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PALEO ACID – KOMPOZÍCIÓ DOBOKRA ÉS FÉLMEZTELEN FÉRFIAKRA

Zene: Gasner János, Magyar Péter, Gacs László

A Blue Box című filmben14 láttam őket először. Úgy doboltak, hogy megállt bennem az ütő. Csorgott róluk 
a veríték, teljes extázisban tartották a feszes és durva ritmust, utoljára a korai Laibach tudta ezt. Felutaz-
tam kéthavonta a Fekete Lyukba, Vágtázó Halottkémek-koncertre, és mindig benéztem a Blue Boxba,15 
hátha lesznek, de soha nem volt szerencsém. A banda, mint később megtudtam, valójában nem létezett. 
Gas hívta időnként össze, hogy ne feledkezzenek meg a „törzsi” zenéről.

Neki sikerült a dobkoncertet performansszá emelnie. A Tibeti Együttérzők hat napon át doboltak, 
háromórás váltásokban a Kínai Nagykövetség előtt. A Sziget Fesztiválon ő vezette a száz olajoshordón 
krampácsoló amatőr és félprofi zenészek csoportját. Kitalálta a „ritmikus meditációt”, amit az Opál tagjai-
nak évekig tanított. Ültünk a buddhista főiskola dōjōjában, japán harci seizában, és konyhai lábasokon 
kellett hurkapálcikával gyakorolni, hogy azután lábasdob-állványon és acéltraverzeken függő hordókon 
folytathassuk. Ezt a zenélési technikát 1998–2002 között több színházi performanszunkba (A pancsen 
láma elrablása / Ah, cél tűrő tér / Kétezer ütés / Bábel / Balkán Expressz) beépítettük.

DIESEL DISCO – HÁROM ÓRA ACID ZACSKÓBAN

Lemezlovas: dj Űrmix

Ürmös Attila aka dj Űrmix (később: dj NOMad) a Windows-rendszerek hajnalán az első kőbaltás diszk-
zsokék közé tartozott, akik bakelitról és CD-ről számítógépre váltottak. Morózus monitorokat és vaskály-
hasúlyú PC-házakat cipelt a táncestekre, ahol az avantgárd rock találkozott az ausztrál bennszülöttek 
didgeridoojával, az acid ritmusok a grúz egyházi kórusokkal, hogy hajnalban Kusturica filmzenéivel és 
egyiptomi hastáncdobokkal ölelkezve dőljenek Tom Waits és Iggy Pop mellé. Savas Orient programjai 
úttörők és egyedülállóak voltak. Nem diszkókban, hanem művészeti fesztiválokon és alter-klubokban 
keverte ezt a stílust, melynek a hangulatát csiszoltabb formában a később világhírű Buddha Bar közelí-
tette meg. 1996–2002 között a budapesti undorgrund Black-Black Galéria házi dj-je volt, annak bezárása 
után pszichológiai szakkönyvboltot nyitott a belvárosban, és megírta emlékeit a régi Vörösmarty moziban 
dekkoló performerek, klosárok és katonák beszélgetéseiről.16

DISCO WILL NEVER DIE!

Thealter Fesztivál – Szabad Színházak VIII. Nemzetközi Találkozója, JATE Klub nagyterme és udvara, 
Szeged, 1998. július 25–26. 

14 Blue Bokx, magyar kultfilm, rendezte: Káldor Elemér, Budapest, 1993.

15 Blue Box Mozi (1989–1999), Ferencváros, Kinizsi u. 28. Később: Kultiplex Kultúrház (2000–2008).

16 ÜRMÖS Attila, A semmittevés filozófiája, Filagóra, Budapest, 2007.

KOVÁCS GERGELY

Kinetikus narráció

A Matricák című sorozat második kiállítása a Próféta Galériában

A kortárs művészet hazai propagálásának egyik kiemelkedő jelentőségű eseménye az ez év végén elindult, 
Matricák címet viselő, kisméretű elektrográfiai alkotásokat felvonultató nemzetközi kiállítássorozat, mely-
nek – a K.A.S. Galéria-beli, 2012. október 1-jén megnyitott, a 2010-es év hat díjazottjának, Derek Michael 
Besant-nak, Katarzyna Dziubának, Haász Ágnesnek, Alexandra Haesekernek, Nagy Gábor Györgynek és 
Monika Wanyura-Kurosadnak a műveit prezentáló nyitó kiállítását követő – második felvonását 2012. nov-
ember 7. és 27. között tekinthették meg az érdeklődők a Próféta Galériában. A rendezvény soron következő 
állomása 2012. december 10-én nyílt meg Budán, a Magyar Tudományos Akadémia Jakobinus Termében, 
a negyedik és egyben záró kiállítás pedig 2013 februárjára esedékes.

Egy ilyen sorozat lebonyolítása természetesen rendkívül előnyös a Magyar Elektrográfiai Társaság (MET) 
és egyáltalán az elektrográfia hazai művelőinek számára, mivel nagymértékben segíti munkásságuk 
előbbre jutását. A négy kiállítás komoly szereplési lehetőséget nyújt sokaknak, főleg azt a tényt figyelem-
be véve, hogy esetükben a tematika szerint célzottan kisméretű műveket állítanak ki a szervezők. Ezek 
nagy számban férnek el a galériák falain, aminek következtében több művész jut szereplési lehetőséghez 
(s ez annak ellenére is igaz, hogy a megjelenített alkotások zöme több „összetevőjű”, akár négy-öt vagy 
több nyomatot tömörítő sorozat). Fontos továbbá, hogy a rendezvény – volumenét tekintve – képes felhívni 
a szakma figyelmét a hazánkban már több mint két évtizede szárnyait bontogató, főleg a közelmúlt óta 
rohamos léptekkel fejlődő, ugyanakkor még mindig jelentős erőtartalékokkal bíró műfajra, hiszen rend-
kívül rangos, igényes seregszemléről van szó. A látogatók a hazai posztmodern jeles képviselői mellett, 
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való kiszolgáltatottság, alárendeltség érzését bontja ki részletezőbb, dokumentaristább stílusban. Hasonló 
kontinuitás figyelhető meg Lux Antal nyomtatott CD-in is. A Világűr című együttes ugyanazon sorozat 
része, mint az Art Marketen kiállított Gondolatjel 2. Az egyes darabok koncepciójának lényege, hogy 
a művész a monitorról kinagyított pixeleket vetíti rá a hordozó felületre, melyek között adódnak külön-
böző színhibák, így végső képének elnyeréséhez ezeket az eltéréseket használja fel kompozíciós elemként. 
Mindezek mellett jól nyomon követhető a stiláris átfedés például Hernádi Paula és Herendi Péter e két ese-
ményen megjelenített művei között; előbbi esetben megmarad az alkotó lágyabb, illuzionisztikusabb, 
utóbbiban pedig az elvontabb, kissé absztrakt expresszionista stílusa. Végül pedig megemlítem, hogy Bátai 
Sándor Ugyanaz a történet… I–III. című képsorának hangulatvilága is sokkal plasztikusabban befogad-
ható volt a művész Ősformák címet viselő, a Magyar Műhely Galériában 2012. december 14-ig tartott kiállí-
tásán látottak ismeretében.

Ezeket az analógiákat azért tartottam fontosnak felsorolni, mert igazolják, hogy a kortárs művészetről 
és azon belül az elektrográfia műfajáról napjainkban számos lehetőség áll a rendelkezésünkre infor-
málódni, tapasztalatokat, élményt szerezni, a galériák e tematikában sűrűn egymást követő kiállításain 
bőven van alkalmunk az egyes alkotók munkásságának illetve magának a tárgykörnek a komplex egész-
ként történő megismerésére. Ebbe a folyamatba integrálható az írásom tárgyát képző tárlat is.

A Matricák kiállítás a Próféta Galériában három helyiségben bontakozott ki. Egy hosszanti terem szem-
közti falain, egymás mellett, folyamatosan befelé haladva kerültek bemutatásra az egyes képek, emellett 
a két hátsó, kisebb kiállítóteret is „beborították”. Közülük az egyik egy sötétített terem, itt a padlószint alatti, 
plexi fedelű tárolókba is kerültek objektek, például a már említett Lux-DVD-k vagy Kecskés Péter Hádészi 
lejáró címet viselő transzparens digitális printjei. A kiállítás összképe rendkívül homogén volt, a művek 
egy szorosan összekapcsolódó ciklusban bontakoztak ki. Ennek ellenére a felvonultatott állomány a tech-
nika, a stílus, a művészi koncepció szempontjából 
igencsak sokszínűnek tekinthető. A technikai be-
határolás vizsgálatakor fontosnak tartom kiemelni 
Bálint Bertalan Bedaráló című művét, amely a leg-
inkább eltérő e tekintetben az összes többihez vi-
szonyítva. A darab konkrét műfaji definiálása is 
nehézkesnek tűnhet: egy négy ággal rendelkező 
propellert megjelenítő objektről beszélhetünk, mely 
számítógép-alaplapra helyezett plexiből és ledlám-
pákból tevődik össze, ez utóbbiak adják a műtárgy 
megvilágítását, mely tulajdonság eleve specifikus 
helyet jelöl ki számára e seregszemlén belül. A Be-
daráló jellegzetes műfaji sajátossága, hogy – bár, 
mint említettem, szigorú értelemben egy objektről 
van szó – egyszerre képvisel síkbeli-vizuális, a kiál-
lítás többi művének megfelelő mondanivalót, ugyan-
akkor egy plasztika térbeli jellemvonásaival is ren-

mint Mengyán András, nemzetközi szinten is nagynak számító művészek komoly munkáival találkozhat-
tak, elég, ha csak a Berlinben élő Lux Antalt, a német Heiko Daxlt és Eugenia Gortchakovát vagy a japán 
Saeko Hanjit említjük, a teljesség igénye nélkül. A világ szinte minden tájáról „érkeztek” alkotások a kiál-
lításra, Kolumbiától kezdve Szlovákián át egészen Koreáig. És itt jutunk el annak harmadik kiemelkedő 
jelentőségéhez, figyelembe véve azt a tényt, hogy a regionális – bármely országhoz vagy nemzethez köthető 
– művészet fontos tulajdonsága, hogy „sohasem önmagában áll”. A magyar művészettörténész szakma 
feladata minden esetben a hazai művészet nemzetközi fejlődésekhez történő illesztése – az adott kornak 
megfelelően –, ezáltal egy tágabb kontextusban való elemzése. Csak így tárhatnak elénk egy teljes, egységes 
történetet „saját” képzőművészeti alkotásaink, egy nagyobb narratíván belül. Az elektrográfia e szem-
pont szerinti befogadására és elemzésére pedig a Próféta Galéria tárlata teljes mértékben lehetőséget 

biztosított. A képeket nézve egy koherens összkép 
alakulhatott ki az érdeklődőben: a magyar művé-
szet a nemzetközi szerves részévé válhatott, elfog-
lalta benne a maga helyét, együttes reprezentálá-
suknak köszönhetően. Szemünk elé tárult, hogyan 
illeszkedik a hazai elektrográfia egyéb nemzetek 
stílusához, formanyelvéhez, illetve hogy mivel hoz 
valami specifikusat, mivel több azoknál egyedi 
sajátosságainak köszönhetően.

Ha már a nagyobb egységbe történő beágyazást 
említettem, annak áttekintése is fontos lehet, hogy 
a hazai művészeten belül hogyan szemléljük az 
elektrográfia művelőit, milyen lehetőségünk van 
minél átfogóbban tanulmányozni munkásságukat, 
valamint hogy magát a Matricák kiállítást – ese-
tünkben annak is az első részét – hogyan illesztjük 
a jelenleg futó vagy közelmúltbeli eseményekhez.

E tekintetben a kortárs művészet iránt érdeklődők 
szerencsés helyzetben vannak, hiszen a MET és környezete, illetve az e körben érintett művészek, galériák 
tevékenységének köszönhetően csak a közvetlen közelmúltban számos olyan tárlaton vehettek részt, ame-
lyek tematikája, stílusa, jellege szorosan összefügg a Matricákéval. Gondoljunk csak a Marczibányi Téri 
Művelődési Központban a Vízivárosi Galéria által megrendezett, Tendenciák napjaink képzőművészeté-
ben című sorozat tizenhatodik állomásaként prezentált, Rítus – Ritmus nevet viselő kiállításra, melynek 
hangulatvilága, formanyelve nagyon hasonlított mindahhoz, amit a Próféta Galériában láthattunk. A szó-
ban forgó egység különösen szemléletes, ha a kiállított művészek személye is egyezik. Itt jegyzem meg, 
hogy az Art Market Budapest 2012 elnevezésű képzőművészeti vásár november 8. és 11. közötti rendezvé-
nyén a MET standján szereplő alkotók közül sokan a Szent Gellért téren is megjelentek műveikkel. Detvay 
Jenő mindkét tárlaton az Állambiztonság témával jelentkezett: a Millenárison látott, öltönyös megfigyelőt 
ábrázoló nyomatát egy négyrészes összeállítás váltotta fel, mely ugyanazt a gondolatot, a felsőbb erőknek 
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való kiszolgáltatottság, alárendeltség érzését bontja ki részletezőbb, dokumentaristább stílusban. Hasonló 
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Sándor Ugyanaz a történet… I–III. című képsorának hangulatvilága is sokkal plasztikusabban befogad-
ható volt a művész Ősformák címet viselő, a Magyar Műhely Galériában 2012. december 14-ig tartott kiállí-
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delkezik, és mindez a művész saját bevallása szerint tulajdonképpen a belsőépítészettől sem elválasztható. 
Ugyanezen koncepció szerint alkotta meg Bálint Bertalan másik három – a Matricákon nem szereplő – 
darabját, a fekete plexi keretekben elhelyezett, laptopalaplapokból és ledekből megkonstruált Jazzrockot, 
a Kalandozások korát és az Eróziót. Közülük a legelső témáját, a dinamikus mozgást tekintve a szóban 
forgó rendezvény kontextusában is említhető.

Ugyanis a kiállítás témája, vagy még inkább összetartó, egységes jellemzője a folyamatos, hol lassú, 
hol gyors előrehaladás, a mozgás, ezzel együtt közvetve pedig az idő múlásának bemutatása volt. Azaz 
a tárlat a kinetikus, újabban gyakran interaktívnak nevezett művészet modernizált reflexiójának te-
kinthető, mint azt több ízben a műtárgyak címei is jelölték (Hernádi Paula: Kinetikus fémgolyó I–III., 
Krnács Ágota: Anaglyph kinetic I–IV.). Földi létünk alapvető keretei a tér és az idő. A kiállítás, mint intéz-
ményének jellegéből kifolyólag minden esetben, a körülötte lévő világot, annak egy tematikusan kiraga-
dott szeletét képezi le a saját szférájában, ez esetben tehát e két jelenséget, azok mozgásait tárta elénk, tér 
és idő határait feszegette. Az idő múlását az egyes művek atomjaira szedik, megállítják, s az adott pilla-
natot prezentálják oly módon, ahogy arra csak a képzőművészet képes. Mert a hétköznapi életben képte-
lenek lennénk egy alapvető mozgási folyamatot annyira részletesen, egyes rezdüléseire lebontva, minden 
elemében külön-külön, töredékesen szemlélni, mint például Heiko Daxl Daxl-audio 1–4. című képein, 
ahol mindezt a fekete háttér előtt megjelenő, megtört, de mégis folyamatosan futó kék vonalak reprezen-
tálják. Bár más formában, de ugyanez igaz Kelecsényi Csilla Körtér-metszetére is, amely témáját tekintve, 

realistább stílusban, egy kiragadott jelenet átdol-
gozásának segítségével tárja elénk az adott moz-
gásfázist, annak egyes töredékeit és általuk az 
idő tized-másodpercenkénti múlását.

Ez a kettősség a kiállítás felvonultatott állomá-
nyának egészére jellemző: egyes művek inkább 
témájukban, jelentésüket tekintve foglalkoznak 
az idő előrehaladásával, a mozgás egyes stációi-
val; mások viszont formailag jelenítik meg mind-
ezt. Mindenképpen az előző csoporthoz tartozik 
Bátai Sándor már említett, papír alapú műve, az 
Ugyanaz a történet… I–III. A három kép egy soro-
zatot alkot, azt a folyamatot prezentálva, melynek 
során egy csecsemő kisgyermekké cseperedik, 
majd érett fiatalemberként katonakorba lép. Az 
alkotás mindhárom elemén ugyanarról a törté-
netről van szó, ugyanannak a személynek a sorsá-
ról, élete alakulásáról, annak különböző szaka-

szaiban fennálló eltérő problémáiról vagy épp örömeiről. Mindez a művészre oly jellemző hangnemben, 
stílusban, a visszafogott földszínek használatával egyszerre tárul elénk a kisméretű felületeken, elképesztő 
intenzitással tömörítve egyes érzelmeket, adott esetben gondolatokat, sorskérdéseket. A ciklus pendant-

ja ként értelmezendő Edward Bateman Kísérteties szerkezete. A képsor stilárisan, hangulatvilágát tekintve 
szinte visszhangozza az előző alkotást, a tartalmi folyamatosság ugyanakkor már nem ennyire egyértel-
mű, hiszen e nehezebben értelmezhető darabokon nem úgy tűnik, mintha a megszakítatlan időbeli elő-
rehaladás lenne a téma, hanem emberi kapcsola-
tok, azok bizonyos fázisainak az alakulása, mely 
nem időhöz kötött. A felsorakoztatott művek má-
sik csoportja inkább formailag mutatja az előre-
haladást, a mozgást, ezek szinte megelevenednek 
előttünk, úgy hatnak ránk, mintha az őket alkotó 
formákat megmozdulni látnánk. Heiko Daxl be-
mutatott nyomatai mellett ez a jelenség rendkívül 
szemléletes Hoon-Dong Chung Egy harmadfokú 
egyenlet leképezésén, ahol a témát jelölő csigavo-
nal begyűrűzik, folyamatosan befelé halad. A moz-
gást az egyes elemek egymáshoz való helyzetvál-
toztatásukkal folyamatosan érzékeltetik. E két 
felvázolt jelenség érdekes elegyének tekinthető 
Büki Zsuzsanna Számlált századok című grafi-
kája. Látszólag itt is az elemi módosulásoknak 
köszönhető a dinamika, a kompozíció a színhasz-
nálatból, a formaalakításból kifolyólag befelé fo-
lyik, térben és időben egyaránt, mindeközben viszont kapukon megyünk át, vagyis haladásunk realista 
irányt vesz, testet ölt. Egy képzeletbeli időutazás részeseivé válunk a századokon – vagyis a kapukon – át, 
vissza az időben. Ezekkel szemben a kiállításon olyan képet is láthattunk, ahol ez a folyamat egy pilla-
natra megáll, például Bibiana Cardenas Robayo Mimézisén vagy Gábor Éva Mária Meditációján. Mindkettőn 
az időtlenség jelenik meg, egy olyan idilli állapot, amely örökkévalónak is tűnhet.

Előzményeit tekintve a kinetikus művészet egyik, Jean Tinguely-féle ága a dadaizmusból illetve a szür-
realizmusból fejlődött ki, és szobrok, újabban pedig installációk, objektek alkotására korlátozódott. Ilyen 
jellegű, szellemiségű művekként definiálhatók a Matricák kiállítás plasztikus alkotásai, például Bálint 
Bertalan Bedarálója. Az itt felvonultatott darabok zöme azonban a kinetizmus másik, konstruktivista 
alapú hagyományához tartozik. Erről árulkodik többek közt Dobos Éva Fiktív terek című komputergrafi-
kája, amely egyértelműen a Kassák Lajos, Moholy-Nagy László nevével fémjelzett tradíció örököse. A képen 
a síkbeli, geometriai alakzatok együttes hatása felfokozott mozgásillúziót eredményez, ugyanez mond-
ható el többek közt Eugenia Gortchakova, Nagy Bernadett NADE és Gyenes Zsolt műalkotásainak eseté-
ben. Az érzékelt mozgás sebességében nagyon finom, árnyalatnyi különbségek tapasztalhatók, a külön-
böző formulák megelevenedése Dobos Évánál gyors, hirtelen, dinamikus, míg Gortchakovánál például 
kifejezetten lassú, megfontolt.

Zárásképpen pedig, a tárlat kinetikus művészethez kapcsolódó arculatának bemutatását követően, ki 
kell térnünk arra a tematikus sajátosságra, amely egyes művészek munkásságát összeköti e seregszemlén. 
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delkezik, és mindez a művész saját bevallása szerint tulajdonképpen a belsőépítészettől sem elválasztható. 
Ugyanezen koncepció szerint alkotta meg Bálint Bertalan másik három – a Matricákon nem szereplő – 
darabját, a fekete plexi keretekben elhelyezett, laptopalaplapokból és ledekből megkonstruált Jazzrockot, 
a Kalandozások korát és az Eróziót. Közülük a legelső témáját, a dinamikus mozgást tekintve a szóban 
forgó rendezvény kontextusában is említhető.

Ugyanis a kiállítás témája, vagy még inkább összetartó, egységes jellemzője a folyamatos, hol lassú, 
hol gyors előrehaladás, a mozgás, ezzel együtt közvetve pedig az idő múlásának bemutatása volt. Azaz 
a tárlat a kinetikus, újabban gyakran interaktívnak nevezett művészet modernizált reflexiójának te-
kinthető, mint azt több ízben a műtárgyak címei is jelölték (Hernádi Paula: Kinetikus fémgolyó I–III., 
Krnács Ágota: Anaglyph kinetic I–IV.). Földi létünk alapvető keretei a tér és az idő. A kiállítás, mint intéz-
ményének jellegéből kifolyólag minden esetben, a körülötte lévő világot, annak egy tematikusan kiraga-
dott szeletét képezi le a saját szférájában, ez esetben tehát e két jelenséget, azok mozgásait tárta elénk, tér 
és idő határait feszegette. Az idő múlását az egyes művek atomjaira szedik, megállítják, s az adott pilla-
natot prezentálják oly módon, ahogy arra csak a képzőművészet képes. Mert a hétköznapi életben képte-
lenek lennénk egy alapvető mozgási folyamatot annyira részletesen, egyes rezdüléseire lebontva, minden 
elemében külön-külön, töredékesen szemlélni, mint például Heiko Daxl Daxl-audio 1–4. című képein, 
ahol mindezt a fekete háttér előtt megjelenő, megtört, de mégis folyamatosan futó kék vonalak reprezen-
tálják. Bár más formában, de ugyanez igaz Kelecsényi Csilla Körtér-metszetére is, amely témáját tekintve, 

realistább stílusban, egy kiragadott jelenet átdol-
gozásának segítségével tárja elénk az adott moz-
gásfázist, annak egyes töredékeit és általuk az 
idő tized-másodpercenkénti múlását.

Ez a kettősség a kiállítás felvonultatott állomá-
nyának egészére jellemző: egyes művek inkább 
témájukban, jelentésüket tekintve foglalkoznak 
az idő előrehaladásával, a mozgás egyes stációi-
val; mások viszont formailag jelenítik meg mind-
ezt. Mindenképpen az előző csoporthoz tartozik 
Bátai Sándor már említett, papír alapú műve, az 
Ugyanaz a történet… I–III. A három kép egy soro-
zatot alkot, azt a folyamatot prezentálva, melynek 
során egy csecsemő kisgyermekké cseperedik, 
majd érett fiatalemberként katonakorba lép. Az 
alkotás mindhárom elemén ugyanarról a törté-
netről van szó, ugyanannak a személynek a sorsá-
ról, élete alakulásáról, annak különböző szaka-

szaiban fennálló eltérő problémáiról vagy épp örömeiről. Mindez a művészre oly jellemző hangnemben, 
stílusban, a visszafogott földszínek használatával egyszerre tárul elénk a kisméretű felületeken, elképesztő 
intenzitással tömörítve egyes érzelmeket, adott esetben gondolatokat, sorskérdéseket. A ciklus pendant-

ja ként értelmezendő Edward Bateman Kísérteties szerkezete. A képsor stilárisan, hangulatvilágát tekintve 
szinte visszhangozza az előző alkotást, a tartalmi folyamatosság ugyanakkor már nem ennyire egyértel-
mű, hiszen e nehezebben értelmezhető darabokon nem úgy tűnik, mintha a megszakítatlan időbeli elő-
rehaladás lenne a téma, hanem emberi kapcsola-
tok, azok bizonyos fázisainak az alakulása, mely 
nem időhöz kötött. A felsorakoztatott művek má-
sik csoportja inkább formailag mutatja az előre-
haladást, a mozgást, ezek szinte megelevenednek 
előttünk, úgy hatnak ránk, mintha az őket alkotó 
formákat megmozdulni látnánk. Heiko Daxl be-
mutatott nyomatai mellett ez a jelenség rendkívül 
szemléletes Hoon-Dong Chung Egy harmadfokú 
egyenlet leképezésén, ahol a témát jelölő csigavo-
nal begyűrűzik, folyamatosan befelé halad. A moz-
gást az egyes elemek egymáshoz való helyzetvál-
toztatásukkal folyamatosan érzékeltetik. E két 
felvázolt jelenség érdekes elegyének tekinthető 
Büki Zsuzsanna Számlált századok című grafi-
kája. Látszólag itt is az elemi módosulásoknak 
köszönhető a dinamika, a kompozíció a színhasz-
nálatból, a formaalakításból kifolyólag befelé fo-
lyik, térben és időben egyaránt, mindeközben viszont kapukon megyünk át, vagyis haladásunk realista 
irányt vesz, testet ölt. Egy képzeletbeli időutazás részeseivé válunk a századokon – vagyis a kapukon – át, 
vissza az időben. Ezekkel szemben a kiállításon olyan képet is láthattunk, ahol ez a folyamat egy pilla-
natra megáll, például Bibiana Cardenas Robayo Mimézisén vagy Gábor Éva Mária Meditációján. Mindkettőn 
az időtlenség jelenik meg, egy olyan idilli állapot, amely örökkévalónak is tűnhet.

Előzményeit tekintve a kinetikus művészet egyik, Jean Tinguely-féle ága a dadaizmusból illetve a szür-
realizmusból fejlődött ki, és szobrok, újabban pedig installációk, objektek alkotására korlátozódott. Ilyen 
jellegű, szellemiségű művekként definiálhatók a Matricák kiállítás plasztikus alkotásai, például Bálint 
Bertalan Bedarálója. Az itt felvonultatott darabok zöme azonban a kinetizmus másik, konstruktivista 
alapú hagyományához tartozik. Erről árulkodik többek közt Dobos Éva Fiktív terek című komputergrafi-
kája, amely egyértelműen a Kassák Lajos, Moholy-Nagy László nevével fémjelzett tradíció örököse. A képen 
a síkbeli, geometriai alakzatok együttes hatása felfokozott mozgásillúziót eredményez, ugyanez mond-
ható el többek közt Eugenia Gortchakova, Nagy Bernadett NADE és Gyenes Zsolt műalkotásainak eseté-
ben. Az érzékelt mozgás sebességében nagyon finom, árnyalatnyi különbségek tapasztalhatók, a külön-
böző formulák megelevenedése Dobos Évánál gyors, hirtelen, dinamikus, míg Gortchakovánál például 
kifejezetten lassú, megfontolt.

Zárásképpen pedig, a tárlat kinetikus művészethez kapcsolódó arculatának bemutatását követően, ki 
kell térnünk arra a tematikus sajátosságra, amely egyes művészek munkásságát összeköti e seregszemlén. 
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Ez pedig a Nicolas Schöfferre (1912–1992) vagy inkább Schöffer Miklósra való reflexió. A magyar származású 
francia alkotót a szakirodalom a kinetikus művészet egyik legkiemelkedőbb alakjaként, sőt annak konstruk-
tivista ágának megalapítójaként tartja számon. Munkásságának legfőbb jellemzőit, a tér- és idődinamizmus 
kihangsúlyozását, azt, ahogyan mindezt a kassáki hagyományokból örökölt mértani konstrukciók finomí-
tottabb változataiban érzékeltette, továbbá ahogyan az egyes optikai mozgásfázisok egységesen az időt, 

annak múlását emelik ki, illetve a szerkezetek el-
anyagtalanításával és absztrahálásával a mögöttük 
rejlő gazdagságok, értékek kibontását, mindezen 
sajátosságokat szinte egytől-egyig visszhangozzák 
a Matricák kiállítás Schöfferre emlékező művei. 
Érdekesség, hogy ilyen konkrét, már címében is 
a nagy elődre utaló műalkotással a tárlaton csak 
magyar művészek jelentkeznek. Mintha lenne kö-
zöttük valamilyen titkos, hallgatólagos megegye-
zés arra vonatkozólag, hogy leróják tiszteletüket 
Schöffer előtt, utaljanak arra, mi mindennel gaz-
dagította œuvre-jüket a kinetizmus kalocsai szü-
letési atyja.

Jól látható tehát, hogy a Matricák kiállítás-
so ro zat első állomásán, a Próféta Galériában egy 
rendkívül összetett, sokrétű tárlatot tekinthettek 
meg az oda ellátogatók. A változatos seregszemle 
átfogó üzenete, célja mindenképpen a kinetikus, 

interaktív művészet részben felelevenítése, részben pedig az általa kijelölt úton történő továbbhaladás 
eredményeinek prezentálása volt. Annak igazolása, hogy a 21. századi magyar elektrográfia művelői nem 
felejtették el a schöfferi hagyományokat, hogy mindaz milyen mélyen gyökerezve jelenik meg korunk kor-
társ képzőművészetében, mely a rendezvényen egy koherens egész részeként, a nemzetközi alkotásokhoz 
illeszkedve bontakozott ki. Ily módon a Matricák első kiállítása tökéletesen alkalmasnak bizonyult a ma-
gyar elektrográfia legújabb fejlődéseinek precíz bemutatására.

NAGY ZOPÁN

Nagy Sára festményei kapcsán*

A sárkány-zöldes csiga-arc
üvöltése az akt mögül…
Szürke-piros fal-folyások, fél-fojtások;
vörös „paróka” tapadása 
a zsugorodó női test
nyúvasztott lét-fejére…

Éjben zord-sárgult drapériák
mögötti Vincent-émelygések – 
mint lecsorduló (pszichés) 
illuminációk, fojtott – és
visszatérő („tantrikus”) ki-
fordulások…

(Schiele ön-portréi befalazva… –
Lautrec-görcsök, betekeredések…)

Elnagyolt (ön)arcokkal együtt évülő
szorongás-terápiák, 
sziámi-nővé növekvő álmatlanság;
epés orr-és fülbefogás…
A duplex akt-nővérek („ma”):
tüdőlila hallucinációk… – –

…gondolta, hallgatta el egy másik térben az egyik énem… – –

* Elhangzott 2012. szeptember 7-én, Nagy Sára Galagonya című kiállításán, Budapesten, a Galéria IX-ben.
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