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alter ego 
- alter imago 

amikor elhatároztuk, hogy folyóiratunk 
egyik számát az új les tő iség 
problematikájának szenteljük, 
lényegében a korparancsra hallgattunk, 
a nemzetközi szóhasználalban 
számtalan megnevezéssel körülhatárolt 
lestömüvészeti vonulat a nemzeti 
adottságok diktálta különbségeken 
lúlmenően egy nagyon is egyetemes, 
Önmagában véve pedig igen-igen 
összetett és bonyolult 
társadalmi-szociális momentum 
kórtüneteit tükrözi vissza, ez a 
művészeti gyakorlat, amely 
a művészettörténetben elsőként 
szakított az avantgárdé lineáris 
fejlődésével, s minden olyan nyelvi 
modellt magáénak érez, amely egyetlen 
tárgyon belül is szabadon ötvözhető, 
szintetizálható - az alkémia sem lenne 
téves meghatározás - , nos, ez az 
irányzat, paradoxonként, a fennálló 
válság ellenére sem vállalkozik a 
társadalmi értékek megkérdőjelezésére, 
hanem inkább az egyén mikrovilágának 
hélköznapiságán át igyekszik kiszűrni 
a társadalmi bajokat, 
az utóbbi két évtized korszakalkotó 
nyitásának visszahatásaként az új 
lestőiség a beleléfordulást, a nomád 
élet- és gondolkodásmódhoz való 
visszatérést jelképezi, az irányzat 
pártfogói szerint az elkötelezettség, az 
ellenállás, a bírálat vagy az akció már 
eleve hiábavaló, hiszen a fejlődés puszta 
illúzió, a társadalmi előrehaladás pedig 
utópia, mindez természetesen 
általánosságban érvényes, s mint 
annyiszor, most sincs olyan 
univerzális formula, amely az 
Önmagában is szövevényes 
művészettörténeti lenomént egy 
mondatban meghatározni képes, annál 
is inkább, hogy az új lestőiség kifutási 
pályája jobbára még csak az erős 
piaccal rendelkező nyugati féltekére 
érvényes. 
vállalkozásunkkal azt kívánjuk 
érzékeltetni, hogy több szempontból 
szinkronban kívánunk lenni korunk 
egyetemes szellemi törekvéseível. az új 
festöiség esetében természetesen már 
nem beszélhetünk túlzott egyidejűségről, 
de ha mást nem, legalább nyomukba 
kívánunk szegődni a dolgoknak, mert 
úgy véljük: benne kell lennünk azokban 
az építő jellegű lolyamatokban, amelyek 

a kozmopolita szellem kicsapódásaiként 
ma már a civilizált világ szinte valamennyi 
közössége számára azonos 
értékmeghatározók, és - esetenkénti 
negatív létfiloz ól iájuk ellenére, vagy 
annak köszönve - a mindenkori 
dialektika kiteljesítői. tudatában 
vagyunk, hogy a nyolcadik évtized 
emberi-alkotói teljesítményként mást 
vár tőlünk, mint a hetvenes évek. az 
altér ego - aller i mago tehát ilyen 
értelemben olvasandó. 

szombalhy bálim 
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moff 
. A MODERNIZMUSSAL ós a poszt

modernizmussal kapcsolatos elemzése
ket és értékeléseket illetően nem árt némi 
óvatosság, hisz még mindig nem jött létre 
az a történelmi távlat, melynek alapján 
bizonyossággal megállapíthatnánk, hogy 
néhány évvel ezelőtt valóban olyan jelen
tős és messzemenő következményekkel 
járó választóvonalhoz érkeztünk-e, amely 
a kultúra szinte minden területén két pon
tosan körülhatárolható és egymással konf
rontálódó fejlődési szakaszt választ el. 
A képzőművészet talaján maradva egyre 
nyilvánvalóbb, hogy a hetvenes évek má
sodik felében és a nyolcvanas évek elején 
alapvető változásokat előidéző folyamatok 
vették kezdetüket: egyesek szerint valami
féle fordulatról, a korábbi s az utóbb 
kibontakozó folyamatok közötti szakadás

ról van szó; mások szerint az eseménye 
ket kontinuitás jellemzi, csupán az újon 
nan felnövő nemzedékek és a rájuk jel
lemző magatartásforma magától értetődő 
másságáról beszélhetünk. Mint az esetek 
többségében lenni szokott, mindkét meg
állapításnak van némi valóságtartalma: 
ennek a két évtizednek a határán valóban 
változáson ment át a művészeti gyakorlat 
(de a művészet értelmezése is), ám sem
mi sem mehetett végbe olyan hirtelen, 
hogy ne kötné a közelebbi vagy a távolab
bi múlt tapasztalataihoz kapcsolatok soka
sága. 

Egy olyan társadalmi és szellemi lég
körben, amelyben a politikai valóság meg
kérdőjelezése és a korszerű civilizáció ei-
idegenülésének bírálata volt a domináns 
tényező, a hatvanas évek végének és a 

hetvenes évek elejének művészete a tör
ténelemmé vált avantgárdé utópista ide
alizmusát újította meg - rövid ideig abban | 
a hiszemben, hogy kialakulhat egy „esz
tétikai társadalom" - , amelynek legfonto
sabb jellemvonása a művészet és a ma
gatartás, a művészet és az egzisztencia 
közötti szoros kapcsolat, sőt azonosítási 
törekvés. Nem volt azonban szükség 
hosszú időre, hogy ezek az elvárások a 
valósággal szembesülve szertefoszolja
nak: ismét megerősödött a felismerés, 
hogy a mai világban a művészet minde
nekelőtt olyan specifikus kifejezési forma, 
amely a saját hatáskörében létezik és 
nincs tényleges és hatékony módszere a 
művészi szabadságnak a létformára való 
kiterjesztéséhez. A művészet ennek a 
szabadságnak mindig csak metaforája, 
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egy ilyen felismerési követően mi sem 
nyilvánvalóbb, minthogy nem kollektív 
ideológiák hordozója vagy közvelítóje, ha
nem az önálló és önmagában létező mű
vész tudatos és tudatalatti energiájának 
a színtere. 

Egyesek szerint a nyolcvanas évek 
elejének művészete a művészek felfoko
zott individualizmusának jegyében bonta
kozik ki - szerintünk korábbi időszakokban 
sem volt a művészei kevésbé individuális. 
Annyi bizonyos, a művészek manapság 
nem lépnek lel valamiléle közös törekvé
sek alapján, még kevésbé valamely cso-
portjellegű program vagy kiáltvány nevé
ben: tartózkodnak politikájuk megfogalma
zásától és a leoretizálástól, s ez megne
hezíti mindazoknak a jelenségeknek felis
meréséi, melyekel művészettörténeti ter
minológiával stílusnak, irányzatnak, áram
latnak vagy tendenciának nevezünk. Ko
runk művészeti produkciójának teljes 
szétforgácsolódása és felbomlása köze
pette a krilika - akárcsak a korábbiakban, 
de most az önhatalmúság még nagyobb 
hangsúlyozásával - jogot Ionnál a tényle
ges vagy állítólagos művészeti folyamatok 
meghatározására: ezeket a feloszlásokal 
ós elképzeléseket kötelező érvénnyel ter
jeszti ki minden rendszerezési kísérletre, 
az utóbbi évek művészeti gyakorlatának 
megfogalmazására. 

A nyolcvanas évek művészetével kap
csolatosan közhasználatúvá vált transz-
avantgárdé kifejezési Achille Bonito Oliva 
olasz kritikus alkalmazta először 1979-ben 
a művészek egy meghatározott csoportjá
ra, amelyet Sandro Chia, Francesco Cle-
menie, Enzo Cucchi, Nicola De Maria és 
Mimmo Paladino alkotott. Eleinte kizáró
lag olasz transz-avantgárdról (La Trans-
avanguardia italtana) beszélt, csak később 
terjesztette ki ennek jelenléskörét, amikor 
1982-ben megjelentette hasonló nyugat-
európai ós amerikai törekvésekkel kap
csolatos könyvéi Nemzetközi Iransz-
avantgarde (La Transavanguardia inler-
nazionale) címmel. Bonito Oliva kifejezé
sét ugyan széles körben elfogadták, de ez 
nem ment könnyen: egyesek azt vélték 
felfedni kritikai törekvéseiben, hogy a ma
ga ízlése és érdeklődési köre szerint 
szándékozik alakítani olyan művészeti fo
lyamatokat, amelyek egyébként termé
szetszerűleg nem hozhatók közös neve
zőre. Ebben ugyan van némi igazság, de 
abban is, hogy Bonito Oliva rendkívül in
telligens és kreatív kritikus, aki elsőként 
javasort egy ilyen általános kifejezést az 
átmeneti művészeti időszak nyelvi, pszi
chológiai és szociológiai jellemzőinek ér
telmezésére. Azért beszélünk átmeneti 
időszakról, mert Bonito Oliva szerint a 
tra naz-a van tga rde fogalma „átmeneti 
avantgardizmust" - pontosabban az „át
meneti időszak avantgardizmusát" - je
lenti, egy olyan helyzetet jelöl, amelyben a 
történelmi avantgárdé és a háború utáni 
neo-avantgarde eszméi kimerítették moz
gósító erejüket a társadalmi és kulturális 
folyamatokban, s helyüket egy olyan mű
vészei foglalta el, amely értelmét az intu-

íció és az i magi náció belső tereire való 
kizárólagos összpontosításban leli meg. 
Ma egy „avantgárdé nélküli" időszakban 
vagyunk, de ez nem jelenti, hogy a maga
tartásunk „avantgarde-ellenes": válságba 
került a permanens megújulás logalma, 
amelyen a huszadik század szinte vala
mennyi művészeti irányzatának hitvallása 
alapul, a továbblépés lehetősége a már is
mert és megteremtett dolgok reflexiója
ként jelentkezik, de mindig valamilyen 
kodifikálatlan és ezáltal eddig még isme
retlen (ne mondjuk, hogy „új"), szemszög
ből. Ezzel kapcsolatos az egymást válto
gató művészeti jelenségek evolucionizmu
sával kapcsolatos bírálata is (evolucioniz-
muson esetünkben azt értjük, hogy a mű
vészei valamilyen „lejlódési" cél felé tö
rekszik): Bonito Oliva ezzel az egyenes 
vonalú fejlődéssel a művészet mindig is 

bizonytalan alakulásai helyezi szembe, a 
labirintus metaforájával bizonyítva. Ez 
utóbbi eselben a művész individuális aka
rata mindig is erősebb, választásait nem a 
kultúra, az ideológia, a nyelv vagy a lech- i 
nika határozza meg. 

A hetvenes évek végének és a nyolc- | 
vanas évek elejének művészeti összképét 
nem csak összetettsége és az egyes kul
turális szférák eltérő jellegzetességei miatt 
nem lehet egy terminussal jelölni - mini j 
Bonilo Oliva transz-avantgárdja - , ha-
nem azért sem, mert számos más, lobbé- ! 
kevésbé megfelelő kifejezés van forga
lomban, amelyek mind ugyanarra, hason
ló vagy egészen ellentétes művészeti je
lenségre vonatkoznak az adoii lörténelmi 
pillanatban. Figyelembe kell vennünk azl 
is, hogy az utóbbi időben a globális civi
lizációs összekapcsolódás kövelkezmé-



nyeként létrejött művészi internacionaliz
mus koncepciójával szemben mind na
gyobb mértékben tűnnek tel a helyi jelle
gű kulturális sajátosságok és a hozzájuk 
kötődő tradíciók, aminek következtében 
a vizsgálódásunk tárgyát képező időszak 
művészeti alkotótevékenysége környeze
tenként más-más képet mutat. Egyes vé
lemények szerint ez a kulturális közössé
gek - ne mondjuk azt, hogy nemzeti hatá
rok - szerint felrajzolható helyzetkép 
regresszív és kedvezőtlen. Függetlenül 
attól, hogy mennyire helytálló ez a meg
állapítás, nem mehetünk el észrevétlenül 
az egyes területek művészi kifejezésfor
májában és jelentésében tapasztalható 
különbségek mellett. 

A háború utáni időszakban az ameri
kai művészei egymást követő mozgalmai 
jelentős, sót nem egy esetben döntő 
fontosságú eredményeket mutattak fel, 
melyek a világ egyik vezető központjává 
tették mind a problémafelvetést, mind ma
gát a műkereskedelmet illetően. Az álta
lunk vázolt időszakban ez már nem volt 
jellemző: az olyan nagy hagyománnyal, 
régi és modem művészettel rendelkező 
európai országok mint Németország. 
Olaszország és Franciaország, függetle
nítették magukat egyes korábbi időszakok 
kötöttségeitől és kialakították a maguk 
művészeti klímáját és autonóm kilejezési 
folyamatait. Amerika azonban ezekben az 
években is rendkívül termékeny és dús ta
laja maradt a művészeti eseményeknek; 
sőt mi több, a kulturális decentralizálás 
következtében kialakult nyelvi pluralizmus 
eszméje (esetünkben New Yorknak mint 
az egyetlen művészeti metropolisnak a 
háttérbe szorulásáról van szó) éppen 
Amerikában jött létre: eszerint a nagy köz
pont kultivált művészete és a látszólag 
primitív, perilérikus művészet közötti kü
lönbség nem vonja magával automatiku
san a következtetést, hogy különbség van 
az értékekben is. A hetvenes évek köze
pétől ilyen pluralista alapon - rendkívül 
nagyszámú szerző bekapcsolódásával -
alakult ki az a bonyolult helyzet, amelyet 
igen nehéz rendszerezni, mégis vannak 
bizonyos fogódzói, (me a hetvenes évek 
végének és a nyolcvanas évek elejének 
néhány amerikai művészeti jelensége: A 
Bad Paint lng kifejezést Marcia Tucker ve
zette be, a Pat tem Palnllng-et Amy Gol-
din és John Perreault védelmezte, a New 
Image Paintlng-et Douglas Crimp kópvi-

| selte, a legutóbbi művészeti jelenség, a 
Í W York Graff i t l pedig az ellenkultúra 

spontán kifejezési formái és a hivatásos 
művészeti intézmények kiállításai között 
helyezkedik el. A nyolcvanas évek ameri
kai művészetének nincsenek olyan nagy 
előfutárai, mint az absztrakt expresszio-
nizmusnak, a pop-artnak és a minimai an
nak, bár a kiállítások egész sora és a piaci 
kereslet olyan neveket juttatott felszinre, 
mini Juliana Schnabel, Jonathan Borofs-
ky, Dávid Salle, Rodney Ripps. Rooert 
Kuschner, Róbert Zakanitch slb. Végsó
kig leegyszerűsítve az utóbbi évek ameri
kai művészetéről azt mondhatjuk, hogy 

távolodik az elvont modernizmus reduktív 
és intellektuális jellegétől, mégpedig egy 
hozzálérhelóbb narratív, parodikus, deko
ratív, nemegyszer „népi" művészeti kile
jezési forma nevében, amely „nem átall" 
az esetlenség, csiszolatlanság és banali
tás szintjére süllyedni; bár rendkívül kép
zett művészek tudatos szándéka áll mö
götte, akik jól tudják, hogy mit tesznek és 
hogyan élnek a rendelkezésükre álló for
mai és technikai lehetőségekkel. 

A németeknél minden más kultúrá
nál nagyobb mértékben került sor a korai 
modern mozgalmak kontinuitásával való 
szakításra, de a nácizmus hosszan tartó 
hatása, a második világháború és az or
szág háború utáni kelléosztottsága is éles 
nyomot hagyott, igy a német művészek 
mentalitását többnyire az elfojtás, a tar
tózkodás, sót feszült pszichológiai álla
pot és viselkedés jellemezték. Egész sor 
nem lebecsülendő átmeneti időszakot kö
vetően ez a mentalitás a hetvenes évek 
közepe táján - egyes jelzések szerint már 
jóval korábban - tűnt lel ismét, hogy 1980 
után művészek egész nemzedékével rob
banjon be, az új expresszionizmus jegyé
ben. Már ez a kifejezés is arra utal, hogy 
számos érintkezési pontjuk van a modern 
német művészei hagyományaival, első
sorban a már történelmivé vált Brücke és 
Blaue Reiler expresszionista csoportokkal, 
a háború utáni időszakból pedig Joseph 
Beuysszal, a német szellem folytonos ro
mantikus és metafizikus elhivatottságá
nak ápolójával és felújítójával. A mai né
met festészet vezéregyéniségei két nem
zedékből kerüllek ki: az elsőt olyan elő
futárok és egyének alkotják, mint Georg 
Baselitz, Márkus Lüpertz, Anselm Kiefer, 
A. R. Penck. Jörg Immendorf, Sigmar Pol-
ke és mások. A második csoportba olyan 
alkotók tartoznak, akiknek tevékenységét 
az „ú j vadak" (Neuen Wllden) és az „ In 
dulatos festészet" (Heftige Malerel) ki
fejezésekkel jelölik, E terminusok mögött a 
nyugat-berlini Moritzplatz Galériában cso

porttá szerveződött alkotók - Fetting, Mid-
dendorf, Salomé és Zimmer - . valamint a 
kölni Mülheimer Frelhel csoport tagjai -
Adamski, Bömmels, Dahn, Dokoupil, Ke
ver és Naschberger - húzódnak meg, bár 
ezzel még nem zártuk le az új német exp
resszionista festészet úttörőinek listáját, 
ó k valamennyien egy eksztatikus, pateti
kus, gyakran brutális és provokatív (esté
szel hordozói - természetesen jelentős 
egyedi hangszínnel - , melyet a kollektív 
mítoszok szimbolikája, vagy az egyéni 
vallomások kifejezett jegyei jellemeznek; 
olyan festészet ez, amely egyidóben utal a 
nagy hagyományokra és tükrözi a kor ége
tő traumáit. 

Már a korábbiakban szót ejtettünk 
a Chia, Clemente, Cucchi, De Maria, és 
Paladino nevével fémjelezhető transz-
avantgarde jelenségéről, amely a nyolc
vanas évek olasz művészetének legjelen
tősebb és nemzetközileg is legismertebb 
vonulata, de ehhez mindenképpen hozzá 
kell tennünk, hogy nem az egyetlen meg
határozó jelentőségű vonulat környezeté
ben. Egész sor alkotót gyűjtölt maga köré 
Renato Bariili és Flavio Caroli, a két műkri-
tikus a bolognai I nuov i nuov i és a milá
nói II mag ico pr imar io címmel 1 9 8 0 - 8 1 -
ben szervezett kiállításon: az idősebbek 
és a hetvenes években aktívabbak közül 
ott volt Salvo. Ontani, Bartolini és mások, 
a fiatalok és a legfiatalabbak nemzedéké
ből olyan nevekre figyelhettünk fel mint 
Spoldi, Longobardi, Salvatori, Galiani, 
Maraniello. Faggiano, Levini, Notargiaco-
mo és mások. Mindannyian egy szándé
kosan eklelctikus, rendkívül kifonomult és 
gyengéd művészei képviselői, amelynek 
számos érintkezési pontja van a mitikus 
és szubjektív vonatkozásokkal, az iroda
lommal, a történelemmel és a művészet
történettel. A művészettörténet, konkré
tabban a festészetnek a manierizmustól a 
barokkon és a neoklasszicizmuson át a 
metafizikáig terjedő nagy hagyománya 
egy harmadik áramlat képviselőit - Maria-
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I nit, Abatét, De Stasiót, Pin 3írucát es máso
kat foglalkoztatja, mégpedig olyan megne
vezéssel mint például Anakronizmus, 
Hlpermanierizmus, Tanult festészet 
(Anacronismo, Ipermanierismo, La pitiura 
colta), de amelyeknek az a közös jellem
zőjük, hogy a művészet időszerűtlen sé-
gét (L'inatualitá deli' arte) hirdetik, mini 
ahogyan az Italo Mussa állal szervezett 
1980-as római kiállítás címe is jelzi. Nem 
kell különösebb érzék annak kitapinlásá-
hoz, hogy mindez De Chiricóhoz, a metafi
zikus feslészel atyjához vezethető vissza, 
az első olyan művészhez, aki a luturiz-
musnak mint a történelmi avantgárdé pro
totípusának túlhaladása pillanalában az 
örök klasszicitás mítoszát hangoztatta 
(Pictor classicus sum - volt a közismert 
mondása). A nyolcvanas évek művészete 
neoszimbolikus hangnemével sehol sem 
bontakozott ki olyan gazdagságban és 
sokrétűen, mint Olaszországban: akár
csak a múlt század végi szimbolizmus, 
egy szellemi magatartáslorma szószóló
jaként jelzi az új fin de slécle időszakát, 
az évszázad, sót az évezred végét. 

Franciaországnak a modern művé
szetek korábbi fejezeteiben betöltött veze
tő szerepéből ítélve arra következtetnénk, 
hogy most is hasonló a helyzet, ám a 
nyolcvanas évekre háttérbe szorult; mű
vészeti folyamatai azonban még így is fi
gyelemre méltóak. A múlt évtizedben - le-
hát a hetvenes évek során - a francia 
művészet problematikája az olyan analiti
kus típusú festészet köré koncentrálódott, 
mini amilyennel a Supports-Surfaces 
csoport foglalkozott: a leslészet intellek
tuális megközelítéséről van szó, amelyet 
kifejezett elméleti és ideológiai készségek 

jellemeznek, míg plaszlikai kilejező esz
közei a túlzott leegyszerűsítésre és a Kép
sík alapjául szolgáló anyag tautológikus 
tulajdonságaira összpontosítanak. Ennek 
következtében a felnövő múvésznemze-
dék élesen és közvetlenül szembehelyez
kedett a Support-Surfaces csoport prog-
ramjellegü ikonoklazmusával. A festészet 
megújításához ezeknek a fiataloknak a 
némel és olasz kortárs művészet szolgál
tatott példái. 1980 után két vonulat alakult 
ki, melyekel a kritika szabad f igurádénak 
(La figuration libre) nevez - képviselői 
Combas, Blanchard, Di Rosa, Boisrond és 
mások, akik az underground képregény 
sztereotip fordulatainak vakmerő és inger
lő lemalikájával, az utcai reklámok és rajz
filmek felhasználásával tűntek fel; a másik 
vonulatot pedig kult ivál t f lguráclónak (La 
figuration chic) hívja - képviselői Garouste 
és Aberola löbbnyire művészettörténeti 
példákkal keres közös vonatkozást. Az 
összetett francia művészeti életben -
amelyet Catherine Millet a Baroques '81 
című. 1981-ben Párizsban megrendezett 
kiállításon a barokk (ormavilágának és 
szellemének felújításával jellemzett átfo
góan - olyan alkolók is helyet keresnek 
maguknak, akik a hetvenes években már 
egész sor értékes tapasztalatot szerezlek 
(Vénet, Viallal. Cane, Rouan. Kermarrec. 
Langlois és mások). E különböző állás
pontok keveredése miatt mondhatnánk a 
francia művészetre, hogy még mindig zaj
lik az átmeneti időszak, s ez nehezíti a lé
nyeges jellemvonások kiemeléséi. 

A legjelentősebb művészeti élettel 
rendelkező országok képzőművészeli 
eseményeinek áttekintésével még nem 
tettünk pontot a nyolcvanas évekről készí-

lei l vázlatunk végére: a helyzet részlete
sebb elemzésével deríthetnénk csak fényt 
egy közös terminussal nehezen jelölhető 
szenzíbilitás állandó terjedésére, amely 
a lényekből ítélve a történelmi pillanat mű
vészi kifejeződése, más szóval a „kor | 
szelleme", Zeitgeistja. Melyek is lennének 
leglontosabb jellemzői, kezdve az adott 
kulturális közeg sajátosságaitól egészen 
a művészek sajátos szubjektivitásáig? 
Egyesek szerint a művészei „újralelláma-
dásáról" van szó az eltelt évtized állító
lagos válságai, a „művészei válságát", a 
„művészei halálát" követően. Mások sze-
rinl a válság egy újabb állomásáról be
szélhetünk, végső sládiumáról, a művé
szet közeli kimúlásáról. Véleményünk sze
rint ezeknek a nézeteknek a tagadásá
val vagy megerősítésével aligha járulhat
nánk hozzá a lényleges helyzel megérté
séhez és meg világítása hoz. Egyaránt fel
színes lenne a „kép megújításának" és a 
„festészet megújításának" szemszögéből 
értékelni, vagy a „képhez való visszaté
rés" és a „festészethez való visszatérés" 
szemszögéből ítélkezni a nyolcvanas 
évek képzőművészete felett. (Ez utóbbi 
szemlélet a festészetben hagyományos 
médiumot lát és ezáltal hagyományos ér
tékek hordozójának tekinti.) A leglonto
sabb, hogy ligyelemmel kísérjük a külön
böző művészek alkotásaiban feltűnő jel
zéseket és jelentéseket, s csak azok alap
ján kíséreljük megállapítani, hogy miről mit 
közöl a művészei - hisz létrejöttének része
sei vagyunk. Természetesen nem várható 
valamennyi szemlélet és értékelés egybe-
hangzása, de mégis feltűnnek majd vala
milyen jelek, amelyek a mai világ művé
szelének legfontosabb szimptómái lesz
nek. Egy ellenlétektől és ellentmondások
tól szabdalt világban - melyet a jövő iránti 
érdeklődés helyett többnyire az elemi lét
fenntartás foglalkoztat - a művészei sem 
jelez előrehaladást, nem nyit új távlatokat, 
de kárpótlásul szembesít az adott helyzet 
valamennyi megpróbáltatásával. Éppen 
ezért telítődik gyakorta keserűséggel, 
szenvedéssel, rezignációval és kétke
déssel, s amikor egy pillanatra felszaba
dul, akkor is iróniában és paródiában fo
galmazódik meg. Semmi sem eszményi 
és szent a számára, így a nyolcvanas 
évek kedvelt múltbeli művészettörténeti 
korszakai sem: a művészettörténet nem 
kánon vagy példa, hanem elsősorban a 
formák és a motívumok kelléktára, ame
lyeket mindaddig használni lehel, amíg ki 
nem merül valamennyi lehetséges jel
rendszere. Minden bizonnyal igazuk van, 
akik szerint ez a művészet mentes a ter
vezéstől, vagyis mindennemű racionali
tástól és szándékolt felvilágosító jellegtől, 
a permanens fejlődés szemléletétől. De 
már maga az a tény, hogy művészetként 
fennmaradt és fennmarad, tehát egy va
lóban gondoktól terhes időszakban az em
beri kreativitás megnyilvánulásaként tölti 
be szerepét, elegendő ahhoz, hogy tőle 
mást ne lehessen és ne is kelljen várni. 

Fordította GARAI LÁSZLÓ 



ARMIN WILDERMUTH CSS 

Olyan művészet ez, olyan meghökkentő festészeti forma, 
amely azt sugallja, hogy a látvány mögött valamilyen többlet 

rejlik. 

A minimál art. az arte povera és vala
mennyi - a festészetről alkotott hagyomá
nyos elképzelésekkel ellenkező - (orma 
titka a látvány mint tárgy és a látványt 
módosító percepció-klisék elleni harc. A 
képalkotás és -felfedezés bonyolult össz
játék a művész teste, eszközei, képzelő' 
ereje és a fokozatosan vagy hirtelen elő' 
bukkanó festészeti jelenségek között. Rá' 
adásul ezt a komplex összefüggést „fest
mény", „alkotás" néven prezentálják, ami
re úgy tekintünk, mintha eme komplexitás 
csupán a látványra mint tárgyra való elő' 
készület lenne. Amikor a szemlélő inter 
pretátorként kerül szembe ezzel a lát' 
vánnyal, élettapasztalata, technikai és sze
mélyes tudása esetleg segíthet abban, 
hogy elemezze, szavakkal, fogalmakkal, 

mondalokkal lejezze ki. Az interpretáció 
azonban általában ügyeimen kívül hagyja 
a képek létrejöttét, a látvány helyét az ima
gi náció teljes folyamatában, a művész és 
a látvány egymástól való eltávolodását és 
végleges elszakadását az alkotás folya
mán. Ez egy objektivisía lélelmélelet fel
tételez, ami csak látszólagos értékmérő: 
a látvány itt - a szemlélő ott; az expresz-
szív szubjektivitás itt - vászonra történt 
átvitele ott Ezek szenl és sérthetetlen kü
lönbségek. Ráadásul a nyelvnek is inhe-
rens törekvése a világosság, következés
képpen a rejtett realizmus vagy konstrukti
vizmus. Ily módon igen aprólékos, úgy is 
mondhatnánk, szélsőségesen realisztikus 
interpretációk születnek még a transz-
avantgárdé festményekről is, amelyek nyi

tottságukkal, valaminl színeik és formáik 
pontatlanságával valóban kihívást jelente
nek, Úgy tűnik, itt az ideje, hogy a látvány 
átgondolatlan megörökítését elutasító mű
vészetet olyan kritika és interpretáció kí
sérje, amely viszont saját mércéinek és 
módszereinek tárgyiasílását veti el, s an
nak a világnak az ontológiájál öleli fel, 
amelyben a látványokat érzékeljük. 

Fordu lópontok az é r téke lésben és 
a lá tvány f o g a l m á b a n 

Szükségesnek véltem előrebocsátani 
ezt a megjegyzést a berlini, kölni és svájci 
transz-avantgarde művek kiváltotta reak-
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cióval kapcsolatban. Ezek a művek nem
csak a látvány és a művészet mai fogal
mában beálló fordulatot jelzik, hanem a 
művészetkritika és.minden művészeti in
terpretáció mély válságát is. A megszokott 
mércék elégtelenek, s úgy látszik, felülke
rekedett a szubjektív ítéletek véletlerêze-
rűsége. Az interpfetálori szubjektivitás Iái-
szólagos véletlenszerűségének azonos 
szinten kellene lennie az. imagináció éç a 
jelenségek szubjektivitásával. A művé
szetkritika esetében ez talán még leheK 
séges is, ám ha a művészet ún. tudomá
nyos értelmezésére alkalmaznánk, az ak
kor az interpretáció végét jelentené. Azok 
a kritikusok és gyűjték. akik jnjvészettör-
téneti kategóriákbanNgondolkodnak, egy- a 

szerűen kudarcot vallanak az új, elsősor
ban fest m é n j ü k formájában jelentkező 
művészettel var^wálkozásfeor. A művész 
és a művészetkrm^ytözött fokozódó vál
ság egyraH- iyik/ánv^^bá válik, akárcsak 
az is, hogv a rr^JvészevLvaló beszélge
tésnek vajmi kevés, va^^éppenségge j 
semmi köze sincs magáho^^művószek 
tevékenységéhez. A válság a ^ b a n még 
mélyebben gyökerezik: azok a FeMk, akik 
még mindig\objektivista módon g k d o l -
kodnak és a külvilág látványainaki 
festésére ^ ö r e k s z e n e l ^ f c ^ o k a i , eszrf 
stilisztikai, Figuratív, a i ^ ^ S ^ h u k ö z ö k ^ 
kel), nem ériették m e g ^ ^ B ű n H H B Q t -
garde képkoncepcióját. A r n o ^ ^ e H 
pel kapcsolatos álláspontok m a ^ A ú k b a n 
változnak, és, noha beszé lhe tünk^^kép 
visszatéréséről", az\nterpre lá lás 
módjának vége Fenyegetően közeleg. Lel 
alábbis újabb Fokozatokat kell feltárni a i ^ 
interpretáció-elmélet komplexitásában ah
hoz, hogy méltányolhassuk a berlini Heftl-
ge Malerel [induSalos festészet] lestmé-
nyeit, a kölni Mülhelmer Frelhelt és a Si
tuation Switzerland ' révészeinek mun
káit. Ezt Fogjuk most megkísérelni. 

Ö n t e m a t i z ós „e lzárkózás" 

Habár az új f e s í é ü ^ ^ N e w Pain-
ting] tévesen „expressz ivne^Baoy „exp
resszionistának" minősítik, listaikép
pen sem szabad elfelejtenünk, rií 
látványhoz való közelsége és nagj 
hatóereje ellenére - olyárKfestészeti fol 
ma, melyben az öntematizácifr-erósen je
len van. A kép-közelség és az ohtemati-
záció látszólag ellentmondanak egymás
nak, ám ez az ellentét ceek akkor álUenrK 
ha objektivista, egydimenziójú inlerpretá-
cióból indulunk ki. Ezzel szembenéz ön-
tematizáló festészet öntematizáló Inter
pretációt követel, mivet itt a festők előre 
mérlegelik a hagyományos kritika meg az 
ún. művészettörténet egész kelléktárát. 
Ismerik a stílusokat és minőségj mércé
ket, melyek segítségével a festményekel 
eddig elbírálták - s visszavonulnak velük 
a látvány mögé, az alkotás Folyamatának 
mélységébe. Ez az interpretációs öntema-
tizálás egy Fenomenológiai mérföldkő, az 
„elzárkózás" megnyilvánulása, mely le
rázza magáról stílus és tartalom minden 

kényszerét, de elnyeri valamennyi lehet
séges látvány alkalmazásának képessé
gél. A Felszabadított fenomenalilásnak a 
felszín és láthatóság irányában haló rop
pant l ökóere^^^ rhuzamos a képalkotás 
mélységeinek ^ ^ ^ á s á v a l . És itt, ebben 
a tolális szubjektív^^lységbeXés közvet
lenségben rejlik a z ^ n i t látványnak neve
zünk: amii ob jek t íven^ug meg sem hatá
roztunk: a vizuális, t a ^ B és pszichoszo
matikus erők ö s s z e s s é g 

Énnek k imu ta tásán^^szükségünk\ 
lenne a művészet vagy mwész i alkotás 
elnometodológiájára, egyfaj^Wenometo-
dológiára, amely rámutatna, h ^ L m e g kell 
szabadulnunk realitás é s V n ó d ^ K össze-
Jé vesztésétől. A perspekt iv ikus^wésze l 

unit sem állít a jelenségek r e a H | á r ó l , 
írja, hogyan képzeljük el a n ^ y a k 

és a^^megje lenésél .^Más szóval, 
lóvá vff l fca módszer, azertelmezés, M j t 
a je lensév fxe ruháztunk. A mai tranl 
avantgarde^Ktő saját ideológiajái és 
lerprelációját^Mestészet olyan formájá
ban látja, a m e l j ^ k r n a közvei len szubjek
tivitás pe rspek t lw toó l nyeri létjogosult
ságát,. A közismei^fctezavak, „a testből" 
meg „a fejből" (Disle^KJCchi) erre vonat
koznak. A festészet olyaVormájára van \e-

Jiát szükségv amely kenHtü l l á t minden 
jnitív és petceptiv k l i s é l ^ ^ interprelá-

amely measemmísi t í^^lúlhaladja 
1 elzárkózik Uólük, s v é g u ^ ^ g y j a el

szigetelődni azokat. A fe lszaba^H. töret
len és igazán új látvány m e g f e s ^ m cél
zó roppant erőfeszítésben benne fAalta-
jk az interpretáció felszabadulás? 

jfóle interpretáció alól. 

\ 
k A festői képa lkotás 

T e r m ^ » t e s e n nagy szerencse kell 
ahhoz, h o g j ^ ^ e s l ő k képpé változtassák 
ezt az ön lem^kóc ió t . Helmut Mldden-
dorf az ex táz is^Wlevó müvészrJest i 
meg, akinek e g y ^ k i ü l e t e s ecsetvonás 
egész testéi próbára^kszi {Festésben -

,/m Maién, 1982]. A m ű v ^ k é s énekes kü-
íönböző változataira is e ^ w e z t e l [Éne
kes - S /nger^ lV , 1961], a k ^ ^ k l é s köz
ben görcsösen xonaglik - Öss^v i tosí to t t 
erő a szbrtjfenyben. S itt, a lá t tákban , a 

jnte anyagiasult fényben búkkal 
||es valóság. A "iestő/énekes 1 

in jelen van, meg a látható 
na tny i2^ká j kitörő zűrzavarban ís, ml 
a zene, a t t k megszólalásakor kitör 
hang pi l lanatnjfetaából. hogy átfogja a jö
vőt s a múltat. A^^ÉJendített ecset vász
nat ér anélkül, h o g y l f c t í ő odanézne; Igy 
maga a restes műve le te^es l r e és annak 
zenével átitatott tombolására van bízva. 
Legfontosabb tehát maga a lestőmozó'u-
lal, s ezért találó a c ím: Festésben. A les-
tó belül van a testes műveletében, s m i v e í \ 
ez irányítja, a sz& szoros és teljes értel
mében fesló. Alakja tisztán kivehető, de 
körülötte sárga fényben homályosodik el 
minden, mintha a tajtékozó ecset fénycsó
vákat lövellne, a virágcsokrok pedig vörös 
lángba borulnának. A festő lábával érinti 

a kép alsó szélét, jelezve hogy az a talaj, 
amin áll. Ezt elnometodológiai vagy leno-
menolögiai szempontból is értelmezhet
jük: a fesló nemcsak képekel fest. hanem 
eközben alkotja meg a festészet világát, 
(gy nyilvánul meg e festészeti forma ex-
tázisa. azé a leslészelé, amely teljességé
ben elfogadja az ábrázolt világot, annak 
minden gonoszságával és az erőszakkal 
együtt, ám egészen átformálja s eksztati
kus autonómiájában tárja azl lel. 

Az alkotó lestó helyett Waller Dahn 
A festő [Der Maler, 1982] című műve egy 

csontvázat ábrázol lebegő palettával a hó
na alatt, amit bizonytalan mozdulattal szo
rít magához. A paletta és a halál azonos 
kulcsban van lelvázolva, míg a háttér csö
pög aMestéktől. A festés művelete véget 
ért. csak az emléke maradt meg. Úgy lű-
nik, a színes fal magálól lestódött. s csu
pán a lefele csorgó erecskék hozták lét
re; ellenben a halál alakja szemmel látha
tólag vázlatszerű festés eredménye. A pa
letta Fehér, szintén halott, már rég elve
szítette színeinek gazdagságát. 

Ezáltal az előtérbe Festett alak a kép 
részekónt, az összefolyó háttér pedig 

elSvenen hat. A szerepek lehal lelcseré-
lödnek, maga a festés művelete pedig 
olyan tevékenységgé válik, mely éppen 
azt leplezi, amit meg kellene jelenítenie. 
A látvány hermetikus, formáiban tisztán 
kivehető, de másra vonatkozik, mint amit 

, valójában mulat. A halál új dimenziója tá-
>rul fel, eltér attól, melyre a paletta (és a 
cím is) ulal. De követnünk kell-e ezt az in
terpretációt? Ha közelebbről megvizsgál
juk a leslményt, az Ömlő festékréteg alatt 
VÍZSZ ÍD^S ecsetvonásokat fedezhetünk 
fel, t e A e n átmázolt falat sejlelnek, mely 

kel v a r í ^ n / e a tekintet elől; nem tárva lel 
lást, H w i o g y e széles ecsetvonásokat 

a f ^ ^ ^ k . Tehát a festés lolyamata 
^törléséről ís tudósít. A Festés 

lez, háttérbe szorít varamit, 
s a R K r B m W i g eleven a festés folyama-
t á b a V f t ü l w i l produktum, lestmény tá
rul f e ^ H g a f t t ő is halott, s a kép befeje-
zéséveWnár C S K emléke dereng. A palet
ta, amelyről a s B e k e l vették, szimbólum
ként suhan át a a e m l é l ó agyán. A Testes 
műveletét á b r á z M festő öntematizációja 
nyilvánul itt meg. K a konceptuális lehe
tőségek egész s k f t á l aktivizálja. 

Mart in Dleler / S e f c a festőről [Bilöer 
vom Maler, 1980] m ű könyvében a mai 
teslószet öntemat izmdásának újabb as
pektusára mutat ráf l f leg lepő, hogy egy 

•ló ír_a képekről keletkezésükről. 
ijzo4akvarellek S e s t m é n y e k hatal-

r r í n L t ö H É é t , mel lyeK) is ler elárasztott 
b e n ^ ^ i f l l ^ E utóbbi B e k b e n , maga a 
m ű v B B g y w i ál, mint B i t elszenvednie, 
tapaszTmiia, mamiró l gndo lkodn ia kell. 
Szabadjára engedni a kBözönt . mely az 
ego és a testiség határáBúIra sodor, és 
mozgásban tartani a lá tváSok meg a kép
zelőerő áradatát - ez lett S a m a r a az élet 
értelme, az önátalakítás misztériuma. Fel
fedezi, hogy a hömpölygő fantáziaképek 
szüntelenül megvalósulásra törekszenek, 
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de azl is, hogy a látomás előbukkanása 
ugyanolyan központi jelentőségű, mint a 
kész festmények halmozódása a szeme 
előtt. A látomást itt energikus, szubjektív 
tömörségében, érintetlen, nyers állapotá
ban kezeli. Disler képvilága mullidimen-
zionális, áthág minden korlátot, tisztán 
térszerű, zabolátlan, és mindenfajta ideo
lógiától mentes. Ahol világosan megmu
tatkozik, ott az objektivisták szokásos mód
szere - hogy a látomást dolgokká, tár
gyakká, lormákká és távolságokká mere
vítsék - elégtelennek bizonyul vagy meg
tisztul az eksztázisban. A pszichoszoma
tikus lunkciók közelsége elére lehetet
lenné leszi, hogy a dolgok vagy tárgyak 
alakot Öltsenek, ezért találjuk magunkat 
szemben kaotikusnak túnő.yüe tisztán ál-
érezhelő képekkel. Végül,/az átéli láto
mást tárgyiasítani lehetetlen: az imaginá-
ció realitása a kilejezésbe/i rejlik, s ezért 
mint objektív anyag neíín elemezhető. 
Amint a festő hátrapiilartl - írja Disler mi
tikus festészeti könyvének végén - . a fes
ték kiszárad, s a képalkotás folyamata KiJ 
hunyt. A tálomásJestés folyamatosan 
jövőbe nyűlik, és ninden kép újat nemi 
Ha a festő megállna töprengni, ez a ha l | 
lát jelentené, óTrnaga csontvázzá szárs 
na, palettája / pedig kilehéredne, 
ahogy azt Wajler Dahn konceptuálisanj 
vizuálisan is bemutatta. Martin Disler 
öntematizáló (festőn keresztül a tárgyia-
sulhatatlan k^pfantázia pat tpekl ívájához/ 
jut el, olyan látomások eláforéséhez, mel l 
ben nincs különbség alany és tárgy kö
zölt. Itt nem választható Külön a belső és 
a külső, s ez megegyezik a sámáni bele
éléssel. A sámáni fantázia nem eredmé
nyez elzárkózást, s ez^&rt az é ^ r í l á g min
dennemű megjelenési formáiÉfceíogadój 
szenzibilitás legmagasabb f £ » e l e n t i . 

E három f é s t ó i / l á t o m á M e « s ó g é j 
eljutottunk arra a pontra, a j f f e l l w d h e 
a berlini H^ft lge j R a l e r e l A k ö l n m ü A l -
mer Frelheít ós a S l t u a f f n S w i ^ K n d 
művészetél rr/eg h a l a d ó paradigmák 
liszlááSjsát. / 

A \ s z d n z u a l i t ^ e k s z t á z i s a i / 

\ Berlinben a r r fdennap i társadalmi-
politikai és kulturáK kontextustól v'aló „el
zárkózás" oly n w á n v a l ó és egyértelmű, 
mint (levés m á w i r o s b a n a világon. Nyi 
gal-Barlin, a rm\ Németország felosi 
lŐvároGának s z e , a „kommunista 
ba" ókfelődvdfe Szövetségi K ő z t á ^ T á g -
tói elszTgetdBn, viláowJszonylatb^ris az 
„e lkü lönü lés szimbóluma. E z j K l ü l a ki
sebbségi Appor tok s o k a s á ^ K s az ún. 
szubkul lúpk külön viláo^p alakítottak/ 
ki e l s z i g f t l t együttélósj jBn belül. Az irí-
tenzív j f lebbség i kuJ^rak eme légköré
ben b q f t k o z o t t ki a fe r í i n i festők lázadá-

Tmé, Fetting, Mlddendorf és Zlm-
mer^dhár barátaikkal, Hodlckóvel és Ko-
ber lHggel együtt nemzetközi hírnévre tet
tek sxert. Már festői mivoltuk világosan rá
mutatott egy olyan esztétikai egziszten
ciára, mely tudatosan szembeszegült a tár
sadalmi-politikai helyzettel, de nyílt konl-

rontáció nélkül. A festészet tehát kezdet
től fogva az egyéni létezés öntematizáció-
ja voll. Ahogyan önmagukra mint festőkre 
(néha mint zenészekre) utaltak, ugyanúgy 
festették meg a hozzájuk legközelebb álló 
életmódokat és helyzetekel is, melyekben 
osztoztak. Igy vált képeik loírásává a disz
kóklubok, homoszexuálisok, transzveszti-

nkok, prostituáltak szubkultúrája.. 
önmagukat 

I p A t d o x módon 
nlówipen fogai 

l í e l l e l m ő szenj 
• r s a d a B i kívü| 
JkilejlőAtt, 

olyanT 
fett a hetJ 

abszurd 
nek tartottá 

el a melropo/s-
n világoké 

már oly erő-
pes vol tAyr /ar tani 

A stílusoktólyfes trendBflől való jelen-
kji „elkülönülés/ az éleMkszlal ikus igen-
isében nyilvánul meg.^Brlinben az abszt

rakció végleteihez é^m „negatív dialek
tikához" (olyamodta^Fhogy lehetővé le-
gyék /Vjeltínségek^Bkaságának és a fé
nyei/ ene rg iá jána jn festményekbe való 
behatolását - k i t épe t t en irányválló szán
dékkal. Az e l m ^ K i lagadástól és elvonat
koztatástól dcMb fontosságú lépéslleHpk 
a s ienzual i l^ reksztáz isa felé. Végre le-
hetsógessjAs elfogadottá váll a homo-
erótikus JÄcso la tok igenlése, a r;agy 
ros szül iÉ^nek affirmáfódasa, a kora ' 
megva^P tájh^rjfesiérszel újraélesztése. 
Hogy^Khoz/a közönséghez is szólhassa-
nak^pnelyet galériákban és múzeumok-
baHQlni szeretnének, a berlini művészek 
d ^ o k r a / i k u s - tehát figuratív, élethű, 

jyis Közérthető - képeket is festenek. 
. ábrázoJáí*éyközvetlen, nyílt megközelí' 

cését alkalmazva a berlini festők politiku
sak, de meűnatározoH politikai elkötele
zettség nélkül. Érzéki, fizikai politikát gya
korolnak: rriint lestők. esztétikailag elfoga
dott egzisztenciával « , ami lehetővé 
leszi számukra, ho^PKlé t ika i lag m j 
életstílusokat is é ^ V e l j ^ e k , s teljes 
bVlÉágot b i z t o ^ K z e r r w e s s z ^ K l i t á -
suk ábrázolá^Fterén. M h g ^ ^ R e x u á l i s 
festő mint^flna, m ű v é s l ^ e élet teljes 
iden l i t i ká f jahoz v e z e t . ^ m i nem más, 
mint j faen művészi egzisztencia utópia-
j á r ^^megva lósu lása . Ilyen értelemben 

Tmé, Fetting és CastMLszéíftos festi 
ínye az élet kegyeUBriségének 

dualitásának életszerű víziója; Mldden
dor f festményeit! [Lebegő kék - Schwe
bender blQtf, 1981] önkívületben 
emberekel láthatunk, meg tesj| 
rázsszerekkel kenegető, reD^|ri^rag*yó bo
szorkányokat [Hexer^^0mch Baldung 
Qfíen, 1981]. MiDdal^ l lenére a berlini 
festők műve^r iBKenzual i tás eksztatikus 
elmélyítégBraiami módon mindig hátköz
napi, j ó s á g o s tapasztalatok köré fonó
dik. Koberling a tárgyhoz való igazodás
ról, a tárgyhűség ellenőrző hatásáról be
szél. A percepció kliséihez és modelljei-
hez igazodó szenzualilásnak túl kell ha
ladnia tárgyát, a kiszolgáltatott emberi ala
kot - melyeknek általában aránytalanul 
nagy fontosságot tulajdonítanak - , hogy 
megtalálhassa a jelenség helyes dimen

zióihoz visszavezető utat. Ez is mutálja, 
milyen nehéz megvalósítani a tárgyhoz 
való igazodást, hiszen az nem olyan lor

dban jelentkezik, ahogyan a realista fes
tészet és fényképészel szeretné velünk el-
Tiitelni; még az érzéki tárgy is illuzórikus, 

I egyéni és kollektív imagináció eredmé
nye. Más szóval, az érzékekre és az ér
zéki vonzódásra való hagyatkozás olyan 
utópiát táplál, miszerint a tisztán érzéki 
tapasztalat csak mindenféle fogalmi kon-
s z o l i d ^ p N ú l látható és élhető meg iga-

r A látomásokon alapuló szenzualilás 
Fs képiség lére a könnyen megközelít

h e t ő és mindenki számára elérhető interp
retáción túl található. Mihelyt feltárul előt
tünk a mutatvány, a sekélyes látvány, te
kintetünk távolabbra, ismeretlen kullúrák 
rituáléira siklik. A szenzuális eksztázis, 
mely látszólag egy meghatározott kultú
rára korlátozódik, hirtelen megnyílik a kü
lönböző érzéki kultúrák által Felfedett és 
kifejlesztett jelenségek előtt. A berlini les
tők gyakran merítenek az^fr ikai , indián és 
keleti kultúrákból. FeKlng sokszor indián
ként vagy araöKent ábrázolja önmagát, 
M l d d e n d o n a z afrikai lánckultúrát vizs-

líg B e m d ZbmfieritWeoézJájaka 
fest. Ezért azt mondhatjuk, hogy a berlini 
festők radikális „elzárkózása" a művészet 
hagyományos fogalmai, illetve a hetvenes 
évek társadalmkpotítrKaTpanorámája elől, 
fe lszabadi i ja^ket, és így átérezhetik sa
ját érzék>vlíáguk eksztázisát, festményei
ken j jéo ig lálnoki világiasság dereng. 

A látvány hermet I zmusa é s 
a real i tások p lura l i zmusa 

Frelhelt művészete 
kon vagy a realitás kü-

k e r e s z t ü ^ É | ^ R > e t ő 
"A f e s t m f y e k e ^ ^ ^ ^ n e l l e m z i ' £ 

elméleti u ta lá^^a^mTte t tek . különösen, 
ha a címeket is figyelembe vesszük. Ám 
gyorsarTtitokzatosságba burkolóznak, és 
szirrípla fogalomkörben meg nem fejthe

t e k . Már a festmények puszta megfigyelé
se semkönnyüJeladal, mert a kognitív tar-
talomjd^nkéfltluTságosan átüt. Olyan mú-

Szetez, olyan rnarfbkkentő festészet 
forma, a m e l y j ^ ^ K i í j a , hogy a látvány 
mögöjUg^P^^PoDblel rejlik. 

Izé lhe j r f f lk az összefüggések 
íegszor í lás^Rk és felszabadításának 

d ia lek t iká id^^ ha a dialektika fogalma 
nem jelelné az első lépést egy olyan 
elv e l M e d á s a felé, mellyel a Mülheimer 
F r e i J ^ b M | ^ B ^ m ^ ^ e s z e g ú l . Sok 
kóp^vyeTvTr r ie ta fo raszT l r^^an marad, 
különösen Wafter Dahn festményei [Söp-
rúevés közben - Einen Besen fressen, 
1982]. Az interpretáció főleg azért ütkö
zik nehézségekbe, mert az ilyenfajta fes
tészet eleve kizárja a más festészeti for
mákkal való bárminemű összehasonlí
tást, s merőben új autonómiát mer kiala
kítani. Mindazonáltal éppen ez a minden
fajta vonatkozástól való „elzárkózás" te
szi lehetővé számára, hogy referencia-
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szövetségekre lépjen és szabadon merít
hessen nemcsak a művészettörténetből 
(pl. Dokoupilon keresztül Miró), hanem 
Németország hétköznapjainak történel
méből is, amelyben megtalálhatók a nem
zeti szocializmus emlékei. Ez a minden 
stílustól és irányzattól mentes szabad
ság léktelen játékot tesz lehetővé - szün
telenül kifog a józan érvelésen. A racio
nális értelmezés tagadása nyilvánvalóvá 
teszi, hogy a festők oly jól ismerik a jelen
legi interpretációkat és reakciókat, hogy 
ironikusan játszadozhatnak velük. Ebből 
következően a látvány még bátrabban áll 
ki Önnön autoritásában, és jelentkezik 
olyan erősen az „absztrakt festészethez" 
közelítő irányzat (pl. Adamski legújabb 
festményein), amely azonban kizár min
den. Kandinsky miszticizmusára történő 
célzási. Az „absztrakció" itt nem Öncélú 
érzékelést szolgál, hanem közvetlen kap
csolatokat teremt a realitás más szférái
val. Adamski alkotásaiban a látvány, cím, 
kognitív folyamai és szubjektivitás mind 
jelen vannak, de külön-külön, hisz a reali
tás eme szférái ontológiai státusuknál fog
va összeegyeztethetetlenek. Oe az. ami 
a paradoxonok és ósszeegyeztethetetlen-
ség ellenére létrehozza a kép egységét, 
egyik szféra elemeként sem határozható 
meg. Ez a komplexitás, természetesen, a 

művészek szubjektivitására vezethető 
vissza, mivel plurális egóvá szintetizálja 
a plurális realitást, habár maga a szubjek-
livisla dimenzió zárt marad. Szubjektivi
tás - igen; személyes szubjektivizmus -
nem! A kép állandó hermetizmusához ér
kezünk, amit a realitás pluralizmusa tesz 
ellogadhatóvá. 

Mindennemű elkötelezettségtől és 
meg kövesed éstól való „elzárkózás" kiala
kulásával egyfajta gyakorlati nihilizmus is 
feszínre került. Ez a nihilizmus az összes 
elképzelhető, ill. valós jelenség egyenlő 
valószerűségéból fakad. A tudatos elzár
kózás ugyanakkor állandó folyamatban 
lévő öntemalizációja a művésznek mint 
művésznek, a festőnek mint lestőnek, a 
képnek mini képnek, úgyhogy komolyan 
kérdésessé válik a képalkotás egész funk
ciója. A művész szüntelenül kétségbe 
vonja saját szerepét, s ezt az öninterpre-
tációt - ha szükséges - szabadon átára
moltatja képeibe. Talán kommentárt is fűz 
hozzá (támogatja vagy meghamisítja azt), 
sót belebonyolódhat a nonszenszbe, ér
zelmekbe [Kék képek a szerelemről -
Blaue Bilder über die Liebe, 1982], a világ 
végének [Az atomerószak provokációi -
Provokationen atomarer Gewalten, 1982] 
vagy a föld teremtésének ábrázolásába is 
[A világmindenség teremlése - Die Er-

schaflung der Universums. I-IV.. 1982]. 
A kép válsága már keletkezésében benne 
foglaltatik, megjelenik a triviális kép ki
pellengérezel!, túl nyilvánvalóvá lelt győ
zelmes eszméje. 

A Mülheimer Freiheil festői nem lesz
nek örökérvényű kijelentésekel. Számuk
ra nem létezik semmiféle szent világ, és 
persze a művészet szent világa sem. Hogy 
megszabaduljon az irányzatok kényszeré
től, Adamski egyedi technikákat alakított 
ki: ezek a hobby art. a kivágások és a me
rőben rossz leslmény'. Műveiben ugyanaz 
a brutalitás jelentkezik, ami a gazdaságot, 
politikát, kereskedelmet - s nem kevésbé 
a múkereskedósl is! - irányítja. Tehát a 
műtárgy méllóságának eszméjét kezdik 
elvetni, bár a művész minden erejével arra 
törekszik, hogy lelledje és megvalósítsa 
azt. E képek közvetlenségében és bemu
tatásuk módjában - a szokványos elkép
zelésekkel dacolva - korunk melsző kriti
kája nyilvánul meg. 

De más, átfogóbb dimenziók is feltá
rulnak. A nihilista bomlás és elzárkózás 
nem semleges értékű, mivel új realitások 
és mítoszok utáni vágyai ébreszt. Nietzsche 
elismerte, hogy a nihilista szenved az ér
tékek, mítoszok. Paradicsomok és istenek 
hiánya miatt, tehát negatív előérzettél 
kapcsolódik egy más, intenzívebb világ-



hoz. De cinikus nihilista is létezik, aki jól 
érzi magát a teljes értelmetlenségben, 
vagy pedig, mint Andy Warhol, komolyan 
veszi a művészet fogalmának hiábavaló
ságát. De a Mülheimer Freiheil ezl a para
doxont kisajátította. Az értelmetlenség és 
tiszta játék mellett belső mélységekbe ha
tolnak. Péter Bömmels leslményein a tün
dérmesék, primitív félelmek és a gyermek
kor mitikus dimenzióit tárja fel [Az anya fe
nomenológiája - Phänomenologie der 
Mutter, 1981]. A narráció naivilása meg
felel a feslés naivitásának, mely egyszerre 
álhatóan szép ós mély. 

Itt rámutathatunk egy paradoxonra: a 
Mülheimer Freiheil festőinek gyakran ki
hangsúlyozott spontánéilásál, gondtalan-
ságál és nemtörődömségét éppen a mű
vészi tevékenység állandó, kognitív Ön-
tematizációja teszi lehelóvé és indokolttá. 
Talán ilyen értelemben kell interpretálnunk 
Adamski kijelentéséi, miszerint saját és 
barátai festészete a konceptuális művé
szet átalakulásáról szól. Az „elzárkózás" 
szabadsága, avagy a radikális fordulópont 
az a nagy eszme, amely Adamski, Dahn, 
Dokoupil festményein újabbnál újabb mó
don nyilvánul meg. 

Sámán i fantázia és az élő vi lág 
be lső é lete 

A művészi hagyományoklól való „el
zárkózás" és a képnek szentelt új figye
lem egyaránt annak az önlematizációnak 
jellegzetességei, amit a svájci művészek 
egy csoportja alkalmaz az élővilágban el
foglalt személyes helyzetükkel kapcsolat
ban. Ok is visszavonultak a mindennapok 
társadalmi-politikai színteréről, valamint a 
racionális, célszerű gyakorlattól, de - leg
alábbis látszólag - nem olyan radikálisan 
és tudatosan, mini a Moritzplatz-Galerie 
vagy a Mülheimer Freiheil művészei. A Si
tuation Swltzerlandot individuális mű
vészek jellemzik, akik képesek vollak esz
tétikailag és érzelmileg bakapcsolódni a 
svájci éleibe, és azl közvetlen képekre 
bontani. Martin Dlster, Anselm Stalder, 
Mlrlam Cahn, Félix Müller, Klaudia 
Schlfferle, Lelko Ikemura, Claude San-
doz és Marianne Elgenheer festményein 
- hogy csak néhányukat említsük - olyan 
szenzibilitást fedezhetünk fel, mely ele
gyíti és egyesíti a belső és külső világot. 
Az individuális művész, legyen férfi vagy 
nő, nemcsak akkor foglalkozik az általá
nos, mindennapi légkörrel, amikor az már 
kétségbe vonható állapotban van, vagy 
mielőtt még a józan ész átformálná, de 
közvetlenül fizikai és pszichikai állapotá
ban is; ezek együttesen áramlanak át rajz
ba és megfestett látomásba. Szívesen 
használják az „outsider" elnevezést: mivel 
a művész a társadalom peremén él, elvár
ják löle, hogy annak feszültségeit és har
cait különös tisztasággal abszorbeálja. Le
het, hogy ezen elvárás gyökere egy kol
lektív, totális egymásraulaltságba vetett 
hit; a művészeiben mindenesetre erős be
felé fordulás, az általános problémák és 

kollektív szituációk megszemélyesítése 
fedezhető fel. 

Ez az alaptörekvés Svájc egész tár
sadalmi-politikai helyzetét jellemzi, ahol 
jelentós eszmei összeütközés ki sem ala
kulhat, mivel - úgy a kultúra, mint a politi
ka lerén - a regionális meg a föderatív tar-
kaságjr i inden absztrakt ideológiát a sze
mélyiségben lokalizálódó gyakorlati mini-
problémává redukál. Az ember vagy neki
rugaszkodik a lehetetlennek, vagy rabul 
ejti a valóság sokszintű belső feldolgo
zása, ami konlormizmusban, lelki gyötrő
désben, önmegsemmisítésben végződik. 

A belső és külső világ, a mindennapi 
társadalmi-politikai élei és a pszichoszo
matikus tapasztalatok integrálását hang
súlyozta ki Martin Dlsler egy különösen 
szembeszökő, látványon és tudaton ke
resztüli öntemalizációval. Ez jellemző a 
sámáni fantáziára, amit ma sok művész 
pszichedelikus úton szeretne felszabadí
tani magában. Disler munkájában a kép 
egy sámáni felvilágosodás része, min
denféle térbeli és időbeli, szubjektív és 
objektív, sót interperszonális különbsé
gektől független fejlemények hagyatéka. 
Ezért nem illenek egybe a térbeli reakciók, 
ezért mosódnak össze határozatlanul a fi
guratív, élethű elemek is, mint a gyermek
rajzokon. Hogy megközelíthessük Martin 
Disler képeinek dimenzióit, a pre-objek-
tív, még-nem-tárgyiasult élettel kell kap
csolatot teremtenünk, ami például meg
nyilvánulhat a szeretkezők egyesülésé
ben, ha leküzdjük az Én és a Te közötti 
akadályokai; a szervek egybeolvadhat
nak, egymásba hatolhatnak még akkor is, 
ha a testek különválnak. A szeretkezők 
sámáni egysége és szenvedélyes belső 
feloldódása ellentétben áll a tárgyiasság 
és tárgyiasult szexualitás erőszakosságá
val, mely romboló erővé válik, és az egye
sülés vágyát a másik személy tagadásá
vá változtatja. Ennek eredményeképp Dis
ler képei gyakran ijesztőek. - Agresszivi
tást, halált mutálnak be, mintha éppen a 
kép - mely maga is lárgy - jelezné egy 
másik, intenzívebb élet halálát. Az Egy 
tömegsír felnyitása [Die Offnung eines 
Massengrabs, 1982] című festmény, me
lyei Bice Curiger aprólékosan elemzett, 
azt a pillanatot mulatja be, amikor a tekin
tet egy tömegsírba téved; vagy inkább a 
felszínre törésnek azl a momentumát, 
amelyben a mélység, a nyúzott testek ösz-
szevisszasága meg a hullák borzalmas 
részletei egyidejűleg keverednek és szó
ródnak szét. Az embertelen kegyetlenség 
az az elszigeteli elem. ami a tárgyiasult 
esemény/alakok által nyer kifejezést. A tö
megsír maga az élő világ. Ahhoz, hogy 
funkcionálhasson, kollektív kasztráció út
ján kell elszakítania magát a homogén, 
mélyebb transzcendentális élettől; de nem 
is csak egyszer, s nem csak mitikus mesz-
szeségben, hanem napról napra, óráról 
órára [Minden nap háború - Jeden Tag 
Krieg, 1982]. A Fixer a Zörichi-tónál [Fixer 
am Zürichsee, 1982] című festményen az 
egyetlen tisztán kivehető tárgy a kábító
szer-fecskendő. A háttérben utópisztiku

sán feltételezett, magasztos, transzcen
dentális élet elérhetetlen. Egy robbanás 
eredményét látjuk: szilánkok, lebegő szín
foltok, áramló jelek és szimbólumok, érte
lem és nonszensz. Még a íecskendő is az 
objektiváció és izoláció kegyellen terébe 
szúródva meredezik. 

Félix Müller szintén az élő világ bel
ső életéből merít. A belső és külső egysé
gének sámáni realitását a testek Iragmen-
tálásában, szexuális és áldozati szertartá
sokban éli át - a süllyedésben és az újbóli 
felkapaszkodás erőfeszílésében [Éj -
Nachl, triptichon, 19B2], Ami első lálásra 
furcsa, idegen rituálénak, vallásos lal-
loszimádásnak hat. arról ligyelmesebb 
vizsgálat kideríti, hogy valójában a lemez
telenített patriarchális társadalmat és an
nak titkos vágyail, szenvedéseit ábrázolja. 
A svájci művésznők látomásaikat és lát
ványvilágukat elsősorban az élő világ 
mélységéből merítik. Mlr lam Cahn rend
kívüli érzékenységgel (esti meg a nők 
szüntelen szenvedését a lórfiuralmú tár
sadalmakban. Rendkívül tudatos női Ön-
temalizáciö állal igyekszik megszabadulni 
s elszakadni a művészeiben, a mindenna
pi életben és a pornográfiában uralkodó 
patriarchális képviláglól. Ezért új, szemé
lyes, női kreativitást alakít ki. A nő által 
érzékelt nőről alkotott kép még várat ma
gára, de ő már megpróbálta megvalósítani 
a tárgyiasulás elkerülésével. Ehhez a meg
szokottól való gyökeres elrugaszkodásra 
voll szükség. Ma a festészet uralkodik, 
a Iransz-avantgarde-ban a nők alig van
nak képviselve, de Svájcban fejlődésnek 
indull egy .malriarchális esztétika'. Tuda
tosan vagy tudat alatt, a svájci művésznők 
elzárkóznak a patriarchális művészi te
vékenység elől. Ezl Méret Oppenhelm és 
Heldl Bucher kezdeményezte. Ironikus, 
kutató szellemével Oppenheim behatol 
a természet primitív mítoszaiba [Az ősi 
Kígyó Természet - Die alte Schlange Na
túr, 1970]. Bucher személyes művészelel 
alakit ki, melyben elszigeteli, elveli és át
formálja a mindennapi élet és emlékezés 
baljóslatú tereit és tárgyait. E két jelentős 
svájci művész tevékenysége bizonyítja, 
hogy a művészi lét öntematizációjának, 
a hagyományoklól való „elzárkózásnak" 
állandó lolyamattá kell válnia ahhoz, hogy 
teljesen új módon alkothasson képeket és 
lárgyakal. 

Lehet, hogy a svájci művészek kevés
bé eszmei vonatkozású „elzárkózása" 
olyan szenzibilitáshoz vezet, mely sá
máni képzelőerőt szabadít (el. Nincs meg 
benne sem a kölni festők nihilizmusa, sem 
a berliniek eksztatikus, látnoki törekvései, 
hanem a belső és külső élet minden objek
tiváció! anticipáló ötvöződéséből nőtt ki. 
Az élő világ bensőjében nincs különbség 
álom és ébrenlét, gondolat és érzés kö
zött, hiszen ezek a fogalmak csupán el-
tárgyiasító klisék, melyekkel igyekszünk 
elkendőzni a felismerések gazdagságát. 

Fordította HÓS CSILLA 

Megjelent a milánói FLASH ART INTERNA
TIONAL 1984. márciusi számában. 



MtírWÓJÍTfll 
HEGYI LÓRÁND 

„Úgy gondolom, 1968 körül a művészet és a politika viszonya 
nagyon direkt volt: a művészetet feleslegesnek tartották, a politikát 
pedig az egyetlen fontos dolognak, ezért alkottak olyan munkákat, 
melyek tisztán politikailag szerveződtek. Úgy vélem, ma a politika 
és a művészet viszonya megváltozott... Ha '68-ban tényleg olyan 
szituáció adódott, melyben a külső, azaz társadalmi teret tudtuk 
kihasználni, úgy ma olyanok a körülmények, hogy benső válto
zásokat, a benső forradalmát hajthatjuk végre..." 



1. Az „új szenzibilitás" kategóriáiéi mind
azon művészeti jelenségek altalános es 
összefoglaló megnevezésekéni hasz
nálom, melyek a hetvenes évek harmadik 
harmadában különböző impulzusok tár
sadalomlélektani, életérzésben mozzana
tok hatására egy meglehetősen mély, ko
rántsem lezárt, komplex müvészetszemlé-
leti változást manifesztálnak. Ennek a 
szemléleti változásnak leglényegesebb 
alkotóeleme a radikál is szubjekt ivlza-
lódás, valamint a művészet társadalmi 
pozíciójáról alkotott kép megváltozása, az 
expanzió v isszaszorulása. Az „új szen
zibilitás" kategóriája némiképp fedi a 
(óként építészeti vonatkozású „poszt-mo
dern" kategóriáját; s tartalmazza a képző
művészeti vonatkozású „transz-avant
garde" jelenségekel. melyek az „új szenzi
bilitás" legpregnánsabb tulajdonságait mu
latják lel. A „transz-avantgarde" az - egy
ségesnek tételezett, folyamalos (ejlödésú-
nek tartott - avantgárdé kultúrához való 
viszonya elemzésebői szúri le a maga né
zeteit, önmagát mintegy az avantgárdé 
örökösének és kritikusának tekintve. Tör
téneti, ideológiai, társadalmi, politikai, élet
szemléleti „hitelesség" alapján kritizálja 
az - általa (egyoldalúan) megrajzolt -
avantgárdé kultúrál. Ugyanakkor átveszi 
az avantgárdé radikális „kisebbségi" pozí
cióját, vagyis továbbra is egyfajta alterna
tív értékszemléletet képvisel, a mindenko
ri „többségi" értékszemlélellel szemben, 
A „transz-avantgarde" művészet is „kívül
ről" közeledik a társadalmi praxis leié. de 
nem törekszik expanzív funkcióra, a 
„többségi" modellek radikális megváltoz
tatására. Expanzió helyett defenzív pozí
ciót foglal el; exlroverláltság helyett Intro-
vertál tság jellemzi. 

A jelen es a múlt, a kortárs művészet 
és a művészeti tradíció viszonyában is 
más poziciól foglal el. mint a hatvanas és 
korai hetvenes évek avanlgarde kultúrája: 
hangsúlyosan „histohzáló". „stilizáló" 
„ekleklikus", s fokozottan érzékeny a tör
ténelem, a kultúrtörténet iránt. Az „új 
szenzibilitás" nem tiszta képletekben gon

dolkodik, s nem homogén, hanem tuda
tosan heterogén, megőrzi a dolgok sok-
léleségét. nem törekszik redukcióra. 
2. Az „új szenzibilitás" mint művészet-
szemléleti jelenség tipikusan a hetvenes 
évek harmadik harmadának terméke. 
Olyan lezárulóban lévő művészeti elkép
zelések, cselekvésformák, művészeti 
kommunikációs formák oppozíciójaként 
alakul ki, melyek az avantgárdé kultúra 
nagy expanziós korszakában keletkeztek. 
Ennek az expanziónak elvi alapja a 20. 
századi radikális avantgárdé egyik princí
piuma: az élet, a praxis és a kultúra, a mű
vészei metaforikus világának azonos érté
kűsége, közvetlen kapcsolata és egymás
ba lonódása. Werner Hofmann „negalív 
múvészetteremtŐ akaratnak" nevezi ezt a 
princípiumot: ,.ltt már nem a művészet ön
értékéről van szó, hogy a táblakép hagyo
mányos gyakorlatáról ne is beszéljünk; itt 
a müvészelteremló akarat elveszti öncé-
lúságál, megszabadul az elszigetelt mű
tárgyakra korlátozottságától és sokkal 

szélesebb alapokon nyugvó alkotói impul
zust jelent, melynek célja a valóság egé
szének szellemileg vagy anyagilag törté
nő birtokbavétele... 

Az alkotás ,új helyének' meghaláro-
zásai olyan határterületekig nyomulnak 
előre, amelyekben a műalkotás már 
nemcsak hogy kérdésessé válik, de Önál
ló léte is megszűnik. Céljuk totális való
ság létrehozása, nem pedig egy bizonyos 
valóság-aspektus interpretálása csupán. 
Az, hogy közben műalkotások is szület
hetnek, másodlagos jelentőségű kérdés." 1 

Werner Holmann megállapítása a 
műalkotás öncélúságának felszámolásai, 
valamint a „totális valóság létrehozását" il
letően az expanzív típusú avantgárdé lé
nyegét érinti. Az „új szenzibilitás" az ex
panzió eszményének szemeloszlása nyo
mán alakul ki. Az expanziós típusú avant
gárdé meggyőződése volt az, hogy a mű
vészet, az esztétikai „meta-cselekvés" 
valóságos modelleket szolgáltathat a tár
sadalmi gyakorlat, ideológia, életforma 
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számára. Ebből a meggyőződésből adó
dod az a lel fogás is. hogy ezek a modellek 
transzponálhatok, tehát mindenlajta kö
zegbe álülielhetók. Internacionális és ho
mogenitásra törekvő volt ez a kultúra, nem 
számolt sem helyi, lokális jelenségekkel, 
sem az eltérő történelmi mozzanatok 
meghatározó szerepével, sót ezek felszá
molására, egy absztrakt „általános" minél 
következetesebb megközelítésére töreke
dett. 

Az általánosítás, az általános érvény
re törekvés, a személytelenség, a tiszta
ság, a homogenitás, a reduktivitás, az el-
anyagtalanítás, a történelemből való ki
emelés követelményei ugyancsak az ex
panziós korszakok megnyilvánulásai vol
tak. Az expanzív avantgárdé művészete 
egyszerre volt radikálisan társadalmi és 
végletesen metanyelvi: a metanyelvi ku
tatások nem öncélként, hanem közvetlen 
társadalmi kommunikáció-modellként ér
telmeződtek. Az új művészi médium egy 

i újabb expanziós lehetőségei nyújtón, amit 
: a társadalomba való behatolás funkciója 
;• mozgatott. A 2 orosz konstruktivizmus utó-

pisztikus lechnicizmusa olyan médium-
v kísérletekhez vezetett, melyek új művé-
•;. szi kommunikációs tormákat hozlak létre, 

s egyúttal a társadalmi praxis részeként 
tételezték magukat, formálni vélték a tár-

;•>! sadalmat, a társadalmi tudatot és a tárgyi 
£ valóságot. A konceptuális művészet és a 
>r minimál art tiszta, elanyagtalaniiott mo-
i delijei egyként kutatták a művészi kommu

nikáció alaptényezőit, s ugyanakkor a 
társadalmi praxisra vonatkoztatható, 
transzponálható rendszereket teremtet
tek, melyek szemléletükkel beépülhettek a 
művészeten kívüli kommunikációba, s így 

: a társadalmi tudat megváltoztatásához já-
rulhattak hozzá. Ilyen értelemben hang-

:• súlyozza Jean-Chrislophe Ammann, hogy 
: a pop-art, a konceptuális művészet és a 

minimai art által meghatározott művészeti 
korszak irányzatai egyaránt voltak expan
zív karakterűek és a struktúra problé
máira koncentrálnak. 7 

Mivel a lisztén strukturális és meta
nyelvi kutatások kommunikációs modell
ként, s egyben transzponálhaló, általános 
érvényű modellként, szociológiailag is ér
telmezhető modellként tételeződlek, ebből 
következően háttérbe szorult a személyes 
közlés funkciója, a művészi Ego Önfellá-
rulkozása; másrészt pedig szükségszerű
en háttérbe szorult a mű személyessége, 
egyedisége, érzéki-konkrét-tesli jellege, 
(elszíni természete. Továbbá háttérbe 
szorult a „származás" mozzanata, a lo
kális és történeti meghatározottságok 
különössége: mivel a hangsúly az „alkal
mazás", az általános érvényűség, az ál-
ültethelőség, a társadalmi hatékonyság és 
a művészeti kommunikáció radikális ex
panziója, a társadalmi kommunikációs 
modellek leié történő agresszív kiterjesz
tése mozzanatára helyeződött. Ez jól 
megmutatkozik a dadaisla „ready made". 
a szürrealista „permanens lorradalom" és 
asszociációs montázs-elv, a konstrukti
vista térkoncepció, a produktivisla lárgy-
értelmezés és az újrealizmusokban meg
jelenő assemblage-lechnikák, illetve a 
konceptuális művészetben megjelenő 
nem-vizuális-plaszlikai közlésformák gya
korlati alkalmazásában. Sem a művészi 
cselekvés alkotói oldalán, sem e cselek
vés belogadói (rekonstruktív) oldalán nem 
az individualitás, hanem a kollektív és az 
általános dominál. S nem a művészi Ego 
különössége, sem a közvetlenül hozzá la
padó „mú" különössége, egyéni szárma
zása, individualitása, történeti és kulturális 
kontextusa, művészi lokális természete 
volt a lényeges elem, hanem a személy
telen, általános érvényre törekvő, minden
hol végső soron alkalmazható, s minden
fajta kommunikációs sziszlémába beha-

. tolni képes „mű" modellszerúsége, tes
tetlensége, transzponál hatósága. A 
műalkotás puszlán egy kommunikációs 
láncolat szemeként lélelezódött, melynek 
sem önértéke, sem önálló lesle nincs, ha
nem csupán a nyelvi „átlátszóság" funk-
cionáltatja. A strukturális tisztaság, az 

alapfogalmakra való redukálás (s ebben a"; 
freudizmus, marxizmus, strukturalizmus, 
zen-buddhizmus, maoizmus, slb. közvet
len hatása mint kategóriákat szolgáltató 
rendszerek hasznosítása) a t iszta mo-
del lszerűség elérését szolgálta; minél 
tisztább, egyszerűbb, általánosabb és re
dukáltabb volt a modell, annál könnyeb
ben volt exportálható a gyakorlatba. 
(Hogy ez történetileg mennyire valósult 
meg, s mennyire nem, az most másodla
gos kérdés.) A hatvanas évek társadalmi 
radikalizmusa, a politikai utópizmus, az 
újbaloldali „kulturális lorradalom" és a to
tális „ellenkultúra" eszményei közvetlen 
analógiákként lóghatok fel a művészeti 
mozgásokkal. A művészi kommunikáció 
permanens forradalma, a mintegy két év
tizedes médium-forradalom közvetlenül 
kapcsolódott a hatvanas és korai hetve
nes évek társadalmi radikalizmusához. 
Ez a folyamat úgy a művészeten belül, 
mint azon kívül a hetvenes évek közepén 
megtorpan, s az évtized végére teljesen új 
kulturális szituáció jön létre. 

3. „A mi korszakunk az öngyilkosság uláni 
korszak. A művészet teste vajúdik. Majd 
ismét magához tér, és láradságosan eról 
gyújt. Ezek olyan új erők, melyek egy egé
szen más életet testesítenek meg. mini 
amilyen a tegnapé vol l" - írja Flavio Caroli 
a Nuova Immagine előszavában. 3 Az ön
gyilkosság kérdéséi már érintettük, az an-
tíművészel vonatkozásában. Most megkí
séreljük megragadni azokat az „új erőkel", 
illetve az ezeket közvetítő kommunikáci
ós mozzanatokat, melyek az „új szenzibilr-
tás" művészetében jelennek meg, vagy 
erősödnek fel. 

Az egyik alapvető mozzanat a - fen
tebb már elemzett - modellszerűség ellen
pólusaként megjelenő „önálló képlség". 
A kép új szerepet kap az „új szenzibililás-
ban". A kép autonóm, érzéki-konkrét-tesli 
tulajdonságokkal rendelkező, individuális 
sorsol, kiszámíthatatlan és integrálhatat
lan egyediséget manifesztál. Nem kapcso
lódik közvetlenül a rajta kívül működő 
kommunikációs rendszerekhez; leolvas
hatósága bizonyos értelemben nem tá
maszkodhat előzetes ismeretekre, sem 
konvenciókra, sem általánosan érvényes 
jelekre, mivel minden egyes kép maximá
lisan individuális meglormáltságol mulat. 
Ez leiveli egyrészt az ún. „szabad stílus" 
problémáját, s ezen belül a gesztusfestés, 
a szubjekliv írás újraértelmezését; más
rész! pedig a szubjektív szimbólum
használat kérdését. A „szabad stílus" 
szorosan kapcsolódik az eklektika, a hete
rogenitás és az antireduktív szemlélet 
konzekvenciáihoz, illetve a modellszerű
ség teljes elutasításához. Az „új szenzibi-
litás" képei nem állaiános érvényre törek
vő képletek vizualizálásai, hanem az in
dividuális lét pillanatainak felfokozott festői 
kiélései. Ilyen értelemben igaz Ammann 
megfogalmazása, miszerint itt a kép nem 
cél, hanem eszköz, ami egyfajta szabad 
lehetőség-mezőt jelent a művészi Én esz-



létikai onkiélése szamára A kep lehat egy! 
végletesen szabad, gátlástalan, merész 
es független faniázia-kivetítés médiuma, 
egy lellokozott és intenziven megélt pil
lánál eszlétikai kinyilvánítása, mely nem 
tart igényt arra, hogy általános érvényes
ségeket modelláljon, hanem csupán a 
képben, mint szabad lehetóség-mezőben 
önmagái artikuláló művészi Én önkiélését 
manifesztálja. Az „önálló képlség" ép
pen ezért (elszívó, additív, önmagába 
gyűjlő és szivacsszerűen nyitott állapotot 
mutat, amely nem bontható le egyetlen 
princípiumra, s ezért nem reduktív, nem 
homogenizáló, hanem éppen anli-reduk-
tív, s megőrzi a heterogenitást. Redukció 
helyett a végtelen és kiszámíthatatlan pil
lanatnyiság szubjektív totalitására törek
szik, azaz nem egy pontosan meghatáro
zott alapképíel szerint rendezi el az általa 
bemutatott tényekel és összefüggéseket, 
hanem a művészi Én állapota szempont
jából reflektál és szelektál, s kizárólag a 
művészi Én eszlétikai önleremtóse szem
pontjából ragadja meg, vagy mellőzi a va
lóság elemeil. 

Az „önálló képlség" problémájával 
kapcsolatban Jean-Christophe Ammann 
éles válaszvonalat húz a hatvanas-hetve
nes évek „expanzív kópisége" (pop-art, hi-
perrealizmus) és a késó hetvenes, kora 
nyolcvanas évek „bensőséges képisége" 
(Heflige Maierei, olasz Iransz-avantgarde 
festészet, neoexpresszionizmus. „szabad 
figurativitás") közé. Míg az „expanzív ké-
piség" felhasználta a társadalmi kommu
nikáció elemeit, s különösen a (oló és film 
médiumát - ennek kutatása révén kísérelt 
meg szemléleti modelleket Felállítani, a 
standardizált lálás kritikáját megfogalmaz
ni - , addig a „bensővé tétel tendenciái" 
Ammann szerint éppen az Ego felé tájéko
zódnak, s az Ego legintimebb állapotait 
kísérlik meg artikulálni. Ammann Fritz 
Morgenthaler tanulmányára hivatkozva 
két Én-t különböztet meg: a társadalma
sítható Én-t, mely szorosan bekapcsolódik 
a társadalmi kommunikáció különbö
ző rendszereibe, s bizonyos vonatkozás
ban ennek terméke; illetve az „önös Én"- l , 
mely nemcsak autonómiára törekszik, ha
nem önálló és szocializálhatatlan kommu
nikációt teremt Önmaga számára, Önmaga 
lényének tudatosítása érdekében. Am
mann szerint a hetvenes évek végének „új 
bensőségessége" ez utóbbi Én-t, az auto
nóm ós nem visszatükröző jellegű Ego va
lóságál fogalmazza meg, az esztétikai ön
kiélés korlátozatlan szabadságában. „Az 
leh a kívánság, a vágyak, az óhajok, a lük
tetés Én-je. Ez az aktív, de nem lársadal-
másílhaló Én. A Selbst pedig az leh kívül
ről megvalósítandó, megerősítendő, iga
zolandó .énként' való kivetítése. Meggyő
ződésem, hogy a művészek erre a hely
zetre reagálnak ma. Megkísérlik, hogy az 
,lch-Ént' és nem a .Selbst-Ént' juttassák 
érvényre. Az leh intimitásai nem a Selbst 
intimitásai" - írja Ammann.* Ez pedig 
azt jelenti, hogy a művészi cselekvés 
iránya nem a társadalmi kommunikációs 
rendszerekbe való behatolás, nem ezek 

átalakitása, nem is ezek elemző értékelé
se, hanem az En újfajta szellemi-szemlé
leti és életerzósbeh pozíciójának közvet
len kilejezése, lanlázia-kiélése. Ammann 
jól látja, hogy ennek az eszlétikai célnak 
éppúgy részeleme az ún. „testérzet" kinyil
vánítása, mint az ebből kiinduló metafori
kus önteremlés-kísérlelek „kulturális be-
ágyazoltsága". Azaz nem egyszerűen a 
művészi Én pszichikai állapotának kifeje
zéséről van szó, mint pl. az absztrakt exp-
resszionizmusban, Pollock, Tobey, Mo-
Iherwell, Klíne, Willem de Kooning akció-
festészetében; hanem sokkal inkább a 
művészi Én kulturális és szellemi pozíció
jának képzeleti önkiéléseken keresztül való 
megragadásáról. Ez összefügg azzal is, 
hogy az „új szenzibilitás" művészei nem a 
társadalomból kiemelt, attól független Én 
„örök" és „egyetemes" szorongásait, a vi
lágdráma katartikus átélését, a kozmikus 
leszüllség egyéni pszichés kiírását valósít
ják meg, mini a negyvenes évek absztrakt 
expresszionistái, hanem éppen a kulturá
lis beágyazottság szituációja!, az Én kul
turális öntótelezóseil artikulálják. Ebből 
adódik a szabad szimbólumhasználat és a 
„szabad stílus" nyíltan vállad eklekti-
kussága. 

4. A „szabad stílus" több tényezői foglal 
magába. Egyrészt az „új szenzibilitás" 
művészetében visszatér a szubjektív 
festői írás: a művész a lestői gesztikulá-
cióval, azaz a vászonra átvitt, közvetlenül 
feltett lestői mozgásokkal, artikulál! moz
dulatokkal lejez ki tartalmakat. A kéz nyo
mának újra elvi jelentősége lesz: ez a mű
vész személyes jelenlétének és cselek
vésének közvetlen lenyomata. Ez azt is je
lenti, amit az itáliai „transz-avantgarde" 
festőivel kapcsolatban Germano Celant 

mond: műveik energetikus képeknek 
tűnnek, melyek a szív és a kéz között átfo
lyó impulzusokat szűrik ki. A külső alakzat 
mindenfajta deliníción kívül áll, sem ne

vek, sem attribüciők nem érvényesek rá. A 
meglogalmazódó érték kizárólag az inten
zitásban ál l . . " b 

A „szabad stílus" tehát visszatérést 
jelent a hagyományos manuális módsze
rekhez, a testeshez, rajzoláshoz, mintá
záshoz, faragáshoz. Ezzel együtt elveszti 
szerepét a technikai sokszorosítás, a szi
tanyomat, a fotó, a videó, a film. Csak an
nak van jelentősége, ami közvetlenül a 
művész kezétől származik. 6 A szubjek
tív festői írás ugyanakkor nem törekszik itt 
olyan sterilitásra, mint Pollock, Kline, Mo-
themeli absztrakt expresszionizmusában. 
Megőrzi a dolgok töredékességét, pisz
kosságál, sokféleségét. Mindenhonnan 
merít, hiszen egyetlen előzetes elv, prin
cípium nem köti meg: a művészi Én álla
potának szabad ós korlátozatlan kiélési le
hetőségei töltik ki. A „szabad stílus" tehát 
a szubjektív festői írás legszélsőségesebb 
megvalósulása; konglomerátum-szerű, 
mely magával görget és magába olvaszt 
mindenfajta képi jelzést, nonfiguratív 
gesztust és tárgyíasan leolvasható elemet 
egyaránt. 

A „szabad stílus" mellett további fon
tos tényező a teljesen szabad „szubjektív 
szimbólumhasználat", ami szorosan ösz-
szefonódik az eklektikusság és a haleroge-
nilás jelenségével. Az „új szenzibililás" mű
vészei, éppen saját társadalmi és kulturá
lis beágyazottságuk, behálózottságuk tu
datában, számos szimbolikus motívumot 
szubjektíve átértelmezve építenek be ké
pi nyelvezetükbe. Különösen az itáliai 
transz-avantgarde festészetben lűnik ki a 
tradíció sajátosan új értelmezéséből faka
dó szubjektív szimbólumhasználat. Az elő
képek sorában a luturizmus, a metalizikus 
festészet, Chirico ós Cárrá klasszicizáló 
festészete, Picasso klasszicista korsza
kának motívumai, illetve az újralelledezett 
manierizmus, valamint Tintoretto, Cara-
vaggio festészete említhető elsősorban. 

ENZO CUCOHI (1982) 
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Ahogy a transz-avanlgarde festők ezekhez 
az előképekhez közelednek, az jellegzete
sen a nyolcvanas évek eleji szellemi szi
tuáció kifejezésének tekinthető. Nem idé
zetként építik be műveikbe az Ismerős, 
vagy kevéssé ismert előképeket, utaláso
kat, s nem hagyják meg önmagukban, 
érintetlenül. Amikor Malcolm Morley meg
festette HaHaello Athéni iskoláját, vagy 
Vermeer A festészet allegóriája c. művét, 
tudatosan idézetként, mégpedig a nyomdai 
reprodukálás technikai médiumán keresz
tül elénk tárt, nagy mennyiségben iparilag 
előálított termékként értelmezte e műve
kel. Amikor Sandro Chia Michelangelo és 
Tinloretto, Chrrico és Cárrá motívumokat 
dolgoz fel festményein, nem őrzi meg elő
képeinek függetlenségét, hanem azt for
málja meg, ahogy ő, éppen abban a pilla
natban, saját individuális fanláziaképze-
teinek artikuláséhoz, magának, és saját 
szellemi önteremlésének alárendelve, 
pszichikai állapotának függvényében fel
idézi Tintoretto vagy Cárrá egy motívumát. 
A fakturális festés, a zaklatott és indulati-
érzelmi tartalmakat közvetítő ecsetlrás, a 
vizionárius színvilág és a gyakran patolo
gikus, erotikus, agresszív tudatalatti kép
zetek olyan mértékben átalakítják az „ere
deti" motívumokat, hogy éppen csak hal
vány és távoli jelzésként jön be a kultúrtör
ténet, művészettörténet egy-egy motí
vumának emléke. Sandro Chia célja ép
pen ennek az intenziven és radikálisan 
szubjektív értelmezésű, kizárólag sze
mélyre vonatkoztatott kultúrtörténeti 
anyagnak a művészi Én szellemi állapotát 
közvetítő szerepéi kifejezésre juttatni. Szá
mára a művészettörténeti anyag kizárólag 

_ — w w ^ i t u szemeiyre vonatkozlalott, 
bensővé tett tartalékai, forrásai, anyagai 
közé tartozik; ugyanakkor tudatosan úgy 
fejezi ki magát, hogy maximálisan bele
ágyazódik az általa szubjektíven interpre
tált kulturális metaforába. Ez a „transz-
avantgarde" kultúrájának fontos szemléle
ti mozzanatát közvetíti: a tradícióhoz való 
ambivalens viszonyát. Egyrészt ugyanis 
szélsőséges szubjektivizmusa felégeti az 
Én és a történelem közötti hidakat; más
részt viszont éppen az Én művószi-képze-
leti önieremlésének. esztétikai önkiélésé
nek teljessége, szélsőséges szabadsága 
szívja fel az Én számára fontos és benső
vé váló tradíció-rétegekel, a kulturális kör
nyezel, a személyes élmények, a lokális 
tradíciók mozzanatait. Mivel az „új szenzi
bilitás" nem hisz többé a valóság radikális 
megváltoztathatóságának, új modellek köz
vetlen és általános transzponálhatóságá-
nak, merőben új kommunikációs rendsze
rek kialakításának utópiájában, ezért vi
szonya a tradícióhoz bensőséges, mert 
a személyre vonatkoztatott kultúrtörténe
ti, művészeti, mitológiai mozzanatokban 
Önmaga esztétikai megformálásának 
mozzanatait látja. Nyelvújítási kísérlete te
hát számos tradicionális mozzanat ú j ér
telmezését, szubjektív bensővé tételél, ra
dikális (önkényes) személyre vonatkoz
tatását tartalmazza. Az expresszív, pszi
chikai tartalmú szubjektív Irás szorosan 
összefonódik a historizáló elemekkel, egy-
egy korábbi stílus, vagy korábban alkotó 
művész sajátos motívumvilágának eklekti
kus felelevenítésével, stilizáló felidézésé
vel. Számtalan példát említhetnénk a stili
záló felfogásra, melyben a felismerhető 

művészettörténeti anyag sajátosan indivi
duális, radikálisan szubjektív és fantaszti
kus értelmezést nyer; mintegy a művészi 
Én újabb és újabb önleremlési kísérletei
nek díszletéül, jelmezéül szolgál. De ezek 
a díszletek, jelmezek, fantázia-környeze
tek mégis közvetlenül kapcsolódnak a 
művészi Én legintimebb, legbensősége
sebb, legrejtettebb pszichés tartalmaihoz, 
ahhoz a szférához, amit Ammann „Kör-
pergetühT'-nek, testérzetnek nevez; vagy 
amit Woifgang Max Faust a „vágy-kép" 
kategóriájával nevez meg: „A kép mint 
vágy-kép behatol a hajlamok, vágyak, kí
vánságok, sóvárgások ismeretlen zónájá
ba." 7 A nyolcvanas évek „nagy eklekti
káját", ami oly magával ragadó erővel nyi
latkozik meg Sandro Chia. Francesco Cle-
menle, Enzo Cucchi, Mimmo Paladino 
festészetében, éppen a stilizálás, a szub
jektív hlstorlzálás, illetve a legmélyebb
ről feltörő „végy-képek", „testérzetek" 
elemi pszichikai tartalmakat hordozó alak
zalainak összefonódása jellemzi. A n sza-
bad stílus" szubjektív festői gesztikuiá-
ciói szétmarják a stilizáló és hlstorizálo 
formáit, s mégis ezeken keresztül, mint
egy ezek személyre vonatkoztatott törté
netiségén keresztül halnak, s hozzák létre 
a nagy eklektikát. A nagy eklektika művé
szetszemléielében viszont nyilvánvaló a 
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„ H--Man i i iöyiugaimazasa. 
hogy a nyolcvanas évek küszöbén a mo
dern művész nem tud általános érvényű 
modelleket teremteni, nem törekszik - a 
szükségszerű redukción keresztül - egye
temes és általános, használható és ex
panzív modellek felépítésére, mert nem 
hisz semmiféle egyedül üdvözítő princí
piumban, képletben, szemléleti modell
ben, kizárólagos kommunikációs rend
szerben: rezignált szubjektivizmusa ön
magához vezeti vissza mint a kulturális 
metafora „megszemélyesítőjéhez" 
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WOLFGANG MAX FAUST 

Wassily Kandinsky A művészet szel
lemiségéről című esszéjében írja, hogy 
a történelem egyes pillanatai új művészeti 
irányzatok szülelését hozzák. Ilyen lordu-
lat fedezhető fel a kortárs nyugatnémet 
művészet 1980-as pódiumán is. 

Kölnben hat fiatal művész - Hans Pé
ter Adamski (1947), Peler Bömmels 
(1951), Walter Dahn (1954), Georg Jiri 
Dokoupil (1945), Gerard Kever (1956) ós 
Gerhard Naschberger (1955) - szoros 
együttműködésre szánja el magát. 1980 
elején kiállítást szerveznek a Hahnentor-
öurnban, a helyi Hivatásos Művészegye
sület képtárában, és a kiállításnak költői 
címet adnak: Még ha lágyan zeng Is a 
gyöngy tyúk . A falfestmények, gigantikus 
sziluettek, apró szobrok egy autentikus, 
zűrzavaros térbeli műalkotásba olvadnak 
össze, frisseséget ós energiát sugározva. 
A szakmabeliek, igy Jean-Chrístophe Am-
man a baseli Műcsarnok igazgatója és 
Paul Maenz kölni galériatulajdonos, azon
nal felfigyelnek az alkotókra. 

Paul Maenz az Érdekes képek Né
metországból című tárlaton szándékozza 
bemutatni őket. A művészek némi této
vázás után elfogadják az ajánlatot. Maenz 
képtára a konceptuális művészet és az új 
festészet (például az olasz Chia, Clemen-
te, Cucchi és Paladino) áramlatainak szín
tere. Ebbe az izgalmas miliőbe a lialal né
metek saját kreativitásukat kapcsolják be. 
Tarlós párbeszéd kezdődik a művészet
ről: ösztönző impulzusok, képötletek, kri
tikák születnek, illetve válnak közkinccsé. 
A csoport műtermet bérel, melynek címe, 
a Mülheimer Freihéit 110 lesz egyben a 
kollektív művésznév is. Itt valóságos kép
áradat veszi kezdetét; spontánul, lejsza
badultan alkotnak, gyakran közös Festmé
nyeket. A Paul Maenz Galériában (1980. 
november-december) Ina Barfuss, Tho-
mas Wachweger, Werner Büttner, Albert 
Oehlen és Georg Herold műveivel együtt 
kiállított alkotásaikra felügyel az egész 
német közönség. A hálást csak lokozza 
a Der Spiegel alapos riportja, mely ezzel 
a mondattal zárul: „Amitől ezentúl nyilván 
tartani kell: az az új művészet." 

Mi hozta ezt a sikert? Milyen eszmék 
felszínre törése? Ha ennek a mélyére aka
runk tekinteni, a csoport első kiállításán 
a Groningeni Múzeumban készült interjú 
anyagát kell megvizsgálni: 

Mi nem új stílust, új irányzatot, 
legkevésbé egy Mülheimer Frcihcil 
iskolái akarunk, önmagunk számá
ra szeretnénk újak maradni, és te
hetségünket újra meg újra próbára 
tenni - G K 

Nem akarom igazolni azt, amit 
csinálok, nem akarom valahonnan 
levezetni vagy megmagyarázni. Én 
felfogom az ingert és feldolgozom. 



De semmit sem akarok bebizonyí
tani - GN 

Mi állandóan halunk egymásra, 
és rögtön reagálunk a másik niű\é-
re - W D 

A nii fest menyeink hu n nincs 
intc/mcnyellcnes állásfoglalás, mint 
ahogyan a hatvanas evek végének 
művészete telte. M i .. felelnie le seri 
optimisták" vagyunk - GK 

Számunkra nem fontos valami
féle aniieszlétika megfogalmazása -
sem :i forma, sem a tartalom szint
jén. Egy ilyen iránvvéiel gyorsan 
elavulna. Nem akarunk állandóan 
valami vagy valaki, más művészek 
ellen fellépni- Meri mihelyt valami 
ellen vagy, a/t a valamit azonnal vi
lágosan meg kell határozni, köny-
nyen lelisnierhelövé lenni. De ilyen 
ellenfél már egyáltalán nem léte
zik - W D 

A festészetben nem szabad arra 
törekedni, hogy csak egyéni kifeje
zésmódjai alapozza meg az emher. 
Ily módon túl gyorsan kibékül ön
magával. De e/ nem az igazság - l'H 

Nem volt és nincs is semmilyen 
koncepciónk vag> programunk. A 
mi együttműködésünk ;i barátságon 
és a/ olyan tevékenységből eredő 
közös örömön alapszik, melyeknek 
nincs helyük a művészeiben - leg
alábbis a mai felfogások szerint. 
Nem all cmógöti semmilyen racio
nális intellektus, sem a világ ma
gyarázatára való törekvés, és didak
tikai üzenetünk sincs - W D 

Termés/elesén élvezem a si
kert. De hogy valójában mit jelent, 
még nem fogtam fel - CIN 

Hn önmagam számára akarok 
idegenné válni festményeimben. 
Nagyon vonzanak az ellentmondá
sos érzelmek - HPA 

Képeim célja, hogy hatást gya
koroljanak a nézőre. Szerelmet aka
rok, „első látásra". Ugyanakkor azt 
szeretném, hogy kétértelműek le
gyenek. Mindenekelőtt: elbűvölni 
a szemlélőt - GN 

Munkáin folytonossága nem ér
dekel. A diszkontinuitás, az ellent
mondások érdekelnek - GN 

Mihelyt észreveszem, hogy is
métlem önmagam. rögtön tudom, 
hogy nem fejlődöm tovább - PB 

Képeim íóleg asszociációkból 
erednek - nemcsak egyes festmé
nyek, hanem egész sorozatok is. 
A képzettársítások viszont nem al
kotnak logikus láncolatot, hanem 
következetlen módon hatnak. Gyak
ran magam is meglepődöm, hogy 
a gyermekkori emlékek milyen erő
sek bennünk - GN 

Tanulmányaimat a düsseldorfi 
Művészeti Akadémián folytattam, 
a tanárok sora Dcuysszal kezdődött. 
Az 6 tanítása azonban kevésbé be
folyásolt, mert sok „kis beuys"-ot 
láttam futkározni az iskolában - HPA 

Kohi egy kellemesen jelenték
telen város - GN 

Keresem az eró i . hogy örökö
sen újat alkossak, állandóan új táv
latokat találjak. Ugyanakkor az ál
landóság utáni vágy is jelen van. Ez 
talán szkizofréniának látszik. Mun
kám éppen az ilyen ellentmondá
sokkal kapcsolatos - GJD 

A festészet nem társadalomkri
tika. Ez nem visszavonulás, hanem 
a viszonyok tisztázása, józan fel
becslése annak, mit tehet a művé
szet, mit érhetnek el a különféle 
médiumok - G K 

Müveink nem szubjektívek és 
nem magánjellegűck. Mindenkire 
vonatkoznak. Anyagukat a minden
napokból, dc a művészettörténetből 
is merítik - W D 

Képeim szinte automatikusan 
készülnek. Mindig örülök, ha ma
gukkal tudnak ragadni - PB 

Nem igyekszünk elmosni a köz
tünk meglevő különbségeket. Vég
tére is mindegyikünknek van saját 
nézőpontja. Vannak időszakok, 
amikor egybeolvadunk, de aztán új
ra elválnak útjaink - W D 

Távolság és közelség ilyen interak
ciója határozza meg a Mülheimer Freiheit 
jellegét 1980 és 1982 között, rányomva 
bélyegét úgy az egyén, mint a csoport 
munkájára. A Paul Maenz Galéria úttörő 
kiállítását egy önállóan szervezett követte 
a kölni Aríofhe/íben (1981. január), amely 
- összehasonlítva a hahnenlorburnival -
azt a benyomást kelti, mintha megkezdő
dött volna a csoport tagjainak eltávolo
dása. 

Groningenben (1981. február-április) 
Franz Haks inkább úgy mutatja be a kölni 
művészeket, mint egyéni alkotók társa
ságát, nem mint csoportot. Szinte klasz-
szikus módon, lermenkénl egy-egy mű
vész munkái vannak kifüggesztve, a cso
port megszokott interakciós gyakori alához _ 
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en lázító ellentmondásként, Illetve 
kompromisszumként. 1981 júliusában a 
Freiburgi Múvészegyesületben viszont, 
homlokegyenest ellenkezőleg, kaotikus 
képlabirintusl mutatnak be Az Igazi Mül-
heimer Freiheit címmel. Katalógusukat 
napilap formájúra nyomtatták - ezzel is 
hangsúlyozva a produkció szenzacionalis-
ta jellegét. A „megrendezett káosz" elve 
dominált. 1961 decemberében Wilhelms-
havenban viszont a művészek egy közna
pi témára összpontosítottak: Tengerjárás 
és halál. A „genus loci" által inspirált ké
pek a kalózkodás szellemét viszik bele 
a kortárs festészetbe. 1982 májusában 
Wolfsburgban a csoport nagyméretű fal
festmények közös készítésével demonst
rálja egységéi, majd később fehérre me
szelik a képeket. A német művészet át
alakulásának e pillanatát csak videosza
lag örökítette meg. 

A Mülheimer Freiheit nem a modern 
német művészet fejlődésétől elszigetel
ten létezik. Az ő törekvéseik mellett meg
figyelhető a képalkotáshoz való újfajta 
hozzáállás széles skálája. Nyugat-Berlin
ben Salomó, Reiner Fetting, Helmut Mid-
dendorf és Bernd Zimmer festők a „Hefti-
ge MalereP' (indulatos festészet] jelszavá
val újrakezdik az expresszionista tradíciók 
feltárását. Hamburgban Albert Oehlen és 
Wemer Büttner képeik cinikus kifejező ha
tását fejlesztve, a „demokrácia összeom
lását" igyekeznek ábrázolni. A nyolcvanas 
évek eleje óta sok más képzőművész (pl. 
ina Barfuss. Thomas Wachweger, And-
reas Schulze, Martin Kippenberger) te

vékenysége is bizonyítja a festészethez 
való visszatérést. Ez már nemzetközi 
szinten is megfigyelhető. 

A Mülheimer művészei a fiatal nyu
gatnémet lestészet számos kiállításán 
részt vettek: Németországi körkép (Mün
chen-Köln, 1981.); Képváltás (Berlin, 
19B1.); Tíz fiatal német művész (Folk-
wang Museum, Essen, 1982.); 12 művész 
Németországból (Kunsthalle, Basel; Mu
seum Boymans van Beuningen, Rotter
dam, 1982.) A múzeumok és képiárak mű
veik iránti gyors megnyílását a médiumok 
mohó kíváncsisága követte, s az újságok 
meg a televízió hamarosan a „paletta pun
kereinek" kiáltották ki őket. 

A Mülheimer Freiheit óriási sikerét 
jórészt annak köszönheti, hogy „ideológia
mentes" csoportként lépett fel. A nyitott 
struktúra intenzív kapcsolatok teremtését 
eredményezte, és ugyanakkor lehetővé 
(ette a helyettesítést is. Ezek a tendenciák 
a kollektíva fejlődésével párhuzamosan 
növekedtek. Amint a művészek elkezdtek 
egyenként is fellépni és elhagyták a Mül
heimer Freiheit műtermét, úgy csökkeni 
a csoport kohéziós ereje. Egy új alkotótér 
a Maaslrichter Strassén - előzőleg tágas 
gépkocsijavító műhely volt - újra egymás
hoz közelíti őket. De az az alkotói kap
csolat, amely a mindennapos kölcsönha
tásból nőtt ki, nem jött többé létre. Végül 
már csak a különbségek kötötték Össze 
művészetüket. Ez a jelenség tovább erő
södött a mind gyakoribb kiállításokon 
Kölnben, a Paul Maenz Galériában, és 
más városokban is. A rangos nemzetközi 

rendezvényekre szóló egyéni meghívások 
- Velencei Biennálé, 1980. (Dokoupil); 
Documenla 7 (Dahn, Dokoupil); Zeitgeist 
Berlin (Bömmels, Dahn. Dokoupil) - csak 
megkönnyítették a csoport lelbomlásál. 

A Mülheimer Freiheit munkájának 
hátterében a „kép uláni éhség" lappang, 
ami jellemző a vizuális művészei jelenlegi 
helyzetére. Ez hozta össze a kölni alkotó
kat és ösztönözte fejlődésüket. Annak vi
szont, hogy idővel a művészek egyéni 
képzeletviláguk képeihez fordullak, belső 
jelentősége van. A közös tapasztalaiul fel
váltotta az egyéni alkotás. Walter Dahn és 
G. J. Dokoupil folytatta az együttműkö
dést. A Mülheimer Freiheit időszakából 
fejlődött ki a „Harmadik Személy" kon
cepciója, „aki" közös munkáikat „egy 
ecsettel festi". 

Hogy a Mülheimer Freiheit művészei 
szeretik-e még Bemard Büffet-t - azl csak 
egy új interjúból deríthetnénk ki. Ma már 
a kijelentéscsokor jónéhány részletének 
átértékelésére is szükség mutatkozik. De 
ami az 1980-as lordulatot illeti, a valójá
ban sohasem egységes, sokhangú cso
port szóbeli bemutatkozása legfontosabb 
megnyilatkozásuk marad. A vélemények 
egymás mellé helyezése, kölcsönhatása 
radikális változást mutat, továbblépési,... 
új irányzatokat. 

Fordította ANDRICSEK VALÉRIA 

' Részletek a Skot Múvészeli Tanács számára 
készült esszéből 
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MAGYAR- ífÍNTKE 

A három-négy eve larto uj mozgalom, 
ame)y „Iransz-avantgarde". „Neue Wilde' 
vagy ,.New Painting" néven vált ismertté, 
és amely a nagy nemzetközi kiállítások -
mint például a kasseli Dokumenta - hom
lokterébe került, már megkapla alapvető 
kézikönyvét is. A Bonito Oliva szerkeszté
sében összeállított es a Giancarto Potih 
kiadónál megjeleni kötetre gondolok, mely 
nemcsak az avantgárdé megújulásai ha
rangozta be, hanem földrajzilag is árnyal
tabb és kiterjedtebb képet rajzolt erről az 
új izmusrö)- Feltűnő az amerikai hegemó
nia megszűnése és az európai országok, 
mindenekelőtt Olaszország és Nyugat-
Németország kezdeményező szeiepe eb
ben a tanulmánykötetben. Még érdeke
sebb azonban az, hogy a neo-avantgárdé 
hagyományos „nagyhatalmai" mellett egy-
egy lejezet foglalkozik olyan „fehér folt
nak" számító területekkel is. mint a latin
amerikai országok, Jugoszlávia, Izrael 
vagy AuszUéWa. 

Hogy ezeknek az országoknak a mű
vészei már a hatvanas évek óta lépést tar
tottak az egymást váltó képzőművészeti 

i törekvésekkel, azt sokan tudták. Két té
nyező azonban meglehetősen fékezőleg 
halott, és nem engedte, hogy a iŐtőtaiZ\ 
pontosság a monográfiákban és a nagy 
tárlatok katalógusaiban is iiyen hangsúlyt 
kapjon. Az egyik a „központ" vezető sze
repének elve volt - és ezt még a párizsi is
kola tekinlélye vezette be - . innen öröklő
dött aztán át New Yorkra. A rangos avant
gárdé ezért még a hetvenes évek végén is 
mindig valamiképpen New York-i mezben 
jelentkezett, holott ez már nem volt indo
kolt. A másik fékező erő a kortárs művé
szettel loglalkozó nagy múzeumok és ga 
lériák, valamint a velük együtt dolgozó ran 

gos művészeti folyóiratok és könyvkiad
ványok offenzív politikája volt. Csak az ke
rült be a művészeti információk nemzetkö
zi vérkeringésébe, amit ezek a fórumok 
publikállak. A perifériák - és ide tartozott 
tulajdonképpen még Kanada, a skandináv 
országok, sőt sok tekintetben Japán is -
ezért csak úgy és csak akkor szerepelhet
tek, ha sikerüli néhány művészt Milánóba. 
New Yorkba vagy Düsseldorfba „delegál
niuk", és ott azok helyet vívtak ki maguk
nak a különböző könyvek és katalógusok 
oldalain. 

A iransz-avantgarde hulláma azonban 
divatba hozla a nemzeti karaktert es a re
gionális nyelvjárásokat. Talán részben 
ezért döntött a Giancarlo Politi kiadó is egy 
nemzetekre tagolt antológia mellett. És 
ami az új lestóiség mélyebb indilékaü tárja 
lel: divatba jött az eklelikus magatartás, a 
művészi nyelv blaszfémikus és szubverzív 
alapállásból való használata. A sok „vad" 
vagy „csúf", esetleg „irritáló" vonás, ami a 
Iransz-avantgarde mezőnyében megfi
gyelhető, részben a „retrográd", illetve 
„provinciális" nyelvjárások újrafelfedezé
séből és túlzóan harsány használatából 
ered. Talán maga a nemzeti tdióma is egy 
ilyen harsány gesztus, és joggal kérdez
hetjük, hogy egy Anselm Kiefer tényleg 
hisz-e a nietzschei vagy a wagneri pátosz 
feltámasztásában, vagy egy Sandro Chia 
komolyan gondolja-e az olasz „derű" szé
les ecsetvonásokkal fölhordott érvényes
ségét. Talán maga az a tény, hogy ezek a 
művészek ecsetel vettek a kezükbe, ez a 
gesztus is eleve eklektikus, provinciális és 
retrográd? Ugyanolyan stiláris bukfenc, 
mint a ..nemzeti művészet" újralelledezé-
se és hangsúlyozása? 

Kissé hosszan időztem ennek a para
dox helyzetnek a lölvázolásánál, de szük-



séges volt. mert ha a „magyar transz-
avantgarde" képviselőiről írok, akkor ez a 
buklenc még egy bukfenccel bővül. Elő
szór is: a magyarok hiányoznak az Olíva
tele kötetből, mint ahogy Jugoszlávia ki
vételével valamennyi kelet-európai ország 
hiányzik a könyvből. Másodszor pedig: ha 
mégis beszélünk a magyarokról, akkor a 
„magyar transz-avantgarde" kifejezés egy 
eklektikus művészi gyakorlat különöskép
pen eklektikus viszonyok közé került át
vételéről adhat csak számol. Mert „vad" 
festők, blaszfémikus színfoltokat és „ízlés
telen" lormákat feldobáló lialalok vannak 
Magyarországon is. A nemzetközi recept 
szerint ezek akkor számíthatnak jó festők
nek, ha mindaz, amit a vászonra kennek, 
nem egészen őszinte dolog, hanem csak 
tükörbe vágott grimaszok megfestése. Le
het, hogy a magyarok is ezt teszik, de 
hogy ítéljük meg a grimaszaikat, ha az az 
érzésünk - mert hiszen eleve ezt tételez
zük fel - , hogy csak azért vágnak pofákat, 
mert a nemzetközi mintára megjátsszák a 
transz-avantgarde pózokai? Szabad eny-
nylre eklektikusnak lenni? Vagy elképzel
hető lenne mégis az, hogy ezek a magya
rok nem külső ihletei követve, hanem bel
ső fejlődéssel, ösztönösen hallgatva az 
idők szavára fedezték fel a maguk mélyen, 
és roppant időszerűén, „retrográd" fes-
lóiségél? 

Nem borzolom tovább az olvasó ide
geit, csak figyelmeztetem ót, hogy ha a 
transz-avanlgrarde művészettel kíván fog

lalkozni, legjobb, ha annak a macskának a" 
helyzetébe képzeli magát, amelyei a sző
rének a visszájáról simogatnak. Lássuk le-
hát magukat a művészekel! 

Az új festészet Magyarországon egy 
botránnyal kezdődött, egy olyan afférral, 
amely nem érintette a nagyközönség vagy 
a kulturális politika berkeit, annál inkább 
azonban a hatvanas évek ó la színen sze
replő magyar avantgárdé körét. Az tör
tént ugyanis, hogy e szűkebb kör - a het
venes évek folyamán művészeti „elitté" 
érő modem középnemzedék - egyik tagja, 
Nádler István föllázadt a már-már kűlele-

-konslruktivista stílus ellen, ós el- ami e n u " ^ ' - — ~ « 

tika és a blaszfémikus grimasz. Nádler tu
lajdonképpen azt az expresszív absztrak-
cionizmust pótolta velük, amit a nemzetkö
zi mezőnyben a még mindig oly vitás Wil-
lem de Kooning vagy Emilio Vedova kép
visel, és ami annak idején a negyvenes és 
ötvenes években Magyarországon telje
sen hiányzott. Most, az új festótseg hullá
mával igazolva még mindig nem késő ez
zel a monumentális és expresszív erejű 
absztrakcióval foglalkozni. Elkötelezett és 
tragikus hangú művészei ez (képek 1984-
bfl l: Tragikus vörös. Kétféle irányba), és 
lehet, hogy éppen ez a modem pátosz az, 

zö neo-konstruktivista sttius envn, ~« 
kezdett fegyelmezetlen kalligrafikus képe
ket festeni. Nyílt szakítás volt ez a New 
York-i iskola minimai art jellegű kisugár
zásával és az avantgárdé hagyományok 
erkölcsi maximalizmusával. A játékos és lí
rai ecset-táncottatás a vásznon (vagy papí
ron) felbőszítette Nádler baráti körét. Ügy 
tűnt, az ötvenes évek kalligrafikus fes
tészete kerítette Nádiért a hatalmába (ez 
volt a kép 1980 -81 körül), sőt hogy e z a j ó 
festő tovább süllyed az impresszioniszti-
kus líra irányába, és Bazaine vagy Bissi-
ére larka vásznainál köt ki (1983-84 kö
rül). Nádler azonban kitartott igaza mellett, 
és úgy tűnik, hogy sikerrel. A kaUigrátia és az 
impresszionisztikus líra az utóbbi időben 
nagyformátumú és lendületes vonalveze
tésű festészetté ért a kezén. Kissé zavar-

* 3 ezeket a képeket a nem 

kozza meg a műveket. 
A másik stílusváltás kevésbé voll 

szembeszökő, noha lehet, hogy mesz-
szebbre megy azon az úton, amit az új 
festészet is képvisel. Halész Károly, egy 
másik középnemzedékben festő, ugyan
csak a neo-konstruktivista iskola képvise
lője, hívta fel magára a figyelmet egy új fes
tésmóddal, amelynek fő jellemvonása az 
volt, hogy nem hagyományosan, kézzel, 
hanem forradalmi módon, lábbal került ki
vitelezésre. Halász lehúzta a cipőjét, és 
lábfejéi vörös illetve kék festéktálakba 
mártva kezdett a vásznon - amelyet elő
zőleg a földre terített - különböző, szigo
rúan betartott irányokban gyalogolni. Tu
lajdonképpen megmaradt a korábbi - mi
nimai art jellegűen egyszerű - geometri
kus kompozícióknál. Az eredmény azon-

l M ezeket a kópexei a ••««" numpozicioKnai. AZ ere. b*lZ iransz-avantgarde-dal hasonulom ban mégis megdöbbentően más lett. A 
össze• -h iányz ik ugyanis belőlük az eklek- nagyformátú ..gyalogséták" nyoma, ahogy 



a festék „menet közben" elhalványult és 
elfogyott, ahogy a lábujjak lenyomata az 
egész felületet pikkelyes pöttyökkel tarkí
totta, ez a festésmód érzéki szépséggel 
és finom tónusárnyalatokkal ajándékozta 
meg a geometrikus tagolású vászonfelüle
let. Halász - ezt hangsúlyoznom kell -
már korábban is szívesen gyalogolt, csak
hogy akkor rituális méltósággal, perfor-
mance-ok, mélyértelmű művészeti akciók 
lebonyolítása közben (számos fotó ma
radt fenn ezekről a szimbolikus akciókról). 
Most, hogy festékbe lépve és a földre terí
tett vásznon haladva ismételte meg eze
ket a gyalogtúrákat, a Konstruktivista for
mákat lágy festői ködökké hordta szét a 
lábaival. „Felvédők" - magyarázta egy
szer a kész és falraakasztott képekel. Az
tán akkurátusan összehajtogatta és a ru
hásszekrénybe helyezte őket. 

Ma már többen „vadulnak" a magyar 
avanlgarde középnemzedékének köré
ből. Nádler barátja, Bak Imre, aki szintén 

24 

a monumentális geometrikus formák mes
tere volt, a hetvenes évek vége óta egyre 
eklektikusabb módon bánik el művésze
lével. E\őször a folklorisztikus jelek igéze
te foglalkoztatta, majd minden szabályi és 
fegyelmet lelrúgva a legváltozatosabb for
mák szabad kompozícióit festi - hideg lej
jel , de vérlázító stílustalansággal. Munkái, 
az épitészeli posztmodemizmus szelle
mévei rokoníthatók. Ugyanennek a nem
zedéknek egy másik tagja, Keserű Ilona, 
tulajdonképpen nem váltott stílust, ö min
dig is meglehetősen szabad festőisóggel 
festett. Nagy színérzékenységű vásznai 
legfeljebb újra lendületesebbek lettek, az 
ecsetvonások újra gyorsabbakká, megint 
jó) kövelhetókké váltak. Keserű az a festő 
Magyarországon, aki nélkül a tiszta színek 
erőtlen házalók módjára kopogtatnának 
műteremről műteremre, és akit a festői 
stílus új hulláma most megint igazolt, és 
újra munkával látott el. 

Mindez azonban még nem transz-

avantgárdé, legfeljebb rokon vele, vagy 
„jobb" annál. A Rabinext s túd ió néven is
mert baráti kör voll az, amelyik rátalált arra 
a parodisztikusan gátlástalan magatartás
ra, ami a nemzetközi transz-avangarde-
nak is ismertetőjele. Az igazság az, hogy 
magát a magatartást - amit így jellemez 
helnénk: „mi vagyunk hatalmon!" - és igy. 
idézőjelben! - ezt a felszabadultan lezser 
és rámenős stílust egy akcióművész, Ha
las Tibor találta föl először Magyarorszá 
gon. A korán elhunyt Hajasnak sikerüli 
szinle pillanatok alatt elérnie, hogy a ma
gyar neo-avanlgarde-nak az a része 
amelyik a hetvenes évek folyamán kon 
ceptuális művészettel és perfomance-szai 
foglalkozott, a nyomába szegődjön, nála 
ministráljon, és álessen azon a transzcen 
dens bukfencen, ami után már csak fejre 
állva, nyelvet Öltögetve vagy egyszerűen 
zsebre dugott kézzel sétálva látjuk a fiatal 
művészeket. Annyira leszoktak arról, hogy 
féljenek, hogy már attól sem féltek, hogy 
lekésik a nemzetközi művészet valamelyik 
gyorsvonalát. Hosszú idő óta - a szecesz 
szió óla? - először történt meg. hogy a 
magyar művészek azért tudlak lépést lar-
tani az eseményekkel, mert ezek az ese
mények velük történlek meg. 

Kezdjük talán Kelemen Károly radí
rozott képeivel, aki többek közi Joseph 
Beuysol is megfeslette (ceruzával!), hogy 
aztán, legalább is részben, kiradírozhas
sa. „Az új festészet morális ellenforrada
lom. Létélményból fakad. Létélménye a 
Semmi, azaz a mindent lehel" - olvassuk 
egyik nyilatkozatát a Rabinext stúdió kata
lógusában. „Gátlástalan a stílussal szem
ben, mert kizárólag a mentális formálási 
igény hajtja - egyfajta mentális imperializ
mus. . . " , folytatódik a szöveg. Kelemen 
valóban „imperialista" módon hódit és ki
zsákmányol. Csak azt teszi, amit a jó ízlés 
is tilt, amit nem szabad. Legutoljára egy 
sor klasszicista festmény leinagyított feke
te-fehér fotóját festette át durván szürke 
sz í nekkel, korábban azonban hasonló
képpen járt el több négyzetméteres felüle
tű tök-ászokkal és más kártyalapokkal. 
Eleme a fülsiketítő eklektizálás. Melléke
sen jegyezzük meg: ö bocsátotta barátai 
rendelkezésére a „Gyönyörű ez a mai 
nap" feliralú egykori fotóműterem helyi
ségeit, a Rabinext stúdiót. 

Birkás Ákos valamivel idősebb és 
művészetének bonyolultabb az előtörté
nete. Fényképezett és szociológiai tartal
mú realista képeket is lestett. Jó író, kitű
nő pedagógus. Talán mert olyan bonyolult 
ember, hatott rá annyira felszabad ilóan az 
új festészet expresszív erejű forradalma. 
„Most már mindegy. Béke van. Próbáljunk 
boldogok lenni: vízbe merülni, repülni, tűz
be bámulni és végigfeküdni a fö ldön. . . " -
írta egy napló-jellegű szövegében. És 
mindezt miért? Mert nagyon szerettem 
a radikális művészetet és nagyon bán
kódom elmúlása miatt . . . " Birkás azóta 
lestós közben tényleg a tűzbe bámul, a 
lángokat lesti, bármit is lest. Ez a bármi 
közben hegyre, vízre, az őselemek többi 
formáira hasonlít. Mindig felfelé tör, min
dig a gravitációtól akar szabadulni. Lehet, 



hogy Birkás művészele lényleg csak az 
avantgárdé elmúlása miatti rezignáció. De 
olyan, amit az ellenség megtévesztésére 
extázisba csomagoltak. 

Károlyi Zsigmond utolsó sorozata 
kél látszólag összebékithetetlen elemet 
egyesít: a geometriái, amit nála a távol-
keleti tangram formák képviselnek, és a 
ruhátlan emberi testet, amit részben vagy 
egészben ezekre a tangram-idomokra lesl 
rá. A képforma sem követi a hagyomá
nyos négyszöget, többnyire rombusz ala
kú, vagy hatszögletű felület. Károlyi talán 
az egyetlen az új festók közöli Magyaror
szágon, aki nem provokál. A meztelen fér
fitest, amil lesl, és ami többnyire torzó, tö
redékes, klasszikus áhítatot és majdnem 
liziani festóiséget sugároz. Ha lehetne ar
ról beszélni, hogy az akrfeslésnek van egy 
minimai an ágazata, vagy fordítva: hogy a 
minimai art geometriája képes az akt-tor
zók megjelenítésére, akkor Károlyi ezt az 
eklektikát gyakorolja. Szelíden és üveg-
liszla átlátszósággal, mint egy múzeumi 

l torzó lölé hajló Rilke. 
^ A társas festés magyarországi pél

dája lelt a „Vetó-Zuzu" páros. Vető Já
nos és Méhes Lóránt társulása. Képeik 
az új lestóiségnek azt az ágál képviselik, 
amelyik nem expresszív és nem is bárdo
latlan durvaságú, hanem a dadaizmusra 
emlékeztető humorból, „blödli" játékokból 
táplálkozik. A kiindulási alap mindig vala

milyen közéieM paródia vagy abszurd 
science-fiction öttel, amelyet színes orna
mentikába csomagolva, üveggyöngyökkel 
kivarrva vagy mesés csillagokkal, olvas
hatatlanul tarka szövegekkel díszítve tá
léinak. Az eredeti képötlet eközben telje
sen átalakul, győz a játék és a tréfa, az öt
let visszalép és ami a színen marad, az a 
festészet. Azért lartom a „Vető-Zuzu" 
képeket fontosnak, mert ez a könnyed, 
már majdnem dekadens perlekció, ez az 
elegáns eltáncolás a nyögve-nyelős „elvi
eszmei" tartalomból ritka dolog Kelet-Eu
rópában. Többnyire fordilva szokott tör 
fenni: a művészek valami jót látnak a vi 
(ágban, de mire megfestik, agyonlerheiik 
állásfoglalásaikkal, e\ronf\ak. A „Vető-Zu-
zu" képeknek ezzel s2emben a stílus a lő 
erejük, holott ez a stílus volt az. amire a 
két művész munka közben a legkevésbé 
gondolt, amit a legkevésbé akartak. Lehet, 
hogy csak véletlenül sikerült igy, lehet, 
hogy csak azért, mert „nem figyeltek 
oda?" Veló és Méhes további pályafutása 
talán azon áll vagy bukik, hogy továbbra is 
képesek lesznek-e erre a bravúros kötél-
láncra; bekötött szemmel, csak légycsa
pókkal egyensúlyozva. 

Bara\i korúkhoz tartozik Szirtes Já
nos, akinek a képei - érzésem szerint -
csak külső fogódzók azokhoz a barbár rí
tusokhoz hasonló akciókhoz, amik műkő- — , 
désének fő területét alkotják. Szirtes sokat iE9YEZNE. 

fest, és matú^rn mindig ugyanannak a 
ke\íéktámak^aarab)aH ismer\ük fel a ké
neken: g w s lovasfigurát, primitív irás\e-
leket, mmutol. vagy szabad vonalveze
tésű af^t-nyomvonalakal. Uagy ereje a 
méretek é s a^ tnamika korlátlan növelé
sében van. Egy művész, aki permanens 
kiforrallansagavai lep meg, s akinek első
sorban a lendületfcátütő erejű. 

Pext köré csoportosul! fiata-
:ek hatása az uMbbi másfél-

sokfélé érezh j^rPInczehelyl 
Ski e lsősor^^Hotókka l és az 

fülö szít a rad ia tokka l dolgozott, 
zon az jÉrt , hogy nagyméretű 

í tö iségjpe és érzékiségébe oldja 
)bi intellektualizmusát. Vannak 

ilyanok, akik mindig is az érzéki 
s z e n i l i t á s tartományaiban voltak ott
hon, mint Wahorn András, a BIZOTTSÁG 
nevű rock együttes tagja, és barátai, fe-
Lugosy László 4 a g y efZámbó István. 
Valamennyien My olyan dekoratív neo-
dada képző műÉ&szeti stílust hoztak léire, 

I k humorú zenei levékeny-
t el. és a méretek növelé-

j színek, a festóileg is V 
' felületek megdolgozásáv, 
'Xlet t" festészet, a z j j ^ ; 
s vicc felé T"' 

F. a zene t 
vagy e; 

is ki-
iával 



másik póluson a festők közöíí is teret hó
dít. A „Vetó-2u2u" páros is alakitotl egy 
házi zenekart, a vicc náluk is kiegészült a 
hangok és zörejek dionüszoszi dimenzió
jával. 

A pillanatnyi kép azt mutatja, hogy az 
ilyen művészek napról napra szaporod
nak. Szinte napról napra új nevekel kell 
megtanulnom: Mazzag Istvánét például, 
aki főiskolás létére betört a festők élme
zőnyébe, vagy Soós Tamásét, aki e cikk 
írása közben küldte el kiállítási katalógu
sát: nagylélegzetú, dinamikusan festett 
„vad" képek reprodukcióit. A sort még le
hetne folytatni. 

Fontos - és magyar viszonylatban 
meglehetősen új - jelenség, hogy ezek az 
új festőiséget képviselő képek szinte meg 
sem száradtak, s máris kiállításra kerül
hetnek. Budapest és a kulturális rendez
vényekből részt kérő néhány vidéki város 
galériái és kiállítólermei az utolsó kél 
évben egy sor tárlaton mutatlak be a fölso
rolt művészek munkáit. Külön is kiemel
ném a Fészek Múvészklub Galériáját, 
amely már 1 9 6 1 - b e n elkezdte a fiatalok 
szerepeltetését - s mellettük röglön egy 
válogatási a nyugat-berlini Neue Wílder 
csoporttól is kiállított. Míg egyrészt a bu
dapesti Műcsarnok a közelmúltban az es
sem Folkwand Múzeum gondozásában a 
német új vadakat fölsorakoztató Metzger-
gyüjleményt mutatta be mint reprezenlatív 
kortárs művészeti irányzatot, addig egy 
sor kis ktállítóterem illetve kultúrház (em
lítsük meg név szerint a Műegyetem Ber
csényi úti diákszállójának galériatermét) 
folyamatosan ad teret a fiatal vagy még 
fiatalabb magyar művészek kiállításainak. 

Az összkép tehát mindenképpen azt 
mutatja, hogy az új lestőiség meglehető
sen sponlán módon fejlődött ki Magyar
országon, s ha mégis hiányzik a magyar 
„vadak" tevékenysége a nemzetközi tárla
tokról vagy antológiákból, az inkább szer
vezési és financiális okokra vezethető 
vissza, amíg a magyar műkereskedelem 
és művészeti publikáció nem tör magának 

utat a nemzetközi művészeti élet dzsun
gelében, addig hiányozni fog az a véhicu
le i s , ami az újabb művészeti áramlatokkal 
párhuzamos magyar létesítményeket az 
európai mezőnybe \unat\a. 

Érdekes azonban még így is bizo
nyos különbségekre rámutatni, o\yan 
vonásokra, amelyek sajátos ízt és sli\usl 
adnak a magyar munkáknak. A nemzetkö
zi irodalom állandóan visszatér a Iransz-
avan\gatde belső szabadságélményére, 
arra a nagy föllétegzésre. amit az jelentett, 
hogy az egyes országok italai művészet
nek végre szabad volt például nem ameri
kainak lenni: hogy végre kitombolhatták 
maguka\- Ehhez az általános szabadság-
érzethez aztán még az is hozzájárult, 
hogy a Iransz-avanigarúo ledobta magáról 
a hatvanas évek vége ó la kötelező abszt
rakt aszketizmust és pszeudo-tudomá-
nyos körülményességet- A német ú j va
daknak pedig külön is felszabadító él
ményük, hogy már nem kell törődniük 
apáik bűntudat-komplexumával, és nyu
godtan lehetnek németek, szabadon foly
tathatják ott, ahol a német expresszionista 
iskola a maga gótikus szertelenségét el 
annak ide\én abbahagyta. Milyen szabad
ságélmény az, ami a magyar ú j festőisé 
get táplálja'? 

Bizonyos, hogy a New York-i iskola 
nyomása Magyarországon nem volt olyan 
bénító, mint egyes nyugat-európai orszá
gokban Sokkal nagyobb szerepe leheléit 
a klasszikus avanlgarde-tól átörökölt er
kölcsi és intellektuális maximaiizmus nyo
másának. De mivel a hetvenes évek eleje 
óla ez a neoavanlgarde Magyarországon 
is zavartalanul fejlődhet, megérett a hely
zet arra, hogy a fiatalabbak ráunjanak és 
föllázadjanak ellene. Végül is azonban a 
legfontosabb ihletóeröt a magyar társada
lom utolsó évtizedeinek konszolidációja 
adta. az a körülmény, hogy talán az éppen 
most önállósuló lestőnemzedék az első, 
amelynek már nem kellett a stiláris sza
badságért, alapvető jogokért harcolnia. 
Mohó és fiatalos erővel vetlek tulajdonba 
a múllat. a stílusok örökségét és e stílusok 
közt az avantgárdé kiélt évtizedei is csak 
kulisszakéni, csak kelléktárként szerepel
nek 

Kelemen első pillantásra oly arrogáns 
fogalmazásai - az új festészet egyfajta 
„menlális imperializmus" - így kell érte
nünk. Ezek a tiatalok r e m egy kis ország, 
hanem egy nagy birodalom polgárainak 
érzik magukat, és ez a birodalom a mű
vészei egyetemes kincsesiára: benne vég
zik groteszk tornamutatványaikat, ott tom
bolják ki magukal. A művészettörténeti 
szakirodalom megoszlik a transz-avant-
garde értékelésének a kérdésében, még 
mindig sokan vannak, akik manipulált 
pszeudo-lázadásnak, vagy sajnálatosan 
infantilis ál-kamaszkodásnak fogják fel az 
egészei. Lehet, hogy az idő ezekből a 
fenntartásokból is sokat igazol majd. Egy 
azonban bizonyos: a művészetnek szük
sége van azokra a periódusokra, amelyek 
során lerázza magáról a megmerevüli 
esztétikai normákat. Hogy ezek a normák 
mosl éppen a korábbi avantgárdé művé
szet normái, az majdnem véletlen. És 
hogy a művészekel éppen ezek a normák 
nyomasztották, nem pedig a huszadik 
század megújuló társadalmi traumái, az 
ennek a nemzedéknek a számára löbb 
mint nagy nyereség - majdnem luxus. 
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UGREN: A nyolcvanas e ^ k k f i z d e t é n a 
festészetben bekövetkezett vS^taá&okat 
a kritika az ú) kép terminussal jelölte 
Lényegében mit fed ez az elnevezés? 

DENEGRl: A besorolás, a terminológia-
meghatározás szükséges rossz a modern 
művészetben, A kritika és művészettöné-
net minden jelenséget „megkeresztel", 

^ ^ ^ W ^ ^ ^ m i ^ u y m e r t é k b e n vagy tel
jesen ö n k é n y e s e ^ ^ t ^ ^ n i n u s o k - annak 
ellenére, hogy nem képesek a jelenségek 
lényegének pontos meghatározására, mé
gis elősegítik azt; ez egyfajta konvenció, 
hallgatólagos megegyezés, aminek tuda
tában kifejezhetjük gondolatainkat. Ha
sonló a helyzet az új kép terminussal is. 
Mindjárt el kell különítenünk az új festé
szet fogalmától, amely a hetvenes évek 
második felére jellemző, és elementáris, 
analitikus festészeti eljárásokat alkalmaz 
Az új kép (Amerikában New Image, 
O l a s z o r s z á g b a ^ i ^ g ^ B j Q g g l n e ) ter
minusban a kép fogain-
hanem látványként kell értelmezni, 
deoval, filmmel, fotóval és más új médíu 
mokkái való csaknem évtizedes kísérlete
zés után a művészi gyakorlat újra szem
bekerült a festés és rajzolás problemati
kájával (ami azonban még nem jelentett 
„visszatérést a figurához"). Az új látvány 
bonyolult összetevőkre bontható: affinitást 
mutat egyes előző irányzatokkal, első 
sorban az expresszionizmussal, ugyanak 

kor a művészi "szuj ~ 
alkotó öYitu1^Mí^pBnlS7ir~AUTOMATJKUS 
szférájából. A nyolcvanas évek képzőmű
vészeti ábrázolására jellemző, hogy elveti 
a kép tömegkommunikációs közvetítő jel
legét, amivel például a pop-art és a hiper-
realizmus ettek. A kép (a látvány) most a 
művészi képzelet és kézügyesség egysé-

** gének gyümölcse, és az összes felismer

hető történelmi relerancía ellenére egy új-
ta látványt képez. 

U G B I ^ ^ K ö z i s m e r t , hog^a^ "mWészek 
elutasítanak mindenféle besóVlásl^ 
nológiai korlátok közé szorítá^k H o g J 
értékelik hát az ú j képhez való t ^ o z á s i * 

KEREKES: Az új kép feltételes lerü 
és feltételes művészet is - tehát én i s i 
viszonyulok hozzá. Feltételesen tartózd1 

az új festészethez, feltételesen a transza 
avanlgarde-hoz, feltételesen mindahhoz, 
amiheafcknt ika az utóbbi időben sorolt. 

UGREN: A h l N f c ^ ó v e k során munkás
ságának j e len iősra^á íkópez te a kon
ceptuális művészet. ̂ f f lMÁsz te t te arra, 
hogy isméi a festészet felé^Wuljon? 

KEREKES: A tárgy nélküli új m ű v e l i 
korlat térhódítása idején, 7 0 és 7 5 közS ^ 

iám is olyan kifejezósrendszer épfté-" 
tam, amelyben a látvány nem 

o b j e k t u á T I s ^ l ^ t h e z kötött Egy pilla
natban mégis u g r ^ ^ m , az alkotónak 
szüksége van arra, h o g ^ t e # t e t t világa 
az anyaggal való közvetlen kapcsolatból 
szülessen, hogy csak meghatározott di
menziójú leiületek szolgálhatják a művé
szi kifejezőéről. Az új művészet tárgynél
külisége elsősorban tehát az önkifejezés 

áÉ^jÉ^gt^^^ vetülete, egyfajta kom-
munlkaciosleheLóség, melyet számos új 
trend esztétikai közlésformájának hatása 
és a folómédium térhódítása váltott ki. A 
konceptuaiizmus a művészetről való gon
dolkodás, eszmélet kifejezője volt. A kor 
szavát megértő embernek azonban min
dig szüksége van valami újabbra, a „más
ra". Éppen ezért fordultam a hetvenes 
évek közepén egy módszerében új , kofo-

risztikus ós f i g % i s festészethez - nem is 
sejtve, hogy kéő%b ez a szenzibilitás fog 
megjelenni, és v í z i s z o n y latban is ural
kodó művészi i r á n ^ w t á fejlődni 

UGREN: A h e t v e n e s e k ú] művészet i 
gyakorlatához Marija mago j lov ic mun

k á s s á g á n a k egyetlen r é c é v e l sem kap-
jsolódott. 

AGOJLOVIC: Jesa már ék í t e t t e azjn-
d i v w á l i s orientációt. Ez a z v n egyetlen 
hovaMozásom. Saját utamat járom, ami 
á l landovr iyező nálam témától, módszer
től f üggew iü l , akár rajzról, festményről, 

^kollázsról másról van szó. . . Nem 
fe l tem közvemnül részt a hetvenes évek 

r ténéseiben.^B élénk figyelemmel k i 
ttem az esernwyekel és kétségtelen, 

hoht mindez erwbm is elmélkedésre 
k é s M e t t , á t h a t o t t a ^ z új gyakor ié t ta-
pasz fw ta i . TermészeWs, hogy nemcsak 
egyénnwőfesz(tésünk]winem a kor szel
emé i s M e n van munkéJBtban. Ilyen órte-

us köszönhe lekv lami t a hetve-

U G R E N \ A A t venes és nyolőfcnas évek 
művészi ^USze tessége inek ^ ^ z e v e l ó -
sével a k r i t r t t o k egy része arran meg
győződésre jutott, hogy az új k é p * 
térés a tradicionális festészethez, v h ö k 
hogyan ítélik meg a helyzetet? 

DENEGRl: Amikor az előző évtized végén 
jelentkezett ez az új törekvés, rögtön fel
vetődött a kérdés: vajon a festészet most 
reakció az előző periódusra, vagy egysze
rűen csak „visszatérés a rendhez" vagy 
ugyanannak a klímának szülötte, amely-



ben a hetvenes évek új gyakorlata is 
meglogant, kifejlődött. A válasz keresése
kor abból a tényből kell kiindulni, hogy 
minden kornak és generációnak megvan a 
maga önkilejezési igénye: a művészei 
mindig spontánul és egyedi módon tör fel; 
így történt ennek az évtizednek a kezde
ten is. Bizonyítja ezt, hogy az új irányzat 
nem egy körülhatárolható közegben szü
letett s terjedt onnét el, hanem egyidejűleg 
jelentkezett számtalan környezetben, ahol 
a fiatalabb és egészen lialal művészek tel
jes egzisztenciáját áthatotta a „korszel
lem". Az viszont kétségtelen, hogy művé
szetük egészen más volt, mini az őket meg
előző: a hatvanas évek végén és a het
venes évtizedben a művészi gyakorlat a 
műtárgy dematehalizációja jegyében lé
tezett, új technikai médiumokat használt 
fel, inkább az életvitelben, magatartásban 
nyilvánult meg, mintsem autonóm, befeje
zett művekben, esztétizál! tárgyakban. 
Nem kell rejtegetni, hogy ez a művészet a 
kétkedés szelleméből lakadl, ami a hatva
nas évek végén az alternatív kultúra szá
mos területéi áthatotta, és erős meg nem 
értésbe, ellenállásba ütközött. Mindezek 
tudatában nem meglepő, hogy még a kon
zervatív kritika is rögtön üdvözölte a mű
vészek „visszatérését" a festészethez: lel
kesedésük azonban gyorsan lehűlt, mi
után közelebbről megismerték, milyen is 
valójában az új kép: Iragmentális, nem-
eszlélikus, összecsapott, provokatív, neu
rotikus. Az új kép (amennyiben valóban 
az. s nem gyönge utánzata) folytatja az 
akadémiai konvenciókkal való dacol ás 
szellemét, a kisszerűség iránti ellenállást, 
egyszóval a „jó festmény" ismérvein kívül 
áll, nem zárva ki azt. hogy fiatal és friss, 
gyakorta kitűnő alkotásokról van szó. 

UGREN: Melyek Kerekes László és Maríja 
Drago'fiovié alkotó módszerének jellegze
tes vonásai? 

KEREKES: Festékkel dolgozom, s hogy 
milyen anyagra, ezzel kapcsolatban nin
csenek különösebb előítéleteim, megrög
zött szokásom. Mivel sokai alkolok, tech
nikailag könnyebb kis formátumokra feste
nem. Ez a munka mindennapjaim szerves 
részét képezi. Képeim erőteljesek, mond
hatnám expresszívek. Ami pedig a festők 
összehasonlítását és szembesítését illeti, 
érzésem szerint ebben a műfajban lehe
tetlen, hiszen a kiállítók mindegyike na
gyon is jellegzetes egyéni világgal rendel
kezik. 

•RAGOJLOVIÓ: A tárgyak csak akkor ér
dekelnek, ha érzelmi viszonyulást válta
nak ki bennem alakjukkal, jelentésükkel, 
kifejezőerejükkel, eredetükkel, az időt jel
ző létükkel.. . Környezetem tárgyairól -
némelyik még gyermekkoromból szárma
zik - rajzokat készítettem: ezek kedves kis 
üveg- ós porcetántárgyak voltak, különféle 
tükrök, melyeknek sajátos varázsuk voll -
valamennyit eredeti nagyságban ábrázol
tam. Azután együtt állítottam ki a rajzot s a 
model l t Kihívást jelenten közszemlére 
tenni a tárgyat és reális tükröződését, el
határolódni az emocionális viszonytól. 
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„ i ot bez nasli 
I t e . 
UGR£N: A Let bez naslova [Repülés c ím 
nélkül) elnevezésű kiállítás katalógusában 

j (Cvijeta Zuzonc Galéria, Belgrád 19B3.) 
Ű n azt említette, hogy csak három szint 
tart számon. 

ORAGOJLOVIC: Leggyakrabban a szűr 
két használlam, mert magában hordozza 
az összes többi színi. Mikor a tengert 
festettem, természetesen a kék és a fehér 

k sem hiányzott a képről. Minden teljesen 
V reális volt, hosszú idö telt el a látványtól 

való elragadtatás, s ennek a látványnak 
tökéletes koncentrálással, tetjes nyuga
lomban való életre keltése között. A rajzzal 
azonban más a helyzet, szürke szín he
lyett pauzzal dolgozom, mert diffúz, egy
idejűleg elnyeli és elereszti a lényt. A feke
te és a fehér papírt is alkalmazom, ezek 
\öeális háttérként szolgálnak a tárgyak
hoz, melyeket nem kell környezetbe he
lyezni. A tárgy önmagában is elegendő -
csak a nézőjével korrespondát. Ebben 
az áltandősultságban füzérszerúen tűnnek 
föl a tárgyak. Én egy esztendő alatt keve
set produkálok: valószínűleg ez a mód
szer vezet el eqyta\la analitikus kifejezés
hez 

UGREN. Az ilyen hosszan tañó folyamat
ban mi köl i össze az elsődleges él
ménnyel ós ideával? 

ORAGOJLOVIC: Sok időre van szüksé
gem, hogy valamit elkészítsek. Gondolko
dom róla, végtelen filmként pereg ben-

De n e m . . . Mikor befejezem a munkát, már 
sajál súlya van, mert kihordtam magam
ban, megkapta a neki járó magzat-\dót. Én 
az első elragadtatás mlenzitásához igazí
tom a távolságtartás mértékét, a bűvölet-
hez, amely messzire ragadna, a szenti-
mentaüzmusba, túl erőleves lenne akkor 
röglön. . . Ezt a fogast például három év 
után rajzoltam meg. 

I iTTliT 
j UGREN: Kerekes Lás2lo képei gyakran 

1 eltérnek a hagyományos négyszögű for-

I mátumlól. 
KEREKES: Az ú j kép jellemzője, hogy 
csak látszólag követi a hagyományt. A for-
mája is elősegíti, hogy ne az akadémikus 
festmény képzelél váltsa ki belölünk, alap
anyagától függetlenül. Véleményem sze
rint szükséges, hogy a képek időnkén! 
szokatlan alaküak tegyenek, még ha a for
ma mini fenomén nem is meghatározó 
erejű a művészet egy-egy pillanatának jel-

j lemzésében. Az utóbbi 70 -80 évben a lor-
" mabonlásnak egész légiói jöttek létre, me

lyek mindegyikének megvolt a maga aktu 
ális jelentősége. Formáim nem annyira 
különlegesek, hogy formabontásról be
szélhetnénk, ám a négyszögbe-halarolt-
ság lezárja a teret, s ez számomra időn 
ként gátló tényező. 

UGREN: Festészeftmódszere nem követi 
az előzetes rajzolás majd festés sorrend
iét, hanem a kettő egy akcióba forr. A lát
vány a festékkel való gyors és közvetlen 
munkából tor elő"7 

1 " - - ' . e s » rei. Egye™ kife/e-
úton 

t az magából a2 alkotójából lakadoan az O 
adottságaiból eredben érzi a ligurak es le
iületek ..szerepeltetésének' módjai. 

I UGREN: Igen gyakran alkalmazza a lotog-
I ráfial, milyen funkciója van ennek a ké-
| pen? 

KEREKES Az uj művészeiben szerzet! 
egyik tapasztalatom a fotónak mrnt mé
diumnak a használata Egy másik lurcsa 
médium, a xerografía révén a fénykép vi
zuális alkotásaim elem¿u¿ "¿i» »— 

képbe. 

r x c n c r s c a AZ uj művészetben szer 
egyik lapasztalatom a fotónak m.nt mé
diumnak a használata. Egy másik lurc 
médium, a xerogrália révén a fénykép 
zualis alkotásaim elemévé vált szerves 
beepul a képbe, nem pedig bizonyos esz
mék, események közvelilője-regisztráló-
ja-dokumenlálója. A xerográfia - terme
szeiéből, technikájából eredben - uszia 
.festészeti' médium. 

( UGREN: Marija Dragojlovic az említeti ka
talógusban elmondja, hogy a térben a ho
rizontális! tartja izgalmasnak, melyei felü
let, kontúr. h e l V 7 e t m p n h a l á m , A 
rizontálisl tartja izgalmasnak, melyei lefü
lel, kontúr, helyzetmeghalározó szerep-
ben^ alkalmaz. K,(e„ené ezt részleteset,-

UGREN: Itt nincs helye a hosszabb 
dolásnak és komponálásnak? 

S DRAGOJLOVIC: Mrvel sokkal az ihletés I 
ulán alkotok, az elsődleges elmeny telje-

m sen lenyugszik. A látványt rögzítettem, a 
tárgyat megörökítettem a maga mozdulat-

' lanságaban, a tér csendes, statikus álla
potában, melyei a horizoni sejtel. A hori
zontális az egyellen vonal, amely ezt az 
élményt sugározza. 

után alkotok, az elsődleges elmeny telje
sen lenyugszik. A látványi rögzítettem, a 

san készülnek el. ám még a bonyolultabb ^ tárgyat megörökítettem a maga mozdulat-
szerkezelűek is bennem élnek, és egyik ™ lanságaban, a tér csendes, statikus álfa-
percről a másikra törnek lel. Egyéni kileje- ' 
zésmódom követeli meg, hogy ilyen úton ; 

realizálódjék a mű. 

átgon- UGREN: Mire ügyel különösen a tárgy t 
a rajz ambieniális „szembesítésekor'"* itésekor'"> 

DRAGOJLOVIC Fontos szamomra, hogy 
a tárgy rajza precíz, lénykozlöen ponlos 
legyen, a szint es anyagot következete
sen éieirekellő... A tárgy megkettőződik. 
" " " " " - - • - 3 S nagy

iig lukor-

KEREKES: Valóban, a mű szerkezelén 
sohasem töprengek; akkor sem tettem. 
mikor a konvencionális festmények ta- , v » ; c " ' ° « " « tr& anyagot KO vei kezet e-
nulmányozásakor erre kényszerileni igye- s e n elelrekellő. A tárgy megkettőződik: 

| keztek. Lényegében a kompozíciót nem ^ először is szembesül lermészetes nagy-
lehet vázolni, analizálgalni, tanulmányoz- | ságu. hiteles másával, a rajz pedig lukor-
~'~ Amennyiben egy mű felépítése kiváló, | | g a^gy 



\ d,Y \ l / . O L Á 
ként követi. Lényegessé válik a tárgy és 
rajz közötti lér, mert e kellő egymásra ha
tásában érzékelhető mikro-ambientusl te
remi. 
UGREN: A kritika okkal kerüli, hogy a 
nyolcvanas évek stílusának nevezze a 
nyolcvanas évek művészetét. Ehelyett 
rendkívül eltérő utakról és az individuális 
irányzatok sokaságáról beszél. Hogyan 
kell értelmezni mindazt, amit ma a művé
szi pluralizmus fogalmához kapcsolunk? 

DENEGRI: A jelenkor művészi pluralizmu
sa nem más, mint egyéni világok áttekint
hetetlen „térképe", melyek között nem jön 
létre versengés vagy eleve adott tételek
ből eredő hierarchia. Az az igazság, hogy 
- a közösségi munka néhány tudatosan 
választott formája mellett - ugyanilyen szi
tuáció alakult ki a hetvenes évek művé
szetében is, különösen azokban a kifeje
zési formákban, amelyek a művész sze
mélyiségéhez, testéhez, „bőréhez" kap-

— csolódnak (pertormance. hody art ós rokon 
„viselkedési" formáik). A pluralizmus esz
méje a művészet immanens természeté 
bői fakad; ez az egyetlen normális és el 
fogadható állapota (jobban mondva moz 

I gása) a művészetnek. Akkor hál miért kell 
mindezt vilatni? Úgy tűnik, azóri, mert ez 
az eszme ad (ós adnia kell) egy konstruk
tív modellt a szociális magatartásra: a kü
lönbségre és különbözőségre való jogát 
a múvész(et) átviszi a hétköznapi életre. 
Bár a mai világban nincs lehetősége, hogy 
de facto megvalósítsa előrevetített vágya
it - mint ahogyan azt a történelmi avant
gárdé konstruktivistái megtervezték a tér-
viszonyok s tárgyak esetében - , mégis 
igen fontos, hogy a művészet pluralista 
volta tudatosítsa az emberekben az ideát: 
gyakorlatilag számtalan alternatív válasz- ' 
(ási lehetőség létezik! 

UGREN: Egyesek azt állítják, hogy veszé
lyes a művészei számára az olyan állapot, 
amelyben minden lehetséges és szabad; 
pluralizmus alatt pedig azt értik, nem tud
ni, hol az igazság. 

DENEGRI; A művészet az emberi tevé
kenységnek talán egyetlen olyan területe, 
ahol elvben „minden megengedeti": az al
kotó nem egy előre adott modell alapján 
hozza létre művét, ám ez mégsem jelenti 
a művészet történelmi tapasztalatainak el
vetéséi. A művészet és a szabadság esz
méje szorosan összetartozik; s a szabad
ság sohasem elég, különösen a művé
szetben. Ám az is nyilvánvaló, hogy nem 
lehetséges „mindent" megtenni úgy, hogy 

. ez a „minden" ugyanakkor művészei is le
gyen. A művészetnek sajátos kódrend
szere, jellege, meghatározó erejű történe
tisége van. Valójában az alkotó mindig 
elődei munkáját folytatja: kiteljesíti vagy 
tagadja azt . . . Végül a művész olyan em-

I ber, aki telledezi a saját egyéni igazságát. 
I Az igazságot, amely nem kötelező, nem 
i. szabad, hogy kötelezd erejű legyen a töb

biekre nézve; ebből eredően a művészet
ben annyiféle igazság létezik, ahány igaz 
alkotói világ. Ez nem relativizmus, hanem 
a legalapvetőbb lehetséges, nyitott szem
léletmód, mellyel a modem művészet 
lényegi sokféleségére (ha úgy tetszik: plu
ralizmusára) tekintünk. 



EGY KÉRDÉS A KÖZÖNSÉG SORAI
BÓL: Egyetért-e az2al a nézetlel, hogy a 
művészet a legfőbb gyönyör, amivel az 
ember megajándékozta önmagát? 

DENEGRI: Úgy vélem, erre nem lehet 
egyértelmű lelelelel adni; két összetevőt 
kell megvizsgálni. Egylelől az alkotó va
lóban a legszabadabb lény az emberek 
között: ó kiharcolta a jogot, hogy munkás
ságán belül azl legye, amit a legőszintéb
ben érez, amit igazából kíván - annak, aki 
így gondolkodik és cselekszik, szabad és 
boldog embernek kellene lennie. A művé
szeiben és a művészre nézve nem létez
nek lehal lényeges korlátozások, amelyek 
elől mások - nevezzük őket látszólag 
praktikusabb (oglalkozásúaknak - nem 
menekülhelnek. Ha azonban a válasz ke
resésekor csak ennél az Összetevőnél 
maradunk, akkor a túlfűtött ideal izaus. 

sót a demagbgia ̂ ^JfgSS-
e r e m n e k Ke! o l d a l a ^ j f l P f ^ á „ a n -
böl a művész ^ J ^J^he i yze tben 
dó összeütközésb^T.OM.. . , 1 „_ 
élő személyiség - ez eredendően a művé 
szelnek, ill. művésznek a természetébe 
fakad. Ezenkívül a művész. szocíálisW 
gazdasági helyzetéi tekintve, perifériára 
szorult, szavára nem sokat adnak, nang\a 
nem hallalszik messzire; munkája a végle
tekig degradált - akinek ilyen a társadalmi 
helyzete, nehezen erezheti magái boldog
nak és megelégedettnek. A művész és 
művészet kedvezőilen társadalmi stálu 

sál nem szabad rejtegetnünk: így ez egy 
hamis világkép ideológiai álarca lenne, az 
életnek csak pozitív oldalai mutató kulisz-
sza. Korunkban mindennek magvan a ma
ga fonákja, minden az ellentéles néző
pontból is vizsgálható; igy kell ennek len- -
nie az alkotómunka boldogiló voltáról., 
szóló válaszban is. 

DRAGOJLOVIC: Jesa mindent elmondott. * 
örömet csupán az nyújt, hogy teljes a sza
badságunk. Ma már nem él a művészei 
kánonja, nem uralkodnak parancsoló tör
vényszerűségek, nem dolgozunk nagy 
megrendelésekre, teljesen átadhatjuk ma
gunkat egyéni útkereséseinknek, tehetjük, 
amit jónak látunk - óriási azonban az er
kölcsi felelősségünk. Úgy vélem, az alko
tás magasabbrendú morális lett, és sem
miképp sem könnyű választás. Életemet 
a művészet határozza meg, s szinte ez az 
egyetlen örömöm is. 

KEREKES: A „boldogság" vagy „megelé
gedettség" relatív dolog. Ezek annyira bo
nyolult kategóriák, hogy még a jelenlé
sükről sem ludunk mindent. Szoros Össze
függésben áll velük mind az Élei, mind a 
Művészet - konkrét választ adni lehetet
lenség. . . 

Fordította GUBÁS ÁGOTA 



LANTOS LÁSZLÓ 

Az ú] kóp nem várallan jelenség: in
kább megkésettnek tekinthetjük az anal
fabéta kultúra médiumai között. Minden
esetre az egyetlen „tiszta" hegeli műfaj, 
amely kiharcolta helyét az ipari civilizáció 
társadalmaiban. A hatvanas évek Nyugat-, 
majd a helvenes évek Közép-Kelet-Euró
pájában nyilvánvalóvá válik az uralkodó 
fogyasztói modell válsága, melyet az iden
titását kereső művészet „analfabéta/anal-
labétáknak szánt" vonulata szemléltet. Az 
irodalom (líra. dráma, próza), a klasszikus 
képzőművészet (festészet, szobrászat, 
grafika) és a komoly zene a szakmabeliek 
és egy értelmiségi elil szükségleteit elégíti 
ki, háttérbe szorulva a tudományos techni
kai lorradalom „gépi" kultúrája mögött, 
amely a film, tévé, videó, lotó, rock és 
jazz, képregény és design által - az em
beriség történelmében eddig soha nem lá
tott méretekben - „hétköznapi belogadók" 
tömegeit emeli katartikus szférákba, írni-
olvasni tudás és hagyományos értelem
ben vert „műveltség" nélkül. A fogyasztói 
társadalom igényeihez több-kevesebb si
kerrel alkalmazkodó művészeti ágak (ze
ne, tánc, színház, építészet stb.) mellett 
az elefántcsonltoronyba húzódó „szép-
művészetek" mimetikus erejüket vesztve 
vegetálnak, ős kivételt egyedül a nyolc
vanas évek új festészete/képe jelent. A 
neoavantgarde kifinomult „konceptuális 
civilizációja" után az új kép faragatlan, 
nyers, műveletlen, kegyetlen, emberte
len, vad „barbárai" jönnek. „Anyagi kul
túra" kontra „szellemi kultúra"; az etikai 
„ jó" és az esztétikai „szép" tagadása. 
Küzdelem a látványt/képet módosító per
cepció-klisé és az azt tárggyá (áruvá) zül
lesztő objeklivizáció ellen. A mű/alkotás 
társadalmi aktusa helyett individuális „al

kotás", státus helyett a művészi személyi
ség hermetikus szabadsága. 

A kaotikus, szkizoid tárgyi/szellemi vi
lág, melyben az új kép teremtő képessé
gél , kreativitását próbálgatja, nem egy „Vi
lág létrejöttét megelőző rendezetlen ősálla
pot", hanem a teljes zűrzavar, fejetlenség 
(NB.!), összevisszaság tere, amil a szelle
mi tevékenység fokozatos hanyatlása, a 
lelki folyamatok összefüggéseinek roha
mos bomlása jellemez. Ennek jegyében 
az ú] kép sem anticipálhat egy „ú j " lesté-
szetet vagy valamiféle reneszánszot, ha
nem múlt korok/stílusok kollektív ós ön
nön énjének személyes mitológiáját vetíti 
ki erőszakos, individuális (sőt: individua
lista) expresszivitással. Az önkényesen 
kiragadott valóságelemek, a természeli 
formák torzítása, vonalak - színek szug-
geszt ív kezelése korunk sajátságosan 
egyéni vízióját adják. Ez a szélsőségesen 
szubjektív lelkiállapot, mely már nem tud 
misztikumba /ideálokhoz/ „tökéletes szép
ségbe" menekülni vagy aktívan tiltakozni 
a háború, nyomor, degenerálódás ellen, 
csak egyéni érzéskomplexumai (komple
xusai) projektálására képes: túl a szadiz-
muson, pornográfián, perverzión, káo
szon, hekatombán - az „óselemben", a 
psziché profán tájain, ahol minden ter
mészetes és magától értetődő... 

Eredménytelenül kutatnánk eredetét 
valamely nagy pikturális irányzatnál; az új 
kóp nem tiltakozik, nem tagad, nem érdek
li álom és valóság, konstrukció vagy roha
nás, absztrakció vagy gúnyolódás, nem fi
lozofál ós nem provokál - mindezt egy
szerre abszorbeálja ós negálja: gyökórte-
lensóge látszólag univerzális. Antl-neo-
IzmuB, lapszus a képzőművészet albuma-

ban. Direkt „kölcsönzései" a művészet
történetből, mitológiából és allegóriák tá
rából, más idő, civilizáció, lokális egzoti
kum keresése nem alkotói impotencia, 
plagizálás vagy nosztalgia, hanem erő
teljes - de nem tudatos - vágyódás az 
áhított /elérhetetlen/ elvetett értékrend 
után; szofisztikus, sokszor szatirikus élű, 
hagyománytisztelet nélküli közeledés-tá
volodás. 

Az új művész nem azért készít naiv, 
primitív, profán festményt, mert szándéko
san durvítani akarja mondanivalóját-stílu-
sát, hanem mert így diktálja az ábrázolás 
génjeibe kódolt, ősrégi, nembeli, és a 
zsenge gyermekkor ideovizuális, elfojtott/ 
elfeledett „alkotói programja". Művészete 
a történelem előtti kor, az 5 - 8 éves gye
rekek, a szellemileg visszamaradtak mű
vészelével rokon. Művészi alkat és intel
lektus fejlődése a kőkorszaktól napjainkig 
arányban áll a művész egyéni kreativitá
sának fejlődésével az infantilis Intellek
tuális realizmustól az ú] képig. A bar
langfestészet viszonyulása az új kép
hez (a művészettörténei idejében) ezek 
szerint megegyezik az Intellektuális rea
lizmus viszonyulásával az ú] képhez (a 
művész léiében és idejében). E tételek 
logikája anticipálja, hogy az új kép tar
talmi-formai jegyeinek megegyezéseket 
kell mutatniuk a homo sapiens nyolcezer 
éves, és a jelenkor 8 éves gyerekének 
alkotásaival. 

Szemet hunyva a leiadat bizarrsága fe
lett, hasonlítsuk össze a közép-szaharai 
Tasszili-hegység Sefar telepén - „a vi
lág legnagyobb őskőkori múzeuma, a né
ger művészet legősibb anyaga" - a korai 
neolilikumban (durván-csiszoll kőkor), kb. 
i.e. 6000-ben élt, Kerekfejúeknek neve
zett negroid népesség, valamint a nyugat-
európai (olasz, német, Irancia, stb.), a 
nyolcvanas évek elején 5 - 8 éves - e peri
ódusban beszélhetünk a gyerekrajz ön
álló esztétikai értékéről - gyermekek fest
ményeit az ÚJ kép vásznaival! 

Az ábrázolás általános aspektusai. A 
Kerekfejűek kialakulatlan én-tudatuk pót
lására fejlett környezel-tudattal rendelkez
tek: szüntelen konfrontálódásuk a kül
világgal az értelem és individuum öntudat
lan keresése is. Belső világunk - félelem, 
öröm, vágy - a külső élet ábrázolásában -
vadászat, harc, rítusok - konkrét és ugyan
akkor szimbolikus formában jelenik meg 
barlangfeslményeiken. A gyermek erő
teljesen fejlődő értelme átmenetet képez 
a két távoli kor emberének világlátása kö
zött: bár igazodik a valósághoz, mégis ér
zelmileg/hangulatilag színezett belső min
tát követ. Ábrázolásmódját ismeretei ha
tározzák meg, nem a látvány: azt adja 
vissza a dolgokról, amit tud róluk. Ideovi
zuális (képzeletvezérlésű) módszere ro
konítható az ősemberével: a valóságban 
nem létező dolgok a realitás tudatával ke
rülnek a képre - amit a képzelet ad a bel
ső mintához, a valószerűség azonos szint
jén van, mint amit az audiovizuális érzéke
lés közvetít. Az új festő magasan fejlett 
intellektusa elfordul a szennyesnek és 

/ 

/ 
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^ romlottnak ítélt valóságtól, nem hajlandó 
megküzdeni vele, de vissza sem vonul -
passzív ellenállása tipikus XX. századi 
értelmiségi vonás - , a külvilágot szubjek
tív én-jelenségei kivetítésével ábrázolja. 
És ez a csupasz kitárulkozás (lásd: térti-
aktok!) egyszerre provokáció és teljes ki
szolgáltatottság. „Szegény" barlangfres
kók, „beteg" gyermekfirkák - a tudat da
dog: én lenni . . . én nem lenni mór. . . 

A kutatók már a századforduló táján 
összehasonlították a gyermekrajzokat a 
primitív népek rajzaival, de csak a modern 
festészet - konkrétan a szürrealizmus -
mutatta fel azok esztétikumát. Az új kép 
egyezései a néger plasztika, M. Grune-
wald, H. Bosch és az expresszionizmus 
formavilágával szembeötlóek. Egyértel
műen azonban csak a szürreális-expresz-
szív ábrázolásmód meghatározó jelenléte 
a közös, mely a reális valóságlátás elveté
sével keresi a rendkívülinek és nem anya
ginak - álom, illúzió, véletlen, fantaszti
kum - „elvarázsolt" világát. A gyerek ideo-

. vizuális belsó modelljei, és az ismeretlen 
természeti erőknek kiszolgáltatott ősem
ber mágikus hiedelmei készen nyújtják 
ezt, míg a művészeti izmusok formabon
tással és új, változatos ábrázolásmóddal 
keresik - a finális alkotások azonban főleg 
a különös, furcsa, szokatlan, torz, bizarr 
tartományában maradnak. A történelmi 

* és neoavantgarde irányzataival ellenlét
ben az új kép életre kelti a független, ősi 
és naiv látvány prioritását, s bár korunk
ban „minden eladó" - maga a művész 
is - , az intuíció és imagináció belsó terei 
felé haladva, a tárgyi valóságként rögzített 
világkép áruba nem bocsátható. Keletkezé
se - mint az elődök ós gyermekkor idejé
ben - nagy indulati feszültségek és külső 
élményekhez lapadó asszociációk sűríté
se állal, vizuális hangsúlyú belsó minta 
inspirálására történik, s minden részleté
ben érzelmileg-hangulatilag színezve adja 
vissza a külvilágot. 

Mérnöki lervezós, racionalitás, felvilá
gosító jelleg távol áll tőle: kontaktusa az 
alkotással „direkt", a befogadóval szem
ben „önző". Mint a vaksötét sziklamene
dékek, szűk üregek falára feslő, vagy te
nyérrel takart képet rajzolgató, ó ís kozmi
kusán magányos: szellemek, szellők, 
szenvedély igézetében kizárólag a kollek
tív emberiségnek alkot. És csak az ügyel
len emberi kéz munkájára támaszkodik, 
idegen tőle minden civilizációs segédesz
köz; manuális módszere és technikája -
valamennyi művesség alfája és ómegája -
csalhatatlan, univerzális képesség: bár
mi lyen nyomot hagy, az értelmes s rá jel
lemző. Már a „lirkálás korában" (2-3. év) 
tett első grafikai kísérletek a csecsemő 
prenalális és közvetlen tapasztalatainak 
dokumentumai: körkörös, vízszintes, füg
gőleges és derékszögű, cikcakk vonalak 
mint a magzatvízben leírt körmozgás, 
majd fekvés, ülés, járás „képei". Ezek az 
apró, sokszor amorf jelzések - életjelek! -
később felbukkannak a „tudatos" alkotá
sokon is, különös, mitikus motívumok 
(párhuzamosok, háromszögek, körök, im-

pulzív vonalak stb.) formájában. Az új kép 
művészi manufaktúrája - a mozdulat év
ezredes öröme; a jelentés önkényes, asz-
szocialív, független a vonaltól, bármikor 
megváltoztatható. 

A primitív és infantilis tudatban az áb
rázolás erőteljes szándékát megköti a 
szintetizálás képtelensége. Az alkoló ta
golatlan egészet Iát és él meg, de azt csak 
elemeinek egymás mellé sorakoztatasá-
val képes visszaadni. Bár a világol részlet-
halmazként festi, szinkretikus szemlélete 
mégis egésznek látja. Ennek az (öntudat
lan hozzáállásnak reciprokja az új festő 
szándékosan retrográd, minlegy elsatnyult-
visszalejlödó módszere: számára nem kri
térium az egybetartozás grafikus megva
lósítása, a szintetizálás képességét elfojt
ja az ábrázolás tudatos elvetése. Koleri
kus törekvése az abszolűt zárt műalkotás
ra elviszi annak negálásáig: töredékes, 
befejezetlenül maradt, csonka, „elpusz
tult" művek születnek, melyek fragmenta-
lis, rétegszerű szövetükkel - a feslő ere
deti szándékával elleniéiben - többértel
mű interpretációt követelnek. Történelmi 
szükségszerűség eredményekénl, de 
ugyanez jellemző a Kerekfejűek barlang
festményeire is: adott kororvstlluson belül 
fragmentumok bonyolult világát, ugyanak
kor az egymást követő - néha 10-12 -
stílus idóbeli rétegződésének fantaszti
kus, megfejthetetlen, homogén látványát 
leljük. Ez ad a képeknek - bár kétdimen
ziósak - mélységei. A gyermek, akinek 
mint egyednek, nem adatott meg az „idó-
ben-alkotás" lehetősége, az egymás mö-
göttiséget többszintű építkezéssel, elő
térrel, elkanyarodó úttal, ferde domb-vo
nallal, részleges takarással - a „lent" és a 
„fent" kombinálásával próbálja megoldani. 
Az új kép játszik a dimenziókkal, a tér 
geometrikus elemeinek és formáinak csak 
vizuális „visszhangja" érdekli, ezért szíve
sen alkalmaz - és ábrázol - tükröket, 
kaleidoszkópokat, hologramot, labirintust, 
érzelmi planetáriumot. Színesen kavargó 
változások, holt terek, vak és csillámló lát
ványok népesítik be vásznait. 

Mindhárom tárgyalt stílusnak megha
tározó jegye a spontaneitás: nincsenek 
begyakorolt sablonok, imperativ külső 
minták, a képzelet szabadon csapong -
nem korlátozza más, csak a realitás... - ; 
a pillanatnyi, a közvetlen jelenléte sokszor 
a szándékos ügyetlenség látszatát kelti. 
Dinamikus mozdulatokkal táncoltatják az 
ecsetet, a lendületesen túlszaladó vona
lak, vastag festékréteg és széles ecset-
vonások arányeltolódást okoznak, vízió-
szerűvé teszik az ábrázolást. Korláttalan 
és feltétlen hit/vidámság/keserűseg hatja 
át a látványt! A színek özöne-öröme ere
sebb az élet másolásánál: a Kerekfejűek 
csokoládé, tégla- és világosvörös, sárga, 
ibolya, zöldeskék okkerja, csontfehér por
celánföldje; a gyermekrajz élénk, szokat
lan festése: zöld nap - a valósághű tarta
tás igényével; és az új kép vad. erőteljes 
kolorítása - dominál a hendíkeppelt gyere
kek kedvelt vörös-feketéje - a színek „tra
dicionális szimbolizmusának" periodikus 

kivirágzásai. A figurák határozott kontúro
zása (Sefarban vésettél is), stilizált masz 
kok, sematikus arcok a mindenkori - alle 
gorikus ós-bukvális -énkeresésre ulalnak. 

A szegényes vagy lefojtott belsó min-
tát csak néhány pregnáns elem alkotja 
a kép „szétdobált elemekből álló egész", 
nincs meg a tárgyak és dolgok szemléié 
les rendje, bármilyen elrendezés érvé' 
nyes, elhanyagolható a viszonyítás. A lát
vány juxtaponált. A vászon vákuumában 
kavarog a világ. Torzók, test lelett lebegő 
fejek, koponyák felett billegő kalapok. Ja-
nus-arc (Jetf Way), skalpok, zanzák. Luft-
ballonná fújódott fejek jelzik (szimbolizál
ják?) a személyiségei - az érlelem, logika, 
gondolatok és expresszié központját, a 
tesl kontrollját, A csonka test intuíciói, 
érzelmeket, szenvedélyt, libidót, Ösztönö
kéi hordoz - ha egyáltalában megjelenik 
- , kihangsúlyozva anyag és lélek szétsza-
kítottságát. A valóságnak egészen külön
böző szintjei sodródnak egymás mellé, 
mert a művész „ lejében" azonos ismeret/ 
élménycsoportol alkotnak. Képzelet, álom, 
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mitológia és az észleli dolgok reális, cson
kolt, felnagyitori stb. jelenségei szabadon 
és totális összefüggésben hirdetik: . . .ez 
. . . vi lág . . . És a világra veteti tekintet több 
szempontú, a nézőpontok zűrzavarában 
(nem halszemoptika!) minden oldaláról 
egyszerre látunk valamit, vagy a túloldal
ról és felülről, vagy profilba törve egész 
arcot. Az ábrázolt élőlények, tárgyak, ese
mények gyakran átlátszóak: a transzpa-
rencia megmulatja imáink előtt/alatt ho
gyan imádkoztak, harcaink felett/ulán 
hogyan harcoltak véreink: mit csinálnak a 
házakban az emberek, a katona lába a ló 
másik oldalán; hogyan törik össze az üveg 
ott belül, miközben arcunkon mosoly-köd 
(Paladlno) - Kiemelt, emocionálisan fel
nagyított részek („Rakétát lőnek ki, az em
ber a füsttel megy el. Azért olyan nagy a 
füle, mert meg van ijedve." 6 éves fiú), a 
valóságos arányok el torzítása, pici és óri
ási formák, gigantizmus (Nagy „marslakó" 
isten, 6 méter magas, Kerektejüek ha
nyatló korszaka). Túldíszítettség, mint 
érzelmi megtapadás egy témánáJ: a bur
jánzó valószínűtlen elemek imádat, ünne

pélyesség, extázis perceit min Iázzak; nem 
sallangok, a munka meghosszabílja az 
élményt, az összkép rögzíti az emocioná
lis emelkedettség állapotát. A belső minta 
- bár mozgásossága és érzelmi színezete 
révén kimeríthetetlen - meg/már nem boni
ható fel, Igy az indulati telítettségnek ki
tűnően megtelel a zsúfolás: témák, tájak, 
figurák, tárgyak halmozása (Analole Francé 
Ölóves kori rajzán 78 fegyveres katona; 
Ötezer festett alak a Jabbarenen; Salomó, 
Penck, Borotsky végtelen lóma-széríái). 
Félelem az ürességtől: a szabadon ha
gyott térben a középkor iszonyatos Sem
mije („horror vacui"), a „kozmikus kor" lö
kete lyuka ásít; ábrázolni a télelmet - a fe
lelem ábrázolásával betölteni a semmi te
rét. Bármilyen rendkívüli dolog megjelen
het, mindenféle - reális, fantasztikus,'nihi
l ista. . . - sűrítés lehetséges: emberfejú 
állatok, üvöltő égitestek, virággá képzett 
csillagok. A különös közegének valóság
igényű ábrázolása („konkrét utalás konk
rét élményre") és a szürreális sűrítés kor
látlan lehetősége: az ideovizuális ábrázo
lás jegyei. A történések lefestésének egy

idejűsége, amikor a szalagszerűen veze
tett eseménysor időben egymás után per
gő részekből (Nagy imádásijelenet, Sefar; 
Bolarond „sztripje") vagy azonos részlet 
többszörös visszatéréséből (vonuló gyere
kek - hegy - vonuló gyerekek; Borolsky 
„ugró kutyája") áll, az idői hivatott lassí
tani, a látványban foglyul ejteni. A ketté
osztott vászon ősi ellentétpárokat idéz: a 
Kerekfejűek vadász - vad, harcos - el
lenséges harcos, fohászkodók - Nagy 
istenség relációkban ábrázolták életüket, 
férfi - nő, élet - halál számukra mindenna
pos kérdéseit feszegetve; a XX. századi 
gyerek már „lelkesebb" és kevésbé ve
szélyes ellentétpárokban gondolkozik: jó -
rossz, szép - csúnya stb., mlg az új festők 
diptichonjai amputálják a „másik oldalt", 
és kettőzött csapást mérnek a degenerá
lódott pszichére: halál - halál, férfi - lórii, 
rossz - rossz. 

A művészettörténet, mitológia, allegó
riák lomtárából előhúzott héroszok és bo
hócok sztereotip bemutatásának átértel
mezése mellett az új kép friss - évezre
des - ikonográfiát is hozott. Ezek az „az-

/ 

35 



énházam - ezénváram" (homo)szex, ál
latemberrém, „vedd le torkodat véres ké
semről" ós az „apokalipszist, most!". Nap
pali, ágy, Fürdőszoba - a bennük zajló 
mindennapi aktivitások, a legsivárabblól 
a legprovokatívabbig - bár összkomfortos 
képzeletünk nem hagy túl sok választási: 
„esztek, isztok, alszatok meg b-tok" - be
mutatásra kerülnek. A privát tér, mint a 
szubjektív ego „megtestesülése" jelenítő
dik meg, a látvány a koponyatelő alá ka
lauzol, ahol estenként lógat lehel/kell 
mosni. A fürdés riluális-religiózus aktusa -
a víz tisztító, „megszentelő" ereje á l t a l - a 
szabadság és magány izgató szimboliká
jába burkolja a „nagy, fehér testekel". A 
gyermek, aki eleve szűz, az ősember, aki 
a természel erőivel (tűzzel, vízzel, szél
lel, lölddel) küzd és barlang-szentélyek
ben él, minden elvágyódás nélkül, „csen
des boldogsággal" festi lakóhelye-család
ja életét. Itt nem magányos, védve van 
tigristől, esőtől, „felnőtt" gondoktól, és -
szabad. Az ú] kép skizoid emberének 
bunker, börtön, verem, lunapar, lombik, 
gumiszoba, gázkamra az „édes otthon", 
ahová atomtámadás elől szorult, életfogy
tiglanra száműzték, ahol szenved, per
verzitásokat űz, kísérleteznek vele, Őr
jöng, haldoklik. A mezítelen férfi, akinek 
aszexuális alakjai - sematizált tesl, arc nél
küli fej - számtalan sziklafal és firkafüzet 
őrzi, most nemisége jegyeit hangsúlyozva, 
háttérbe szorítja a művészet (női) szép
ség-ideálját, (eljes homoerolikus harmóni
ájában a vászonra lép. A történelem büsz
ke, mitikus hőseire allilerál, de pőreségé-
vel auschwilz-i akt-hekatombákat is feltár. 
A nemi élei leplezetlen aktivitásai külö
nös előszeretettel prezentáltatnak: nem 
illusztrációi a témának, hanem „kísérle
tek": olyan tiltott, extrém, pszichopatologi-
kus penetrálások víziói, melyek abszolúl 
szélsőségességükben már szexuálisan 
nem izgatnak fel, hanem megdöbbente
nek és hideg godolkodásra késztetnek 
(lásd: de Sade!). A „normális" szerelem 

és élvezet sem hiányzik, de bizarr, melan-
cholikus, „ablak a halálra". A Kerekfejűek 
termékenységi aklusa, ami ulán asszo
nyaik könnyű szülésért rímánkodlak a Ho
mokvilág szörnyetegéhez - ablak volt az 
életre.. . És születtek emberek, szület
tek állatok, születtek szörnyelegek. Az ős
kőkor emberét állatok táplálták és pusztí
tották, ezek lettek a tolemei: embert kép
zelt az állatba, ősének hitte, s vallásos 
tiszteletben részesítette őket. Megmintáz
ta, lefestette (elképzeli) alakjukat - öntu
datlanul is létrehozva a művészetet. A 
gyermek sem ismeri a művészet fogal
mát, még kevésbé a természet törvényeit; 
játékos képzeletében az állatok Is embe
rek: beszélgetnek és frakkot viselnek. Az 
új kép antropomorfizáll állatai állatem
berrémek: sem imádásuk, sem azonosu
lás velük nem képzelhető el. Az emberi 
személyiség tudatalatti, kontrollálatlan, ta
bu szférái szállták meg a vadai-halat. Az 
„állal az emberben", mint egyedül életké
pes, állati testbe költözött. Cselekedeteit 
portrék, zsánerképek őrzik. Ezek a csele
kedetek minden laj, nem, társadalmi és 
koroszlály kifogyhatatlan bóségú kegyet
lenségét mutálják: gyilkosság és suici-
dium, tortúra, nemi és családi erőszak, 
mások szenvedésében való gyönyörkö
dés, kínzatásban talált kielégülés, agresz-
sz ió. . . A direkt látványt sokszor körmön
fontabb eszköz váltja lel: a színek-formák 
mögé rejtett fenyegetés. Ez az új lestészet 
legerőteljesebb témája-vonulata: kiszaba
dítani palackjából a rontó szellemet, jelen
létére mindenkit rádöbbenteni, de a lát
ványban újra rabul ejteni. Végül az Apoka
lipszis lovasai zárják az új festészet kép
csarnokát: az éhínség, pestis, háború 
rémalakjai - a Sátán után a Halál. Megsi
ratjuk elpusztult kutyánkat, szomorkodunk 
egy autóbusznyi elégelt gyerek sorsán. 
Ám tudalunk konokul őrzi kényes egyen
súlyi állapotát: minden tömeges iszonyatot 
a „felfoghatatlan" tartományába utasít, s 
hogy elkerülje a megörülést - kineveti az 
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elmúlást. A megsemmisítés, kivégzés sor
jázó - képletes vagy közvetlen - „esetta
nulmányai" maró, epés gúnnyal és nyíll 
humorral interpretáltak. („Hull a hó, hull a 
hó, hulla hó, hulla hó!") Gigantikus mére
tű megsemmisülések kavarognak a szelíd 
vásznakon: természeti katasztrófák, civili
zációk összeomlása, nukleáris hadvise
lés, ősi világvége-víziók elevenednek 
meg: új tormában ismételve előző korok 
rettegéseit. Az őskőkor embere félt a ha
láltól: bár fel nem foghatta lényegél, ki
tűnően ismerte mechanizmusát, hiszen 
mindennapos cselekvésformája, lételeme 
volt az ölés/megöletés. Rituális szertartá
sain - és az ezeket ábrázoló műalkotáso
kon - csalhatatlan pontossággal és ko
molysággal identifikálja az elmúlás misz
tér iuméi Isteneihez minden esetben éle
tért könyörög, és önkéntelenül megteremti 
a halál archetípusát. A gyermek nem is
meri az életet - nem lenne szabad ismer
nie a szenvedést és halált. Minden szo
rongása, félelme „valami más" alakjában 
jelenik meg (nagy fül=iszonyat. füsl=ha-
lál), de tudatosan nem keresi ezt a témát: 
számára fantasztikus és irreális terület 
még, elképzelhetetlenebb a hétfejű sár
kánynál . . . Az új kép szarkasztikus póza 
ellenére aggódik a pusztuló emberiségért. 
Mivel élet - halál kérdéseiben nem dönt
het - csak az öngyilkosság és gyilkosság 
szintjén - , igyekszik kigúnyolni a veszélyt, 
a lenyegelő tömegkataszlrólát. Ezért válik 
minden „vadsága" ellenére paci/izmus és 
idealizmus hordozójává. 

A Kerekfejűek több ezer éves kultú
ráját - amely a hagyományos értelemben 
vett őskori művészet figuráitól lényegesen 
eltérő, külön világot alkotott - hozzájuk 
semmiben sem hasonló, új népek kultú
rája váltja lel. A „marhapásztor-korszak" 
csodálatos naturalizmussal lestett, ará
nyos embereinek és állatainak életképei 
ezek. ahol nincs többé stilizálás, túls'ema-
tizálás, szimbolizmus. A gyermek 10 éves 
kora után már azt rajzolja, amit lát, s úgy, 
ahogyan látja. Szemléleti realizmusában 
eluralkodik a tanult technika, túllengenek 
a sablonok, a spontán jelzések végleg hát
térbe szorulnak. Maga a rajzolgatás sem 
vonzza már úgy, mint azelőtt: az írás, be
széd, lejátszás lehetőségei felé fordul, 
mondanivalójának ezek lesznek jellegze
tesebb kifejezői. Körülbelül a tizenkettedik 
életévben lezárul a gyermekrajz-korszak. 
A „narratív, parodikus, népi, eklektikus, 
provinciális, retrográd, blaszlémikus" slb. 
új kép pedig, megtartva alapvető voná
sait - stilizáló, historizáló forma kontra 
szubjektív alkotói geszlikuláció - . levet
kőzi „társadalmi tormáktól eltérő, szabály 
nélküli", deviáns voltát és transz-avanl-
garde indíttatását: beleépül a minden 
előző művészi megfogalmazást elsöprő 
gépi civilizáció analfabéta kultúrájába. 
Tökéletes negációja, mely a totális rend
szerek látszólag ideológia-mentes „elhall
gatásában" nyilvánul meg, művészettörté
neti kategóriává válik, és vásznai - a hul-
ladókhegyek és fegyverek mellett - korun
kat jelzik majd az emberi fejlődés útján. 





de hát ez nem igaz 
a nap 
a nap még nem kacagott verőfényesebben 
monótam a sörösüveg mögé bújva 
ebben a kis oldalzsebben 
szemét 
szemét senkire semmire sem bízza 
takaros kis zsákutcámba bebiciklizett mona liza 
szemét 
szemét 
a nap festi üszkös faszinessel 
én pedig mondom 

szép kép keretek - nem iartok én veletek 

nem tartok én veletek - ne nöljön a begyetek 

monútuk 

O|BA ze ecpieze|A6eu 

takaros kis zsákutcámba 
szél felcsapja szoknyáját 
ó mutogatja bugyijai 
a vesztes röhögése nagyon kinos 
d e ó s a bugyi nagyon csínos 
vagy csak őrájuk hasonlítanak 
ő és a bugyi 
rom pom pom 



a nagy hatalmas barna homoksivatagban 
mikor az ujságpapirosból napóleon kalapt 
magamnak faragok 
hogy azt higgyem hogy 
erösebb vagyok 
a többitől 
eldobálok mindent 
jó messzire a kádból 
és a baráti kézszoritások és a taps után 
jó nagy gruz kukkerommal figyelem 
merre van a 
po elnézést pócinrúgott dolgok egészen komoly fecskeröpte 
mert tényleg sok a szemtelenkedő szúnyog és ez fölöttébb bosszantó 
és mint egy hatalmas fotó meggyújtom kalapomat 
hogy még ennél is jobban féljenek éntőlem 
megforditom a kukkeromal 
és ekkor elkezdek ordibálni hogy 

és ngj j . 

és amikor igazából mindenki a szép mezetelen nőt nézi 

akivel még előzőleg megbeszélem 
aki most valószínűleg most nagyon megijedetthett csillogó periszkópomt 

rom pom pom 
kádamból titokban este odamegyek hozzá 

mert igazából jól az agyamba véstem és tényleg aránylag megnéztem 

nagy csillogó gruz kukkerommal 

amelyet apuci vett a színtiszta bizonyítványomért a bicikli helyett 

öszeszedek mindent 

halál komolyan 

mert valószínűleg minden jó lesz neki használatra 

• '"^mnivan 
— a n ciaícsikkeket össze? 

m e ^ - T -cs^eket összeszedve 
í a t ó l komolyan 0 a cikkek 

még 
m a 9 a m a t f é ) e ( f n e m b e n 

mindig azágy alá bu]ok de nem a papucsot keresem nem ám hanem mert amikor a barátaim között vagyok akkor nagyon de nagyon báXomak érezzük magunkat és amikor boldogan öszecsukom a forgató könyvet mindig arról álmodozók hogy milyen szörnyű is a világ amit eddig nagyon sok forgató könyvben én olvastam 
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halál komolyan 
te kis szemüveges 
ne okoskodj 
tölcséres mitrajézzal 
látod fiam látod 
ha tölcséres mitrajézod 
ha tartod tölcséres mitrajézod és tüzelni akarsz 
füsttel bosszantó szúnyogokat mit nem győzök hangoztatni 
fiam már tartod tölcséres mitrajézod 
és söpörni már akarsz 
fiam akkor akarj 
de egy világért se 
de egy szivacsvirágért se 
szoritsd 
ha már tartod 
tartod mitrajézod csővel homlokodnak 
egy világért se 
kormos szivacsvirágért se 
szoritsd annyira 
te kis szemüveges 
annyira mondta tapasztalt sólyomszemü céllövő apukám mir 
pont annyira 

fürgén célozz te kis szemüveges 
ha eldördül 
ha a hangfalat ütti át 
tölcséres mitrajézod puskatusa jól kiüsse 
rosszmájú ellenfeleid összes vigyorgó fogait 
látom apuci látom 

látom apuci látom 
ha talán nem sikerül 
láttod fiacskám láttod 
a végén talán kiderül 
látom apuci látom 
ha máshogy egyáltalán 
látod látod fiacskám 

látom apuci látom 
legalább eltöröm rajtuk fehér botom 
hatalmasat reccsenünk és azt mondjuk hogy 
rom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom 
sorok között is locsolni 
mondja tölcséres mitrajézom 
mondta mindig sólyomszemü céllövő apuk 
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fekete emberbór kesztyűjével 
és vigyorgott 
mint ahogy csak a valódi költőktől lestem 
faragot! szivük kulcslukan át 
láttam szirénáznak 
busán szedtük össze össze vissza 
gurult büszke sakkfiguráinkat 
és visszaraktuk hónunk alá gőzölgő pályalutásinkat 
hogy hó elején újra megismerjen 
lürgelábu karikázó kedvenc postás bácsikám 
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Ezerkilencszáznyolcvannégy 

Végre megtörtént. Belutott a várva várt üzenet. Winslon úgy érezte, hogy egész életében csak 
erre várt. 

A Minisztérium hosszú lolyosóján haladt, és már majdnem ahhoz a helyhez ért, ahol Júlia a 
kezébe csúsztatta a levélkét, amikor észrevette, hogy egy tőle termetesebb valaki lépked közvetle
nül a hála mögött. Akárki is voll, egyszer csak megköszörülte a torkát, nyilvánvalóan annak jeléül, 
hogy mondani akar valamit. Winston hirtelen megállt és megfordult. O'Brien volt az. 

Végre szemtől szemben állt vele, az első pillanatban mégis legszívesebben megfutamodott vol
na. Szíve vadul vert. Úgy érezte, képtelen megszólalni. O'Brien azonban meg sem állt, hanem to
vábbmenve barátságosan Winslon vállára tette a kezét, úgyhogy most már egymás mellett lépked
lek. O'Brien azzal a különös, megfontolt udvariassággal kezdett beszélni, ami olyannyira megkü
lönböztette a Szűkebb Párt tagjainak többségélől. 

- Reméltem, hogy egyszer alkalmunk nyílik a beszélgetésre - mondta. - Valamelyik nap olvas
tam egyik újbeszédül irt cikkét a Timesban. Ha jól értettem, magái tudományos szempontból 
érdekli az Újbeszéd. 

Winslon lélig-meddig összeszedle magái. - Aligha nevezhető tudományosnak - felelte. - Egy
szerű amatór vagyok, nem ez a szakmám. Soha nem vettem részt az új nyelv szerkesztésében. 

- Mégis rendkívül választékosan ir - lolytatta O'Brien. - És ez nemcsak az én véleményem. 
Beszélgettem egyik barátjával, aki igazi szakembere az újbeszédnek. Sajnos a neve most épp nem 
jul eszembe. 

Winslon szíve újra lájdalmasan nagyol dobbant. Ez nem lehetett más, mint Syme-ra vonatkozó 
célzás. De Syme nem voll egyszerűen halotl, hanem megsemmisüli, nemszeméllyé váll. ó l említeni, 
akármilyen vonatkozásban, halálos vrszélyt hozhat az ember lejére. O'Brien nyilvánvalóan jeladás
nak, tilkos üzenetnek szánta a megjegyzést. Ez az apró eszmei vétség cinkostársakká lette őket. 
Mindeddig egymás mellett lépkedtek, de mosl O'Brien megállt. A mozdulataiból mindig kiérezheló 
különös, lebilincselő kedvességgel tolta leljebb orrán a szemüveget, majd így lolytatta: 

- Tulajdonképpen azt akartam mondani, hogy cikkében rábukkantam két elavult szóra. Persze 
csak a közelmúltban vállak idejétmúlttá. Látta már az Újbeszéd Szótár tizedik kiadását? 

- Nem - lelelte Winston. - Nem ludlam, hogy már megjelent. Mi a Nyilvántartó Hivatalban 
még mindig a kilencedik kiadási használjuk. 

- Azt hiszem, csak néhány hónap múlva lál majd napvilágot. De néhány előzetes példányt már 
kiosztottak, nekem otthon megvan. Talán magát is érdekelné. 

- Hogyne! - mondta Winston. röglön látva, hová vezet mindez. 
- Van néhány igazán szellemes újítás. Azt hiszem, az igék számának csökkentését fogja legér

dekesebbnek találni. Lássuk csak! Elküldjem az egyik hivatalsegédtől? Csak attól tartok, hogy min
den ilyesmit ellelejlek. Esetleg beugorhatna érte a lakásomra, amikor magának megfelel. Várjon 
csak, megadom a címemet. 

Éppen a lelekrán előtt álltak. O'Brien szórakozott mozdulattal meglapogatta zsebeit, majd elő-
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húzott egy kis bőrborilású noteszt meg egy aranyozott lintaceruzát. Közvetlenül a lelekrán alatt, úgy, 
hogy jól lálhassa bárki, aki a készülék másik oldalán Figyelt, O'Brien lefirkantott egy címet, kitépte a 
lapot és átnyújtotta Winslonnak. 

- Esténként általában otthon vagyok - mondta. - De ha mégsem találna meg, majd a szolgám 
odaadja a szótárt. 

O'Brien otthagyta Winstonl cetlivel a kezében, de azt ezúttal nem kellett dugdosnia. Winston 
mégis gondosan emlékezetébe véste a tartalmát, és a papírdarabkát néhány órával később 
bedobta az emlékezőlyukba egy csomó más irattal együtt. 

Alig néhány percet beszélgettek. Az epizódnak csak egyetlenegy értelme lehetett. Azért agyai-
ták ki, hogy Winslon hozzájusson O'Brien címéhez. Azt ugyanis, hogy ki hol lakik, csak közvetlen 
rákérdezéssel lehetett megtudni. Semmiféle név- vagy címjegyzék nem létezett. „Ha bármikor talál
kozni akar velem, itt és itt megtalálhat" - ez volt O'Brien mondanivalója. Talán még egy üzenelet is 
elrejtenek majd abban a szölárban. Egy dolog máris bebizonyosodott. Lélezetl az összeesküvés, 
amiről Winston álmodott és már kapcsolatot is teremlett vele. 

Winston tudta, hogy előbb-utóbb engedni fog O'Brien Felszólításának. Talán már holnap, talán 
csak hosszú halogatás után - ebben még nem volt biztos. Ami történt, az egy hosszú évekkel ezelölt 
elindult folyamat kibontakozása voll. Az első lépési egy titkos, önkéntelen gondolat jelentedé, a má
sodikat a naplóírás megkezdése. Akkor tért át a gondolatokról a szavakra, mosl pedig a szavakról 
a leltekre. Az utolsó lépésnek a Szeretel Minisztériumában kell majd megtörténnie. Winston belenyu
godott. A vég benne foglaltatott a kezdetben. Mégis félelmetes voll, azaz pontosabban, a halál elö-
ízét keltette az érzés: mintegy kevésbé élőnek lenni. Már az O'Briennal folytatott beszélgetés közben 
hűvös borzongás futott át a testén, amikor felfogta a szavak értelmét. Érezte amint meglegyintette a 
sír nyirkossága - az sem könnyített rajta, hogy régtől tudta: a sír olt lálong, reá várva. 

8. 

Végre elszánták magukat! 
A szoba, ahol álltak, hosszúkás alakú voll és tompa lénnyel világították meg. A telekrán alig hall

hatóan zsongott. A sötétkék süppedős szőnyeg olyan benyomást kellett, mintha bársonyon járna az 
ember. A szoba másik végében zöld ernyős lámpa alatt O'Brien ült az asztalnál, mindkét oldalán nagy 
halom papírral. Annyira sem zavartatta magát, hogy felnézzen, amikor a szolga Júliát és Winstont be
vezette. 

Winston szíve olyan erősen ugrált, hogy attól tartott, meg sem tud majd szólalni. Elszánták ma
gukat, végre elszánták magukat! - ez voll minden, amire gondolni tudoll. Már idejönni is meggondo
latlan cselekedet volt, egyült érkezni pedig egyenesen őrültség; igaz ugyan, hogy különböző irányból 
érkeztek és csak O'Brien bejáraiénál találkoztak. De besétálni egy ilyen helyre, már az maga is ideg
feszültséget keltett. Csak nagy ritkán nyílt rá alkalom, hogy az ember bepillantson a Szűkebb Párt 
lagjainak lakásába vagy egyáltalán ebbe a kerületbe lépjen. A hatalmas lakónegyed egész légköre, 
a mindenütt jelenlevő gazdagság és tágasság, a finom ételek és a dohány ismeretlen illata, a hihetet
len sebességű, zajtalanul sikló lelvonók, a fehér zakós, ide-oda siető szolgák - mind-mind félelmetes 
volt. Habár igazán jó ürüggyel érkezett, idejövet minden egyes lépésnél attól rettegett, hogy iekete 
egyenruhás őr bukkan lel a sarok mögül, a papírjait kéri és elzavarja. O'Brien fehér zakós szolgája 
azonban akadékoskodás nélkül beengedte őket. Sötét hajú, alacsony ember volt, rombusz alakú, 
kifejezéstelen, talán kínai jellegű arccal. Puha szőnyeggel, vajszínű tapétával meg fehér lambériával 
borított, tökéletes tisztaságú folyosón vezette őket. Ez is leletemmel töltötte el az embert. Winslon 
nem emlékezett rá, hogy látott-e valaha is olyan folyosói, amelyik ne lett volna szennyes az emberi 
lestek érintésétől. 

O'Brien egy papírlapocskát tartott kezében és elmélyülten tanulmányozta. Lelelé nézell, s így 
oldalról élesen kirajzolódott orrának vonala; gondterhelt arca egyszerre tűnt ijesztőnek és értelmes
nek. Talán húsz másodpercig is üli úgy, mozdulatlanul. Aztán magához húzta a beszédírót és bele
dörmögött egy utasítást a Minisztériumok szakmai keveréknyelvén: 

Egy vessző öl vessző hét telelek c lej vég jóváhagyva stop Italos tétel javaslat duplások nevetséges ha
táros velcszme törlendő stop gépezet szerelés ncmfolytai mindamíg sokalapos rezsibecslés nemkesz 
stop utasítás vége 

O'Brien meglontolt mozdulattal emelkedett fel székéből, és a hangelnyelő szőnyegen Winstonék 
elé jött. Az újbeszédül kimondott szavak elhangzásával mintha kissé fölengedett volna a hivatalos 
légkör, de arckifejezése a szokásosnál mogorvább voll, mintha nem örült volna annak, hogy zavar
ják. Winston rettegését most még egy közönséges zavarodottság is tetézte. Hirtelen egész való
szerűnek tűnt, hogy amit gondolt, ostoba tévedés. Tulajdonképpen milyen bizonyítéka voll arra, hogy 
O'Brien valamiféle politikai összeesküvés tagja? Semmi, csak egy szemvillanás meg egyetlen két
értelmű megjegyzés; a többi az egy álomképre alapozott titkos képzelgés szüleménye. Abba a lát
szatkeltésbe sem menekülhetett többé, hogy a szótári jött kölcsönkérni, hiszen akkor semmivel sem 
magyarázhatta volna Júlia jelenlétét. O'Briennak eszébe juthatott valami, amikor elhaladt a telekrán 
előtt. Megállt, megfordul! és megnyomott a falon egy gombol. Éles kattanás, és a hang megszűnt. 

Júlia leiszisszeni a meglepetéstől. Winston annyira elképedt, hogy még páni félelme ellenére 
sem voll képes tartani a száját. 

- Ki lehet kapcsolni! - mondta. 



- Igen - feleli O'Brien - . mi kikapcsolhatjuk. Megvan ez az előjogunk. 
Már szemtől szemben állt velük. Robusztus alakja föléjük tornyosult, arca továbbra is kifürkész

hetetlen maradt. Ridegen várta, hogy Winston beszéljen - de mit? Még most is elképzelhető volt. 
hogy elfoglalt ember lévén ingerülten csodálkozik, miért szakították léibe. Senki sem szólt. A lelekrán 
elnémulásával a szoba halálos csendbe burkolózott. Kínosan tellek a másodpercek. Nehezen bár, de 
Winston farkasszemel nézett O'Briennal. Hirtelen megenyhüli a merev tekintet, s minlha mosoly ült 
volna ki O'Brien arcára. Jellegzetes mozdulatával megigazította orrán a szemüveget. 

- Nos, én modjam vagy maga? - kérdezte. 
- Majd én - vágta rá Winston. - Tényleg ki van kapcsolva? 
- Igen, minden ki van kapcsolva. Egyedül vagyunk. 
- Azért jöttünk, mert . . . 
Winston habozott, most először látta be, milyen homályosak az indítékai. Mivel valójában nem 

ludta, miiéle segítséget remélt O'Brientól, nem voll könnyű megmagyaráznia, miért is jölt ide. Azlán 
lolytatta. annak tudatában, hogy milyen határozatlan és nagyralörö egyszerre: 

- Hisszük, hogy létezik valamiléle összeesküvés, valamilyen tilkos szervezet, amely a Párt ellen 
dolgozik, és hogy maga benne van. Mi is szeretnénk csatlakozni és részt vállalni. Ellenségei vagyunk 
a Pártnak. Nem hiszünk az Angszoc elveiben. Eszmevétkezők vagyunk. És házasságtörők. Azért 
mondom el mindezi, mert a jóindulatára akarjuk bízni magunkal Ha további vádakat kell leihozni ma
gunk ellen, arra is készek vagyunk. 

Winston elhallgalolt és hátrapillantott a válla fölött. Olyan érzése voll, minlha az ajtó nyílt volna 
És valóban, a kis sárga arcú szolga lépelt be kopogás nélkül. Winston látta, hogy üveget meg poha
rakai hozott egy tálcán. 

- Martin közülünk való - mondta O'Brien egykedvűen. - Hozd ide az ilalt, Martin. Rakd le a kerék
asztalra. Van elég szék? Akár le is ülhetünk, hogy kényelmesen beszélgethessünk. Hozz magadnak 
's egy székel, Martin. Munkáról van szó. A következő liz percben nem kell szolgál játszanod. 

Az alacsony emberke leüli, egészen lesztelenül, mégis szolga benyomásai kel Ive, mini amikor a 
komornyiknak megengednek valamit. Winston a szeme sarkából ügyelte. Megdöbbent, hogy az 
emberke egész élele szerepjátszásból állt, és hogy színlelt énjét levetni még néhány pillanatra is ve
szélyesnek találta. O'Brien nyakon lógta a palackot és sötétvörös lolyadékot töltött belőle a poharak
ba. Winstonban ez halvány emléket ébresztett egy látványról, amil egyszer régen egy lalon vagy egy 
plakáltáblán latolt: elektromos lényekből kirajzolt nagyméretű palack, a fények le-föl cikáztak, minlha 
az üveg tartalma ömlene egy pohárba. A lolyadék felülről nézve majdnem feketének lálszolt, de a pa
lackon keresztül rubinvörös fényben csillogott. Ize lanyar voll. Júlia öszinle kíváncsisággal vette kéz
be a poharat és beleszagoll. 

- Bornak hívják - mondta O'Brien kényszeredett mosollyal. - Bizonyára olvastak már róla. Saj
nos nem sok jut belőle a Szélesebb Pártnak - fűzte hozzá, majd ismét elkomolyodott. - Emelem po
haram Vezérünk, Emmanuel Goldstein egészségére. 

Winslon lelkesen követte a példát. Már régen olvasott, sót álmodott is a bornak nevezett italról. 
Akárcsak az üveg papírnehezék vagy Charringlon úr léiig elfelejtett versikéje. az is a szertefoszlott, 
romanlikus múllhoz tartozott, a hajdanhoz, ahogyan titkos gondolataiban szerelte nevezni. Valami
lyen oknál lógva úgy képzelte, hogy a bor émelyítően édes. mini a szederlekvár, és azonnali mámort 
idéz elő. De mire az első kortyot lenyelte, a bor határozottan csalódást keltett benne. A hosszú évekig 
tartó kizárólagos gin-ivás után alig érezte az ízét. Winslon leletté az üres poharat. 

- Tehál csakugyan létezik egy Goldslein nevű személy? - kérdezte. 
- igen, létezik és él is. Hogy hol, azt nem tudom. 
- Hát az összeesküvés, a szervezet? Az is valóság? Nem csak a Gondolatok Rendőrsége 

találta ki? . . ,. 
- Nem, az is létezik. Testvériségnek nevezzük. De sokkal többel nem fognak megtudni róla, mint

hogy létezik és maguk is tagjai. Erre meg majd visszatérünk. - O'Brien a karórájára pillantott. - Még 
a Belső Párt lagjai részéről sem túl bölcs dolog fél óránál hosszabb időre kikapcsolni a leiekránt. Nem 
kellett volna együtt jönniük, de majd külön-külön távoznak. Maga, elvtársnő - bólintott Júlia felé in
duljon elsőnek. Még mintegy húsz percünk van. Meg kell érteniük, hogy köteles vagyok bizonyos kér
déseket föltenni. Általában véve, mii hajlandók tenni? 

- Akármit, amire képesek vagyunk - felelt Winston. 
O'Brien kissé oldalt lordult a széken, s így mosl Winston szemébe nézett. Júlia jelenlétét szinte 

teljesen elhanyagolta, magától értetődőnek véve. hogy Winston az ő nevében ís beszél. O'Brien 
egy pillanatra behunyta a szemét. Olyan halk, kifejezéstelen hangon kezdte a kérdésekel, minlha ez 
az egész egyszerű rutinfeladat lenne egy lajta kis káté, ahol előre tudni a válaszokat. 

- Készek az életüket adni? 
- Igen. 
- Gyilkosságot elkövetni? 
- Igen. 
- Készek olyan szabotázsakciók végrehajtására, amelyek ártatlan emberek százainak halálát 

okozhatják? 
- Igen. 
- Hazaárulást elkövelni idegen hatalmak javára? 
- igen. 
- Készek-e csalni, hamisítani, zsarolni, gyermekekel megrontani, viselkedóslormáló vegysze

rekkel mérgezni, prostitúcióra buzdítani, nemi betegségeket (erjeszteni - ós bármilyen más bomlasz
tó akcióban részt venni, ami a Párt hatalmának gyöngítésére irányul? 

- Igen. 



- Ha például az szolgálná az érdekeinket, hogy egy gyerek arcába kénsavat öntsünk, készek 
lennének-e arra is? 

- Igen. 
- Készek-e lemondani saját énjükről? Mondjuk, pincérként vagy dokkmunkásként leélni élelük 

hátralevő részéi? 
- Igen. 
- Készek-e öngyilkosságot elkövetni, ha és amikor mi úgy parancsoljuk? 
- Igen. 
- Készek-e arra, hogy elváljanak egymástól, hogy soha többé ne találkozzanak? 
- Nem! - vágott közbe Júlia. 
Úgy lűnt, hogy Winslon hosszú ideig nem válaszolt. Egy pillanatra olyan érzése támadt, hogy 

elvesztette a beszélóképességét. Nyelve hangtalanul forgott, hol az egyik, hol a másik szót próbálta 
megformálni. Egészen addig, amíg el nem hagyta ajkát a válasz, nem tudta, melyikei lógja kiejteni. 

- Nem - bökte ki végül. 
- Jól tették, hogy megmondták - jelentette ki O'Brien. - Feltétlenül szükséges, hogy mindent tud

junk. 
Júlia leié fordult és kissé nyomatékosan hozzátette: 
- Fel kell lógnia, hogy ha ő túléli is, egészen más személlyé válhat. Szükség adódhat rá. hogy 

megváltoztassuk a kilélét. Az arca, a mozdulata, a keze formája, a hangja színe, még a hangja is el
változhat. És közben maga is leljesen más emberré lehel. Sebészeink képesek felismerhetetlenné 
tenni valakil. Néha még amputálunk is egy-egy végtagot. 

Winslon nem állhatta meg, hogy ne vessen még egy pillantást Martin mongol arcára. Egyetlen 
forradásl sem fedezett fel rajta. Júlia kissé elsápadt, szeplöi előtűntek, de elszántan nézett O'Brien 
szemébe. Motyogott valamit, ami beleegyezésnek hangzott. 

- Jó. Akkor ezt elintéztük. 
Ezüst cigarettalartó állt az asztalon. Miután maga is kivert egyet, O'Brien szórakozott mozdulattal 

a többiek felé tolla, majd leiállt és sétálni kezdett a szobában, mintha úgy jobban tudna gondolkodni. 
Nagyon jó cigaretta volt, vastag, gondosan csomagolt, szokatlanul selymes tapintású papírban. 
O'Brien újra a karórájára nézett. 

- Visszamehetsz a konyhába, Martin - mondta. - Negyed óra múlva bekapcsolom a készüléket. 
Mielőtt kimész, jól jegyezd meg az elvtársak arcvonásait. Te még látni fogod őket. Én - nem biztos. 

Pontosan úgy, ahogy a bejárati ajtónál történt, az emberke tekintete átcikázott az arcukon. 
A barátságosságnak nyoma sem volt ebben a műveletben. Emlékezetébe véste a külsőjüket, de 
semmiféle érdeklődést sem mutatott irántuk. Winstonnak az jutott eszébe, hogy egy mesterséges arc 
talán nem is képes kilejezni valamit. Martin egyellen üdvözlő gesztus nélkül, szótlanul távozott és 
alig hallhatóan becsukta maga mögött az ajtót. O'Brien továbbra is fel-alá járkált, egyik kezét lekete 
zubbonya zsebébe süllyesztette, másikban a cigarettát tartotta. 

- Tudniuk kell - mondta hogy sötétben fognak harcolni, örökre sötétségben maradnak. Uta
sításokat fognak kapni, amiket végre kell hajtaniuk, nem tudva, miért. Később majd küldök egy köny
vet, amiből megismerhetik annak a társadalomnak az igazi természetét, amelyben élünk, és a 
stratégiát, amelynek segítségével tönkre fogjuk azt tenni. Majd amikor elolvasták a könyvet, akkor 
lesznek teljes jogú tagjai a Testvériségnek. De a távlati célokon, amikért harcolunk, valamint a pil
lanatnyi feladatokon kívül soha semmil sem fognak tudni. Állílom maguknak, hogy a Testvériség léte
zik, de azl nem mondhatom meg, hogy száz tagja van-e vagy tízmillió. Személyes ismeretségbe még 
egy tucattal sem fognak kerülni. Három vagy négy összekötőjük lesz, akiket, aminl eltűnnek, ujak 
vallanak majd fel. Minthogy ez volt az első kapcsolatuk, ezt megtartjuk. Ha utasításokat kapnak, azok 
tőlem származnak. Ha szükségesnek találják, hogy újra kapcsolatba lépjünk, majd Martin intézkedik. 
Amikor végül is az Eszmeőrség kezébe kerülnek, vallani fognak. Ez elkerülhetetlen. Persze saját tel
teiken kívül nagyon kevés mondanivalójuk lesz. Egy maréknyi jelentéktelen embernél többel nem 
fognak tudni elárulni. Valószínűleg engem sem. mert addigra halott leszek vagy más személlyé válok, 
felismerhetetlen arccal. 

Folytatta az ide-oda járkálást a puha szőnyegen. Alakjának esetlensége ellenére volt valami 
figyelemre méltó kecsesség a mozdulataiban. S ez még olyankor is megmutatkozott, amikor zsebbe 
nyomta a kezét vagy cigarettával foglalatoskodott. Nem is annyira az erőfölény sugárzott róla, mint 
a magabiztosság és az enyhe iróniával árnyalt megértés. Szigorú fellépése volt ugyan, de hiányzott 
belőle a fanatikusokra jellemző egyoldalú elfogultság. Amikor gyilkosságról, öngyilkosságról, nemi 
betegségről, amputált végtagokról, elváltoztatott arcokról beszélt, azt is enyhén gunyoros hangnem
ben lette. Mintha a hangjával érzékeltette volna, hogy mindez elkerülhetetlen: „Ezt kell tennünk, 
rettentheletlenül. De abbahagyjuk, mihelyt újra értelme lesz az életnek." Winstont bálványozással 
határos rajongás töltötte el O'Brien iránt. Egy pillanatra ellelejlette még Goldstein árnyékát is. Ha az 
ember O'Brien erőteljes vállát meg csúnyaságában is kifinomult, nyersen őszinte arcát nézte, egy
szerűen nem lehetett abban hinni, hogy őt bárki is megtorpanthatja. Semmilyen fortéllyal sem foghat
tak kí rajta, egyellen veszélyforrás sem kerülte el figyelmét. Úgy látszott, még Júliának is imponál. 
Olyan elszántan figyelt rá, hogy cigarettája is kialudt. O'Brien folytatta: 

- Bizonyára hallottak kósza híreket a Testvériség létezéséről. Kétségkívül van róla saját el
képzelésük. Valószínűleg összeesküvők hatalmas földalatti szervezetének gondolták, amely pincék
ben tartja titkos üléseit, tagjai üzeneteket firkálnak a falakra, jelszavak vagy különleges kézmozdula
tok segítségével ismerik fel egymást. Mindebből semmi sem igaz. A Testvériség tagjainak semmiféle 
közös ismertetőjelük sincs, és senki sem ismerhet egy-két társánál többet. Ha elfognák, maga Gold
stein sem adhatna teljes névsori az Eszmeőrség kezébe, de még csak olyan inlormációt sem, aminek 
alapján azt megtalálhatnák. Mert ilyen lista nem is létezik. A Testvériséget éppen azért nem lehel (el
morzsolni, mert nem hagyományos értelemben vett szervezetről van szó. Semmi más nem tartja ösz-



sze, csak az eszme, ami pedig megsemmisílhetellen. Magukban sem táplálja majd semmi a reményt, 
csak az eszme. Nem lesznek bajtársaik, nem lesz bátorítás. És lebukásuk után sem lógnak segítsé
get kapni. Tagjainkat sohasem mentjük meg. Sőt, ha valakit mindenképpen el kell hallgattatni, néha 
az is sikerül, hogy borotvapengét csempészünk be a fogoly cellájába. Hozzá kell szokniuk az ered
mények és remény nélküli élethez. Egy ideig majd dolgoznak, aztán lebuknak, vallanak és végül meg
halnak. Csakis ezeket fogják eredményként tapasztalni. Semmilyen lehetőség sincs arra, hogy még 
életükben változások történjenek. Mi halottak vagyunk. Igazi életünk a jövőben rejlik. De csak ügy 
vehetünk majd részt benne mint maréknyi por meg csontszilánk. Hogy milyen távoli az a jövő, senki 
sem tudhatja. Jelenleg csak arra vagyunk képesek, hogy araszonként tágítsuk az épelmejúek terét. 
De együttesen nem léphetünk fel. Tudásunkat csak szájról szájra, nemzedékről nemzedékre adhat
juk tovább. Nincs más járható út az Eszmeőrség ellen. 

O'Brien elhallgatott és harmadszor is karórájára pillantott. 
- Majdnem itt az ideje, hogy távozzon, elvtársnó - mondta Júliának. - Várjon csak, a palack még 

nem ürült ki. 
Meglöllölle a poharakat, majd sajátját a talpánál fogva fölemelte. 
- Ezúttal mire igyunk? - kérdezte még mindig ugyanazzal a kesernyés, maró gúnnyal a hangjá

ban. - Az Eszmeörség megtévesztésére? A Nagy Testvér halálára? Az emberiségre? A jövőre? 
- A múltra - javasolta Winslon. 
- Igen, a múlt fontosabb - egyezett bele komoran O'Brien. 
Kiürítették poharukat ós Júlia már lel is állt, hogy távozzon. O'Brien levett egy kis dobozt az egyik 

szekrény tetejéről, ós adott belőle a lánynak egy lapos lehér tablettát, hogy tegye azt a nyelvére. Azt 
mondta, fontos, hogy ne érződjön rajta a borszag. amikor kilép: a liftkezelők nagyon jó megfigyelők. 
Mihelyt Júlia mögött becsukódott az ajtó. O'Brien látszólag máris megfeledkezett róla. Telt meg né
hány lépési, majd megállt. 

- Meg kell beszélnünk néhány részletet - mondta. - Föltételezem, hogy van valamilyen búvó
helyük. 

Winston elmesélte, hogy szobái bérelt Charrington úr üzlete fölött. 
- Egyelőre megteszi. Később majd szerzünk maguknak valami mást. Fontos, hogy az ember 

gyakorta cseréljen rejtekhelyet. Időközben majd elküldöm a könyv egy példányát - Winston észre
verte, hogy még O'Brien is úgy ejti ki a szót, mintha dőlt betűkkel volna szedve. - Goldslein könyvét, 
érti ugye? Elküldöm, mihelyt lehet. Beletelik néhány napba, mire hozzájutok. Gondolhatja, hogy nincs 
belőle lúl sok példány. A Gondolatok Rendőrsége ugyanolyan gyorsan a nyomukra jut és megsemmi
síti, mini ahogy mi újranyomtatni tudjuk Őket. De ez nem számít túlságosan. A könyv megsemmisíl
hetellen. Még ha az utolsó példány is eltűnne, akkor is szinte szóról szóra (el tudnánk újítani. Iratlás-
kával jár a munkahelyére? - kérdezle végül. 

- Általában igen. 
- Milyen? 
- Fekete, jócskán kopott. Kél pánija van. 
- Fekete, kél pánt, igen kopott - jó. Valamelyik nap, a közeljövőben - pontos dátumot nem ludok 

mondani - a reggeli utasítások egyike tévesen gépelt szót tartalmaz majd, ismétlést kell kérnie. Más
nap táska nélkül induljon munkába. Útközben, az utcán, valaki majd megérinti a karját, és így szól: 
„Azt hiszem, elejtette a táskáját." És átnyújt egyet, amelyben benne lesz Goldslein könyve. Tizen
négy napon belül vissza kell juttatnia. 

Egy pillanatra csendben maradtak. 
- Perceken belül indulnia kell - szólalt meg O'Brien. - A viszontlátásra - ha egyáltalán viszont

látjuk egymást. . . 
Winslon (elnézett rá. - Ott, ahol nincs sötétség? - kérdezte tétován. 
O'Brien a meglepetés legkisebb jelét sem mutatva bólintott. - Ott, ahol nincs sötétség - ismétel

te, mintha megértette volna a célzást. - Addig is, van-e még valami, amit mondani szeretne, mielőtt 
elmegy? Valamilyen üzenet vagy kérdés? 

Winslon elgondolkodott. Úgy érezte, nincs több kérdése. Még kevésbé szeretett volna hangzatos 
közhelyekel szajkózni. A közvetlenül O'Bríent vagy a Testvériségei érintő dolgok helyett egy mozaik
kép tűnt fel agyában: a sötét hálószoba, ahol anyja utolsó napjait töltötte, a Charrington úr boltja 
fölötti szobácskája, az üveg paplmehezék, a rózsafa keretes acél metszet. Szinte önkéntelenül kez
dett beszólni: 

- Hallotta-e véletlenül azt a régi versikét, amely úgy kezdődik, hogy „Add vissza a két krajcárom, 
harangozza a Szent Márton"? 

O'Brien újra bólintott. Aztán egylajta hideg udvariassággal elszavalta az egész strófát: 

Add vissza a két krajcárom - harangozza a Szent Márton. 
Türelem, türelem - kongatja Kelemen. 
Meddig várjak még? - zúg a Törvényszék. 
Várj, míg meggazdagszok - búgnak a harangok. 

- De hisz maga tudja az utolsó sorokat isi - kiáltott fel Winslon. 
- Igen, az utolsó sorra is emlékszem. De most, attól tartok, mennie kell. Várjon csakl Hadd adjak 

ezekből a tablettákból. 
Winston felállt, mire O'Brien kezel nyújtott. Erőteljes szorítása szinte összeroppantotta Winston 

kézfejcsontjait. Az ajtóból visszanézett, de O'Brien már szemmel láthatólag igyekezett feledni az 
iménti találkozást. A telekrán kapcsolójára tett kézzel várt. Winslon még egyszer végignézett 
az O'Brien háta mögött álló íróasztalon, a zöld ernyős lámpán, a beszédírón és a papírokkal tömött 
hulladékkosáron. Az epizódnak vége. Harminc másodperc múlva, gondolta, O'Brien újra belemerül 
háborítatlanul fontos munkájába, a Párt javára. 
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Most jutottunk el a központi titokhoz. Aminl azt már láttuk, a Párt, de mindenekelőtt a Szűkebb 
Párt egész misztériuma a kélértelemben rejlik. De még ettől is mélyebben lekszik az eredeti indíték, 
a soha-meg-nem-kórdőjelezett ösztön, amely a hatalom megszerzéséhez vezetett és magával hozta 
a kélértelmet, az Eszmeőrséget, az állandó háborúskodást meg az összes többi kelléket. Ez az 
indíték a . . . 

Winslon hirtelen felfigyelt a csendre, mini ahogyan egy új neszre felügyel az ember. Úgy érezte, 
hogy Júlia már hosszabb ideje túl nyugodt. A lány az oldalán feküdt, deréktól fölfelé ruhátlanul, arcát 
a tenyerébe fektetve, szemét egy fekete hajtincs takarta el. Mellkasa lassan, de ütemesen emelkedett 
és süllyedt vissza. 

- Júlia! 
Semmi válasz. 
- Júlia, ébren vagy? 
Semmi válasz. Júlia aludt. Winston összecsukta a könyvet, óvalosan a padlóra helyezte, a lány 

mellé leküdt és magukra húzta az ágyterílől. 
Még mindig nem jutott el a végső rejtélyig, tűnődött. Értelte már a hogyan-l, de nem értelte a 

miért-el. Az első lejezel, akárcsak a harmadik, valójában semmi olyal sem mondott neki, amit nem 
tudott volna, legfeljebb segített meglevő tudásának rendszerezésében. A kisebbséghez - akár 
egyszemélyes kisebbséghez - való tartozás ténye még nem tette őrültté az embert. Van igazság 
meg van hazugság - és ha az ember, akár az egész világgal szemben, kitart az igazság mellett, attól 
még nem kell őrüllnek lennie. A lemenő nap sárga sugara rézsút világított be az ablakon és a párnára 
esett. Winslon lecsukla a szemét. A nap melegítette arcát, a lány sima bőre testéhez tapadt, s mindez 
átható, álmot hozó, magabiztos érzéssel töltötte el. Biztonságban volt, minden rendben volt. Elalvás 
közben olyasmit dörmögött, hogy „az épelméjűség statisztikailag nem mérhető'" - és úgy lúni neki, 
hogy ez a megjegyzés mély bölcsességei hord magában. 

Olyan érzéssel ébredi, mintha sokáig aludt volna, de a régimódi órára velett pillantás megnyug
tatta: csak húsz-harminc volt az idő. Még egy darabig bóbiskol!, de az udvarban felcsendüli a jól
ismert, mélyből fakadó dal: 

Csalóka ábránd volt a szerelmünk. 
Szeszélyes, mint az április, 
Csókokai, mosolyt, álmokat rabolt, 
Rabul ejtette szivem isf 

A csacska sláger, úgy látszik, még mindig népszerű volt. Mindenfelé ezt énekelték. Még a Gyű
lölet Dalán is túltett. Júlia is felébredi az énekszóra, kéjelegve nyújtózkodott egyet és lelkeit az ágy
ból. 

- Éhes vagyok - mondta. - Főzzünk még kávét. A fene egye meg ezt a kályhát! Kialudt és elhűlt 
a víz - megrázta a kályhát. - Nincs benne olaj. 

- Talán az öreg Chamngtontól kaphalunk. 
- Különös, pedig még meg is néztem, hogy tele van-e. Veszek magamra valamit - tette hozzá. -

Úgy látszik, hűvösebb lett. 
Winston is fölkeli és felöltözött. A láradhatatlan hang tovább fújta: 

Mondják, az idő sebeket gyógyít, 
Mondják, feledni mindig lehet. 
De a mosoly s könnyek, csodaszép évek 
Egyre csak mardossák szívemet. 

Nadrágszíj-igazítás közben Winston az ablakhoz sétált. A nap nyilván lebukott a házak mögé, 
többé nem sütött be az udvarba. A kövezet nedvesen csillogott, mintha csak nemrég mosták volna föl. 
Winstonnak úgy tűnt, hogy az eget is lemosták, olyan üdén hatott a kémények között kandikáló hal
ványkék. Odalent az asszony fáradhatatlanul masírozott le-fel. hol bedugaszolva száját csfptetőkkel, 

•hol megszabadulva tőlük; dalolt majd elhallgatott, s egyre több pelenkát tűzött a szárít ököléire. 
Winston azon tűnődött, hogy vajon pénzért mos-e vagy egyszerűen húsz-harminc unoka rabságában 
él. Júlia is odamenl az ablakhoz, s együtt bámulták tovább a keménykötésű asszonyalakot. Miközben 
Winston a nő jellegzetes mozdulatait figyelte - vastag karját, ahogyan a magasba nyúl, kidombo
rodó farát, amely kancáéra emlékeztelett - most először Ötlött az eszébe, hogy szép. Eddig sohasem 
gondolt arra, hogy egy ötvenéves nő teste, amelyet számtalan terhesség torzllott el, majd a nehéz 
munka keményített, durvított, mígnem olyanná váll, mini egy túlérett óriásrépa - szép is lehet. Pedig 
ez az asszony szép volt. és végtére is, gondolta Winston, miért ne? A szilárd, idomtalan test - akár 



egy gránittömb - meg az érdes, napsütötte bor úgy aranylott egy leánytesthez, mint a csipkebogyó 
a rózsabimbóhoz. Miért tartanánk a gyümölcsöt kevesebbre, mint a virágot? 

- Szép asszony - dünnyögte Winslon. 
- Csípőben van egy méter széles - mondta Julia. 
- Az ő szépsége éppen abban van - felelte Winston. 
Könnyedén átkarolta Julia hajlékony derekát. Csípőtől térdig összeért a combjuk. Kettejük testé

ből sohasem fog gyermek születni. Ez volt az, amit soha meg nem tehettek. Csak szájról szájra, elmé
ről elmére adhatták tovább a titkot. Az udvarbeli asszonynak pedig nem volt elméje, csak erős karja, 
meleg szíve és termékeny méhe. Winston azon tűnődött, vajon hány gyermeknek adott ez az asz-
szony életet. Könnyen lehel akár tizenöt is. Talán egy évig tündökölhetett vadrózsaszépséggel, és 
máris felfújódott, mint a megtermékenyült gyümölcs, hogy keménnyé, érdes-piros bőrűvé váljon a tes
te. Aztán már csak mosás, súrolás, főzés, foltozás, söprögetés, stoppolás, vasalás volt az élete -
először a gyerekei, majd az unokái miatt - , megállás nélkül, harminc éven keresztül. És a végén 
még volt kedve énekelni. A rejtelmes tisztelet, amit iránta érzett, valahogy elvegyült a halvány felhőt
len éggel, és a kémények között szétterjedt a végleien messzeségbe. Furcsa volt arra gondolni, hogy 
az égbolt mindenki számára ugyanaz, Eurázsiában vagy Oriázsiában éppúgy, mint itt. És az égbolt 
alatt élő emberek is majdnem egyformák mindenfelé, az egész világon - száz- és ezermilliók, akik 
nem is tudnak egymás létezéséről, akiket gyűlöletből meg hazugságbői épített falak választanak el, 
mégis annyira hasonlítanak egymásra - emberek, akik sohasem tanultak gondolkodni, de akik fejük
ben, méhükben és izmaikban egyre csak halmozzák azt az erőt, amelyik egy nap majd felforgatja a 
világol. Ha van még remény, akkor az a prolikban van. Anélkül, hogy végigolvasta volna a könyvet, 
Winston tudta, hogy csak ez lehet Goldstein végső üzenete. A jövő a proliké volt. De bizhatott-e ab
ban, hogy majd ha eljön az ó idejük, az általuk alkotott világ nem lesz-e az ő. Winston Smith számára 
éppoly idegen, mini a Pán világa? Igen, mert az legalább a józan ész világa lesz. Ahol egyenlőség 
van, ott ópelmójűség is lehet. Előbb-utóbb be fog következni, az erő öntudattá válik. A prolik hal
hatatlanok voltak - ebben nem lehetett kételkedni, elég ha az ember rápillant erre a derék asszonyra 
az udvaron. Végül lel fognak ébredni. És addig, még ha ezer évbe lelik is. túlélnek minden balsorsol, 
mint a madarak, testről leslre örökítve az életerői, amiben a Párt nem osztozik és amit nem tud 
kiirtani. 

- Emlékszel a rigóra - kérdezte Winston - , amelyik az első nap az erdő szélén énekelt nekünk? 
- Nem nekünk énekeli - mondta Julia. - A sajál örömére énekelt. Vagy még azt sem. Egysze

rűen csak énekelt. 
A madarak daloltak, a prolik dalollak, a Párt nem dalolt. Mindenleié a világon, Londonban és 

New Yorkban, Afrikában és Brazíliában, de a határokon túli, tiltott és veszélyes országokban is, Pá
rizs meg Berlin utcáin, a végtelen orosz síkság falvaiban, vagy a kínai és japán bazárokban - min
denütt ott állt ugyanaz a szilárd, legyőzhetetlen alak, melyet a munka meg a szülés torzított el, amely 
születésétől haláláig robotolt, s mégis énekelt. Ebből az ágyékból egyszer még öntudatos lények 
fajának kell születnie. Halottak vagytok, az övéké a jövő. De részetek lehel a jövőből, ha életben tart
játok az elmét, aminl ők a testet, ós tovább adjátok a titkos tant, miszerint kétszer kettő négy. 

- Halottak vagyunk - mondta Winslon. 
- Halottak vagyunk - visszhangozta Julia engedelmesen. 
- Halottak vagylok - szólalt meg mögöttük egy acélos hang. 
Szétugrattak. Winslon jéggé dermedt. Csak a fehérséget látta Julia szemének szivárványhár

tyája körül. A lány arca tejszínűvé vált. Az arcpirosíló úgy rikítóit rajta, mintha nem is érintkezne az 
alatta levő bőrrel. 

- Halottak vagytok - ismélelle az acélos hang. 
- A kép mögött volt - sóhajtott Julia. 
- A kép mögött volt - mondta a hang. - Maradjatok pontosan ott, ahol vagytok. Ne mozduljatok, 

amíg nem kaptok parancsol. 
Tehát megkezdődön, végre megkezdődött! Semmit sem tehettek, csak álltak és egymás szemé

be meredlek. Menekülni, elszökni ebből a házból, míg nem késő - ilyesmi eszükbe sem jutott. Elkép
zelhetetlen volt megszegni a falból jövő acélos hang utasításait. Valami csattant, mint a hirtelen csu
kódó zár, majd üvegcsörömpölés hallatszott. A kép a padlóra esett, felfedve a mögé rejtett telekráni. 

- Most már látnak is bennünket - mondta Julia. 
- Most már látunk is benneteket - mondla a hang. Álljatok a szoba közepére. Háttal egymásnak. 

Kezeket a tarkón összekulcsolni, Ne érintsétek egymást. 
Nem értek egymáshoz, de Winstonnak úgy tűnt, hogy érzi Julia testének remegését. De lehel, 

hogy csak a sajátja volt. Azt még meg tudta akadályozni, hogy a logai vacogjanak, de a térdét kép
telen volt megfeszíteni. Odalent csizmadobogás hallatszott, az utcán és a házban is. Az udvar tele le
hetett emberekkel. Valamil vonszoltak a kövezeten. Az asszony hirtelen abbahagyta az éneklést. 
Aztán hosszú görgő hang hallatszott, mintha a mosódózsa gurult volna el, majd dühös kiáltások 
Összevisszasága, ami egy fájdalmas sikolyba torkollt. 

- A ház körül van kerítve - mondta Winston. 
- A ház körül van kerítve - mondta a hang. 
Winston hallotta, amint Julia fogai összekoccantak. - Azt hiszem, akár el is búcsúzhatunk -

mondta a lány. 
- Akár el is búcsúzhattok - mondta a hang. Ekkor egy másik, egészen különböző hang szólt 

közbe, egy vékony, művelt hang, amil Winston már hallani veit valahol: - Erről jut eszembe, ha már a 
témánál vagyunk: .Ég már a gyertya, ágyban a helyed. Készül a hóhér lecsapni a fejed!" 

Winslon háta mögött valami az ágyra csapódott. Egy létra fejét nyomták be az ablakon, az ütötte 
szét a keretet is. Valaki bemászott. A lépcsőn csizmás lábak tülekedtek fölfelé. A szoba hirtelen meg-

qbaszakadt férfiakkal 

DOUALD LOKVTA 
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Q ANBELIÓ MIOMIR 

Hihelellen, de igaz: a Kék Duna part
ján békésen keringőző város eddigi ter
mészetével (látszólag) ellenkező, nyugta
lan és lázító parakullúra, a rockzene kihor-
dója lett. Bár álmos zenei élete nem ké
nyeztette el túlságosan a „ringasd és for
gasd" híveit, a teljes páncélzatban po
rondra ugró bandek bizonyítják, hogy a 
„klasszikus kultúra gyomnövénye" mosto
ha talajban is gyökeret ver, kifejlődik s 
virágzik. Az utóbbi kél évben hazánk ve
zető k'jl(központjaiból (Belgrád, Zágráb, 
Ljubljana) csodálatos hírek érkeztek, me
lyek szehnl létezik or ig inál is ú jv idéki 
alternatív rock! Mivel az ellenkultúra im
pulzusaira e vidék stabil közönnyel vála
szolt, ezért az igényesebb helybeli rocke
reknek előbb a „vadvilágban" kellett tekin-
lényt szerezniük, s csak azután nyílt 
(úgy-ahogy) lehetőségük .. profé taságu-
kat" otthon is bizonyítani. Az áldatlan 

„Aki ebben a múfajban tíz évet ledolgozott, azt fegyver nélkül is 
kitehetik a dzsungelbe. Túléli." 

( Ismere l len rockzenész a he tvenes évekből ) 

hejyzetet súlyosbította egy rugalmas lo
kális lemezkiadó hiánya, és hogy a „hiva
talos kultúrpaloták" tekintetre sem méltat
ták a „nem hivatalos" kezdeményezése
ket. Néhány ítész már régóla megszállot
tan, betegesen és görcsösen ragaszkodik 
a tévhithez, miszerint valódi kultúrának 
nevezzük azt, ami meglisztítva minden 
egyéni „elhajlástól", többé már nem kifür
készhetetlen s érthetetlen (ti. gondolkod
tató) az egyszerű élvezetekre szomjúho
zó plebsnek... A megszállottság pedig 
borzasztó nehezen gyógyítható (az ördög-
űzést a törvény tiltja), de még reményte
lenebb az önelégültségben tobzódó, be
csontosodott szemleletek elleni harc. Az 
újvidéki ún. rock-publikum igen nehezen 
veszi tudomásul, hogy a rock-médium 
már régen törölte a határokat „provincia" 
és „city" közöt t -ezér t izgalmasabbnak/iz
gatóbbnak tartja a „messziről jött (azt 

énekel, amit akar!)" zenét a hazai („loká
lis") tehetségektől. Ide kívánkozik egy 
okos mondás: „Külföldön mindenki külföl
d i . . . " A kispolgári észjárás nem lud meg
barátkozni a forradalmi gondolattal: valaki, 
akivel tegnap még a HÁROM KALAPban 
együtt söröztünk, hirtelen felbukkan előt
tünk (felettünk!) új arccal, s elismerésünk
re apellál. Malőr! Érzelmeinket a maguk 
póreségében s erejében kimutatni, lelke
sedni vagy hevesen elítélni nem a jólne-
vell vidéki ismérve. Nagyon kevesen kísé
relték meg a rockot lojlogató egyéni/lár-
sadalmi előítéletek dzsungelját kiirtani; 
koncertek és happeningek rendezésében 
megnyilvánuló pionír-tevékenységükért kis-
pajlási dicséretben részesítjük a STUDIO 
24 lelkes csapatai, és néhány névte
len enthuziasztát az SKC-ből. 

Függetlenül a langyos- és cukrosvíz-
töl, melyben városunk rock-élete egzisz- i 

i 



tál/vegetál, tagoltságában és tarkaságá
ban mégis az adriai szigetvilágra emlé
keztet. Széles alkotói síkon a legkülönbö
zőbb zenei, stílusbeli, művészi irányvonal
nak hódoló együttesek léteznek. Össze
hasonlítva Újvidéket pl. Ljubljana rock
egyöntetűségével - amely évek óta képte
len megszabadulni a legszűkebb punk
sablonoktól - , sokkal nyitottabb és orien-
láltabb zenei világol lalálunk. Itt alakult 
meg az első Yu-punk együttes, a PE-
KINSKA PATKA, az egyetlen hazai ska, a 
KONTRARITAM, vagy a kísérleti zene 
(ambientális-színpadi) formáját művelő 
REX ILUSIVII. 

Néhány bátor kiadóház, vállalva a 
(társadalmi) kockázatot, vidéki bandek ma
dárlátta lemezeit adta ki - lehetővé téve 
számukra, hogy kicsi szerencsével, pro
tekcióval és reklámmal balkáni, európai 
(ördög ne kísérts!) szférákba is eljuthas
sanak. A boldogok szűk körében a LABO-
RATORIJA, PEKINSKA PATKA, KONT
RARITAM, LUNA, BALKAN, C. PRÓZA, 
GRIVA, NERON együttesek voltak. A ki
adás csigalassúságú procedúrája azonban 
sokszor öröm helyett ürmöt hozott: a 
KONTRARITAM hiába készített el időben 
kitűnő ska-anyagol, a friss viníl addig vá
ratott magára, amíg a ska divatjamúlt 
irányzat lett; a LUNA pedig közben egy
szerűen feloszlott, az új LP promóciós 
koncertjét sem tartva meg . . . Ezzel ellen
télben néhány Incilinci banda - bár nincs 
sok keresnivalójuk igényesebb közönség 
előtt - túl könnyen és gyorsan jutott áhí
tott „csillogó, fekete korongjához".. . Úgy 
teszünk, mintha nem tudnánk róla: vannak 
kiadóházak, melyek „nem bírnak" ellen
állni VIP ós TSAI vibrációjának. 

Mivel nemes szándékom a 84-es esz
tendő rock-pulzusát, s a közegnek, mely
ben élek, alternatív lélegzetét vizsgálni, 
ígérem, nem fogok felesleges diagnózist 

fecsérelni olyan együttesekre, melyek alig 
egzisztálnak, s rock-archívumokban po
rosodó irányzatokhoz tartoznak. Ezért 
a LUNA/ól, reinkarnációjáról a LA STRA-
DA-ról, valamint a HEROINA és REX ILU
SIVII bandákról kell szólni. 

A LUNA ebben a kontextusban mint a 
vajdasági alternatív (és nemcsak rock-) 
kultúra jelentős tényezője szerepel. Mű
veik (például a Csönd) és fellépéseik 
valószínűleg a legattraktívabb, -hatáso
sabb és -artisztikusabb rock-jelenségek a 
nyolcvanas évek Újvidékén. A LUNA kö
pönyegéből pattant elő néhány újhullámos 
zenekar: az OBOJENI PROGRAM, GRAD, 
BŐJE, de sokan mások is e minősé
gi art-rock fluídumának ellenállhatatlan 
hatása alá kerültek. A csoport szétszóró
dott, de ez szerencsére nem jelentette az 
egyes művészek (sic!) céltalan bolyongá
sát. Firői dobos a JAKARTA első leme
zén debütált, majd az egyre élénkebb 
érdeklődést keltő KATARINA ll-be társult. 
Bale felöltötte az olajzöld egyenruhái, 
Tisma és Mimo pedig felütötték a már fele
désbe merült LA STRADA dossziét. A LU
NA üde, friss, liszta ózonja még sokáig ott 
fog lebegni a poros újvidéki légkörben... 
BŐJE - az egyedülálló jugoszláv női 
team, amely több évig partnere volt a LU-
NÁ-nak. most önállóan, immár nem 
„vállvetve", de rockos „mellbedobással" 
játszik. A LA STRADA pedig, egyelőre -
„titkok titka". 

A HEROINA ós REX ILUSIVII csopor
tot külön tárgyalni nagyon nehéz; bár 
hangjuk egyedi, számos kapocs köti ösz-
sze őket (az R. I. például sikerrel műkö
dött, mint a H. producere). A HEROINA 5 -
6 éve kísérletező együttes, de Önálló pro
filja 83-ban bontakozott ki. Stílusuk „kor
zene", de nem techno-pop vagy újroman
tikus színezetű. Ritmusuk külön figyelmet 
érderpeLJnkább a gitár nyújtotta lehetősé

gek, mint az aktuális divat diktálja. Hang
kezelésük összetettebb és komolyabb, 
mint amilyent a (már) klasszikus értelem
ben vett techno-pop nyújthat. A zenei ar
culat sajátos profiljához nagyban hozzá
járult Zorán JANJETOV, a közismert kép
regény-rajzoló egyénisége is, aki a cso
port énekesekén! a multimediális art-rock 
híve. A HEROINA nem riad vissza a kü
lönböző formátumü művészi kísérletektől, 
s így a tágabb értelemben vett rock-per-
lormance irányzathoz közelít. Mivel spe
ciális audio-video és szcenikus effektuso
kat alkalmaznak, csak ritkán léphetnek fel 
koncerten, megfosztva így híveiket az élő 
zene élvezetétől. Az eredmény: néhány 
sikeres zágrábi fellépés, néhány mérsé
kelt sikerű belgrádi és újvidéki - ez utóbbi 
helyen inkább a jó szervezés és gazdag 
színpadi látvány voltak a siker biztosítékai-
Ami a rovásukra írhaló: a közvetlen (live) 
kontaktus negálása, ebből következő gya
kori lámpaláz, kidolgozatlan szövegek, 
képtelenség (félénkség? elszántság?) a 
professzionális munkára. Legkevésbé a 
tehetség és értékes zene vitatható... 

Először a REX ILUSIVII vett elég bá
torságot, hogy kiálljon önálló művekkel, 
egyszál maga a porondra (bár Edvard BE-
GOVIC kezelte a mixpullot). Maximális 
színpadi effektust alkalmaztak, kihasznál
va a szintetizátor és ritmusgép, video-vetí-
lések, dia, lézer és preparált hangszala
gok lehetőségeit. A „nagyérdemű" tet
szését azonban csak egy bizonyos „tűrés-
idő" után nyerték meg, és koncertjeik a 
belgrádi SKC-ben, zágrábi Kulusicban 
egyre népesebbek s hangulatosabbak lel
lek. Fejlődésük további állomásain ven
dégművészeket vonlak be önálló (stúdió 
és élő) projektumaikba, hangzásukat / stí
lusukat gitár, bőgő, szaxofon, dob, ének
hang gazdagította. Tavaly készített TV-
spoljuk izgalmas, impulzív zenei világot 
és látványt mutat. Lassú evolúcióval túl
élve a közönség közönyét, rosszindulatú 
kritikái, a tömegkommunikáció bevehetet
len bástyáit, anyagi, erkölcsi és szakmai 
nehézségekel, kifejlesztették a hazat rock 
és modern művészet egyéb médiumainak 
életképes szimbiózisát. 

Forditotla V A R G A TIBOR 
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Kada smo odlučili da tematski blok u 
ovom broju „Oj Symposlon"-a posvetimo 
problematici novog slikarstva, u suštini 
smo osluhnuli imperativ vremena. U me
đunarodnoj pojmovnoj upotrebi sa bez
broj determinacija omeđen slikarsko-umet-
nički niz, prevazilazeći razlike koje diktira 
međunarodna datost, odslikava veoma 
univerzalne, međutim, samostalno jako 
složene i komplikovane simptome društ-
veno-psihološkog momenta. Ova umet-
nička praksa, koja je u isloriji umetnosli 
prva raskinula sa linearnim razvojem avan
garde, i koja smatra svojim svaki takav je-
zićki model koji i unutar jednog jedinog 
predmeta može slobodno da se spaja, sin-
tetizuje - ni alhemija ne bi bila pogrešno 
određenje - dakle, ovaj pravac se, para
doksalno i uprkos postojećoj krizi, ne pri
hvata to da stavlja upitnike u odnosu na 
društvene vrednosti, nego radije nastoji da 
društvene nedaće filtrira kroz svakodnev
nicu mikrosveta jedinke. Kao povratno de-
lovanje epohalnog otvaranja poslednje 
dve decenije, novo slikarstvo simbolizuje 
okretanje ka unutrašnjem, povratak no-
madskom načinu života i mišljenja, bez 

insistiranja na angažovanosti, otporu, kritici 
ili akciji Čiji rezultati se doimaju kao iluzor
ni. Sve ovo, razume se, važi uopšteno i 
kao toliko puta, tako ni sada ne postoji 
univerzalna formula koja u jednoj rečenici 
može da deliniše i unutar sebe ispreple
ten, umetnićko-islorijski fenomen. Ovim 
našim poduhvatom želimo da budemo u 
sinhronu sa univerzalnim duhovnim nasto
janjima našeg doba. Novo slikarstvo više 
nije novo u žurnalisličkom smislu reči, ipak 
nastojimo da budemo na tragu zbivanja, 
jer smatramo da treba učestvovati u onim 
konstruktivnim procesima koji su, kao iz
luče nje kosmopolilskog duha, danas već 
jednaki vrednosni pokazatelji mnogih za
jednica civilizovanog sveta, kao i - uprkos, 
u nekim slučajevima, njihovoj negativnoj 
životnoj filozofiji ili pak zahvaljujući istoj -
realizatori svagdašnje dijalektike. 

Studija Ješe Denegrí] a je u osnovnim 
crtama sumiranje onih umelničkih prome
na, koje ostali autori pokušavaju da ova-
plole u njihovim detaljima, i strukturalnoj 
rasparćanosti. Uz međunarodnu panora
mu koju ona odslikava, vezuje se rad Arml-
na V l ldermuta (Armin Wildermulh) sa na
slovom „Kriza interpretacije", u kojem 
pokušava da tematizuje savremene umel-
ničke probleme kroz stvaralaštvo najpoz
natijih evropskih predstavnika novog sli
karstva. U svojoj studiji pod naslovom 
„Novi senzibilitet kao eksperiment za 
obnovu jezika", Lorand Heđl (Hegyi Lo-
ránd) vidi glavne karakterne osobine „slo
bodnog stila" koji se javlja krajem sedam
desetih godina, u lome da se on uprkos 
ekspanzivnom nastojanju post-objektual-
ne umetnosli odlučno premostio na de-
(anzivnu poziciju, a u njegovom stavu je 
umesto ekstrovertiranosti prevladala inlro-
vertiranost. „Novi senzibilitet", revidiran 
na nov način, određuje ovako: „Kategoriju 
,novi senzibilitet' koristim za opštu i rezi-
mirajuću nominaciju svih onih umetničkih 
pojava, koje na osnovu uticaja raznih im
pulsa u trećoj trećini protekle decenije 
društveno-psiholoških i životno-osećajnih 
momenala manifestuju jednu prilično du
boku, nikako zaključenu kompleksnu umet-
ničko-teorijsku promenu. Najznačajniji sa
stavni elemenat ove promene u shvatanju 
je radikalna subjektivizacija, kao i prome
na slike o društvenoj poziciji umetnosti, 
potiskivanje ekspanzije. Kategorija .novog 
senzibiliteta' donekle pokriva kategoriju 
.post-modeme'. koja se uglavnm odnosi 
na arhitekturu i sadrži .trans-avangardne' 
pojave likovnog karaktera, koje nam pre
dočavaju najpregnantnije osobine .novog 
senzibiliteta'.1 ' 

Geza Pemeck l (Pemeczky Goza) u 
svom rezimirajućem radu pod naslovom 
„Pojava novog slikarstva u Mađarsko? 
kaže sledeće: novo slikarstvo se na 
prilično spontan način razvilo u Mađarskoj, 
pa iako nedostaje aktivnost mađarskih 
.divljih' sa međunarodnih izložbi i iz anto
logija, to se uglavnom svodi na organiza
cione i - finansijske razloge; sve dok 
mađarska trgovina umetninama i umet-
nička publikacija ne probiju sebi put u 

džungli međunarodnog umetničkog života, 
dotle će i nedostajati sredstvo prenosa ko
je bi mađarska dostignuća, paralelna sa 
novijim umelničkim strujanjima, dovelo na 
evropsku scenu", pa dodaje: najvaž
niju inspirativnu snagu poslednjih decenija 
dala je konsolidacija mađarskog društva, 
okolnost da je generacija slikara, koja se 
možda upravo sada osamoslaljuje, prva, 
koja nije morala da se bori za svoju stilsku 
slobodu i umelnička prava. Pohlepnom i 
mladalačkom snagom su prisvojili proš
lost nasleđe slilova i među lim stilovima 
proživljene decenije avangarde fungiraju 
samo kao kulise, samo poput arsenala 
rekvizita." Pernecki ističe činjenicu da je
dan deo mađarskih autora dolazi u vezu 
sa tendencijama novog slikarstva po cenu 
napuštanja neokonstruktivističkog stila (na 
primer Ištvan Nadler/Nádler István i Imre 
Bak/Bak Imre), a drugi nalaze dodirne 
tačke sa pravcem akcione umetnosli (Ti
bor Hajas/Hajas Tibor). Aulor se osim lo
ga bavi delom Karolja Halasa (Halász Ká
roly), Karolja Kelemena (Kelemen Károly) 
Akoša Birkaša (Birkás Ákos). Jánosa Ve-
tea (Vető János), Loranta Meheša (Mé
hes Lóránt), Jánosa Sirteša (Szirtes Já
nos) i Őandora Pinceheljija (Pinczehelyi 
Sándor). 

U posebnom bloku prikazujemo naj
poznatijeg međunarodnog predstavnika 
nemačkog novog ekspresionizma, slikar
sku grupu „Milhajmer Frajhajt" (Mülheimer 
Freiheit) iz Kelna. Kritičke stavove o njima 
dopunjujemo izjavama samih članova 
grupe. 

Objavljujemo izvode iz razgovora vo
đenog povodom izložbe jugoslovenskog 
karaktera pod nazivom „Slika - crtež", 
održane u maju 1984. godine na subotič-
kom Radničkom univerzitetu „Veljko Vla-
hović". Istoričar umelnosti Dragomlr Ug-
ren vodi diskusiju sa autorima - učesrjici-
ma izložbe Laslom Kerekešom (Kerekes 
László) i Marijom Dragojlović, kao i sa ku
stosom Muzeja savremene umetnosti u 
Beogradu, Jesom Denegrijem o aktuelnim 
pitanjima stvaralaštva, o simbioličkim pro
blemima slike i crteža. 

Tematski blok zaključuje refleksija 
Lasla Lanloaa (Lantos László) o novom 
slikarstvu koje upoređuje sa umelnošću 
pračoveka kao i sa „intelektualnim realiz
mom" dečjeg crteža. 

Ovaj broj časopisa sadrži još izbor pa
šama Tlbora Bade (Bada Tibor), jednog 
od dobitnika nagrada na ovogodišnjem 
festivalu poezije u Slrugi, osvrt Mlomlra 
Anđellća na stanje novosadske rok sce
ne, strip mladih subotičkih autora Andrá
sa Šlfllsa (Sillis András) i Tricepsa. 

Naslovna strana - slika mlade novo
sadske umetnice Ljube Nedlmovlć - i po-
slednja strana korice - slika-kolaž Jánosa 
Toplaka (Topiák János) iz Lendave - kao 
i poster u prilogu - „Borba sa Hipokam
pó som" slika trojice anonimnih stvaralaca 
iz Subotice, koji rade pod pseudonimom 
Fedőre-T - su takođe posvećeni osnovnoj 
temi broja. 
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A New York-i PAN meghirdeti 
A Z U T O L S Ó M A I L A R T C I R K U S Z T ! 
Nemzetközi sztárok. Látványos népszerű szórakoztató műsor. 
... .A MAIL ART meghall - ez lesz a temetése Először '84 tavaszán ütöttem cednjslakoporsójába szi
porkázó szögeket: ez lehal a Második Utolsó MA Show. . . Miuian szinte sponianul tejlódon ki Ray 
Johnson tobozmingyebói. és a 60-70-BO-as évek kollekliv akciói megerósileliék. a N E T W O R K [háló
zati munka] üj formakai fejleszt: 
PRÓBÁLJUNK M E G P É N Z T GYÁRTANI? BÚJJUNK A FOLD ALÁ? FEJEZZÜK BE A HÁBORÚT? 
Felhívom az aktív, veleran és rogrula MA művészeket, fogalmazzák meg gondolataikat és érzéseiket: 
KIK V A G Y U N K 9 H O N N É T JÖTTÜNK' ' M E R R E TARTUNK? 
Küldjelek onallo es kozos munkákat, katalógusokat, múveszi dokumentációt -
MA C L O W N T ' 
Haláridő: 1985. január 

PAN The Lasl Mail Art Show II - P O Box 1500 N E W YORK NY 10009 
United Slales ol America 
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