
KÖZMŰVELŐDÉS
Amatőr képzőművészet
és vizuális kultúra

Borzas, vad külsejű ősemberek tanakodnak az Utódok című Golding regényben.
Elfogyott az élelem: honnan és hogyan szerezzenek? Kecsegtető emlékkép vil-
lan fel az egyik férfi agyában, s örömében táncra perdül:

„— Ennyi ennivalót hozok a karomban — tárta szét a karját —, annyit,
hogy alig bírom...".

A többiek először vele együtt —, azután már rajta kacagnak. Csupán Há
ücsörög hallgatagon, és mindössze egy szelíd mosollyal nyugtázza a hetvenkedő
fiatalembert. A nép felfigyel a zárkózott férfira, s hol őt, hol meg a handaban-
dázó Lokot nézik. Fa oldja fel végül is a különös kettősséget:

„— Hagyjátok! Hának sok képe van és kevés szava. Lok szája szavakkal
van tele, de képe nincs."

Miért idézem elöljáróban ezt az ősvilági jelenetet? Főként azért, mert az itt
megfogalmazódó sarkos ellentét valójában egy időszerű problémát érzékeltet.
Hiszen korunk egyik megoldatlan gondja, hogy a technikai fejlődés következ-
tében meghatványozódtak és előtérbe kerültek a vizuális információk, ugyan-
akkor felkészültségünk, műveltségünk továbbra is egyoldalúan verbális — iro-
dalmi jellegű. S mindemellett már-már elkoptatott tény, hogy éppen látás-
kultúránk a legszegényebb. A regénybeli példa természetesen csupán a jelenség
felszínét érinti. Mert egy személyiség vizuális kulturáltságának legfeljebb csak
része, hogy sok vagy kevés képzete van a világról. Sokkal inkább minőségi
kérdés ez. Vagyis a látáskultúrát elsődlegesen a vizuális üzenetek felfogása,
értelmezése és felhasználásuk hogyanja határozza meg.

Az utóbbi évtizedben figyeltünk fel komolyabban a fenti ellentmondásra.
S jóformán ezzel együtt egy egészséges fejlődés is megindult. Képzőművészeti
könyvkiadásunk például nemcsak mennyiségben, hanem minőségben, közért-
hetőség tekintetében is jócskán előrelépett. Gondoljunk csak a „Mai magyar
művészet" vagy a „Műhelytitkok" népszerű darabjaira. Azután a közeljövőben
bevezetésre kerülő vizuális nevelési tantervre, amely alapállásában különbözik
majd a jelenlegi gyakorlattól. És egyre szervezettebb, terebélyesebb lesz az isko-
lán kívüli amatőr képzőművészeti mozgalom, ami már önmagában is fokozott
figyelmet és támogatást érdemel.

Az amatőr képzőművészek a vizuális kultúra különös helyzetű képviselői,
akik a hivatásos művészek és a nagyközönség között állnak. Tevékenységük,
érdeklődésük révén általában a közönség legfogékonyabb, legértékesebb rétegét
jelentik, munkáik alapján pedig maguk is alkotók. Kisebb-nagyobb községeink-
ben jelenleg még többnyire az ő munkáik reprezentálják az élő képzőművészetet,
ezért az ízlés formálásában jelentős a felelősségük. Persze nem csupán a művek,
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a kiállítások kapcsán. Egy széles körű felmérés alapján írja S. Nagy Katalin
művészettörténész: Világossá vált, hogy a képzőművészeti kultúra fontos
közvetítő rétegéről, hordozóiról, terjesztőiről van szó. akik közvetlen környeze-
tükben ízlés- és véleményformálók, kisugárzásuk, a vizuális szemléletet alakító
tevékenységük hatékonyabb, mint a tömegkommunikációs eszközöké; szemé-
lyes kapcsolatban állnak azokkal, akikre hatnak, ezáltal amit tesznek, monda-
nak, hitelesebb, meggyőzőbb . . ." (Népművelés, 1976. 1. sz.)

Ha ilyen ereje, hatósugara van az amatőröknek, akkor a mozgalom szem-
léleti-módszerbeli sajátosságaival tüzetesebben kellene foglalkoznunk. Ezek
nyomán születnek ugyanis az alkotások, s ezek alapján formálódik a környezet
ízlése és véleménye. Végső soron tehát olyan tényezőkről van szó, amelyek
jelentősen befolyásolják egész vizuális kultúránk alakulását. Természetesen
nem törekedhetek a teljességre. Egyebek között azért sem, mert tapasztala-
taim meglehetősen korlátozottak. Csupán Tolna, Csongrád és Szolnok megye
amatőr rendezvényeit ismerem, és ezek az ismeretek se szisztematikusak. Ám
néhány szemléleti — módszertani kérdés megpendítésére — úgy vélem — alapot
szolgáltathatnak.

A kiállítások többségén változékony anyaggal találkozik a látogató. Külön-
féle témák, különböző technikák és eltérő színvonalú művek sorakoznak egymás
szomszédságában, ami természetes is. Hiszen személyenként, de csoportonként
is más-más adottságokkal, felkészültséggel rendelkeznek a résztvevők. Ritka
lehet például a Szolnok megyei ,.Kevi-kör"-höz hasonló együttes, ahol a tagok
zöme pedagógus vagy értelmiségi foglalkozású. Noha az efféle tényezők szük-
ségképpen belejátszanak az összképbe, a lényegen azonban aligha változtatnak.
Mert mindenki azzal az anyaggal és úgy munkálkodhat, ahogyan a lehetőségeit
felismerte. Műfaj tekintetében annyit jelent ez, hogy a változatos felszín
ellenére is valójában egy korlátozott tendencia érvényesül. Az amatőrök leg-
jelentősebb hányada ugyanis a grafikát és a festészetet műveli, és pusztán a
szobrászat jöhet még harmadikként számításba. S ezen a ponton érdemes meg-
állni. Hiszen a mozgalom műfaji behatároltsága feltétlenül kifejez egyfajta
szemléleti irányulást, ami a jövő szemszögéből kérdéses lehet. Nevezetesen azt
az ellentmondást kell meggondolnunk: jóllehet a képzőművészet alapvetően
tárgy- és anyagkultúra, ennek ellenére jelenlegi amatőr mozgalmunkban fő-
ként csak mint képkultúra funkcionál.

A hivatásos képzőművészeti élet természetellenes orientációja tükröződik
ebben az egyoldalúságban. Mert a köznapi tapasztalat is érzékeli: kiállításaink,
könyveink, rendezvényeink javát ezek a műfajok uralják. Noha a közeli években
egyre inkább fórumot kapnak az alkalmazott műfajok, az iparművészek is,
az egészséges harmóniától azonban még így is távol állunk. A kívánatos egyen-
súly természetesen itt is többet jelent a józan számszerűségnél. Hiszen többek
között ilyen tényezők alakítják a társadalom szemléleti, életviteli minőségét.
Mit tartanak például egyáltalán művészetnek az emberek? Meddig terjed a
praktikum és esztétikum határvonala a szűkebb és nagyobb környezetben? S
a hatások rendszerében a konzerváló szerepet is betöltheti az amatőr mozgalom,
ha nem használja ki az anyag- és környezetalakítás szélesebb lehetőségeit.

A műfaji keretek tágítását persze csak a célszerűen átgondolt, s a helyi
sajátságokhoz igazodó gyakorlat szentesítheti. Az öncélú formai ügyeskedések
elburjánzása éppúgy kerékkötője lehet az előrelépésnek, mint a kép- és szobor-
készítés privilegizálása. Szerencsére már találkozhatunk követésre méltó példák-
kal. Nemrégiben például Tiszafüreden láthattunk egy kiállítást, ahol a deb-
receni fafaragószakkör munkái szerepeltek. Volt itt sokféle használati tárgy.
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rozettás fatál és puritán felépítésű fatönkszék. A népi észjárás logikáját és
a népművészet alkotó tiszteletét sugalmazták ezek az alkotások, amelyekből
a legtöbbnek tisztességes helye lehetett volna egy-egy korszerű otthonban. A
Szolnok megyei Néplap tudósítójától olvashattuk, igazában egyszerű mozzanatok
vannak a háttérben. A Hajdú-Bihar megyei Művelődési Központ felmérte az
igényeket; anyagi, szervezeti keretet s képzett szakvezetőt biztosított a cso-
portnak.

Nem szaporítom a példákat. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a fafaragás mellett
megannyi területen — kerámia, szövés, báb- és játékkészítés stb. — dolgozhat-
nának az amatőrök, ha a megfelelő feltételek és igények összehangolódnának.
S mint a fenti konkrétum is jelzi, nagyon sok múlik a művelődési központok
hozzáértő és lelkes munkáján. Ugyanakkor azt is sejteti a debreceni példa, hogy
a műfajok, az eszközök bővítése voltaképpen egyet jelent a gondolkodásmód
tágításával, korszerűsítésével. Közel se mai keletű az a felismerés, hogy a min-
dennapi környezet tárgyai: az asztal, az evőeszközök, a gyerekek játékai sokkal
inkább szemléletalakítók, mint például a falakon elhelyezett közepes vagy
gyenge festmények. Vizuális kultúránkban tehát a tudatos környezetalakítás
igényét és színvonalát emelhetné az amatőr mozgalom, s igazában ezzel teljesít-
hetné alapvető ön- és társadalomformáló küldetését.

Az autonóm műfajoknak természetesen továbbra is helye és szerepe lesz
a mozgalomban. Már csak azért is, mert különösen a grafika és a festészet
viszonylag olcsó elfoglaltság. Érdemes tehát közelebb menni a jelenlegi gya-
korlathoz, hiszen önmagában csak az amatőr festészet is megannyi szemléleti,
módszertani problémával viaskodik.

Néhány évvel ezelőtt a Zebegényi Képzőművészeti Szabadiskolában jártam.
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ahol szinte valamennyi megyéből voltak amatőrök. Az itt szerzett tapasztalatok-
ból meglehetősen jellemzőnek éreztem a következőt. Megfigyeltem, hogy majd
minden csoportban akadt három-négy olyan alkotó, aki jóformán minden
területen kiválóan dolgozott. Remekül krokiztak, figurális- és fej tanulmányaik
karakteresek és formagazdagok voltak, s szakszerűen bántak az akvarellel és
a temperával is. Ám ugyanez az alaposság, iskolásság jellemezte az önállóan
készült, s kiállításra szánt munkákat is. És itt már az elemző tudálékosság bán-
tóan hatott. Mintha ezeken a képeken is bizonyítani akartak volna, hogy ismerik
az emberi test anatómiáját vagy a színelmélet téziseit. Találóan fogalmazott
akkor Koffán Károly festőművész: Ezek a fiatalok úgy tudják a szakmát, mint
főiskolát végzett mesterük. De mi az értelme ennek a tudásnak? Az önkifeje-
zést, az alkotást összekeverik a leckefelmondással. Persze az amatőr kiállí-
tásokon is szép számmal találkozhatunk ilyen jelenségekkel. Egyrészt úgy, hogy
a munkák egy része kimondottan tanulmány jellegű. Másrészt pedig olyan for-
mában, hogy sok képigényű alkotás tanulmányszerűen hat. De összességében
nézve is tapasztalható egyfajta bátortalanság, a konvenciókhoz való görcsös
ragaszkodás. Ritkán látni bátor, kísérletező műveket, amelyekből az alkotók
törekvése, egyénisége is kibontakozik. Szokványos, problémátlan tájképek és
interiurök, csendéletek és portrék borítják a falakat, és stílus szempontból ál-
talában a nagyközönség ízlésszintjére, tűrési határára rímelnek a munkák. S.
Nagy Katalin felmérése is azt bizonyítja, hogy: „A művek legnagyobb része
posztimpresszionista jellegű". Valójában tehát a századforduló egyik művészeti
irányzatának szemléletét és formanyelvét népszerűsíti az amatőr festők többsége.

Természetes, pozitív és szükségszerű vonások keverednek ezekben a jelen-
ségekben. A képzőművészet leckéjét például valóban tanulni kell egy jó ideig,
s az eredményről számot is kell adni. önmagában véve ugyanakkor a hagyo-
mányokhoz való ragaszkodás se minősíthető. Viszont meghatározó erejű itt is
a hivatásos képzőművészet, hiszen elsősorban hozzájuk igazodnak, őket utánoz-
zák, s tőlük tanulnak az amatőrök. Egy-egy szakkör élén is többnyire hivatásos
festőművész áll, s az általuk diktált nézetek nyomán alakul az amatőr festészet,
és rajtuk keresztül a szélesebb nagyközönség vizuális arculata.

A látást, a kifejezést; a képzőművészet ábécéjét természetesen tanulni kell
— írtam az előbb. De vajon miféle távlatot, önismeretet és vizuális gondolkodást
adhat egy olyan gyakorlat, amely lényegében az akadémikus szemléletre épül?
Többnyire csendéletek, tájak és alaktanulmányok sokaságán át ismerkednek
az amatőrök a szakmával, s ezek mellett alig jut idő egyéb tevékenységre. Félre-
értés azért ne essék! Szükségesek és hasznosak ezek a stúdiumok, de ugyanakkor
egyoldalúak, szűkre szabottak. Már az is jelzi a problémát, hogy a konvencio-
nális képtémákhoz igazodik a felkészülés, s nem a vizuális alakítás átfogóbb
elveihez. Igaz, a rendszeres gyakorlás bizonnyal kifejleszti a fejlett ábrázoló-
képességet, de alig többet. A zebegényi példa talán némileg éreztette, mennyire
elégtelen ez, amikor már önállóan, szabadon kell alkotni. A gyakorlat, a manu-
alitás túltengése tehát szükségképpen lemerevíti az amatőr mozgalmat. Vizuális
szemlélet, önálló gondolkodás nélkül így válik érthetővé a bizonytalanság, ami
a fantáziátlan utánérzésekben vagy éppen a leckefelmondás jelenségében ma-
nifesztálódik.

A bajok gyökere természetesen itt is mélyebbre nyúlik. Igazságtalan lenne
ugyanis a sok lelkes és jószándékú szakkörvezetőt hibáztatni ezért a helyzetért.
Főként azért, mert ők is csak úgy, abban a szellemben taníthatnak, ahogyan
a Képzőművészeti vagy a Tanárképző Főiskolán elsajátították. Tulajdonképpen
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egész vizuális kultúránk, vizuális nevelésünk elmaradottsága egyebek között
abból származik, hogy nem aknáztuk ki századunk progresszív törekvéseit,
hanem a megszokott konvenciók mezsgyéjén haladtunk. Ma már egyre világo-
sabb például, hogy a Bauhaus korszerű alapvetését se az ipari formatervezés-
ben, se pedig a vizuális nevelésben nem nélkülözhetjük. Elsősorban Kandinsz-
kij és Klee mesterek dialektikus szemléletű pedagógiájából meríthetünk, akik
a legkövetkezetesebben gondolták végig a vizuális nyelv mibenlétét. Vagyis azt
a tényt, hogy a képzőművészeti közlésnek voltaképpen végtelen gazdaságú szó-
kincse, és ugyanakkor áttekinthető nyelvtani szabályrendszere van.

A vizuális nevelés korszerűbb módszerei már nálunk se ismeretlenek. Talán
Lantos Ferenc festőművész kísérletei a legszisztematikusabbak és legközismer-
tebbek. „Természet — látás — alkotás" címmel kiállítás formájában is be-
mutatta munkásságának eredményeit, amelyet több nagyvárosunkban és a fő-
városban is megtekinthettek az érdeklődők. Rajta kívül Szabados Árpád. Szabó
M. László grafikusművészek és Bak Imre festőművészek budapesti szakköreiben
is más-más módon ugyan — de a hatékonyabb szemléletformáláson dolgoznak.

A Népművelési Intézet gondozásában lévő Tokaji Művésztelepen ugyan-
akkor tavaly nyáron már új tematika szerint tevékenykedtek az amatőrök.
Magam is átnéztem Szabó M. László tervezetét, amelyből néhány részlet talán
konkrétabban érzékeltetheti a vizuális nevelés tendenciáit. A feladatsorok címei
önmagukban is árulkodók: I. Gyakorlatok egyszerű képi elemekkel (pont, vonal,
folt, szín), II. Tájértelmezés, III. Környezeti montázs, IV. Képépítő tanulmányok.
S egy-egy feladatsor is változatos — gondolkodásra- fantáziára apelláló — tevé-
kenységet kívánt. A második gyakorlatban például egyetlen motívumot kellett
sokoldalúan körbejárni. A naturális látványból indultak ki, majd ennek a szer-
kezetes, tömeges és térbeli változatát komponálták meg. Ezek után különböző
absztraháló feladatok jöttek: folt- illetve színösszevonás, részletkiemelések, el-
mozdítások és színvariációk. Végül egy szabad, az egyéniségekhez közel álló
megoldással zárták ezt a problémakört.

Mint minden korszerűsítésnél, itt is felvetődött és felvetődhet megannyi
kétség és kérdőjel. Sokan úgy vélik például, hogy idegenmajmoló nonfiguratív
piktúrához vezethet az efféle formai játszadozás. Egyáltalán: az intellektuális
oldal, a formai elemek hangsúlyozásával nem esünk-e át a ló túlsó oldalára?
Azt hiszem, korai lenne még egyértelműen válaszolni ezekre az aggályokra.
Ám az se vonható különösebben kétségbe, hogy csak egy olyan nevelési-önkép-
zési rendszer szolgálhatja hatékonyabban vizuális kultúránkat, amelynek mód-
szertanában a nyitottság és a sokoldalú aktivitás a meghatározó. Nem kell bizo-
nyítani különösebben: csak az efféle metodika nyomán alakul az önismeret,
s ebből következően a szabad kísérletezés és választás lehetősége.

Végezetül újra megemlítem: az amatőr mozgalom és a vizuális kultúra
problémája jóval összetettebb, mint ahogy ezt néhány kérdésen keresztül érin-
teni tudtam. Az is lehet, hogy időnként nyersen és élesen fogalmaztam. És doku-
mentumok hiányában utólag úgy éreztem én is, mint a handabandázó Lok,
akinek a témához sok szava van, de képe nincs. Pedig Há — kevés szavával
együtt is — szimpatikusabb. Mert akaratlanul is egy olyan életformát jelképez
számomra, amelyben a látás, a vizuális kultúra értelmesebbé és szebbé vará-
zsolja a létezést.

SZUROMI PÁL
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