
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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Az Anonym-portrék mocsári hullákra emlé
keztető gyűrölt rongyarcába rnindenki bele
láthatja akár magamagát is, az Inkarnáció apró
fejszobrai pedig az egyetlen megtestesülés
számtalan lehetséges változatai . Abakanowicz
saját lényének kül önleges kivetülései az aba
kánok, e gigantikus texrilkompozrci ók, rnelyek
ernyedten csüggő, bolyhos fekete testükkel az
európai bölények utol só, kipusztulás el őtt álló
lengyelországi kolóniájára emlékeztetnek. Cso
dálatos rnctafora:a pusztulásra ítélt , rezervátum
ba terelt monstrumok szornorűannézelödnek az
üresedő világban; csak néha -néha moccannak
finoman , mint a túlvilági lelkek, söté t árnyt estü 
ket lemondóan hintázt árva.

Külön ös, élő szobrok. Tán a textil teszi, a
szerves szál magasabbrendű térbeli formákká
szervez őd ése, hogy az éle ttelen kőnél, agyagn ál.

fémnél lélcgzőbbck, már-már animisztikusan
vesznek körül bennünket. Fölénk tornyosulnak,
mint az eredetileg 33 darabból álló Katanis
bronz-óriásai, Vagy körülvesznek, mint a lágerek
csonttá fogyort , földszín ű népei.

Fájdalmas mement ök Magdalena Abakano
wiez műve í , dc nem lázadók, és nem laz ít ök.
Abból a vágybó l erednek, hogy az emberi Iétpil 
lanat . kífürk észhete tlen egészében' valami
természeltudományosan fix pontot találjanak,
amely bizonyosságer szolgáltatna élet és halál
látszólagos értelmetlenségére. A létezés rnisz
t ériurna azonban megfejthetetlen. Ebből a felis
merésbői ered Abakanowicz rezignációja is,
mellyel ezeket a .passzív" szobrokat megal 
kotta.

Naszlady Ágnes
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