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Monokolor, multikolor?
(Monokróm, multikróm?) 
avagy Olivier Mosset és Derek Boshier

• Musée régional d’art Contemporain, Sérignan

• 2013. március 9 — június 12.

• Galerie du Centre, Párizs

• 2013. március 9 — április 18.

Néhány év különbséggel kortársak, szinte azonos időpontban kezdték művészi 

pályafutásukat, amelyekben bár felfedezhető néhány érintkezési pont, mégis, 

fiatalságuk két teljesen különböző áramlata fogta meg őket. Míg Derek 

Boshierről elmondhatjuk, hogy a pop-arttól — az absztrakción és a radikális poli-

tikai konceptuális művészeten át — a szabad figurációig jutott el, addig annak 

meghatározása, hogy Olivier Mosset művészete hova sorolható, nemcsak 

nehéz, de kerülendő is, mivel Mosset tagad és visszautasít bármifajta hovatar-

tozást. Annyi mindenesetre elmondható róla, hogy negyven év óta keresi a geo-

metrikus absztrakton és a monokrómon keresztül a választ arra, hogy mi teszi  

a festményt festménnyé, egyáltalán, mi is a műalkotás.

***

Az 1944-ben Bernben született Olivier Mosset művészetről alkotott ideológiáját 

és munkáját több huszadik századi művész hatása formálta. Egészen fiatalon, 

miközben Tatlin, Rodcsenko és az orosz konstruktivizmus iránt érdeklődött, két, 

egészen más horizontról érkezett művész is megragadta figyelmét. Az egyik  

Mark Rothko volt, akinek egy magazinban látott kék-vörös kompozícióját kezdte 

nagy érdeklődéssel másolni, a másik pedig Rauschenberg, akinek munkáit 1962-

ben annak berni kiállításán látta először. Mosset húszas évei legelején Jean 

Tinguely asszisztense lett, majd Daniel Spoerri mellett dolgozott. E saját korában 

igencsak rendhagyó úton járó két művész példája minden kétséget kizáróan báto-

rítóan hatott Mosset-ra, aki néhány évvel később a klasszikus értelemben vett 

festészettel radikálisan szakító, négy tagból szerveződő párizsi B.M.P.T., majd a 

hetvenes években a New York Radical Painting csoport alapító tagja lett. „Ami-

kor 1965-ben Párizsba indultam, Tinguely arra figyelmeztetett, hogy feltétlenül 

tartsam távol magam az abban az időben Franciaországban erősen domináló lírai 

absztrakttól.” Mosset addigi munkái arra engednek következtetni, hogy valószí-

nűleg Tinguely tanácsa nélkül is ezt tette volna.

1966 decemberében Párizsban megalakult a B.M.P.T., amelynek elnevezése a 

tagok: Buren, Mosset, Parmentier és Toroni neveinek kezdőbetűiből tevődik össze. 

A B.M.P.T. mindössze egy évig működött, mégis mély nyomokat hagyott  

a francia képzőművészetben, részben a körülöttük kialakult polémiáknak köszön-

hetően, részben a fiatal művészek egy részére gyakorolt hatásuk miatt. A csoport 

együttes és egyéni tevékenysége az alkotás és a festészet fogalmának min-

den korábbi meghatározástól „megtisztított” újragondolására irányult. Tabula 

rasa. Festészetük, kizárva bármiféle üzenetet, érzelemkeltést, esztétikai célt, 

másodlagos olvasatot, egy-egy általuk választott motívum ismétlésében merült 

ki: Daniel Buren függőleges csíkokat, Olivier Mosset 4,5 cm átmérőjű fekete kört, 

Michel Parmentier vízszintes sávokat, Toroni egymástól 30 cm-es távolságban 

elhelyezett ecsetnyomokat alkalmazott, mindezt valamennyien azonos méretű, 

2,5×2,5 méteres fehér vásznon. A négy csoporttag annak kinyilvánítására, hogy 

a művész kiléte teljesen közömbös számukra, megfestette, elcserélte-kicseré-

lte ezeket egymás között. (Mosset a későbbiekben is tartotta magát ehhez az 

elvhez, aminek egyik példája az a festménye, 

amit Andy Warhol szignált.)

A képzőművészet intézményrendszerét, annak 

művészetet minősítő egyedüli döntési jogát 

erős kritikával illető csoport első nyilvános 

közös szereplésére 1967 januárjában, a XVIII. 

Salon de la Jeune Peinture-ön került sor. Ez 

volt a Manifesztáció 1, amivel céljuk egy hiva-

talos szalonon való bemutatkozás, s ezzel 

képeik elfogadtatása, valamint a „Nem vagyunk 

festők” röplapokon terjesztett deklarálása 

volt. A katalógus tanúsága szerint festményeik 

címeként valamennyien három másik társuk 

nevét tüntették fel. A Manifesztáció 2 ugyanaz-

nap délután zajlott le, a képek leszedésével, és 

feltűnő, látványos elszállításával a Szalonról.  

A csoport 1967 decemberében feloszlott,  

Parmentier ezután hosszú évekig nem fes-

tett, míg a többiek önállóan folytatták tovább a 

maguk által kijelölt utat, végül eljutva a hivata-

los elismertség magas fokára, egészen műveik 

múzeumba kerüléséig.

Később, amikor Mosset a Velencei Biennálén 

először találkozott az amerikai expresszio-

nisták monumentális méretű vásznaival, azon-

nal magával ragadta a gesztus, a test aktív 

részvételének szerepe a festésben. 1977-ben, 

áttelepülve az Egyesült Államokba, garázsában 

maga is nagyméretű képeket kezdett festeni, 

ezek voltak első monokrómjai. A festészet poli-

tikai és forradalmi szerepében akkoriban még 

feltétel nélkül hívő Mosset úgy vélte, hogy 

monokróm sorozata egyfajta hozzájárulás a 

művészet demokratizálodásához.

Mosset sérignani kiállítását a Musée régio-

nal d’art Contemporain-ben (MRAC, Langue-

doc-Roussillon) retrospektívnek tekinthetjük, 

mivel legkorábbi, berni éveiből származó képei — 

Olivier Mosset sàrga és fekete között
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az A-sorozat — kivételével, pályájának szinte min-

den fontosabb állomása egy vagy több darabbal 

jelen van. A földszinti, csarnok nagyságú terem-

ben tizenegy egyforma méretű, különböző színű, 

3×3 méteres monokróm festmény, „fake” sora-

kozik. Mindössze két, elrontottnak minősített 

kép került ki Mosset keze alól, amelyek későbbi 

sorsa — esetleges megmaradásuk —, a művész 

szerint még bizonytalan, míg a többi, a színek  

meghatározásától eltekintve, más személy 

munkája. A színes vásznakkal szemközt a 

múzeum kiállításainál felhasznált elválasztóe-

lemekből in-situ született szobor, a Cimaises 

áll, melynek fehér felületei maguk is mintha a 

falakról lelépett monokróm festmények lennének. 

Az első Cimaises 1993-ban született, és ahogy 

más esetben, úgy Mosset ezt is kisebb-nagyobb 

változtatással, többször is elkészítette vagy elk-

észíttette. Fontos megjegyezni, hogy Mosset 

saját alkotásait, legyenek azok akár festmények, 

akár szobrok, mindig „tárgyként” emlegeti, mivel 

azokat kizárólag annak tekinti.

Az emeleten Mosset néhány falfestménye, 

köztük egyik ismert munkája, a Yellow Wall 

(Extreme Abstraction, Albright-Knox Art Gallery, 

2005) látható. A terem egyik — alul fehér, felül 

szürke — fala mellett közömbösen sétált el a 

figyelmetlen látogató, nevezetesen e sorok írója, 

majd kissé restelkedve fedezte fel a tájékoztató 

feliratot, miszerint a szóbanforgó, változtatható 

méretű falfestmény első változata 1999-ben 

készült. Ebbe a terembe került a közel két-

Olivier Mosset 
Cím nélkül, 2013

Olivier Mosset
Cimaises, 1993–2013

Olivier Mosset
Cím nélkül
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fénnyel megvilágított kisebb, intim hangu-

latú terembe kerültek Mosset sokszorosított 

alkotásai, köztük több, jótékony célra készített 

litográfiája, és könyvkiadók, galériák által 

megjelentetett grafikái, színkísérletei. Ez utób-

biak közül abból az 1990-es szitanyomat-soro-

zatából szerepel öt darab, amelyben ugyanazt a 

nyolc színt nyolc különböző sorrendben vitt fel 

egymásra. Néhány olyan személyesebb darabbal 

is találkozunk, mint például a Pollock stílusában 

telefestett Harley Davidson motorjának fotója, 

vagy a gyerekkori szobájának bibliai jeleneteket 

ábrázoló mennyezetfestményei után készített 

szitanyomatai.

Miközben Mosset határozottan visszautasít 

bármilyen irányzathoz tartozást, besorolást, a 

konceptuális művészet ellenzőinek egyik leg-

gyakrabban támadott célpontja. Aki nem ismeri 

az Új Testamentumot, annak a kereszt csak két 

egyenesből képzett érdekes alakzat, aki nem 

ismeri Mosset útját, művészetról alkotott elkép-

zeléseit és törekvéseit, annak a Sárga fal (Yellow 

Wall), vagy az Andy Warhol Factory-ját idéző 

cím nélküli alumínium fal (2011–2013) csak szép 

dekoráció. Konceptuális művészet? Igen? Nem?

***

Derek Boshier kiállítása, a párizsi Galerie du 

Centre-ban a művész legújabb festményeit 

mutatja be, akit — mint ahogy eddigi pályafu-

tása során mindig — továbbra is a társadalmi 

aktualitások foglalkoztatják. Derek Boshier, az 

angol pop-art egyik legjelentősebb képvise-

lője 1937-ben született Portsmouth-ban, de 

ahogy Olivier Mosset, úgy hosszú évek óta ő is 

az Egyesült Államokban él. Az angol pop-art böl-

csője, a londoni Royal College of Art növendéke 

volt, többek között Allen Jones, R.B. Kitaj, Peter 

Phillips és máig közeli barátja, David Hockney 

társaságában. Tanulmányaikat befejezve, a 

velük egy időben jelentkező amerikai társaikhoz 

hasonlóan az ő munkáikban is központi szerepet 

kapott a hétköznapi, kezük ügyében levő tár-

gyak kiemelése eredeti kontextusukból. Boshier 

ebből az időből származó sorozatának egyik 

jellegzetes darabja, a szatirikus hangvételű 

The Identi-Kit Man (1962, Tate Gallery London), 

amelynek ihletője a brit televízió egy fogkré-

met ajánló, egyik első reklámja volt. A köny-

nyed rajzú, szinte vidámnak mondható kép arra 

mutat rá, hogy egy jól kitalált reklámmal meny-

nyire könnyű befolyásolni, tömeges fogyasz-

tásra sarkallni az embereket. Míg barátai, de 

általában véve is az angol pop-art elsődleges 

célpontja az elidegenedett társadalom, a közhe-

lyek és az elavultnak tekintett művészi formák 

voltak, addig Boshiernél mindez egy különösen 

hangsúlyos politikai és szociális érzékenységgel 

párosult. Egész pályája során érdeklődéssel és 

százszor megfestett emblematikus képének, a fehér alapon fekete körnek egyik 

darabja is. Egy teljes helyiséget töltenek meg egyforma méretű, szemcsés felü-

letű fekete festményei, amelyeket első monokróm korszakával ellentétben, nem 

hagyományos technikával, ecsettel, festékkel, hanem a vászonra szórópisztoly-

lyal felvitt poliuretánnal készített. Ezek a képek, melyek gyökeresen különböznek 

Soulages közismert fekete festményeitől, jól példázzák, hogy a monokróm meny-

nyi lehetőséget rejt magában. 

Olivier Mosset
Cím nélkül, 2003, akril, vászon, 43×43 cm egyenként
Courtesy Galerie Les filles du calvaire

Derek Boshier
Damien Hirst goes Political, 2012, akril, vászon, 147×84 cm
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kritikus szemmel kísérte a világ eseményeit, a 

társadalmi jelenségeket, és azokra, ha szüksé-

gét érezte, alkotásain keresztül mindig reagált 

is. Így például egyik első, 1961-ben készített 

festménye, az amerikai és a kubai zászlót egy-

mással összeütköztető Situation in Cuba a kubai 

válságra utal, de nem maradt közömbös a feke-

tékkel szembeni megkülönböztetéssel, a Water-

gate-botránnyal, az észak-írországi erőszakkal 

vagy az iraki háborúval szemben sem. Ez utób-

bival foglalkozik a 99 cent war című munkája, 

amelynek születési körülményeit Boshier így 

idézte fel: „Az iraki háború kezdetén, egy alka-

lommal betértem egy Los Angeles-i »99 cents 

shopba«, ahol a legkülönfélébb dolgokat árul-

ják 1 dollárnál olcsóbban. Megdöbbentett, hogy 

mennyi háborús gyerekjátékot árulnak, és mivel 

régóta szerettem volna a háború témájával 

dolgozni, megvásároltam egy sor játéktankot, 

helikoptert, katonafigurát. Amikor el akartam 

hagyni az üzletet, észrevettem két babát.  

A háborús játékok és babák közötti éles ellentét-

ben a civilek végnélküli gyilkolásának allegóriáját 

láttam, és akkor elhatároztam, hogy a témáról 

készítek egy installációt. Azután egy egész tus-

rajz-sorozat született belőle.”

Boshier 1963-tól, visszatérve egy éves indiai 

tanulmányútjátról Londonba, egy időre felhagy-

ott a figuratív ábrázolással. Különféle formájú 

vásznakra, gyakran építészeti struktúrákra 

utaló, geometrikus absztrakt képeket kezdett 

festeni. A sokoldalú művész, akiről még nem 

említettük, hogy 1967-ben Ken Russell filmjé-

nek, a Dante’s Infernonak is egyik szereplője volt, 

1966-tól konceptuális szobrokkal jelentkezett, a 

hetvenes években rövidfilmeket készített, 1971-

ben pedig fotósorozatával, a 16 Situations-al 

hívta fel magára a figyelmet. Fotóin ugyanaz 

a két fémből készített szögletes test szerepel 

más-más méretben, más-más környezetben. 

A tárgy megváltoztatja a helyzetet, a helyzet 

megváltoztatja a tárgyat: a tekintélyt paranc-

soló íróasztal mögött ülő gyáros irodájának 

ablakából köztéri szobornak vagy a tengerpar-

ton távolból felderengő építménynek tetsző 

formák egészen más képzetet teremtenek, 

mint az azonos formájú, tenyérben tartott vagy 

éjjeliszekrényen álló tárgyak. Ha már Bosh-

ier sokoldalúságáról szóltunk, azt is érdemes 

megemíteni, hogy 1979-ben barátja, David 

Bowie kérésére (akiről több portrét is festett), 

elkészítette az énekes Lodger, majd 1982-ben a 

Let’s dance című albumának lemezborítóját.

Boshier a hatvanas évek végén hosszú időre 

felhagyott a képzőművészettel: „Abban az 

időben nagyon belemerültem a politikai prob-

lémákba, és úgy ítéltem meg, hogy vélemé-

nyem kifejezésére a festészetnél sokkal 

alkalmasabb médiumok vannak, így például a 

fotó, az installáció vagy a happening.” 1968-

ban két kommunista ország fővárosában 

tartott konferenciát, az egyik Budapest volt, a másik Prága. „A budapesti 

előadásommal kapcsolatban két emlékem maradt meg. Az egyik, hogy az 

előadásom egyik angolul tudó résztvevője szólt, hogy a tolmács nem egészen 

azt fordítja, amit mondok, a másik pedig, hogy a szállodai szobámba látogató 

ismerősöm ujját a szájára téve figyelmeztetett, hogy vigyázzunk a beszélge-

téssel, mert lehallgatják, majd sétálni hívott.” Prágában a kulturális cserepro-

gram keretében, Joe Tilsonnal együtt megtartott előadását egy másik közös 

„szereplés” is követte. „Az eseménnyel vagy mai kifejezéssel élve, happeninggel, 

aminek Joe Tilsonnal The Smith/Novak Event címet adtuk, az volt a célunk, hogy 

kapcsolatot létesítsünk a különböző politikai szituációban élő emberek között.” 

A prágai brit nagykövetség telefonkönyvéből hatoldalnyi londoni Smith címét 

másolták ki, majd ugyanezt tették a prágai telefonkönyv Novakjaival is. Kolláz-

sokból képeslapokat készítettek, a városban pedig több helyen kitették a köz-

térre szervezett Smith/Novak-esemény baráti gesztusra invitáló hirdetményét. 

A megjelenteket arra kérték, hogy a képeslapokra írjanak rövid üdvözletet egy 

Derek Boshier
No……….Archie, 2012, akril, vászon, 117×154 cm

Derek Boshier az American tragedy előtt
© Fotó: Cserba Jùlia
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is küldjön hasonló lapot egy prágai Novaknak. 

Szinte valóságos workshop alakult ki a meg-

szólított emberek között, és a szovjet (és mag-

yar) csapatok bevonulásáig, amely véget vetett 

az akciónak, meglepően sok képeslap utazott 

Prága és London között.

Boshier 1979-ben visszatérve a festészethez, 

kevés színnel, hatalmas méretű vásznakat kez-

dett készíteni. Egy évre rá a University of Hou-

ston professzora lett, és a Texasban töltött tíz 

esztendő máig tartó hatást gyakorolt képeire. 

Erre a mostani párizsi kiállítás címe, Paris France, 

Paris Texas, Paris Hilton is utal. Boshier jól 

ismeri Párizst, amely festészetében is feltűnik 

(1992-ben például „majdnem” nemzeti színű 

Eiffel-tornyot festett, ahol a kék-piros mellett 

a fehéret feketével helyettesítette), jól ismeri 

Texast, de vajon mit keres a címben a Hilton? 

Amikor Boshier erre a kiállítására készült, a 

Google-on szeretett volna Párizzsal kapcsolatos 

információhoz jutni. Legnagyobb meglepetésére 

a keresésre adott találatok között Paris Hilton-

ról, a szállodalánc alapítójának leányáról szóló 

oldalak megelőzték Párizst, a francia fővárost. 

Mivel Boshier élénken érdeklődik saját kora 

iránt, és jelenleg különösen az új technológiák 

mindennapi életünkre, viselkedésünkre kiható 

jelenségei foglalkoztatják, úgy találta, hogy a 

kiállítás tartalmára utaló címbe jól illeszkedik 

a „Paris Hilton” név is. A bemutatott művek az 

utóbbi két évben készültek, és megállapíthatjuk, 

hogy Boshier festészetébe visszatért a pop-

artos korszak erős színeinek széles skálája. 

Valamennyi képének közös motívuma az iPad. 

Boshier a képernyőn megjelenő figurákat és 

jeleneteket oly módon ütközteti környezetükkel, 

hogy abból mondanivalója bárki számára kön-

nyen kiolvasható. Egyik festményén, a Damien 

Hirst goes political-on a háttérben az amerikai 

Capitolt, az iPad-en pedig Damien Hirst-öt mint 

futballistát látjuk. „A populáris kultúra egyik jel-

legzetes imázsát akartam felhasználni, a futbal-

lista ezek közé tartozik.” Az American-tragedy 

hátterét adó vidám hangulatú tapétaminta 

virágai közt elszórtan elhelyezett képernyőkön 

revolverrel egymásra támadó alakok tűnnek 

fel, mint ahogy a Two-cultures zöldellő, lankás 

tájának varázsát is a fegyver és a vér látványa 

töri meg. Ezek a képek, akárcsak a cowboyok, a 

konfiktusokat erővel, fegyverrel elrendező, a 

„Cowboy-cultures” máig élő hagyományát fel-

mutató, az Egyesült Államokban évente 20-25 

ezer fegyver által kioltott életért felelős szabad 

fegyverviselésre hívják fel a figyelmet. Tragédia 

és irónia, erőszak és humor, szép és groteszk, 

negatív és pozitív fogalmak ütköztetése, 

egymást erősítő megjelenítése teszik feszült-

séggel teli, izgalmas alkotásokká Boshier saját 

koráról alkotott, kortársaihoz szóló határozott 

állásfoglalását.

Benkő Krisztián

A teremtés koronája
A meztelen férfi

• 2013. március 23 — június 30.

• Ludwig Múzeum — Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest

A linzi Lentos Kunstmuseum és a budapesti Ludwig Múzeum közös szervezé-

sében készült kiállítás egyik legjelentősebb előzménye a Taschen könyvsorozat 

gondozásában 2001-ben, David Leddick szerkesztésében és előszavával meg-

jelent Férf aktok (Male Nudes) című fotóalbum, amelyben a 19. századtól a 20. 

század végéig végigkövethetjük a férfiszépség történetiségét, az ízlés változását. 

A két vállalkozás között sok az átfedés, sok olyan műalkotás látható a mélta-

tott tárlaton, amely az említett kötetben is szerepel. A kiállítás két szempontból 

hozott újdonságot a téma bemutatásában: egyrészt a kurátorok kivétel nélkül 

mindannyian nők (Sabine Fellner, Elisabeth Nowak-Thaller, Stella Rollig, illetve 

Simon Kati és Turai Hedvig), másrészt a Taschen-kötet kronologikus felépítésé-

vel szemben A meztelen férf című kiállítás témák szerint épül föl, melyek között 

Herbert List
Arab ifjú óriás 
korbácsliliomal, 
Hammamet, Tunézia, 
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