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lakner antal: Ada kaleh table, 2019 
rétegelt lemez, kötél, 150×92×1,8 cm

© a Glassyard jóvoltából, 

Lakner Antal a 90-es évek elején kezdte el 
építeni azt a műtárgyegyüttest, amelynek 
folytatása legújabb kiállításán is szerepel. 
Az Iners-sorozat tárgyaiban a magasmű-
vészet elzártnak titulált világát nyitotta ki a 
mindennapok kelléke felé. Ehhez drasztikumot 
nélkülöző iróniát kapcsol, mely művészetének 
egyik ismérvévé vált. Alkotásai szórakoz-
tatók, látványosak, ötletesek és gyakran 
interaktívak, mégsem engednek elmenni 
a valódi mondanivaló mellett.

Az Iners legújabb darabjait tavaly Temesváron 
állították ki, most ez a négy mű Budapesten 
tekinthető meg. A Glassyard kimondottan 
jó helyszíne a tárlatnak, mivel egy belvárosi 
lakás szobáiban a művek berendezési 
tárgyakként jelenhetnek meg. 

A funkciójukat vesztett 
eszközök műalkotásként való 

újragondolása és pozicionálása, 
társadalmi üzenettel való 

felruházása a sorozat origójának 
tekinthető. Lakner most is 

hétköznapi tárgyakat értelmez újra a 
nem is olyan távoli jövő viszonyai között. 

Egy asztal, egy rekreációs kád, egy ágy és 
egy szófa: a felsorolás elsőre puritán berendezés 

benyomását kelti, mégis luxusról van szó, hiszen a luxus 
megteheti, hogy eltekint a praktikumtól.

Lakner Antal asztalának nincsenek lábai, nem egyéb, 
mint egy kötelekkel kifeszített, lyukas és ingatag 
falap. Az asztalt csak messziről idézi fel, hiszen 
annak megszokott definíciójától (négy lábon álló lap, 
amelynek vízszintes felületén munka végezhető) 
eltér. A mű uralja a befogadó teret, a merevítőkötelek 
egyben akadálypályát alkotnak a teremben. Ezzel 
megszületik a művész által vizionált otthoni élmény-
centrum első állomása, amely kimozdít bennünket 
a mindennapok monotóniájából.

A következő teremben, a „fürdőszobában” a hazavihető 
gyógyfürdőélmény köszön vissza. Az autentikus japán 
ofurokádak egyik típusát úgy jeleníti meg Lakner, 
hogy a feltételezett jövőbeli vízhiány miatt víz helyett 
meggymagokkal tölti meg az objektet. A művész 
látomása szerint még a luxuskategóriában sem 
lesz megengedhető a víz élményszintű pazarlása. 
Az újragondolt ofurokád egyszerre emlékeztet csónakra 

A luxus 
utópiája
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a benne lévő lapát miatt, amely a menekülés 
szimbolikus eszköze lehet, valamint formája és 
a lezárhatósága miatt koporsóra is. A látogató 
bátran belefekhet a bizarr kádba, esetleg az 
élve eltemetés átélése érdekében magára 
tetetheti a fedőlapot is. Kérdés, hogy a túlzott 
kényelemmel vagy a környezet változásának 
felgyorsításával „temetjük-e el magunkat 
élve”? Ezzel a pihentető és kimondottan medi-
tatív, de szokatlan kiállítási szituációval mégis 
kellemes élményben lehet részünk, a frusztráló 
hatás az adott pillanatban elmarad.

Lakner az asztal esetében is reflektál a 
természet káros manipulálására a középen 
található Ada Kaleh-sziget makettjével, amely 
Jókai Az arany ember című regényéből ismert, 
és amelyet 1972-ben a vaskapui erőmű 
megépítését követően vízzel árasztottak el. 
Sziluettje hiányként jelenik meg, ezáltal az 
asztal használhatatlanná válik, mintha azt 
üzenné, a negatív változások élvezhetetlenné 
teszik környezetünket.

A következő teremben található ágy is 
kényelmetlen, akár egy fakír fekhelye. 
A REM-hullámokat megjelenítő faragott 
lapok egy rugó révén enyhén lesüllyednek a 
súly alatt, mint egy matrac, a kiálló részek 
mégis bosszantóan nyomnak. Mindez 
reflexió a kellemetlenné váló, a jövőben már 
kezelhetetlen környezeti és magánéleti átala-
kulásokra, amelyek az otthon intim terében 
is nyugtalanítják az embert: a bűntudat és a 
tehetetlenség nem hagy aludni.

Az utolsó teremben – mondjuk nappalinak, 
ha nem túl erőltetett ez az azonosítás – egy 
felismerhetetlenné alakított kanapé található. 
Formai megvalósítása a többi tárgyhoz képest 
sokkal inkább átesztétizált és művészi. Nem 
egyéb, mint egy stilizált geometriai formákból 
álló hegy, pont akkora, hogy erőfeszítés nélkül 
megmászható. A megszelídített, háziasított 
hegység elvesztett mindent, ami előképét 
oly fantasztikussá teszi: grandiózus méretét, 
egyenetlen formáját, élő és folyamatosan 

alakuló felületét, anyagát, romantikus vadságát. 
Lakner Antal szerint a jövőben igény lesz arra, hogy a 
következő nemzedék némi testmozgásra késztesse 
magát a hegymászást imitáló kanapéval, legalább 
a hamis látszat szintjén kapcsolatban maradva a 
természet képződményeivel. Egy 2002-es utópiájában 
szemétből összepréselt, 1000 méter magas hegyet 
kívánt építeni a tempelhofi reptérre (Bundesberg), amely 
szórakoztató intézményeknek is otthont adott volna. Itt 
egészen más mondanivalót hordoz a nem utópiaként 
fennmaradó, inkább a hétköznapi urbánus életbe 
illeszkedő saját szobahegység.

A tárgyak egységes, márkaszerű arculatát az 
alapanyagul választott nyers színű fa, valamint az 
Iners-sorozat tagjain visszatérő kék szín és az azonos 
betűtípus adja. Kidolgozásuk egyszerű, a tárgyak hasz-
nálhatatlanságával ellentétben praktikusságot sugall. 
Az a benyomásunk támadhat, hogy ezek a hétköznapi 
eszközök most, műalkotásként és üzenethordozóként 
sokkal helytállóbbak, mint használati tárgy mivoltukban.

lakner antal: Rem bed, 2019, kőrisfa, acél, rétegelt lemez, 195×70×53 cm
© a Glassyard jóvoltából, 

lakner antal: casa activa_atopia future home, megnyitó
© a Glassyard jóvoltából

lakner antal: Dry spa, 2019 
kőrisfa, meggymag, 68,5×190×70 cm

© a Glassyard jóvoltából, 
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