
„A montázs: nyitott szem a jövőre1

(Mozaikok az Orosz-szovjet montázsművészet előtörténetéből)

A kezdet: — 1922-ben — a weimari
Bauhaus-fesztiválon — Tristan Tzara
bejelenti a dadaista mozgalom feloszla-
tását.

— Ugyanebben az évben két művész
érkezik Moszkvából, a Berlinoen ren-
dezett szovjet képzőművészeti kiállí-
tásra: EJ Liszickij és A. M. Rodcsenko.

A- M. Rodcsenko találkozása a mon-
tázzsal, szinte törvényszerű. A művész
addig a kollázs műfajában tevékenyke-
dett, melyben elemző és következetes.
Feltételezhető azonban, hogy ebben az
időben még semmit sem tudott a „tisz-
ta kollázsról", melynek akkor már két-
három éves „történelme" volt, talán in-
kább a kubista kollázs hazai múltjára
támaszkodott. Rodcsenko első tiszta
kollázsait 1919 és 1922 között készítette.
Ekkor tért át a montázsra, mely egye-
nes fejlődési következménye a műfaj-
nak. Rodcsenko — Berlinből hazatér-
ve — gyorsan halad a montázsban, ter-
mészetesen ebben segítik a kollázsban
szerzett tapasztalatok.

A montázs gyorsan terjedt Szovjet-
Oroszországban is, s egyre több hívet MARKDBCKHH

Klucisz: Plakát (1925)

A. M. Rodcsenko:
Illusztráció Majakovszkij „Erről" c,
poéniájához (1923)

szerzett magának. Határozott, valódi,
a kort nagyon pontosan visszatükröző
művészetté vált. A montázsban a fény-
képezőgéppel hitelesen rögzített világ a
művész értő keze alatt össztevőire-
bomlik, majd azután újra épül, pontos
összhangban az alkotói gondolattal. A
független, egymással szembenálló töre-
dékek váratlan összeütközéséből egy új,
szintetikus kép jön létre. A montázs
kifejező erejét igen nagyra értékelte
V. Majakovszkij is, s a Szovjetunióban
elsőként támogatta A. Rodcsenkót, El
Liszickijt és a hozájuk csatlakozott
művészeket: Gusztáv Kluciszt, Szemjon
Szenykint és Jurij Roszkovot.

Majakovszkij felismerve a montázs
sokszínűségét és sokrétűségét, biztatta
a művészeket saját album kiadására, s
az általa vezetett folyóiratban, az orosz
proletáravantgard egyik legfontosabb
orgánumában, a „Novij Levij front
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Iszkussztv"-ban 1923-tól folyamatosan
nyilvánosságot biztosított számukra.

Rodcsenko lépést tartva a technikai
haladással, először váltott át a tollal-
ceruzával való ábrázolásról a fotómon-
tázsra- Rodcsenko közel három év alatt
szinte az egész szovjet képzőiművészetet
megnyerte módszerének. Rövid időn
belül G. Klucisz, V. Sztyepanova és
A. M. Rodcsenko! ifonradalmasította
a plakátművészetet is. A plakátokat
kifejező betűtípusok, merész montázsok
tették mozgósító erejűvé. El Liszickij,
Majakovszkij, Rodcsenko forradalmasí-
tották a könyvnyomtatás művészetét is.
Az első ilyen könyv, melynek illuszt-
rációja fotómontázs felhasználásával
készült, az „Erről" c. poéma volt (1923),
s Majakovszkij ezt az eljárást „Rod-
csenko módszerének" nevezte. E mű-
vészek számára a montázs nem kihí-
vást jelentett. Kezük alatt a másod-
szori tükrözés sallangmentes megjelenés-
sel jön létre, majd tudatukban tovább
tisztulva kerül fel egy [hordozóra. Pil-
lanat sokszínű megörökítésének, a tér
és forma drámájának tanúja az, aki e
montázsok elé áll és azonosul hangu-
latukkal, mert befogadva mondaniva-
lójukat, a valóság újabb és újabb elem-
zésére, vizsgálatára kényszerül. Együtt
kapja a képen a felhasznált kompozí-
ciós előadásmódot. E művészek világos
képi megformálást hoztak létre nem-
csak a művészeti, hanem a társada-
lompolitikai kiadványokban is. A szak-
emberek nem véletlenül vallják, hogy
a fotómontázs a művészet balfrontján
jelent meg, akkor, amikor az absztrakt
művészet már nem ért el kellő hatást.
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A. M. Rodcsenko: Fotómontázs: (1923)
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Az agitációs művészethez reális ábrá-
zolásmód kellett.

Majakovszkij tehát olyan művészet
előtt egyengette az utat, amely a hu-
szadik századi ember megújult világ-
érzékeléséből született meg. A társada-
lom érdekeit és értékeit kísérte állandó
figyelemmel, ezért képes volt ráérezni
a jövő művészetének éntékes lehetősé-
geire is.

BERTA FERENC

OLVASÓINK tájékoztatására közöljük
azoknak a budapesti hírlapboltoknak
a elmét, ahol a JÁSZKUNSÁGOT
rendszeresen megvásárolhatják.

1. KHI Hínlapbolt —
V., Bajcsy-Zsilinszky u. 76. 116-269

2. V., Váci u. 10. 185-604
3. V., Szaibadsajtó u- 6. 184-840
4. SUGÁR üzletközpont,

Örs vezér tér 843-160/69
5. Magyar jakobinusok tere,

Déli pu. —
6. Szt. István krt. 25. 314-334
7. I., Bem u. 9. 352-346
8. V., Felszabadulás tér 4.

(Párizsi udvar) 181-401
9. József nádor tér 1. 185-850

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Corvin Áruház
Lenin krt. 17.
Hegedűs Gyula u
Baross u. 59.
Skála Áruház
Petőfi Sándor u.

. 43.

17.

335-551
423-929
491-505
131-286

852-222/28
189-013

16. Rákosfalva park 3/c (XV.) 847-274

Szolnok megyében a postahivataloknál,
illetve valamennyi hírlappavilon-
ban megvásárolható
a JÁSZKUNSÁG

Az ország más területein a területileg
illetékes megyei postahivatalok-
inai lehet előfizetni, illetve meg-
vásárolni.

48


