
Kiállítás

Két esemény: két kiállítás

A pesti Műcsarnokelég tágas ahhoz, hogy egy
szerre három-négy kiállításnak adhasson helyet,
1988 elején azonban egymás után kétszer olyan
tárlatot láthattunk benne, melyegymaga megtöl
tötte az épület valamennyi termét. S mind a két
kiállítás művészeti életünk fontos eseménye
volt.

l.

Az első - Művészet ésforradalom címmel - az
orosz és a szovjet avantgarde történetét mutatta
be, 191O-től 1932-ig. Megrendezését bízvást
nevezhetjük fontos eseménynek, mert e tárgy
ban hasonló gazdagságú szemlét eddig csak
Párizs és Moszkva láthatott egy-egy ideiglenes
kiállításon.

Néhány éve, amikor Leningrádban jártam, az
Orosz Múzeum minden zegét-zugát be kellett
csavarognom, hogy imitt-amott e1dugva egy-egy
koraí: Chagal1ra vagy Malevicsre bukkanjak; az
avantgarde a művészetpolitika mostohagyerme
ke volt. Most, a budapesti tárlat kedvéért, meg
nyJ.1tak a nagy szovjet gyűjtemények eddig
hozzáférhetetlen raktárai, ezekből és vidéki
múzeumok, magánkollekciók rejtett kincseiből

válogatták össze csaknem kétszázötven művész

több mint hétszáz alkotását.
Az orosz irodalom Gogol, Tolsztoj, Doszto

jevszkij regényeivel tört be Európába; a művé

szetben hasonló nagyberobbanásra fél évszázad
dal később került sor. Kandinszkij, Iaríonov,
Goncsarova, Malevics, 'Iatlin és mások az 1910
es években Párizzsal egy időben újították meg a
művészet forrnanyelvét. váltak részeseivé 
nemritkán kezdeményezőként - annak a nagy
fordulatnak, melyhez hasonlót Masaccio és az
Eyek testvérek óta nem ismert Európa
művészeténektörténete.

Az avantgarde: gyűjtőnév; különféle s egymás
sal feleselő törekvések sokaságát indította el
egyidejűleg. fgy az orosz avantgarde is: minden
irányzat megteremtéséből kivette részét, a ku
bizmustól az absztrakcióig, és lucsizmus, szupre-
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marizmus és más egyéb elnevezésekkel új meg új
hazai (vagyis orosz) művészeti koncepciók és
csoportosulások zászlaját bontotta ki.

Mindezekről - a nagy nevekről legalább,
melyeknek néhányát már megemütettem 
eddig is hallottunk, olvashattunk, Kandinszkij
művészetét München múzeumaiban tanulma
nyozhattuk, Rodcsenkóról album jelent meg
nálunk; most végre a Műcsarnok kiállításán
minden együvé került, és vizuális élményünkké
válhatott. Új neveket kell immár megtanulnunk:
Vesznyin, Tisler, Rozanova, Popova, Udalcova és
mások nevét; és tudomásul kell vennünk, hogy
még a kisebb vagy kevésbé merész tehetségek
művészete is milyen magas színvonalú volt,
azoké, akik - mint Sevcsenko vagy Maskov - a
hagyományos portréban, csendéletben kama
toztatták a stílusteremtő nagyok újításainak
egynémelyikét, tanúsítva, hogy az avantgarde
forradalma a művészet egészét áthatotta, vagy
legalábbis hatott rá.

Az orosz avantgarde virágkora egybeesett a
magyar művészet megújulásának korszakával, s
ezért nem csoda, hogy a kiállításon itt-ott feltűnt
egy-egy orosz Fényes Adolf vagy Kmetty, még
orosz Csók István is. Hazai művészeínk közül
úgyszólván csak Nemes-Lampérthnak nem talál
tuk párját, mínt ahogy másutt sem, egész Euró
pában.

Az újító törekvéseknek az oroszoknál is, akár
csak Párizsban, a festészet volt a fő kísérleti
terepe, de átformálták .mínden más művészeti

ágazat képét, már csak azért is, mert az alkotök
közül sok egy személyben volt festő, építési,
színpad- és jelmeztervező. A kiállítás nagyérde
me, hogy mindezeket az ágazatokat, valamint az
alkalmazott művészet válfajait (bútor, edény,
plakát) igen gazdag válogatásban mutatta be.

A kiállított műtárgyakat, amennyire lehetett,
időrendbesorolták, s ezzel világosan kirajzolták
az orosz avantgarde sorsvonalát: a társadalmi
forrongás talaján támadt és érte el nagy eredmé
nyeit, majd a társadalom sztálini megmerevíté
sének idején enyészett el, hogy helyet adjon a
parancsuralom álművészetének.Ezvezényszóra,
de nem egyik napról a másikra történt. AMűcsar·

nok hátsó termeiben, ahol már föltünedeztek a
szocialista realizmus Lenín- és Vorosilov-portréi
és buzgó vigyorú munkásfigurái, az átrneneteket,
a megalkuvás és a nosztalgia variációit is megfi
gyelhettük. 19 I 5-ben Malevics megfestette hí
res absztrakt Vörös négyzetét; 1932-ben ugyan
ezt a témát már csak félszeg mementóként
ísmételhette meg: a vörös négyzetből vízparti
ház piros fala lett, természeti tájban. Hason-



lóképpen járt el Tisler; Szfnenergia címú abszt
rakt képének rács-szerkezetét (1920-as évek
eleje) 1927·ben sportünnepély címűfestmé

nyén látjuk viszont, női tomászok alakjaival.
Ezeket a szomorú képpárokat tanulságos lett
volna egymás mellett kiállítani, az időrend meg
törese árán is.

A tárlat pompásan illusztrált, vastag katalógu
sában Malevicsnek is, Tislernek is csak későbbi

műveit reprodukálták; a Vörös négyzetet és a
Szfnenergiát nem. Segyébként is: az avaritgarde
hóskorának jó néhány kiállított remekművema
radt illusztráció nélkül. Mintha a katalógust
bátortalanabb kéz állította volna össze, mint
magát a tárlatot.

2.

Egy irányzat nagy seregszem1éje után a Műcsar

nok monografikus kiállítással jelentkezett: Mag
dalena Abakanowicz életművével.

E kiváló lengyel művésznő munkásságát világ
szerte sokfelé ismerik és becsülik, nálunk azon
ban bemutatása fölfedezésnek számít,

Az 1950-es években festőként kezdte; láthat
tuk is néhány nagyméretű, élénk színű képét,
félelmetessé torzított állatfiguráival. Abejáratnál
azonban, a Műcsarnok legnagyobb termében,
tárgyak fogadták a látogatót: hatalmas malemke
rekek, fából. Mögöttük négy-öt sorban több
tucat emberi alak, zsákvászonból formálva, a
kerekek hatalmas méreteihez képest véznán,
glédába állítva, mint a kínai császársírok híres
katonaszobrainak sereglete, zsúfoltan, tö
megként. egyéniség és fej nélkül.

Ezek a zsákemberek a többi teremben is,
csaknem mindegyikben megtelepedtek. Ha ülve,
akkor görnyedten és a fal felé fordulva; ha mégis
szemközti nézetben. akkor ráncos hassal, gusz
tustalanul - de akár így, akár úgy, mindig fej
nélkül.

S a tárgyakhoz mérve törpén, noha életnagy
ságban. Az egyik teremből ki is szorultak, a
mennyezetről sűrűn lecsüngő négy-öt méteres,
fekete textilszörnyek közül, melyek az anyag
nehéz szagával töltötték meg a hatalmas teret,
megannyi akasztott suba - akasztott emberek
nélkül. Egymásik teremben ismét ember nélküli
csönd: a padlón összevissza, egymáshoz szorulva
degeszre tömött gömbölyded zsákok, mint part
ra görgetett kövek, az élet előtti vagy utáni lét
sodrának hordaléka. Samikor másutt újra föltűn

tek az emberalakok, mintha ~ iszonyat prése
alól kerültek volna ki: vaskos és görbe fatörzsek

között, melyeknek agresszív csúnyaságátitt·ott
bádogborítás fokozza, ember körvonalú fémla
pok - céltáblák. A kollekció címe: Harci
játékok.

Ez nem eredetieskedő ötletsorozat. aminőt

modem kiállításokon oly gyakran látni; "ez vérre
megyl" - mondta műértő barátom. Az emberi
arc keresése, mondom én.

A sok fej nélküli törzs után meg is találtuk az
arcokat, törzs nélkül. Seregnyi meggyötört arc,
sűrű fekete vonalháló alatt a grafikai lapokon;
fátyolos, elmosódott arcvonások a műanyag

maszkokon. Némelyik fejplasztika az üres belső

felét tátogatta a néző felé.

Mint a bókos szentek állnak a fülkében,
kívülrőla szemnek kifaragva szépen,
de befelé, hol a falnak fordu; hátok,
csak darabos szikla s durva törés tátog:

ilyen szentek vagyunk mi!

Magdalena Abakanowicz látomása rémülete
sebb, mínt Babitsé. Elölnézetben sem vagyunk
szepen kifaragva, s nem vagyunk szentek. A
társadalom öntőformái torz emberarcokat lök
tek ki magukból. A művésznő lengyel.

A vendégkönyvben szélsőségek találkoztak:
ritka dicséret, sűrű gyalázkodás. fgy van ez
rendjén. A művészet nem a Szabó-család közön
ségének szöl, Giottóé sem, Abakanowiczé sem.
Kinyomtatnám az egész vendégkönyvet. A bel
érajzolt pornó ábrákat s a beleírt filozofikusabb
elutasító véleményeket, melyek pesszímízmust
emlegetnek. A müvésznö, meglehet, csakugyan
pesszimista; ha az, joga van hozzá, és oka is reá. A
művészet azonban sohasem pesszimista: Puszta
ténye - az, hogy egy lélek ki tudta küzdeni
magából - visszaadja a bizalmat az emberben.

Lukácsy Sándor

M. Abakanowicz kiállítása
a Műcsarnokban

Arcok nélküli barna tömeg, rendezett sorokban,
csonttá soványodva; félkörben kuporgó, meg
görbült hátú csonka emberalakok ketrecben
vagy fal mellett sorakozva, a világba vetett lények
néma inkamációiként; hatalmas, vasbéklyókba
szorított, halott fatörzsek, mint szárazra vetett
óriás cetek hevernek a földön.
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