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• Joseph Beuys a szobrászatot a gondolkodással azonosítja,1 és így a szob-
rászat hagyományos fogalomkörét — mely forma, anyag, körüljárhatóság és 
elhelyezés lehetőségeit dolgozza fel — egy adott koncepció felől megközelít-
hető mentális és társadalmi térré tágítja. A milánói Space to Experience című 
kiállítás, mely a lengyel Madgalena Abakanowicz első olaszországi retros-
pektív „mostrá”-ja, címében hordozza a művésznő által kínált térbeli tapasz-
talatot. Egy időn kívüli, szentélyre vagy — a művésznő szerint — gyermekkora 
padlására emlékeztető hely tárult fel a milánói Fondazione Arnaldo Pomodoro 
redukált ipari kiállítóterében, ahol a tér struktúrájába való beavatkozás újjá-
formálja Abakanowicz alkotásait, amelyek így a meghatározott megvilágítás-
tól és váltakozó kapcsolódásoktól függő viszonyrendszerek részeivé válnak. 

„Régi és új munkák állandóan új konstellációban szerepelnek együtt, így min-
den kiállítás egy új mű egyben.”2 Olyan valóság ez a látogatók számára, mely 
leginkább egy „megmerevedett szertartáshoz” hasonlít Abakanowicz szán-
déka szerint, melyet Mircea Eliade középpont-szimbolikája3 ír le talán a legjob-
ban: ezek elmélyülésre szánt terekként, ahol az energiák szabadon áramolnak 
Ég, Föld, Pokol tengelyén. 
Minthogy a művész és művei között állandó szimbiózis van, így a kiállítás-
ról kiállításra elhelyezett azonos formák mégsem válnak hasonlóakká.  
Az életművön belüli visszacsatolások és a jövő felé irányuló utalások jelen szö-
vete ez, ahol a tér szorosan összekapcsolódik a testtel, az anyaggal, a formá-
val, a gyakorlati értelemben hasznosíthatatlan, filozófiát hordozó tárggyal. 
(Bruce Naumannál tapasztalható hasonló érzékenység test- és térélmény köl-
csönhatása iránt,4 de ehhez köthető Norbert Bischof megfigyelése is az érzé-
kelés pszihológiájáról: „Az átélt tér rendjének az alapja a motorikus tájékozó-
dás, enélkül meg sem lehet érteni.”) Abakanowicz művészetében a tér rendjét, 
tájékozódásának alapját saját formái adják: „Érdekel az, hogy a saját formáim-
ból alkossak az ember számára környezetet.”5

Szobor mint test (body art), szobor mint hely (land art), szobor mint tapaszta-
lat (concept art), szobor mint annak elkészítési folyamata (process art): csak 

1   Schneckenburger, M.: Szobrok és objektek, In: Művészet a 20. században. Walther, I. F. 
(szerk.). Taschen/Vince Kiadó, Budapest, 2004, 407–577.
2 Néray Katalin, In: Magdalena Abakanowicz: Műcsarnok, Budapest, 1988. január 29 

— április 3. [szerk. Wieslawa Bableska-Rolke, Néray Katalin]. Budapest, Műcsarnok. 1988. 8. o.
3 „Az archaikus és hagyományos társadalmak az őket közvetlenül körülvevő világot úgy 
fogják föl, mint egy mikrokozmoszt. E zárt világ határán túl kezdődik az ismeretlen, az 
alaktalan birodalma. Itt a tér kozmizált: lakott és berendezett — ott, ezen az ismerős 
téren túl, a démonok, férgek, halottak és idegenek ismeretlen és félelmetes világa 
kezdődik: a káosz, a halál, az éjszaka. (...) Minden mikrokozmosznak, minden lakott 
területnek van egy „Középpontja”, amely kiemelten szent hely. Ott, a „Középpontban” 
nyilvánul meg a szentség a maga teljességében: vagy elemi hierofánia formájában (mint 
a „primitíveknél”, gondoljunk a totemikus középpontokra, a bar langokra, ahol a 
csuringák-at földbe rejtették stb.), vagy az istenek személyes megjelenése révén, amint 
az a hagyományos civilizációkban történik.” (Mircea, Eliade: A középpont szimbolikája. 
Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-Tár, Forrás: http://www.tar.hu/lazadas/
eliadekpont.htm)
4 „Ha az ember mozog, különleges tudati formára tehet szert.”
5 Magdalena Abakanowicz a Pasedena Art Museum-ban rendezett önálló kiállításának 
katalógusából Los Angeles, 1971. In: Magdalena Abakanowicz, 1988. 35. o.

néhány a számos megközelítési pont közül, mellyel Magdalena Abakanowicz 
művészetéhez párhuzamokat vonhatunk nemzetközi szinten.
Ám az anyag szerepének előtérbe kerülésével újabb problémakörök vetődnek 
fel: flexibilitás, kiterjedés, súly, nehézkedés, nyomás és húzás. A szobrok már 
nem csak állnak vagy fekszenek (az 1960-as évektől), hanem szilárdságuk, labi-
litásuk, szabadesésük, felmelegedésük és lehűlésük kerül előtérbe.6 Az anyag- 
és energiaszimbolikák használata szempontjából elengedhetetlen, hogy ne 
tegyünk említést Joseph Beuys-ról (vezető-tároló-izoláló felosztás) és Anselm 
Kieferről Abakanowicz művészete kapcsán.7 
A művésznő 1954-ben végez festő és textil szakon a varsói Képzőművé-
szeti Akadémián. Ezután monumentális, a mélység illúzióját tagadó, síkszerű 
gouache- és olajfestményeket készít természeti motívumokkal. Majd a hatva-
nas évektől egyedi textileket sző, melyeket háromdimenziós objektekké for-
mál, mágikus, komplikált, hatalmas, puha, falról lekerülő tértextilekké, melye-
ket Abakánoknak8 nevez el. 1962-ben a Lausanne-i Textilbiennálén kiállítják 
műveit, majd 1965-ben elnyeri a São Pauló-i Biennále aranyérmét, mely a keleti 
blokkból való kitörésének első lépcsőfoka. A textil utáni textil, a textiles for-
radalom fogalma Magyarországon sem ismeretlen (1968-ban rendezik meg 
az első Fal- és Tértextil kiállítást a budapesti Ernst Múzeumban, melyet a 
szombathelyi textilbiennálék sora követ). Említésre méltó még ebből az idő-
ből az 1960-as és 70-es évek amerikai ‘fiber art’ mozgalma (Claire Zeisler, 
Sheila Hicks, Leonora Tawney), mely női és ipari megmozdulásokban is bővel-
kedett. Számos művészetkritikus tárgyalja a textilt a nők kulturális öröksége-
ként, médiumaként, Abakanowicz-ot a feminizmushoz kötve, s egyben utalva 
gyakran használt vaginális térbeli formáira. A művésznő ugyan visszautasí-
totta, hogy a ‘gender’ kérdése foglalkoztatná, mégis példaképül szolgált femi-
nista művészek számára is. (Barbara Kruger) A kiállításon mind a piros (madár-
fejet idéző), mind a narancs (vagina formájú), mind a fekete (test nélküli, 
papokra emlékeztető) Abakánjai szerepelnek.
A fonal rostos, lágy anyaga után, mely bolygónk szerves felépítésének alap-
eleme („...e szövetszálból épül fel minden élő szervezet, a növények, a leve-
lek — és saját szöveteink is. Idegeink, genetikai kódunk, ereink, izmaink”, jegyzi 
meg Abakanowicz9) a visszafogott színű és faktúrájú zsákvászonnal kezd dol-
gozni. Ezt az anyagot emberi torzók megformálására használja: görnyedő hátú, 
ülő, láb vagy fej nélküli figurákat formál. Ezeknek egy kései, a kilencvenes évek 
végén készült változata, a Bambini című munkája van kiállítva most Milánó-
ban. Az installációban gyermekalakok sokszorozódnak meg és képeznek töme-
get. Különbözőségüket — mint a bőrnek a ráncok — anyaguk, redőzetük, struk-
túrájuk adja, mint a bőr ráncai: a sorsukban osztozó emberek történetét idézik: 
Auschwitz rabjait, a kínai agyagkatonákat (erő, védelem, rend). Ugyanakkor a 
nyúzottság érzetét keltik; meztelenségükben esendőek, sebezhetőek.

6 Művészet a 20. században, 2004. 533-560. o.
7 Közös még bennük, hogy mindhárman menedéket találtak a kényelmetlen napi 
politikától és hazájuk történelmi viharától a mitológia birodalmában és a gyógyító 
rituálékban.
8 Aba-Khan apja nevére és félig legendás múltjára utal. Azt a távoli, XIII. századi 
mongol vezér őst jelöli, aki Oroszországból Kínába ment.
9  Magdalena Abakanowicz felszólalásából a Fiberworks Kongresszuson Berkeley, San 
Francisco, 1978. In: Magdalena Abakanowicz, 1988. 24. oldal.
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• A futurizmus alapító kiáltványának centenáriuma alkalmából összeállított 
kiállítás 2009. júniusában, a párizsi Pompidou Központ és a római Scuderie 
del Quirinale után, Matthew Gale kurátor irányításával megérkezett a lon-
doni Tate Modernbe. A Pompidou Központ és Didier Ottinger koncepci-
ója volt, hogy újragondolja az itáliai mozgalom képzőművészeti törekvése-
inek értelmezési lehetőségeit, és az évtizedekig kényesnek hitt avantgárd 
irányzatot abba a centrális pozícióba helyezze vissza, melyet az első világhá-
borút közvetlenül megelőző években betöltött. A rehabilitáció azonos fon-
tosságot tulajdonít a filológiai hitelességű rekonstrukciónak és a hatástörté-
neti irányok feltárásának. A központi teremben azoknak a műalkotásoknak 
a jelentős részét gyűjtötték össze, melyek eredetileg 1912 februárjában, az 
első futurista képzőművészeti kiállításon szerepeltek a párizsi Bernheim-
Jeune & Cie galériában, két évvel azután, hogy Umberto Boccioni, Carlo 
Carrà, Luigi Russolo, Gino Severini és Giacomo Balla aláírásával meg-
jelent a Futurista festők technikai kiáltványa. „Az élő művészet az őt körül-
vevő életből merít” — hirdeti a manifesztum, és a fizetett kritikusok, akadé-
mikusok, archeológusok elvárásainak kielégítése helyett meghirdetik a nagy-
városi éjszaka láztól fűtött alakjainak, a bonvivánoknak, a kokottoknak és 
az abszintivóknak az idejét, a tengeralattjárók matrózának és a repülőgé-
pek pilótájának bátorságát. Híveiket a múlt, a harmónia és a jó ízlés lerom-
bolására buzdítják. A centenáriumi kiállítás egyik főszereplőjének tartott 
Umberto Boccioni bronzszobrának, A térbeli folytonosság egyesített formá-
inak (1913) sétáló alakja úgy szántja keresztül a teret, mintha a széllel har-
colna, a visszahúzó erőkkel küzdő test kidomborodó izmai és csontjai a vál-
lakból és lábszárakból kiálló szárnyakká nőnek.
Annyira kézenfekvő a múzeumok lerombolását szorgalmazó mozgalomnak egy 
tekintélyes múzeum falai által végrehajtott kanonizációjában rejlő paradoxon, 
hogy a kurátorok inkább az ellentmondás felnagyítására, mintsem leplezésére 
törekedtek: egy külön, önálló termet szenteltek Filippo Tommaso Marinetti 
1909. február 20-án a párizsi Le Figaro címoldalán megjelent alapító kiáltvá-
nyának. A szöveg jelentőségét valóban nehéz lenne túlbecsülni, a ma is eleve-
nen ható írás nemcsak a futurizmusnak és egy műfajnak, de az avantgárd egé-
szének születését is jelöli. A kiáltvány műfaja — bár irodalmi értékelhetősége 
sokak által vitatott — az alkotási folyamattal azonos szintre emeli a szerzői 
önreflexiót: a transzparens másság kihirdetésének következménye az (értel-
mező) kritikusok szerepének leértékelődése.
Az 1912-es első futurista kiállítás anyagából most megtekinthető műalko-
tások jelentősebb darabjai szemléletesen példázzák az első avantgárd irány-
zat által útjára indított nagyhatású kezdeményezést a művészetek közötti 
párbeszédre. Ez a törekvés áll annak hátterében, hogy a művészek jelentős 
része több művészeti ágban is alkotott, például a színházi alkotók (Prampolini, 
Depero) képzőművészként is jelentősek,1 vagy az íróként és költőként magának 
nevet szerző Marinetti az előadó művészet területén is jeleskedett. A wagneri 
Gesammtkunstwerk hagyományait kreatív módon továbbgondolva azonban 
nemcsak a művészeti akciókon dolgoztak együtt költők, zeneszerzők és zené-
szek, képzőművészek, színész- és táncosnők, de a művészetköziség a költé-
szet (képvers/hangköltészet) és a képzőművészeti alkotások egyes darabjait is 
jellemezte. Carlo Carrà A hangok, zajok és szagok festészete (1913) című kiáltvá-
nya — melyben felhívja a figyelmet saját, a Tate kiállításán is szereplő festmé-
nyére, az Anarchista Galli temetésére (1910–1911) — a képzőművészet megúju-
lásának lehetőségeként ajánlja a szinesztéziák fontosságát. Említett festmé-

1 A futurizmus színházi törekvéseinek néhány jellemző sajátosságáról ld. Benkő 
Krisztián: Az übermarionett-től a plasztikus balettig (Gordon Craig és az olasz futurista
színház) Theatron, 2008. tavasz-nyár, 111-129. o.

Helyet kapott még a kiállítótér egyik szegletében az 1980-as Velencei Biennálé 
lengyel pavilonjában kiállított Embriológia című alkotás is, mely bábra emlékez-
tető összevarrt zsákokból áll. „Pattanásig feszülnek, vagy szét is hasadnak a 
kibukni készülő belső élettől.”10

A rongyplasztikák a lengyel Tadeusz Kantor műveitől Grotowski szegény szín-
háza kapcsán az olasz arte povera-ig, nem utolsó sorban a fogyasztói gondol-
kodástól való elfordulást is szimbolizálják. Az őket felépítő rost önmagában is 
erőt hordoz, mint „minden, ami megszámlálhatatlan mennyiségű, egymással 
együttműködő elemből épül fel”.11

Andrzej Oseka a mai világ szervetlen képződményeivel (plexiüveg, műanyag, 
alumínium) állítja szembe Abakanowicz szerves anyagait, melyek állandóan 
fejlődnek, változnak a művésznő belső ösztönei, ereje által.12 Munkái, mint 
Sartre La Nausée című műve főhősének tapasztalata a gesztenyefa gyökerei-
ről, „vannak”, mint minden létező; megfoghatatlanok, meztelenek, brutálisak, 
bizonyos fokig illetlenek. 
A fordulópontot a fém (Katharsis című munkája az észak-itáliai Cellében) és 
a kő (Negev, Jeruzsálem) használata hozza Abakanowicz művészetében, egy 
olyan anyagé, mely tartósabb az emberi életnél. Ezeknek a munkáknak a lét-
rejöttét a művésznő a következő felismerésére vezeti vissza: „az állandó moz-
dulatlanság erősebb, mint a változás”.13 Az ezredfordulón készült acél és alu-
mínium lényei közül — melyeknek szembeszökő ismertetőjegye a hangsúlyos 
hegesztésvonal — az Artur király udvara, a Cor-Ten páncél, a Nagy szárnyú légy, 
a Mutáns és a Fej címűek szerepeltek a tárlaton.
A munkák együtteséből monumentalitás árad. Óriási energia, melyet sem a 
háború utáni belső emigráció szorítása, sem a lengyel avantgárd művésze-
tében és a fennhatóságot tagadó második nyilvánosságban gyökerező új 
generáció lendülete nem magyaráznak. Egy nyelv előtti artikuláció darabjai 
Abakanowicz művei, melyek a közvetlen érzékiség útján éppúgy megközelíthe-
tők, mint intellektuálisan. 

10 Néray Katalin, In: Magdalena Abakanowicz, 1988. 8. oldal.
11 Magdalena Abakanowicz In: Magdalena Abakanowicz, 1988. 33. o.
12 In: Magdalena Abakanowicz, 1988. 60. oldal.
13 In: Magdalena Abakanowicz, 1988
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