapad, valahol a háttér 
zöldje mögött lebeg. A szem árulja el egyedül, hogy ezt 
a képet az őrült Van Gogh-ról az őrületét józan formába 
kényszerítő Van Gogh festette.

Figyelem Rainer adaptációit: a grafit épp Van Gogh bal 
szeménél robban és cikázva járja át, itatja át az életrekelt 
veronai zöldet. Tekintetét elhomályosítja a féktelen gesz
tusok kötege, szakálláról csapzottan lógnak a vonalak: az 
őrült Van Gogh-ot látjuk -  őrülten kifejezve.
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Odateszem Rainer adaptációja mellé a Van Gogh-repro- 
dukciót. Negatív paranoikus interpretáció -  mondom. Rai
ner megmutatta, minek a hiánya zseniális Van Gogh ön
arcképén. Az ő gesztusai együttműködnek a feltételezett 
belső feszültséggel, de épp mert együttműködnek, szétfolyik 
a szem hihetetlen intenzitása: a megvalósulás megöli a meg
valósulások sokaságának lehetőségét. Ezzel szemben az ere
deti Van Gogh-munkán mintha az egész kép anyaga azért 
lenne felrakva a vászonra, hogy körülsáncolja a szemet, 
hogy óvja a kitöréstől, hogy óvja a forma integritását, s 
egyúttal, hogy a forma őrizze a művészi én talán utolsó 
integritását. A szem kivételével minden inkognitó, az ön
kívület inkognitója -  a forma.

Tolnai Károly írja: „. . .  Cézanne-ban, akinél valósággá 
lényegül a szellem, a form a  és a világnézet azonosságáról van 
szó.” Miről van szó e tekintetben Van Gogh önarcképén? 
Első látásra valami hasonlóról, mint például Cézanne kései 
önarcképein. Ezért érdemes őket röviden összehasonlítani. 
Cézanne legjobb önarcképei, éppúgy, mint Van Gogh most 
vizsgált munkája tökéletesen kiegyensúlyozott, súlyos’ 
plasztikai tömeg benyomását keltik. Azonban, míg Cézanne 
a maga empirikus szimpla partikularitását (arcának egy- 
aspektusú „naturalizmusára” gondolok) kénytelen volt fe l 
emelni a forma totalitásához, addig Van Gogh, miközben 
1888-ban már egyidőben konfrontálódott a totális Minden 
és a totális Semmi, kénytelen volt lefokozni énjének min- 
dent-átfogóságát a forma szintjére. Mire gondolok? Arra, 
hogy mindkét művész szeme előtt ugyanaz a cél lebegett: 
a forma és a világnézet azonosságának igénye, de egészen 
különböző utakon jutottak el hozzá. Cézanne számára való
színűleg nyilvánvaló volt, hogy arcának egy mozzanata -  
amit mondjuk egy naturalista, akadémikus vagy akár imp
resszionista kép megragadhat -  nem hordhat ki világné
zetet, esetleg „korrelálhat” a világnézettel. Ezért önarc
képeit több, egymástól eltérő arckifejezésből kellett „felépí
tenie”, hogy partikuláris pillanataiból mindent átfogó sze-
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mélyiséget teremtsen, mely egyszerre fejezi ki az arc sokféle 
rezdüléseit, az Én komplexitását. Ez az empirikus-partikulá- 
risnak a totális formához való felemelése.

Ami viszont Van Gogh-ot illeti, énje már abban a „határ- 
szituációban” volt, amely felé Rainer is törekszik: a „Lét 
rejtjelét” a formába nem foglalható zsigerrezdülések hordták 
ki számára. Ennek az állapotnak talán a raineri, zseniálisan 
tragikus formátlanság az adekvát kifejeződése. De Van 
Gogh nem ezt, hanem a világnézet és a forma azonosságát 
akarta megvalósítani. És ezen az önarcképén meg is valósí
totta. De milyen áron? Belegyűrte énjének határtalanságát -  
a világgal együtt -  az immár nagyon is szűkösnek bizonyuló 
formába. Mintegy körülfalazta magát, de egy kis rést ha
gyott -  a szemére gondolok - ,  amelyen keresztül a forma 
mögé is beláthatunk. Bepillantva ezen a kis résen és látva 
azt a mindent átfogó izzást, ami ott zajlik, már sejthetjük, 
hogy e nagy energiának előbb-utóbb szét kell törnie a 
formát -  hogy majd az absztrakt expresszionizmusban a ma
ga pőreségében mutatkozzon meg a „Lét rejtjele”.

Kiégni a forma mögötti inkognitóban -  mutatja Van Gogh 
ezen a zseniális önarcképén; elégetni a formát -  látjuk 
Rainernél. A modern művészetben mindkét jelszó köré 
alapvető értékek csoportosulnak, még ha most számunkra 
a formabontás a Van Gogh-i hihetetlen szigorhoz, ön
uralomhoz viszonyítva -  amiről vizsgált önarcképe ta
núskodik -  gyerekjátéknak tűnik is.
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WOLS AMORF EXPRESSZIONIZMUSA

„Negyven remekmű, az egyik pusztítóbb, izgatóbb, vére
sebb mint a másik -  egy esemény, mely kétségtelenül a 
legfontosabb Van Gogh óta. Megrendülten jöttem ki a ki
állításról, Wols mindent megsem misített...”

Georges Mathieu sorai ezek, azé a Mathieu-é, aki nemcsak 
hogy ilyen, egy festőkortárstól ritkán hallható elragadtatás
sal írt Wols híres 1947-es párizsi kiállításáról, hanem rögtön 
nevet is adott az új festészeti jelenségnek: „lírai absztrak
ció”. Hogy lehet lírai ez az őrült Apokalipszis -  tettem fel 
a kérdést - ,  amikor két éve öt Wols-kép, öt tökéletes pokol 
között találtam magam egy párizsi kisgalériában? Vajon mit 
állított ki Wols azon a sokat emlegetett kiállításán, amely 
akkor egy új festészet reményével kecsegtetett? Nyomozni 
kezdtem, s lassan kiderült, hogy vizsgálódásaimnak nemcsak 
filológiai jelentősége van (Tapié az itt látottak alapján ho
nosította meg az art informel, Estienne pedig a tachisme- 
foltfestészet elnevezést), hanem hogy e negyven kép meg
ismerésével az igazi Wolsot ismerem meg. Az történt ugyan
is, hogy egy nagy szakadást fedeztem fel e képek és festőnk 
korábbi munkái között. Miben áll ez a szakadás? Úgy tűnik, 
Wols e negyven képén tudott végleg megszabadulni Klee 
óriási hatásától, a korai rajzaira és akvarelljeire jellemző 
édeskés-fanyar érzelgősségtől és a helyenként zavaróan di- 
rekt figurális utalásoktól. És úgy érzem, mindezek mellett 
vagy mindezekkel együtt a líraiságtól. Ebben a jegyze
temben Wols említett negyven képéhez szeretnék néhány 
gondolatot fűzni, azzal az előzetes megjegyzéssel, hogy az 
érett Wolsot én a szokásostól eltérően nem az absztrakt exp- 
resszionizmus árnyékába, hanem valahova az mellé helyez
ném, a modern művészet egy keskeny sávjára, melyen a vilá
got autentikusan szenvedő művészek sorakoznak.

Egyetérthetünk Mathieu-vel, Wols világa a Van Gogh-i út 
logikus folytatása, de logikus lezárása is. Mindkettőjük 
művészetének központi kategóriája a megismételhetetlen
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gesztus, ami, mint Van Gogh önarcképén láttuk, nála a for
ma kitörni akaró, rakoncátlan rabja, fél évszázaddal később 
Wolsnál maga a világnézet, maga az új világmindenség. 
Mindkettőjük világa tele van feszültségekkel, de míg Van 
Gogh-nál a gesztus a mélységesen tisztelt formát feszítette, 
addig Wolsnál már csak a mindenséget feszítheti -  és szét is 
feszíti. Wols ugyanis már nem elégedett meg a formátlan 
festék- és vonalgomolygás sűrű ködével sem -  a „lét rejtjelé
nek” közvetlen kihordásával - ,  hanem mintha felmerült vol
na benne a gyanú: talán már maga a hordozó, maga az anyag 
sem egészen „bűntelen” ... S valóban az a benyomásunk, 
hogy nem pusztán a formára, hanem magára az anyagra tá
madt. A szó szoros értelmében meg akarta semmisíteni, ki 
akarta égetni az anyagot, hogy ne legyen semmi, vagyis 
hogy csak a semmi legyen, amit a tiszta, közvetlen gesztus 
tölt meg és tesz végtelenül telített, személyes atmoszfé
rává. A gesztus immár a lét utáni ködbe hasítja bele, mintegy 
negatívban, minden téren kívül eső totális rezdüléseit, 
mondhatni, a nemlét rejtjelét. így lesz Wols világában 
a mindent átfogó gesztus a létező egyik legnagyobb taga
dása, de paradox módon organikus igenlése is: a halált 
igénylő, a semmit áhító ördögi gesztus sehogy sem tud 
csúnya lenni -  olyan szép, olyan tiszta, hogy kénytelenek 
vagyunk az élő princípiumának tekinteni. A nemlét rejtjele 
ugyanaz mint a lét rejtjele.

Ez az egyenlőség Wols művészetében mindenképpen ér
vényes, de tagadhatatlan, hogy időközben feje tetejére fordí
totta az európai érzés- és gondolatvilág struktúráját. Mert 
Wols világa immár az európai szemléletet alapvetően meg
határozó parmenidészi formula megfordítása: Parmenidész 
szerint a létező van, a nemlétező egyáltalán nincs, Wolsnál 
a létező csak annyiban van, amennyiben a megsemmisülés 
folyamatába sodródott, amennyiben a telített hiányt, a sem
mit áhítja. Ez a nemlétező a távol-keleti bölcseletben kapott 
szinte ugyanolyan szerepet, mint Nyugaton a létező, még
hozzá művészeti megnyilvánulását tekintve a wolsi világhoz
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nagyon hasonló módon. A kalligráfia nem más, mint a köz
vetlen gesztus közé „lehelt” nemlétező, Wols világa nem 
más, mint a közvetlen gesztusba robbantott nemlétező. 
Akárha azt akarná sugallni, hogy ebben a világban már nem 
lehet, nem szabad „lehelni” -  századunk második felére 
egyedül a robbantás maradt a művészet adekvát poézise. 
Ezen a ponton, ha annyira kedvelnénk a művészet direkt 
szociológiai vonatkozásait, mint amennyire nem, önként 
kínálkozna a lehetőség, hogy párhuzamot vonjunk Wols 
1947-es kiállítása és a hiroshimai atombomba között. így 
viszont csak utalhatunk meggyőződésünkre, mely szerint 
nem a Guernica kényelmes szimbolizmusa a háború igazi 
képzőművészeti megvalósulása, hanem a Wols féle zsiger- 
háború. Azt viszont hangsúlyoznunk kell, hogy itt nem 
jelentésekről, utalásokról, szimbolizálásokról van szó, ha
nem egyedül megvalósulásokról. Wols ugyanis azok közé 
a művészek közé tartozik, akiknek legjobb művei nem áttet-  
szőek. M it értünk ez alatt? A nem áttetsző műveken nincs, 
vagy alig van jel-jelentés viszonylat. A kép felszíne, a feno- 
menon (^jelenség) maga a noumenon (^lényeg). A mű nem 
utal a rajta kívül álló lényegre, hanem maga a lényeg. A fel
színen elhelyezkedő minőségek nem  engedik , hogy tekinte
tünk és tudatunk a kép „mögé”, a képen „túlra” csússzon és 
olyasmit lásson-értsen meg, ami nem maga a kép: irodal- 
mias, allegorikus stb. olvasatokat. A mű nem hagyja, hogy 
eszközként kezeljük, hogy a világ helyettesítését lássuk ben
ne, mert ő maga a világ, egy sterilebb, tisztább, őszintébb, 
vagy épp iszonyatosabb változatban.

Figyelem Wols bomló masszáit és meg kell jegyeznem: ő 
elsősorban nem a világot festette, hanem amit a művésznek 
festenie kell: a képet. Rémes elgondolni, mennyi időnek kel
lett eltelnie ahhoz, hogy a művészettörténet eljusson e 
kézenfekvő igazság radikális tudatosításáig. Még több idő
nek kellett azonban eltelnie, hogy a maga peofán, tiszta 
formájában valósuljon meg az az elképzelés, mely szerint 
minden művész része művének, „benne van alkotásában”.
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Pollock épp Wols idejében szánta rá magát erre a szó szoros 
értelmében vett lépésre: belement képeibe. Wols, akinek 
művészettörténeti jelentősége hihetetlen mértékben párhu
zamos Pollockéval, csak a régi, szimbolikus értelemben ha
tolt bele festményeibe, de úgy minden porcikájával. Joggal 
állítja Werner Haftmann, hogy bár Wols igen kevés önarc
képet készített, festményeit talán leghelyesebb önarcképek
nek nevezni. Természetesen abban az értelemben, hogy 
mind bensőjének közvetlen lenyomatai. Egy elnyomott, le- 
igázott ember lelkének lenyomatai: minden spekulatív 
görcstől mentes pulzáció.
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A FÉNY MINT A HALÁL MÉDIUMA

„Mindnyájan valami különös, állati hittel ragaszkodunk az 
örökkévalósághoz, mintha ugyan az Idő megállhatna a mi 
kedvünkért.” így bölcselkedik Marcel Duchamp, vagyis 
inkább a rá jellemző módon ironizál élettel, halállal. Ismerek 
egy művészt, aki viszont helyzeténél fogva kénytelen nap- 
ról-napra komolyan felvetni az örökkévalóság kérdését. 
Kénytelen Freudot is napról-napra meghazudtolni, aki sze
rint -  mint ismeretes -  az ember nem tudja elgondolni saját 
halálát. Az idős művész ugyanis súlyos, folyton kiújuló 
betegsége miatt úgy húszéves kora óta a szó szoros értel
mében halálközeiben él.

Nagyon lényeges ezt tudni, hogy helyesen értelmezhes
sük művészetét. Mert, úgy tűnik, festészetének épp a „halál- 
félelem túldimenzionáltsága” -  ahogy maga a művész nevezi 
ezt az állapotot -  ad egy megismételhetetlen metafizikai 
súlyt; mondhatni, épp a halál szagából lesz az ő világában a 
szellemi illata. Vajon mit jelenthet egy művész számára 
a halálközelség állandó tudomásulvétele? Talán egy állandó 
„határszituációban” való termékeny tapasztalást, egy folyto
nos még-egyszer-megcsodálom magatartást, vagy a „lét iga
zi értelmének” intuitív felvillantását... Figyelem vásznait 
és azt tapasztalom, hogy mindez aligha illik rájuk. Ellen
kezőleg, úgy tűnik, számára korán közhelyszerű lett minden 
lényegi, ami a halálon innen van -  „a lét értelme” -  és újabb 
művei egyre inkább a transzcendenciát áhítják, miközben, 
egyre kevésbé ugyan, de félnek is tőle. A transzcendenciát, 
a megtapasztalhatatlant, a túlvilágit. A túlvilági szimbó
luma nála nem más, mint a fekete. De nem akármilyen feke
te. Képei nem világosból válnak feketévé -  nem a fehér 
vászon sötétül - ,  hanem fordítva: a fekete  világosul. Az
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eredetileg sötét végtelenben gyulladnak ki az izzó fél abszt
rakt-szürreális figurák és kellemes fényükkel nem mást, 
mint az ismert halotti áldásformulát juttatják eszünkbe: 
„Az örök világosság fényeskedjék neki!” Igen, arra a fény
képzetre kell asszociálnunk, ami némileg eltérő formában, 
de majdnem minden ismert vallásban megtalálható.

A fekete megvilágosodásának aktusa -  ami e festészet köz
ponti problémája -  színtiszta túlvilágteremtés. Ilyen olvasa
tot sugallhat számunkra egy érdekes vizsgálat is. Két német 
kutató olyan emberek elbeszéléseit gyűjtötte össze, akik át
menetileg „meghaltak”, vagyis akik a klinikai halál állapo
tából az orvostudomány korszerű eszközeinek köszönhető
en tértek vissza. Olvasgatom beszámolóikat és úgy tűnik, 
kísértetiesen érvényesek ezekre a festményekre. Egyszerűen 
az az érzésem, hogy azok az emberek, akik igazán halálkö
zeibe kerültek, látatlanul is e különös festészet ideális 
értelmezőivé váltak. A szóban forgó élménybeszámolók kö
zül ugyanis mindegyikben előfordul egy úgynevezett fény
élmény: a halott kezdetben nem lát semmit, minden sötét. 
Ezután felbukkan egy távoli fényes pont, ami lassan közele
dik hozzá, egyre ragyogóbbá válik, de sohasem vakít, szere- 
tetet, részvétet, megértést sugározva a személyesség benyo
mását kelti, nem verbális, hanem vizuális -  telepatikus úton 
tesz fel kérdéseket, ezzel segít az elhunytnak értékelni saját 
életét, nem vádol, nem fenyeget...

Hogy ezekről a képekről a túlvilág kacsint vissza ránk, 
igazolja az is, hogy alkotónk imádja a hajnalt. Mert, tehetjük 
hozzá, ekkor alakul ki szimbolikusan az, amit megint csak 
szimbolikusan a sötétség megvilágosodásának neveztünk -  
a „túlvilág”. Nézzük mit ír erről ő maga: „A hajnali deren
gés -  hogy úgy mondjam -  annak a metamorfózisnak a be
fejező mozzanata, ami éjszaka megy végbe minden dologgal. 
Mire is gondolok? Egyszerűen arra a csodálatos szerencsére, 
ami a dolgokkal éjszaka történik: egy ablak derengő meggy
piros kockája megjelenik az éj sötétjén, mint egy szögletes 
égitest...”
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A „metamorfózis”, ami éjszaka megy végbe minden do
loggal, nem más, mint a halál. Mert ne feledjük, a folyton 
halálközelben élő ember számára az elmúlás nem pillanat, 
hanem folyamat, „metamorfózis”. A „hajnali derengés” pe
dig annak a bizonyos fénynek, az „örök világosságnak” a 
csodálatos megjelenése. E kellemes hajnali derengés köré 
építi ő saját másvilágát, s hogy minél jobban érezze majd 
magát benne, megtölti egyéni mitológiájával. Keservesen 
szép dolog ez, de ha becsületesen belegondolunk, nem tud
ni, sajnáljuk vagy csodáljuk-e a művészt. Gyakran eszembe 
jut egy eset, ami egyik nagy retrospektív kiállításán tör
tént. Miközben képeit vizsgálgattam, jól öltözött hölgyek 
és urak haladtak el mellettem. Hangosan ismételgették, hogy 
csodálatosan szépek a művek, majd mielőtt távoztak volna, 
beleírták a látogatók könyvébe, hogy „csak így tovább!” 
Ekkor határoztam el, hogy ha majd írok a művészetéről, 
feltétlenül idézem Kierkegaard szép, művészünkre nagyon 
jellemző sorait: „Mi a költő? Egy szerencsétlen ember, aki
nek ajkai úgy vannak megformálva, hogy sóhajtása és kiál
tása szép zenévé alakul át, miközben lelke titokzatos kínok
tól jajveszékel. Az emberek pedig ott tolongnak körülötte és 
odakiáltják neki: Énekelj még egy kicsit!”

Végül pedig -  hosszú gondolkodás után -  úgy döntöttem, 
hogy írásomban nem árulom el a művész nevét. Ha a fen
tebb leírt sejtéseim helytállóak, tragikus következményei 
lehetnének a művész számára: tudatosulna benne állapota, 
az, hogy nemcsak az életét tette fel a művészetre, hanem 
a halálát is.

81



TEREK -  SCHAÁR ERZSÉBET

Az egzisztencializmusnak hiányzik az igazi képzőművészeti 
megfelelője. Egzisztencialista vonások ugyan szinte minden 
jó  műből kiolvashatók -  gondoljunk csak Heidegger és Jas- 
pers Van Gogh-értelmezéseire, Sartre Tintorettóról, Calder- 
ről, W olsról mondott szép szavaira, Camus ma is érvényes 
zseniális fotóleleplezéseire stb. -  mégis kockázatos egy 
képzőművész munkásságát egyértelműen egzisztencialistá
nak nevezni. Amikor először találkoztam Sartreék „világba 
dobottságával”, még nem ismertem Schaár Erzsébet művé
szetét. Csak ez indokolhatja, hogy nem az ő világára, hanem 
Alberto Giacometti, nem is világba dobott, inkább világba 
szögeit, emberforrasztványaira gondoltam. Valami azon
ban zavart Giacometti szobrai előtt, amit Schaár Erzsébet 
Műcsarnokban rendezett retrospektív kiállítása után úgy 
tudnék megnevezni, hogy a tér ambivalenciájának hiánya. 
Az egzisztencializmus világának terét nem végtelennek kép
zeltem el -  amilyen Giacomettié hanem nagyon is hatá
roknak. Olyannak, amihez az ember hozzá van kötve, ami
hez jobb híján -  az emberi kapcsolatok helyett -  viszonyul. 
Méghozzá eredményesen, sőt zseniális módon. Mert min
den sikerült ember-tárgy viszony, minden tartós megvaló
sítás lényegében egzisztencialista botrány: minél tökéle
tesebb, minél tartósabb az objektivizáció, annál gonoszabb, 
annál szőritóbb. Számomra tehát nem Giacometti végtelen 
tágasságai az embertelenek, hanem Schaár terei. Mert ra- 
fináltan emberszabásúak, mert a beléjük „dobott” figurát 
már várta közege és egyedül oda eshetett, ahova esett. S 
miután ott van, a többi téralkotó objektummal egyenran
gúan járul hozzá a zseniális ambivalens terek kialakításához. 
Keleties tökéletességgel illeszkedik közegéhez, tehát min-
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Schaár Erzsébet: Falak, 1967



den mozdulata, minden változása szentségtörés lenne: egy 
kifogástalan világot rombolna szét. A tökéletes közeg fel
szippantja a figura minden mozgásterét. íme egy igazán 
egzisztencialista világ -  mondhatjuk - ,  hiszen nem egysze
rűen megjeleníti a már meglevő egzisztencialista tanokat, 
hanem túllépi, visszájára fordítja őket: nem az a tragédia, 
hogy világba dobott vagyok, hogy a világ idegen tőlem -  hi
szen épp akkor kell igazán megváltoztatnom! - ,  hanem ha 
eleve hozzám illeszkedik, ha ugyanolyan mint én. Ez nem 
a harmónia állapota, hanem a csömöré, mely sokkal ember
telenebb, mint a szorongás vagy az úgynevezett elidege- 
nedettség. Gondoljuk csak el, milyen lenne az ember elide- 
genedettség nélkül: ha a világ, amibe annak idején „bele
csöppent”, nem tőle idegen lett volna, hanem ugyanolyan
nak találta volna, amilyen ő maga volt? (Az ókori bölcsek 
hihetetlen éleslátással nevezték meg ezt az állapotot a thana- 
tos-halál szóval, ami alatt természetesen nem a fizikai, ha
nem a szellemi halálra gondoltak.)

Schaár a keleti térszemléletet felidézve teremt feszes har
móniát az ember és világa között, de elviselhetetlenné, csö
mörré minősíti a tökélyt azzal, hogy téralkotó objektumai -  
figuráit is leghelyesebb objektumoknak nevezni -  tartós, 
szilárd anyagokból készülnek: rézből, bronzból, üvegből 
stb. A figurákat nem lehet helyükről elmozdítani, nem lehet 
velük utólag manipulálni. Életük, sorsuk eleve elrendelt -  
sugallják a faktúrába ügyesen belekalkulált jókora hegesz
tések.

Lényegi különbség ez Schaár világa és pédául a japán 
(lakó)tér koncepció között. A japánok évszázadok óta úgy 
küzdenek az eleve elrendeltség ellen, hogy szívósan kerülik 
a tartós anyagok használatát, és a téralkotó elemeket úgy 
illesztik össze, hogy számítanak azok utólagos átrende
zésére. Mert számukra (számunkra is?) az örök változásban 
emberibb a tökéletesedés folyamata, mint maga a tökéletes
ség. Vagy ahogy Camus mondaná, az abszurd a szép, ha 
rátalál a maga Sziszüphoszára. Schaár ezzel szemben adott
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figuráinak egy öröknek ígérkező tökéletességet -  vizuális 
tökéletességet hogy belepusztuljanak. Mert mi mást tehet 
az ember ebben a különös lebegésben, ahol a kint és a bent 
ilyen finoman mosódnak össze, ahol a poliuretánhab súly
talansága és kőszerű „nehéz” faktúrája ilyen megfogalmaz- 
hatatlanul oldják fel egymást, ahol a figura szinte egyetlen 
funkciója, hogy tartsa a tér súlyát? Igen, Schaár munkái 
láttán abszolút jogosult a tér súlyáról beszélni. Ez teszi 
mozgásképtelenné figuráit.
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SALVADOR DALI, A BÖLCS

Vannak problémák, melyeket a szellemtudományok év
századok óta kerülgetnek, az eredmény mégsem más, mint 
egy átláthatatlan fogalmi káosz, egy önmagát duzzasztó 
rendszer, mely nemhogy megvilágosítaná a dolgokat, hanem 
épp ellenkezőleg, elhomályosítja azokat. Mindenképpen 
ezek közé tartozik az alkotói aktus tudatossági fokának kér
dése. Vajon mennyire alkot tudatosan egy zseni? -  teszi fel 
a kérdést a pszichológia, az esztétika, a filozófia, az antro
pológia stb., és szinte naponta tűnnek fel kecsesebbnél 
kecsesebb elméletek, hogy vállalkozzanak a lehetetlenre, 
hogy fogalmilag írják le a fogalmilag meg nem foghatót. 
Mély történelmi gyökerei vannak ennek a mindent értel
mezni akaró, mindenről pozitív tudást áhító szemlélet- 
módnak, mely -  nyilván mondani sem kell -  a mi nyugati 
kultúránk egyik legjellemzőbb sajátossága. Ezzel szemben a 
keleti bölcsek már régen rájöttek az ilyen pozitivizáló 
okoskodás hamisságaira. Már több évszázaddal ezelőtt fel
hagytak a kimondhatatlan kimondásának kísérletével. En
nek szemléletes bizonyítéka az úgynevezett koánok soka
sága. A koánok olyan rövid, csattanós történetek, melyek 
nem oldják meg a problémát, hanem inkább csak meg
világítják, de olyan ravasz módon, hogy a hallgató számá
ra a problémával együtt az is világossá válik, hogy az adott 
kérdés tekintetében meddig terjedhetnek értelme határai. 
A kérdésre a válasz lehetetlenségének felvillantása a válasz.

Mindezt azért mondom el, mert találtam egy koánszerű 
anekdotát, mely nyugati ugyan, de maga a megvilágosodás. 
Igen, a keleti értelemben vett megvilágosodás, méghozzá 
számomra két tekintetben is. Egyrészt, most már érzem, 
miért nem lehet kielégítő módon vizsgálni -  tudatosan
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elemezni -  az alkotói aktus tudatossági fokának kérdését, 
másrészt, szemléletes kontúrt kapott egy problémám, amely 
Dali festészetéhez fűződik. A paradoxon az, hogy az anek
dota épp Dalitól származik. Az egyik legújabb vele készített 
interjúból idézem: „Egy embernek övig ért a szakálla. Kol
légái folyton összesúgtak mögötte: »Vajon hogyan alszik, s 
paplan alatt van a szakálla, vagy a paplan fölött?« Egyre 
kíváncsibbak lettek, és amikor már nem bírták tovább, 
megkérdezték emberünket, mire azt felelte: »Nem tudom, 
de ma éjszaka megfigyelem és holnap megmondom.« Más
nap simára borotválva jelent meg. »Azt kérdezik, mi tör
tént? Nos, amikor a paplan alá húztam a szakállamat, 
csiklandozott, és nem tudtam tőle aludni. Amikor a paplan 
fölé tettem, kényelmetlenül feküdtem. Megint be kellett ta
karnom. Éjfél után fölkeltem és levágtam«.”

Ami ebből az anekdotából az alkotás tudatossági fokának 
kérdésére vonatkozik, egyszerű, de nagyon fontos: a szel
lemtudományok spekulatív, tudatos jellege egyszerűen meg
öli az alkotói aktust. Mihelyt munkához lát az okos kutató, 
egyszerűen elillan vizsgálódása tárgyának esszenciája.

Másrészt, aki eddig a felismerésig eljutott -  Daliról van 
szó -  minden bizonnyal nagyon intelligens ember. Igaz, egy 
pillanatra úgy éreztem, hogy ez a sejtésem nem túl szilárd. 
Megtudtam ugyanis, hogy a távol-keleti hagyományban is 
van egy nagyon hasonló példázat. E változat szerint meg
kérdezték a százlábútól, hogyan „tudja” az összes lábait 
olyan szép összhangban mozgatni, hogy azok sohasem ke
verednek össze? A történet csattanója, hogy a százlábú 
addig gondolkodott ezen a rejtélyen, míg „elfelejtett” járni 
és lábait összezavarta (idézi Somogyi Zoltán a XX. századi 
elméletek a misztikáról és a zen buddhizmusról című tanul
mányában). Mondom, megingottnak éreztem sejtésemet, de 
Dali bölcsessége nem csak ebből az anekdotából érződik, 
hanem egyéb szellemes kijelentéseiből és festményeiből is. 
Megint csak a vele készített interjúból idézek: „Az intelligens 
embernek kritikai érzéke is van. Látja a hibákat: hova
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kellene több kék, hova kevesebb. Az igazi festő csak fest, és 
semmivel sem törődik.” Igen, pont ez az, ami engem Dali 
vásznai előtt mindig rettenetesen zavar. Különösen ha azt 
hallom, hogy a tudatalatti vagy a tudattalan megnyilvánu
lásait látjuk képein, ha vele kapcsolatban az álomvilág 
megjelenítéséről beszélnek. Dali világa sohasem volt és nem 
is lesz álomvilág. Ahhoz egy egészen más művészi alkatra 
lenne szükség. Még ha figuráinak különös kapcsolatai, 
mondjuk rá, álomszerűnek tűnnek is, honnan kompozíciói
nak gondosan kispekulált szilárdsága, honnan az átgondolt 
színharmónia? Mindenképpen ellentmondás feszül tehát 
Dali „szürrealizmusa” és mélyen átgondolt kijelentései 
között. De Dali minden bizonnyal okosan kimentené magát, 
méghozzá valószínűleg azzal a mondattal, amit igen gyakran 
idéz Unamunótól: „Aki nem cáfol rá önmagára, az valószí
nűleg sohasem gondolkodik.”

Dali egyszer találkozott Freuddal és azóta is sokan csodál
koznak az öreg pszichoanalitikus megjegyzésén: „Engem az 
Ön képein nem a tudatalatti, hanem a tudatos érdekel.” Pe
dig nincs ebben semmi különös. Freud azt látta meg, hogy 
intelligens festővel van dolga, meg minden bizonnyal azt is -  
amit ma már Dali is tud - ,  hogy ez az egyetlen hibája.

89



A KÜLDEMÉNYMŰVÉSZETRŐL

Nem vagyok szakértője a mail art -  postaművészet vagy 
küldemény művészet -  műfajának. Nem ismerem pontosan 
történetét és nyilván nem létező önálló esztétikáját sem. 
Egyszerűen vonzónak találom, hogy a művészek, kikerülve 
a bejáródott intézményes utakat, a postát használják az 
egymás közötti kapcsolatteremtés és üzenetváltás eszközéül. 
Nem megszokott, hanem különféle agyafúrt, szellemes 
eszközökkel és módon tartják egymás között a kapcsolatot. 
Vizuális és nem vizuális eszközökkel üzennek egymásnak 
a művészet sorsáról és lehetőségeiről -  ezen keresztül a világ
ról - ,  vagy egyszerűen a postáról. Mert egyre gyakrabban 
hangoztatott szociológiai tény, hogy mint minden intéz
ményrendszer, a művészeti is nyomasztó, unalmas, ideolo
gikus, bürokratikus, igazságtalan, konzervatív stb., amit, ha 
lehet, indokolt kerülni. A táblakép és a szűkebb értelemben 
vett szobrászat különben is már jó ideje szűknek, telítettnek 
bizonyult az új művészeti gyakorlat számára. Uj lehetősé
geket, új médiumokat, új tágasságokat lehet és kell is meg
hódítania a mai művészetnek.

Másrészről, magam is mindig nagyon örülök, amikor mail 
artot hoz a postás, mert még egy szűkös levelezőlapról is le 
lehet olvasni, hogy mit gondolnak, milyen irányba fejlődnek 
művészbarátaim. Nagyon intimnek, közvetlennek, ellenőriz- 
hetetlennek tartom ezeket a nekem címzett lapokat, boríték
ba zárt tárgymítoszokat, műalkotássá desztillált „üzenete
ket”. Meggyőződésem, hogy e küldemények között nem 
fitymált egy képtárigazgató sem, nem cenzúrázta őket egy 
merev intézmény sem -  ahogy megszülettek, úgy kapom 
őket kézhez. Egyenesen hozzám szólnak, s mivel a feladó
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általában ismer, eleve csak olyasmit küld, amiről tudja, hogy 
érdekel, hogy felkavar.

Ezért legutóbbi külföldi utazásom során igencsak meg
döbbentem, amikor kezembe került egy friss meghívó: mail 
art kiállítás X Galériában. Micsoda önellentmondás, önmeg
tagadás -  gondoltam és mondtam is rögtön: intézmény taga
dó műfaj egy intézményben! És valóban lehangoló élmény 
volt a kiállítás. Minden az avantgardság, a földalattiság lát
szatát keltette ugyan -  házilag gyártott borítékok és bélye
gek, speciális művészpecsétek, a művészet és a világ sorsáért 
aggódó szövegek, művésztáviratok -  egy dolog azonban na
gyon hiányzott: az intimség, az ellenőrizhetetlenség.

A művek hosszú szabványfóliába csomagolva lógtak a 
plafonról, fojtóan szűkké, egysíkúvá téve a kiállítóterem 
terét. A szabványfólia eleve kizárta a kiállításról azt a kül
deményművészeti műfajt, amit jobb híján kedves őrületnek 
lehetne nevezni; például az egyik kitűnő művész ötletét: 
egy nagy hidas fotóval díszített csúnya bádogtálcát küldött 
barátjának képeslap gyanánt, hogy brutálisan visszaadja a 
színes fotónak korábbi képeslap-funkcióját.

Másrészről, az volt az érzésem, hogy sok minden kima
radt, pontosabban sok mindennek ki kellett maradni a ki
állításról. Talán mert zsüriztetni kellett a munkákat, vagy 
mert a galéria szakavatatlan vezetője szelektált... ? Nem tu
dom, de mindezek felett talán leginkább az intimitás harsány 
ordítása, a marginális nyilvános magamutogatása izgatott. 
E kiállítás után számomra a mail art nem marginális műfaj 
többé, önként intézményesedik, önként vállalja, hogy a 
nyilvánosság fényétől vakuljon meg. Ezért őszintén szeret
ném, ha soha többé nem látnék küldeményművészeti kiállí
tást, ha a mail art olyan marginális műfaj maradna, amilyen 
a hatvanas években a Fluxus csoport tevékenységében volt.

Miközben ebben reménykedek, levelet hoz a postás. Ki
betűzöm a borítékra nyomtatott különös, hosszú pecsétet: 
„a postás halandó, a posta nem”.
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A KÉP MINT FILM

Ez a jegyzet nem nagy ambíciókkal íródik. Célja mindössze 
az, hogy felvessen egy talán nem is létező problémát, mely 
röviden fogalmazva így hangzik: hogyan rajzolnak -  ha 
egyáltalán rajzolnak -  a hopi indiánok? A kérdés azért 
indokolt, mert a válasz egyáltalán nem kézenfekvő. Min
denekelőtt arról kell beszámolnom, hogyan vetődött fel 
bennem a probléma.

Whorf úgynevezett relativisztikus nyelvészeti hipotézisé
nek tanulmányozása közben találkoztam a hopi indiánok 
nyelvét, egyúttal gondolkodásmódját értelmező elemzések
kel. Ami ebből számunkra most fontos, összefoglalható 
néhány mondatban. Mindenekelőtt, Whorf elméletének lé
nyege, hogy a nyelv jóval több, mint a godolatközlés eszkö
ze. A nyelv fontos szerepet játszik a gondolat megformálá
sában, vagyis az ember úgy érzékeli környezetét, ahogy azt 
az anyanyelve már eleve beprogramozta számára. Kutatónk 
szerint a hopi indiánok nem úgy érzékelik és nem is úgy 
objektivizáiják az időt, mint az európaiak. Nyelvük gram
matikája például nem tesz különbséget aközött, hogy „ő 
szalad” és aközött, hogy „ő szaladt”. Az „ő szalad” kije
lentés -  hogy példánknál maradjunk -  attól lesz jelen vagy 
múlt idejű, hogy az elbeszélő látja vagy nem látja a szaladó 
személyt. Ha látja, jelen idejű a mondat, ha nem, múlt ide
jű. A hopi indiánok számára minden esemény múlt -  még ha 
az elbeszéléssel egyidőben zajlik is - ,  ha nem az elbeszélő 
terében zajlik. Az idő a tértől függ , vagyis a térdimenzió 
egyúttal idődimenzió is.

Az ebből fakadó képzőművészeti probléma a következő. 
Tegyük fel, hogy egy hopi indiánnak mutatunk egy perspek
tivikus térszerkezetű tájképet. Vajon hogyan fogja értel
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mezni? Bizonyára ki fog magának választani egy alakzatot -  
mondjuk egy fát -  a kép előterében, és azt gondolja: ez a fa 
itt meg itt áll. Igen, de mit gondol arról a folyóról, mely va
lahol a fa mögött hömpölyög, vagy a kép leghátsó terében 
gomolygó felhőkről? Ha elfogadjuk Whorf nyelvészeti elem
zéseinek eredményeit, azt kell gondolnia, hogy a folyó a 
fa mögött folyt, előtte pedig -  talán egy órája -  felhők gom o
lyogtak. Nem küszöbölődhet ki az idő dimenziója akkor 
sem, ha hiányzik a térillúzió, mert akkor is tér választja el 
mondjuk a kép jobb és bal oldalán látható alakzatokat. Pél
dául a kép jobb sarkában látható személy a bal sarokban le
vőhöz viszonyítva múlt időben cselekszik, hiszen tér -  ami 
egyúttal idő is -  választja el őket egymástól.

Mi következik ebből? Az, hogy ha egyáltalán van képző- 
művészetük a hopi indiánoknak, lényegileg különbözik az 
európaitól. Míg a mi művészettörténetünkben folyton az 
a probléma merül fel, hogy hogyan lehetne a statikus képet 
a mozgás illúziója segítségével idődimenzióval ellátni (pél
dául Braque olyan madarat akart festeni, mely egyszerre 
áll és repül), addig a feltételezett hopi művészettörténet 
valószínűleg képtelen statikus képet felmutatni. Mert a hopi 
szemléletmód alapján az idő dimenziójától megfosztani a 
képet annyi, mint minden térillúziót kiküszöbölni. Ha kép
zeletben átfutjuk művészetünk történetét, íves Klein lilára 
mázolt vásznain és mondjuk Malevics híres fekete négyze
tén kívül alig találunk térillúziótól teljesen mentes képet. 
Sőt, hopi-szemmel valószínűleg még Malevics műve sem 
felelne meg ennek a célnak, ha másért nem, hát azért, mert 
az indiánok általában képesek a fekete több árnyalatát meg
különböztetni és minden árnyalatra külön szavuk van. Az 
árnyalati különbségek pedig már térillúziót kelthetnek...

Mindent összevetve, azt hiszem az idő dimenziójának ki- 
küszöbölhetetlensége épp elég nagy probléma ahhoz, hogy 
egyáltalán ne létezzen európai értelemben vett hopi kép
zőművészet. Vagyis, ha rajzolnak is a hopik, nem analógián 
alapuló, úgynevezett ikonikus jeleket használnak -  ami a mi
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képzőművészetünket uralja - ,  hanem, mint a verbális nyelv, 
megegyezésen alapuló szimbólumokat. Nem tudják képen 
megjeleníteni, ábrázolni az egyidejű dolgokat, hanem csak 
képszerű szimbólumokkal külön-külön megnevezni. Mert 
két egyidejű cselekményt például csak úgy tudnának egy
idejűként vizualizálni, ha egymás tetejére rajzolnák a cselek
vőket. Akkor viszont az egyik valószínűleg eltakarná a mási
kat, ami nem jó megoldás, mert Whorf azt tanítja, hogy a 
hopik szerint amit nem látok, az nem lehet egyidejű azzal, 
amit látok. Egyetlen megoldás tehát az, ha az elbeszélő kü- 
lön-külön kijelenti, hogy látja mindkét eseményt, vagyis 
hogy mindkét esemény terében egyaránt ott van vagy volt. 
Persze ennek alapján úgy is elképzelhető lenne az egy
idejű események ábrázolása, hogy az elbeszélő -  immár 
rajzoló -  egyaránt belerajzolná magát mindkét esemény 
terébe. Ez azonban nem problémamentes, mert

1) az elbeszélő-rajzoló képmása vagy egybeesne önmagá
val, vagy

2) tér választaná el egyik képmását a másiktól.
Más vonatkozásban már mindkét esetről volt szó. Az első 

esetben a rajzolónak valószínűleg csak az egyik képmása 
fog látszani, a másik nem -  ami viszont nem látszik, 
annak más idődimenzióban kell lennie. Következésképpen, 
a rajzoló két képmása nem láthatja egy időben az esemé
nyeket.

A másik esetben a rajzoló két képmását tér -  tehát idő is 
-  választja el egymástól. Tehát megint csak nem látja egy- 
időben az eseményeket.

Gyanús megoldás az is, ha csak egyszer rajzolja magát a 
képre a szemlélő-rajzoló, mert akkor, hogy kifejezze a két 
esemény egyidejűségét, egyforma távolságra kell lennie a két 
eseménytől. Ez még megoldható lenne, de hogyan tudja 
majd a kép szemlélője a rajzon különválasztani a két ese
mény résztvevőit a rajzoló, egyidejűséget kifejező képmá
sától? Csak úgy, ha minden rajzolót ismer, vagyis -  mivel 
a primitív közösségekben mindenki rajzol valamicskét -  ha
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mindenkit ismer a közösségből. De ha mindenki rajzol, ak
kor mindenki képmása szerepelhet úgy is mint cselekvőé, és 
úgy is, mint az egyidejűséget kifejezni vágyó rajzolóé. Mi 
hát közöttük a különbség? Meg lehet egyezni például, hogy 
a rajzoló-szemlélő képmásának mondjuk a bal füle mindig 
piros lesz -  belép tehát egy megegyezésen alapuló szimbó
lum - ,  de alapvető hopi-problémánk ezzel még távolról sem 
oldódott meg. Mert a piros bal fület is tér választja el a jobb
tól, ami azt jelenti, hogy idő is. A szemlélő-rajzoló végül is 
egyáltalán nem láthat két eseményt egyidőben, mert, ha mint 
felénk lenni szokás, van kiterjedése, akkor önmágával sem 
létezhet egészen egyidőben!

Ebből azonban mindenképpen az következik, hogy a ho- 
pik kénytelenek voltak valahogy kicselezni Whorf szép el
méletét, hogy önmagukkal egyidőben létezhessenek. Persze 
ez még remélem nem zárja ki, hogy a kép számukra olyan le
gyen, mint számunkra a film, meg azt sem, hogy Braque 
madara az ő szemükben repüljön.
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UTÓSZÓ HELYETT





A MODERN MŰVÉSZET ÖNKRITIKÁJA

-  reflexiók -

A szellemi kultúra számos területén kiemelt fontosságú a 
kérdés fogalma. A tudomány, a filozófia, a mitológia, a mű
vészet stb. legáltalánosabb kérdései gyakran nagyon ha
sonlóak, olyannyira, hogy alig tudnánk közöttük különbsé
get tenni, ha szempontunk csupán a kérdés milyensége len
ne. Ami e területeket elválasztja egymástól, inkább a kérdés 
megválaszolásának módjában kereshető. Világosan látszik 
azonban, hogy két terület -  a művészet és a filozófia -  ki
váltságos helyzetet élvez e tekintetben: mindkettő feltesz 
ugyan különféle kérdéseket, de -  úgy tűnik -  nem kell feltét
lenül megválaszolnia is azokat. A művészet és a filozófia 
már azzal is feladata magaslatán állhat, ha jól kérdez, ha ra
vaszul, eredetien, keményen, kíméletlenül, szokatlanul kér
dez rá a lehető legtágabb értelemben vett valóságra. Úgy is 
fogalmazhatunk, a művészet és a filozófia nem annyira kér
désekre válaszol, inkább válaszokra kérdez  -  a helyesnek, 
igaznak hitt válaszokat homályosítja el, teszi őket kérdé
sessé, lebegővé. Leghelyesebb tehát, ha a modern művészet 
néhány fontosabb jelenségének áttekintését a kérdés fogal
mának elemzésével kezdjük.

Rudolf Carnap ötlete, hogy a (filozófiai) kérdéseket két 
nagy csoportra lehet osztani: külsőekre és belsőekre. Ha ezt 
a felosztást azzal a szándékkal határozzuk meg, hogy majd 
a művészetre vonatkoztathassuk, a következőket mondhat
juk:

1) A belső kérdés esetében elfogadom vizsgálódásom tár
gyának alap-rendezőelvét és „rákérdezésem” célja, hogy 
e tárgy modelljét az elfogadott rendezőelv tiszteletben tar
tásával tágítsam.

2) Külső kérdésről ezzel szemben akkor beszélhetünk, ha
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úgy kérdezek rá a modellre, hogy közben egy, a modelltől 
idegen rendezőelvet tartok tiszteletben. Nem körüljárom, 
tágítom vizsgálódásom tárgyának modelljét, hanem egy má
sik modell rendezőelvére hivatkozva vonom kétségbe stá
tusát.

Most pedig nézzük, hogyan viszonyulhat a művészet két 
kérdéscsoportunkhoz. Ezt két szinten vizsgálhatjuk: egy
részt a művészethez intézett kérdések, másrészt a művészet 
tartalmazta kérdések szintjén. Kezdjük az elsővel.

A művészethez intézett kérdések túlnyomó része külső, 
sőt legtöbb esetben kritikai jelleggel külső. Külső kér
désnek vagy kritikának nevezhetjük a közgazdász, a politi
kus, a pap stb. kérdését, akinek gondolkodási modelljét nem 
a művészet rendezőelvei, hanem gazdasági, politikai, vallási 
rendezőelvek vezérlik. A külső kérdésre, sőt a drasztikus 
külső kritikára számos példa felhalmozódott a történelem 
folyamán: elég ha itt csak Platón politikai alapállású mű
vészetkritikájára vagy újabb időkből a sztálinista művé
szetpolitikára utalunk. Bőven akad azonban példa a külső 
kritikára a művészethez sokkal közelebb álló területeken is, 
mint például az esztétikában vagy a napi művészetkritiká
ban. Ilyenkor a művészet „istápolójának” szeme előtt kész 
esztétikai értékrend lebeg, mely a múlt művészetéből vo- 
nódott el. Ez a megkövült értékrend jelenti a hagyományait 
megkérdőjelező, múltjával szakító művészeti létezésmódok 
rostáját.

A művészetet érő külső kérdések, külső kritikák legszem
betűnőbb vonása, hogy céljuk a művészet öntörvényű moz
gásainak megbontása. Egy egész sereg példa azonban egye
nesen azt bizonyítja, hogy nem egyszerűen az öntörvényű 
mozgásról van szó, hanem a művészet bármilyen jellegű 
szellemi-kritikai mozgásáról. Az óhajtott status quót ugyan
is csak a statikus művészeti modell reprezentálhatja. Ezért a 
művészetben bármilyen mozgás már „veszélyes” és „lázító” 
a külső kérdést feltevő gondolkodási modelljére nézve.

Ami a külső kérdésekben, külső kritikákban közös, az ál
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talában maga a szándék: a művészeti modell plaszticitását 
tekintve ne múlja felül az óhajtott vagy (látszólag) meg
levő rendet. Mert a rendet úgy szokás elképzelni, hogy ott 
nincs mozgás, vagy ha van, akkor programozott. A progra
mozottságtól való bármilyen jellegű eltérés már rendezet
lenség. Amikor a külső kritikáról beszélünk, látszólag a 
rész kritikájával állunk szemben, de ez hamis látszat: lénye
gében minden külső kritika az egész kritikája. Csak lát
szólag vonatkozik a modell valamelyik elemére, lényegében 
a modell dinamikusságának, plaszticitásának kritikája. Külö
nösen érvényes ez akkor, ha a modern művészet „rendező
elvét” nagy általánosságban a plaszticitás tekintetében hatá
rozzuk meg. Figyelembe véve a művészeti folyamatok dina
mikáját, ez igen alkalmasnak látszik és úgy tűnik, William 
James pszichológiai plaszticitás-meghatározása a modern 
művészet ontológiájában gyökerezik: „olyan struktúra bir
tokában lenni, amely eléggé gyenge ahhoz, hogy engedjen a 
külső erőknek, de egyben eléggé erős is ahhoz, hogy ne 
azonnal engedjen.” Ilyen értelemben nem tévedünk, ha azzal 
összegezzük az elmondottakat, hogy a művészetet érő 
külső kérdés, külső kritika intenciója: a művészet ne legyen 
művészeti

De térjünk át magának a művészetnek a kérdéseire. El
mondhatjuk, hogy a művészet domináns kérdése a modern 
művészet kialakulásáig -  mintegy a hozzá intézett külső 
kérdésekre válaszolva -  szintén külső. A mű -  különösen 
ha a középkori művészetre gondolunk -  „közvetlenül” 
kommunikált a világgal. Literáris természetű morális és 
allegorikus ítéleteket „mondott” azokról a területekről, 
amelyekről hozzá is külső kérdések intéződtek. A régi mes
ter hitvallása, hogy a nézőt nem érdekli, mi a kép maga, 
hanem csak azok a tartalmak, amelyeket közvetít. Ha a 
régi mester változtatott is egyet-mást képe struktúráján, 
pikturális „szókészletén”, azt a narrációért tette. Ha nyelvi 
struktúrája megújhodott is, az új struktúrát igyekezett ügye
sen elrejteni.
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A nyelvi természetű kérdések természetesen a modern 
művészet kialakulása előtt is jelen voltak -  ezek a mi felfogá
sunk szerint a belső kérdések. Ez alatt azt értjük, hogy a 
művész tiszteletben tartja az öröklött stílusformát -  a művé
szeti modell „rendezőelvét” - , s e rendezőelv szem előtt 
tartásával bővíti, járja körül modelljét. Ha jól megfigyeljük 
az ilyen alázatos alkotásmódot -  ami főleg a Távol-Kelet és 
a középkori Európa művészetére jellemző — észrevehetjük, 
hogy a művész mintegy „spirálisan” közlekedik modelljé
ben, hogy minél nagyobb utat járhasson be anélkül, hogy az 
öröklött modell (a forma) szétpukkadna. Az ilyen szemlélet- 
mód eredménye a művészeti evolúció. A nagy újítás, a revo- 
lúció akkor kezdődött, amikor a művész a latens belső kér
déseket belső kritikává fokozta. A narratív szint külső 
kérdéseit, külső kritikáját elhomályosította és fokozatosan 
előtérbe került a belső kritika.

Clement Greenberg a Modernista festészet című remek 
tanulmányában a modern művészet archéját, „ősprincípiu
mát”, a belső kritika felerősödését a kanti kriticizmussal 
rokonítja. Kant volt ugyanis az első -  írja - ,  aki a logikát 
arra használta fel, hogy segítségével meghatározza a logika 
kereteit. Szélesebb értelemben ezt a módszert a következő
képpen határozhatjuk meg: a kritika eszközeivel ugyanazon 
kritika kritizálása. A modernizmus nagy vívmánya tehát, 
hogy a művészettörténet addig rejtett belső kérdéseit belső 
kritikává emelte, vagyis azokat az eszközöket választotta 
kritikája eszközéül és céljául, melyek maguk is egy másik 
kritika -  a külső kritika -  tárgyai voltak -  saját magát. 
Greenberg szerint természetesnek kell tartanunk, hogy ez 
a kritikai módszer először a filozófiában fogant, hiszen a 
filozófia már definíciójánál fogva is kritikus. A művészet 
számára azonban e „kölcsönzés” szintén lényegesnek bizo
nyult. A művészet nyert egy új dimenziót, amelyet még ma 
is sokan (tévesen) kizárólag a filozófia sajátosságának tar
tanak, és amelyben Kolakowski a filozófia „rossz lelkiisme
retének” jelét látja. A filozófia módjára, mely intenzíven
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foglalkozik önmagával, újabban a művészet is képes önma
gával foglalkozni. Ami Kolakowski véleményét illeti: a rossz 
lelkiismeret még lelkiismeret, s ha a művészet rendelkezik 
vele, az nem bűne, hanem érdeme. Ha jól megfigyeljük a po
litikai, gazdasági, ideológiai struktúrákat, akkor ez nagyon 
lényeges szempont, még ha „rossz” is ez a lelkiismeret.

A művészet a 19. század végén tehát paradox módon pró
bált megszabadulni a hozzá intézett külső kérdésektől, me
lyek egyre provokatívabban érkeztek hozzá nem-művészeti 
területekről. Ahelyett, hogy a „demokratikus kultúra” té
nyezőjévé vált volna, a társadalmi viszonyok és a politikai 
erkölcs védelmezésére vállalkozott volna, mintegy példát 
mutatva önmaga felé fordult. A külső kritika helyett az ön
kritikát választotta. Ez az önkritika természetesen nem a 
művész önkritikája, hanem a művészeté, ami feltételezi azt 
a fontos tényezőt, hogy történelmi dimenzióról van szó. A 
művészet olyan értelemben kritizálja önmagát, hogy egy
részt nyíltan megmutatja saját struktúráját, másrészt (vagy 
ezzel együtt) saját múltját kritizálja: eszközeinek új funkciót 
tulajdonít. Ez így leírva első látásra elég szimpla dimenzió
nak tűnik, ténylegesen azonban egy szinte átláthatatlan je
lentésláncolatot eredményez. Hiszen az eszközök régi funk
ciója egyben a régi művészeti modell rendezőelve is. A régi 
művészetfogalom viszonylag pontosan meghatározható em
ber-valóság, ember-ember viszonyt foglal magába. Tehát az 
eszközök funkciójának kritikája egy nagyon széles, lényegi 
valóságrétegről, alapvető viszonyokról vallhat. Az ilyen tí
pusú jelentésláncolatok aktuálisan rendszerint nincsenek 
benne az önkritikus műben, de potenciálisan benne vannak -  
amióta a művészet a filozófiától kölcsön vette a „rossz lelki
ismeretet”, tehát amióta kénytelen mentegetni magát... a 
múltjához viszonyítva.

Az avantgarde önkritikái tendenciáinak következtében a 
festészeti gyakorlaton belül elkülönül a picture (kép) és a 
painting (festmény). A picture betekintést nyújt a valóság 
lehetséges vagy imaginárius rétegébe, a painting viszont
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strukturális és plasztikai feltevéseken alapul. Amikor a régi 
mesterek rejtett struktúrájú műveiről volt szó, akkor a pic- 
ture-ről (kép) beszéltünk -  az önkritika felerősödésének tü
nete viszont a painting (festmény). A kezdeti avantgarde- 
ban fokozatosan redukálódott a valóságra közvetlenül vo
natkozó üzenet, és előtérbe kerültek a formatartalmak. Ki
derült, hogy a festészet olyan tevékenységnek is felfogható, 
amelynek terméke nem külső jelenségekre való válasz -  a 
festmény lehet tisztán „mesterséges” objektum is, amely 
sajátosan csak festészeti természetű vonásokat tartalmaz. 
E vonások kimutatása elválasztja a festészetet minden más 
társadalmi területtől, minden más művészettől. E folyamat 
újabbnál újabb izmusként napjainkban jelen van a művészeti 
gyakorlatban, de ezt a tiszta művésziséget következetesen 
keresztezi egy másik folyamat: a naturalizmus külső kritiká
jához való látszólagos visszatérés. Werner Hofmann ezt ta
lálóan fogalmazta meg: „az a kor, amely a tiszta és örök 
művészi meghirdetésének színtere, egyenesen kihívja az an- 
tiművészet proklamálását”, mely „a tiszta művészetet sze
retné kiszabadítani exkluzivitásából és művészeten kívüli 
értéktartományoknak elkötelezni a művészi cselekvést”. 
E két tendencia a modern művészet történetében két szélső
séges amplitúdót jelez: az egyik a művészetfogalom mini
málisra szűkítését hirdeti, a másik a művészetfogalom szinte 
végtelen kitágításáért száll síkra.

Egyrészről van a festő hitvallása, miszerint a művészet
fogalom nem terjedhet túl a kép konkrétságán, és már a tér
illúzió is megalkuvás a külső kérdéssel, a művészethez inté
zett külső követelményekkel szemben. Greenberg például 
azt állítja, hogy a sík felület és a kétdimenziósság az a két 
sajátosság, amelyet a festészet egyetlen más művészettel sem 
oszt meg. A tiszta festészet e sajátosságok határai közé zárja 
a művészetfogalmat. Másrészről, talán leghelyesebb azt 
mondani, Duchamptól kezdve, kiéleződik a művészetfo
galomról alkotott szemlélet másik amplitúdója: minden be
letartozhat a művészetfogalom körébe. Ezzel megfogalma
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zódik a modern művészet másik nagy vonulatának alap
eszméje, ami azonban nem téveszthető össze a naturaliz
mussal, mert általában egyszerre külső kritika, belső kérdés 
és belső kritika is. Ez a tendencia nagyon gyakran von be a 
műbe „művészetidegen” tárgyakat, valóságelemeket. Hogy 
fenti megállapításunkat megvilágítsuk, felállítunk egy hipo
tézist arra vonatkozóan, hogy mi motiválhatja a művészt 
a valóságszegmentumok használatában:

1) Azért ragadok ki egy nyelvi természetű rendszerből 
egy jellegzetes elemet, hogy azt a művészi kontextus segít
ségével paradigmatikussá tegyem, kinagyítsam fonákját.

2) Az elem régi környezetétől függetlenül olyan plasztikai 
fakturális vagy más vizuális minőségekkel rendelkezik, me
lyek gazdagíthatják művem nyelvezetét.

3) Az esztétikailag közömbös elem művészi kontextusba 
helyezésével tágítom a „tiszta örök művészi” szűk fogalom
körét, a művészetfogalmat.

Az első feltevésben manifesztálódik a külső kritika, a 
másodikban a belső kérdés, a harmadikban pedig a belső 
kritika. Természetesen ez a felosztás nem akar merev lenni. 
Mindössze szemléltetni akartuk a valóságban általában ösz- 
szemosódó szinteket. Mert, mint Lichtensteinnél láttuk, 
képregényhasználatából kiolvasható mind a három, de kü
lönösen az első két feltevésünk. De nem is az volt a célunk, 
hogy sablont adjunk a valóságelemek értelmezéséhez, ha
nem hogy felhívjuk a figyelmet egy lényeges dologra: a hu
szadik századi külső kritikának a naturalizmust elítélő gesz
tusával szembeni gazdagságára. A külső kritika ugyanis a 
„tiszta és örök művészi” meghirdetése után új színben jele
nik meg, nem nyersen elítél, hanem immár valamihez vi
szonyítva tud kritizálni. Mondrianék után kérdésfeltevésünk 
változott meg: nem azt kérdezzük, hogy mennyire hasonlít 
a kép a tárgyhoz („hogyan ábrázolja a dolgokat?), hanem 
hogy mennyivel tér el, mennyivel szegényebb a művészi 
kontextusba került valóságelem a képtől. Immár nem a képet 
igazítjuk a valósághoz, hanem a valóságot a képhez!
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A művészet változása a huszadik században is belső kriti
kán és belső kérdésen keresztül történhet. A belső kritika 
szakít a hagyományokkal: a régi művészetfogalom, a régi 
művészeti modell alap-rendezőelvét rombolja le, és meré
szen anticipálja az új rendezőelvet, az új stílusformát, új 
művészeti létezésmódot. A huszadik századi „belső-kérde
ző” magatartás ezzel szemben azonos a régi mesterek alap
állásával: a művész elfogadja a nagy nyitások struktúráját és 
ezek tiszteletben tartásával töltögeti az öröklött modellt. 
Töltögeti, illetve információelméleti szempontból ürítgeti. 
Mint mondtuk, a belső-kritikus modell revolutív, a belső
kérdező evolutív. Az előbbi új rendezőelvet követel, az 
utóbbi a meglevőt járja körül. Történelmi dimenzióban tehát 
a belső kritika jelentősége jóval szélesebb. Ezt emeli ki Jo- 
seph Kosuth is, aki szerint „minden igazán új mű kiszélesíti 
a művészet meglevő fogalomkörét, ezért a művészetet önki
szélesítő tautologikus rendszernek kell tekinteni”. Kosuth 
annyira radikálisan foglal állást a belső kritika mellett, hogy 
minden mást lefarag a művészetről: a mű jelentőségét csak az 
határozza meg, hogy mennyire hord ki új művészetfogalmat 
nyelvének új tételezésén keresztül, vagy mennyire rombolja 
le a régi művészetfogalmat. Kosuth azonban tudja, hogy az 
utókor, vagy akár a kortárs művészet belső kérdéseivel 
körüljárja majd az új művészetfogalmat. A belső kritika 
tehát nemcsak új művet szül, hanem új művészeti gyakorla
tot -  természetesen csak abban az esetben, ha jó.

Ebből a szempontból azonban új értékrend, a művel 
szemben új követelmény következik. Mivel a belső kérdés 
szintje egyáltalán nem tekinthető sajátosan modern művé
szeti jelenségnek, a szó lényegi értelmében csak az a modern 
művészet, amely valamilyen módon megvalósította a belső 
kritika kívánalmait. E felismerés hatására különösen a hat
vanas években vált elterjedtté, hogy a művész nem hoz létre 
a szó hagyományos értelmében vett művet -  nem konstruál 
- ,  hanem csak belső kritikáját mutatja fel. A művész a terem
tő aktus értékét nem a felépített rendben, a megkonstruált
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modellben látja, hanem a destrukcióban, vagyis abban az 
erőtérben, amelyet rombolása a jövő számára jelent.

A kritikus ilyenkor rossz helyre lő, ha a „művet” veszi 
célba, mert a művészi romboló gesztus lényege nem ott, ha
nem a jövőben vetített lehetőségében van: vagy jó katalizá
tor lesz, vagy semleges, esetleg rossz. Felvetődik egy nehéz 
kérdés: a rossz mű jelenthet-e impulzusgazdag erőteret a 
jövő művészete számára?

A kérdést a művészetkritikának kellene precízen megvála
szolnia, kérdés azonban, mennyire és milyen módon képes 
erre. Az Art and Language csoporttól származik az a vé
lemény, hogy a tradicionális kritikus és művészettörténész 
mesterségesen fékezi a művészet fejlődését, mert kiinduló
pontja a művészeti evolúció egy szilárd pontja, egy meg
kövült esztétikai értékrend. Ezért a művészet, mely a belső 
kritika felerősödésével vált modernné, kéréssel fordul a kri
tikushoz: váljon a kritika belsővé, hogy a modern művészet 
módjára fejthesse ki termékeny hatását. Más szóval, a mo
dern művészet egy nyitott állapotot vár a nézőtől-kritikus- 
tól, hogy -  ha ideiglenesen is -  el tudja fogadni az újat, bele 
tudjon hatolni, és vállalja a szellemi kalandot, amit a mű 
elvár tőle és amit nyújt.
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