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Barnás Ferenc

Képbe zárt írások

Verbális kultúrába születünk bele, ebben növünk fel. Az itt kiállító művészek közül 
Henri Michaux erről fontos dolgokat mond; ő például költőként/íróként azért kezdett 
képzőművészettel foglalkozni, mert közlendője autentikus kifejezéséhez elégtelennek 
találta a szavakat. Szavakkal, gondolatokkal, ideológiákkal, filozófiákkal írjuk le a vilá-
got, azt hisszük, hogy a világ olyan, mint amilyennek nekünk leírták-leírják, és mi ezen 
tanítások megismerésével, fejlesztésével, továbbfejlesztésével vagyunk elfoglalva, pedig 
lehet, hogy a világ másmilyen. 

Az itt kiállított grafikák, rajzok nem az úgynevezett nagy művészet úgynevezett nagy 
teljesítményei, ami korántsem jelenti azt, hogy ne lennének fontos alkotások. Ellenke-
zőleg. E munkák jelentősen kísérletező dolgok. Kísérletet tesznek arra, hogy a szavak/
gondolatok mögötti „valódi” térbe, területre jutva artikulálják, miként lesz a látomásból 
forma. Az alkotók végeredményben arra kérdeznek rá, hogy a tiszta forma jelentéssé 
változik-e, jelentéssé lesz-e, amit aztán mi, befogadók majd beilleszthetünk gondolko-
dási rendszereink valamelyikébe. Az itt látható munkák némelyike kifejezetten ennek 
az alapproblémának feszül neki. 

A szavak kríziséből eljutni a tiszta formáig. A művészek számára a forma az a nyelv, 
melyet létre kell hozni, és amellyel bűvészkedni kell... Ugyanakkor egy szokatlan vonal- 
együttes, valamely felületmegdolgozás, egy konkrét konstrukció meghökkentő pers- 
pektívából papírra vivése nem egyenlő valamely gondolat/érzés kifejezésével. Külön-
ben is: a művészi akarat/szándék, a kéz-szellem/szellem-kéz tengely mozgása nem 
más, mint kiterjedés, ez pedig idő/tartam, időkitöltés, a művész életének tárgyi 
megvalósulása – a produktumot természetesen művészettörténetbe lehet tenni és 
meg lehet vizsgálni.

Az itt látható művekről azt is mondhatnánk, hogy a „semmit” anyagiasítva lépnek túl 
a megismerés lehetségességét/lehetetlenségét vizsgáló gondolkodáson, mely gondol-
kodást a szó ellen lázadó művészek azért permanensen gyakorolják. Az  iménti állítást 
munkahipotézisként tételezzük, vagyis a műveket nézve képzelgünk. Ki akarunk lépni 
ketrecünkből, véges-végtelen ketrecünkből, mégsem tudunk, nem lehetséges. Marad a 
kísérletezés, hogy mégis kilépjünk, kiléphessünk. 

Vonalfilozófiai vizsgálódások.

Érzés-követő/vonal-vezetés, mely részben kétségbeesésből születik. Csendes, nyugodt 
kétségbeesés (egyeseknél vad és szélsőséges, Ionesco), amennyiben ez elég kitartó, elég 
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elszánt és elég önfejű (Hantai Simon), akár még elfogadásba is átmehet/átvihet, nem 
a kétségbeesés elfogadásába (bár talán abba is), hanem az „ilyen a világ”, „a világ ilyen” 
megragadásába (ami így a gondolkodás számára fék: ezek a művészek visszavisznek 
minket az eredethez, akkor is, amikor Hantai a jelentésnélküliséget jelentéshordozóvá 
emeli), amikor Vera Molnár anyja kézírásában fedezi fel a vegytiszta képzőművészeti 
ábrázolás-kezdet darabkáit. A betű/nyelv/írás-jelek melletti vonalak/foltok/térképzések/
árnyékok mint jelek pedig egymás mellett/között Tàpiesnél ugyanazt a „valamit” fogják 
sugallni, vagyis nem ugyanazt... Mégis, folt és írás egymás mellett mintha azt szuggerál-
nák, hogy egy foltban ugyannyi jelentés van, mint a „törvény” szóban, de bocsánat, már 
interpretáltam, máris felbillentettem a Tàpies által létrehozott egyensúlyt, mely egyensúly 
Ionesconál rajz-univerzumba robban, az ő léptékei ilyenek. Foltjel. Írásjel. Foltból lettél, 
írássá lényegülsz, vagy másképpen: szóból jöttél, folttá válsz.

Mennyi folt van körülöttünk, mennyi folt volt körülöttünk.
Egyesek különös problémákkal küszködnek akár egy életen át. Wittgenstein néha 

talán azt hitte, el fog jutni a bűvös egyenletig, mely a világ állását illetően mindent meg-
magyaráz, – nem jutott el, de közben nagyon sokat tett jel-jelentés-jelentéshasználat 
tárgyában. Joseph Kosuth itt látható konceptuális művében ezt a problematikát újra 
megvizsgálhatjuk, ennek Önök mindjárt neki is láthatnak. 

Lakner László munkájában a jel/jelentés külön hangsúlyt kap, a festék (tinta?) szóvá, 
a szó fekete valamivé (festék?, tus?) lesz, ami közte van, az az emberi történelem, az 
elviselhetetlen emberi történelem. Viseljük a történelmet. 

Mások megmaradnak a pacáknál (megint csak Tàpiesre utalnék) párhuzamos uni-
verzum-érzetek papírra rögzítve – marad a lehetetlen kísértése, az alaptantárgy, a költő 
Michaux, a grafikus Michaux továbbra is ezt csinálja, ha az egyik szakmában befuccsol, 
megy a másikhoz, olykor belátja, a kettő ugyanaz, vár, és folytatja az ugyanazt, ami 
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mégsem ugyanaz – a nagy utazók, akik látomásaikról nem mondanak le, közben firkáikkal 
ismeretelméleti, létfilozófiai kirándulásokra invitálnak. 

Rimbaud szavakkal fest, egy másik  utazó, Sierkiewicz a neve, nem véletlenül vonzódik 
hozzá. Ellenőrizzék.

Elmélet. Ismeretelmélet. A lehető és a lehetetlen akarása. 
A rajzolással eltöltött idő. A mondatokkal eltöltött idő. Micsoda alázat. Egyetlen 

55x77-es rajzlapra lemásolni a művet. Objekt, mely határ. És iskola. Pollockos pont-vil-
lódzás a lapon. A tinta belső tömbösödése, belsővé válik a külső, mely eleve változó volt/
van, egymásra írni a mondatokat, a lényeg beásva, bemondatozva, mögötte a nem-tud-
juk-mi, kiüresítjük a számunkra oly fontos tartalmat, a szellem kiterjedése, a szellem 
önmagáról való tudása (Hegel Rómaifürdőn kőszegi kapcsolással), mely a másolás 
óráiban egyre erősebb és többdimenzionálisabb lesz: képződik a szellem a jelentés 
nélküli jellel (toll), tintarétegek egymáson, a másoló a számára oly fontosat semmivé 
alkotja (Hantai szerzetestestvére), ez a semmi az a valami, ami őt megismerővé kitölti, 
miközben e halálosan komoly kísérlet Esterházy Péter részéről egyszerre fenomenológiai 
demonstráció és játék, szent költői játék. Ha pedig játék, akkor hallgassuk meg Nam June 
Paik színhangjait, illetve Günther Uecker üres hangjait, melyeket Pándi Balázs fordított 
zenébe. Ez talán segíteni fogja Önöket a képbe zárt írások felfedezőkörútján. Köszönöm. 

(Elhangzott Balatonfüreden, a Vaszary Galériában 2016.  június 25-én.)


