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SZÓ – KÉP – KÉPZE(LE)T
A tökéletesség torzulása

Mintha két világ találkozna Szabó Menyhért címlapra került alkotásán: Praxitelész ókora 
és Szent Sebestyén kultusza (akár Berruguete egyik művére gondolva). A szépnek induló, 
kifejezéstelen arc számtalan jelentéstartalommal bírhat, a forma és a beállítás mégsem 
tekinthető „foglalt”-nak. Valami éppen átfordul, valami éppen átalakul, de nem tudjuk, miből 
mivé – nyugalmat mutat, mégis nyugtalanságot kelt. Crossover – olvashatjuk Szabó Menyhért 
más alkotásainak címeként, de akár itt is helytálló volna. A kiszámíthatatlan változások 
időszakában akár szimbolikusnak is tekinthető e figura.

H.N.

•

Szabó Menyhért

Az utóbbi években készített szobraim fő témája az emberi figura és az emberi arc, a klasszikus 
tematikát azonban sajátos szemlélettel, formavilággal és anyaghasználattal értelmezem újra.

Nagyméretű fejeimnél alapvetően a szobrászati portré hagyományos módszereit követtem, 
azzal a különbséggel, hogy frusztrálóan nagy léptékben, hatalmasra nagyítva mintáztam meg 
különböző arcokat, formai szempontból viszonylag rideg, távolságtartó módon, a későhellén, 
római, illetve a 20. századi birodalmi szobrászat formajellemzőinek szellemében. Az eredetileg 
agyagból megmintázott szobrok azonban csak köztes fázisok voltak. Pusztulásra készültek, 
hiszen létrejöttük egyetlen célja, hogy a megvalósított mintáról gumiformát vegyek, majd 
ezeket a gumilenyomatokat installáltam, akasztottam a falra. Az eredmény: a tökéletesség 
torzulása, a távolságtartó fogalmazás mély drámába zuhanása.  Az arc formái saját súlyuk alatt 
összeroskadnak, az idealizált alak minden szépsége, magasztossága megszűnik, és csupán a 
fel-felbukkanó arcrészletek egyértelműsítik  a lenyúzott szobor eredőjét.

 Szobrászati felfogásom a klasszikus művészettörténet formai tradícióiból ered, azonban 
plasztikai kifejezésmódom kortárs kérdéseket feszeget: hogyan lehet a realizmus szobrászi 
eszközeivel leírni a kortárs létezés és öndefiníció ellentmondásait? Monumentális összhatású 
plasztikai válaszom pedig épp az ellentmondásokat domborítja ki, hiszen installációba 
rendezett műcsoportjaim a háromdimenziós szobrászat viszonylagosságának, az ismert 
struktúrák képlékenységének, a tökéletesség törékenységének himnikus lenyomatai. 
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