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Szöllősi-Nagy András

Az ismeretlen csiriz

Csoda történt Magyarországon. Az organizált fél-
reszervezés1 minden szintű és mindent elborító 
áradatával szemben egyszer csak itt termett két 

nagyszerű nemzetközi kiállítás, melyek térben ugyan 
kétszázharminc kilométerre vannak egymástól, ám mind 
a megalkotásukat illetően, mind a bemutatott időszakot 
tekintve bütüsen illeszkednek egymáshoz. Bár megnyi-
tását tekintve később, ám a korábbi időszakot felölelő, 
Cezanne-tól Malevicsig 2 című kiállítás és az Abstraction- 
Création-kiállítás csakugyan két különböző helyen van-
nak, ám a debreceni tárlat a budapestinek egyenes foly-
tatása. Történetében és hatásában egyaránt. 

A két tárlat tehát voltaképpen egy egységet képez, és 
így először van lehetősége a hazai kiállításlátogatóknak 
a nemzetközi kontextusba bravúrosan beilleszkedő tár-
latpár élvezésére – nem beszélve a remek katalógusok-
ról, köszönhetően Geskó Judit és Mészáros Flóra kurá-
toroknak, a két kötet szerkesztőinek.

A MODEM tárlatának anyagából rögvest szemünk elé 
ugrik egy szívet melengető tény, hogy mennyire fontos 
szerepet játszottak a magyar művészek az Abstracti-
on-Création csoportban. Sokan a 20. századi magyar 
művészet igen fontos reprezentánsai: Réth Alfréd, Mar-
tyn Ferenc, Beöthy István, Moholy-Nagy László, Tihanyi 
Lajos – a mozgalomban való részvételükről Mészáros 
Flóra ír értően a katalógusban.

Az már kevésbé szívderítő, hogy az aktív magyar 
részvétel alapvető oka az akkor regnáló borzadályos 
politikai rezsim volt – bár annak folytonosságát a század 
közepétől sikerült fenntartani az ellenkező oldalról s vin-
ni tovább a 3T zászlaja alatt egészen a 80-as évek végi 
politikai fordulatig, majd egy különös reprízzel a kurrens 
néphy-nemzethy kultúrkurzusig.

A debreceni kiállításon szerepel egy mű, ami volta-
képpen a történet egyik kiindulópontját jelentő, itthon 
kevésbé ismert latin-amerikai művész alkotása, aki egy-
ben a mozgalom utóéletét is jelentősen befolyásolta. Az 
absztrakt formát megjelenítő alkotás a spanyol szárma-
zású, ám Uruguayban született Joaquín Torrès Garcia4 

munkája. Ő ugyanis az Abstraction-Création mozgalom 
egyik voltaképpeni előzménye, de egyben utóéletének is 
meghatározó figurája. 

Torrès Garcia a 20-as évek közepén települ át Monte-
videóból Párizsba, majd 28-ban Jean Hélion, Alfred 
Aberdam, Pierre Daura és Ernest Engel Rozier festőkkel 
közös kiállítást rendez Cinq refusés par le jury du Sa-
lon d’Automne 5 címmel. A kiállítást megnézi Theo van 
Doesburg is. Torrés García és Van Doesburg barátsá-
got köt, ami szoros együttműködéshez vezet, jelentősen 
hozzájárulva Torrés García geometrikus stílusa s azon 
keresztül a latin-amerikai konstruktivista művészet ki-
alakulásához. Torrès García azonban – ellentétben 
Doesburggal – ragaszkodik ahhoz, hogy a művészetben 
az érzelmeknek is helye van.6

Egy évvel később Michel Seuphor és Joaquín Torrès 
Garcia – Piet Mondrian és Georges Vantogerloo biz-
tatására – Párizsban megalapítják a Cercle et Carré 7  
csoportot, és szerkesztik az azonos nevű folyóiratot, 
amiből összesen három szám jelent meg, az első 1930 
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márciusában.8 A csoportot laza esztétikai szálak kötik 
össze, voltaképpen az újraéledő figurális, illetve szür-
realista mozgalmakkal szemben alakítanak frontot. Áp-
rilisban jelenik meg a lap második száma a Galerie 23-
ban rendezett kiállítás katalógusával,9 majd júniusban 
a harmadik és egyben utolsó szám. A Cercle et Carré 
csoport feloszlik.

Rá egy hónapra Párizsban Otto Carlsund, Theo van 
Doesburg, Jean Hélion, Léon Arthur Tutundjian és Mar-
cel Wantz gondozásában megjelenik a Numéro d'Intro-
duction du Groupe et de la Revue Art Concret folyóirat 
első (és egyetlen) száma, ami lényegében egy máig ható 
kollektív manifesztum. Itt fordul elő először a „konkrét 
művészet” megnevezés. A folyóiratban közölt cikkében 
Doesburg a matematikailag precíz, individualizmustól 
mentes és személytelen művészet szükségessége mel-
lett érvel.

Ezt követően Herbin, Hélion és Vantongerloo vezeté-
sével, a szürrealizmus egyfajta ellensúlyozására, 1931 
áprilisában megalakul az Abstraction-Création csoport. 
A csoport nyitva állt minden nemzet művészei előtt,10 
felkarolva az absztrakt művészet minden válfaját, enyhe 
részrehajlással a geometrikus irányzatok felé. Erről szól 
és ezt mutatja be a kitűnő debreceni tárlat.

 
 

Az egyre komorabbá váló európai színtér eseménye-
it nehezen viselő Torrès García 1934-ben visszatér 
Monte videóba. Letelepedése után rendszeresen ír és 
ad elő az európai avantgárdról. Voltaképpen ekkor és 
innen indul a latin-amerikai konkrét és algoritmikus mű-
vészet szárba szökkenése. A párizsi Abstraction-Créa-
tion csoport két év múlva feloszlik, majd szerepét a  
II. világháború után a párizsi Salon des Réalités Nouvel-
les veszi át s folytatja azóta is. 

Hazatérése után Torrès García Montevideóban meg-
alakítja az Asociación de Arte Constructivo11 elnevezésű 
csoportot, amely 1942-ig működik. Az uruguayi Carmelo 
Arden Quin meghallgatja az Európából hazatelepült 
Torrès García előadását; tőle hall először a nonfiguratív 
művészetről, valamint az orosz konstruktivizmusról és 
a párizsi geometrikus csoportok munkásságáról. Elin-
dul a latin-amerikai geometrikus művészet, ami az egyik 
szálán az általa és Gyula Kosice által fémjelzett, mind 
a mai napig működő, nemzetközi MADI mozgalomhoz 
vezet, egy másikon pedig Jesús Rafael Sotóhoz, Carlos 
Cruz-Diezhez, Gregorio Vardanegához, Martha Botó-
hoz, Antonio Assishez – a latin-amerikai konkrét és lu-
minokinetikus művészet világszámmá válásához. De ez 
már az utózmány – még ha Torrès García az előzmény és 
az utózmány között a csiriz szerepét töltötte is be.

1 V. ö. még miszmenedzsment, mismanagement.
2 Cezanne-tól Malevicsig. Árkádiától az absztrakcióig, Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2021. október 29. – 2022. február 13. Kurátor: Geskó 

Judit
3 Mészáros Flóra: Párizsi Absztraktok – Abstraction-Création, 2021, MODEM, Debrecen, katalógus, 192 oldal. A kiállításról az Új Művészet a 2021. 

novemberi számában két írást is közölt (Sarah Wilson: Személyes szálak. Az Abstraction-Création kiállítása; Jankó Judit: Honnan nézzük a művé-
szetet? Interjú Mészáros Flórával)

4 https://www.moma.org/calendar/exhibitions/1506 Utoljára megnyitva: 2021. november 16.
5 „Az őszi Szalon zsűrije által visszautasított ötök.”
6 Kettejük kapcsolata – gyaníthatóan Doesburg vegytiszta „kockafejűsége” okán – megromlik, így együttműködésük egy éven belül megszűnik.
7 Kör és négyzet. Torrès Garcia később, 1936-ban Montevideóban ad ki egy azonos nevű, de spanyol nyelvű periodikát.
8 A csoport tagjai között a kor jelentős avantgárd művészei vannak: Jean (Hans) Arp, Josef Albers, Willi Baumeister, Cesar Domela, Alekszandra 

Exter, Vaszilij Kandinszkij, Fernand Léger, Piet Mondrian, Amédée Ozenfant, Walter Gropius, Le Corbusier, Kurt Schwitters, Jean Gorin, Antoine 
Pevsner, Sophie Taeuber-Arp és persze az alapítók. Érdemes megemlíteni, hogy Doesburg viszont nem csatlakozott a csoporthoz.

9 Többek között Hans Arp, Moholy-Nagy László, Antoine Pevsner és Piet Mondrian műveinek reprodukciójával, valamint Mondrian cikkével.
10 1931 és 1936 között volt olyan időszak, amikor tagsága 400 főt számlált. Jean (Hans) Arp, Albert Gleizes, František Kupka, Alberto Magnelli, 

Marlow Moss, Kurt Schwitters, Max Bill, Beöthy Steiner Anna, Paule Vézelay, Carl Buchheister, Leon Tutundjan, Naum Gabo, Vaszilij Kandinszkij, 
Theo van Doesburg, Moholy-Nagy László, Antoine Pevsner és Piet Mondrian, Carl Buchheister és az idézett magyarok épp úgy tagjai voltak, mint a 
Párizsban soha nem élő Barbara Hepworth és Ben Nicholson.

11 Konstruktív Művészeti Egyesület. Az egyesület tagjai között van az argentin Héctor Ragni, Amalia Nieto, Julián Álvarez Marques, Rosa Acle, vala-
mint Torrès García két fia, Augusto és Horacio.
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