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Kevés kortárs művészről tudunk Magyarországon, aki-

ről még az életében utcát neveznek el.

Ilyen kivétel volt Kada, aki, mint tudjuk, kies kőbá-

nyai lakóhelye, a Kada utca 58. után kapta közkeletű be-

cenevét, ám így, a halála után ez a köztéri elnevezés 

számunkra immáron mindörökké az ő emlékét őrzi és 

tölti meg jelentéssel – visszamenőleg is.

A „Kada” név egyszerre idézi az olcsó és zamatos 

vörösbor, a kadarka és a művészet totális szabadságát 

hirdető dada szavakat, jól hangzó mozaikszót alkotva, 

és megidézve a név viselőjét, a szabadúszó művészt, 

aki mindkét esszenciát életpraxisa fontos részének te-

kintette.

Az ex-Hejettes Szomlyazókkal közös 1994-es Igyál 

Magyar! című kiállításukat mai szemmel nézve egy jól 

sikerült agrármarketing-gerillakampánynak is gondol-

hatnánk, amikor a szürke magyar valóságot reklámozó 

átcímkézett sörös- és borosüvegekkel kocsmának ren-

dezték be a Liget Galériát.

Kada megjelenése egy csöves eleganciáját idézte, 

ugyan akkor volt benne valami arisztokratikus is, az an-

tik bölcsek időtlenséget sugárzó tartása a koldus-filozó-

fusok igazságkereső éleslátásával és provokatív látás-

módjával párosulva.

Szenvedélyesen, Diogenész módjára lámpással ke-

reste az Embert. Pontosabban ő volt az, aki a keresőt 

kereste, a Liget Galéria előtt kiállt egy hokedlire, kezé-

ben zseblám pával, a nyakában a táblával: DIOGENÉSZT 

KERESEK.

Ma már jól látható: sok tekintetben úttörő szerepe 

volt. Stencilezett plakátjai, aforisztikus falfeliratai, köz-

téri antireklám-tervei révén a street art magyarországi 

előfutárát tisztelhetjük benne, nyolcvanas évekbeli köz-

téri akciózásai révén pedig a public art egyik korai hazai 

képviselőjének tekinthetjük.

A magyarországi avantgárd művészet azon utolsó 

generációjához tartozott, amelynek tagjait – pusztán mű-

vészi megnyilvánulásaik miatt – még rendőri atrocitás 

érte. Amikor a Váci utcában egy lavórba áztatva a lábát 

„Az állam én vagyok” felirat társaságában „az állam-

kassza javára” gyűjtött adományokat, vagy amikor egy 

„Rózsadombi villára gyűjtök” táblával a kéregetett a bel-

városi aluljárókban, annak még komoly tétje volt, akár 

elmegyógyintézetbe is zárathatták volna. (Megúszta egy 

alapos rendőri veréssel.)

Kada – az Öreg Hattyú, a „Munkás-Apolló” – magá-

nyos jelenség volt, még ha társaságban érezte is jól ma-

gát. A nagybetűs Művészetben – ahogy a kiállítássorozat 

előző megnyitóján drMáriás fogalmazott – úgy volt ben-

ne, hogy végig kívül tudott maradni.

Marginalitása ellenére Kada munkássága imponá-

lóan jól dokumentált, köszönhetően az alkotótársak-

nak és mindenekelőtt Várnagy Tibornak, aki a művész-

társ autentikus nézőpontjából rendszerezte, feltöltötte 

és interpretálta az életmű és az utóélet dokumentumait, 

aminek immáron ez a megnyitó is a részévé válik.

A mostani kiállítássorozat jelentőségét abban lá-

tom, hogy egyrészt ráirányítja a figyelmet a művész ki-

terjedt és művészettörténeti szempontból is feldolgo-

zandó munkásságára, másrészt – ami talán ennél is 

fontosabb – képes felidézni Kada szuggesztív alakját és 

intenzív üzeneteit, melyeket sok-sok év távlatából is vál-

tozatlanul erősnek és érvényesnek érzünk.
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Alkotmánymódosító javaslatai például a következő 

5 pontban foglalják össze a platóni alaptörvényt:

A Haza szeressen engem!

Éreztesse is velem, hogy szeret!

A Haza félje a szegényeket!

Éreztesse is velük, hogy féli őket!

Többé ne vétkezzen!

Időszerű sorok, ahogy nemzeti ódánk, a Himnusz kezdő 

sorának átirata is beteljesítésre vár: Magyar! Áldd meg 

a magyart!

BOROS GÉZ A

KEZDETEK
Bátai Sándor Ősformák című kiállítása 

2012. november 21. – december 14.

Létünk egyik alapkérdése az időbeli határok kijelölése 

és megértése. Kétségbeesetten próbáljuk megragadni az 

időt, definiálni önmagunkat az idő folyamában, helyze-

tünket a mulandóság és az öröklét által kijelölt interval-

lumban. Elhelyezni a „nagy egészben” a kort, amelyben 

élünk. A kortárs művészek többsége is folyamatosan az 

időre reflektál, egyrészt saját korának időbeli értelme-

zése által, másrészt a múlthoz való folyamatos viszo-

nyulás különféle módozataival. A kulturális és történeti 

(sőt földtörténeti) szakaszolások és az így kialakított 

korszakok örökségébe igyekszik beilleszteni saját telje-

sítményét, keresve azokat a tradíciókat és kapcsolódási 

pontokat, amelyek alkotásait (saját maga számára is) le-

gitimálják. Mivel az időnek csak az aktualitásokhoz kap-

csolódó részleteit, saját cselekvésünkhöz kötődő pilla-

natait vagyunk képesek felfogni, ezért ezek az időbeli 

fogódzók szükségesek ahhoz, hogy észlelni tudjuk azo-

kat a jeleket, amelyek időben máskor, (és legtöbbször 

térben is) máshol lezajló folyamatokhoz kapcsolódnak.

Az emberi lét, az ember által létrehozott produktu-

mok is más léptékkel mérhetők, mint a földtörténet vagy 

a kozmosz egyéb teremtményeié. Alkotásaik által a mű-
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Holnap ismét ünnep lesz, a nők pedig csak úgy isszák, isszák szavainkat / 
Örömökkel aládúcolt / A múzsák leszopják a húsz zsák pénz gazdáját

(Kisörspuszta [Ábrahámhegy], 1990-es évek)
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vészek, így korunk alkotói is efelé a másfajta, ha tetszik, 

tágabb léptékű időtartam felé igyekeznek utat nyitni. 

Műveik által az emberélet és saját koruk határait túlha-

ladó, a földtörténet vagy a világegyetem időfogalmaival 

mérhető dimenziók irányába tesznek lépéseket. A mű-

alkotások tehát nemcsak térben, de időben is sokkal 

tágabban értelmezhetők, mint mindennapi létünk más 

mozzanatai. A művészetnek az idővel való egyik alapvető 

kapcsolata: az idő mint értékkategóriát mérő fogalom. 

„Legbölcsebb az Idő, mert mindenre rátalál” (milétoszi 

Thalész, Diog. Laert. I. 35) – azaz az idő dönti el, hogy a 

művészeti alkotások közül melyek bizonyulnak érték-

állónak és melyek vesznek örökre a feledés homályába.

Bátai Sándor művészetének is alapvető témája és me-

taforája az idő. Az idő megfoghatatlan, felfoghatatlan, 

lényegében elvont fogalma, de ugyanakkor az idő múlá-

sának egészen konkrét nyomai, amelyeket akár saját 

bőrén mindenki tapasztalhat. Az idő kettős jellege; ha-

tártalan és állandó volta, valamint véges és rejtőzködő, 

öröktől létező folyamata szüntelen kétséget kelt ben-

nünk, elbizonytalanít, sőt sokszor létezésünk értelmét 

is megkérdőjelezzük. Az idő végességének legfőbb bizo-

nyítéka saját világunk, fizikai valónk, a körülöttünk 

lévő évszázados, évezredes vagy milliós kulturális, illet-

ve földtörténeti emlékek folyamatos pusztulása.

Bátai Sándor eddigi alkotói folyamata, elkészült 

mun kái az időhöz való viszonyulásuk szempontjából 

több tematikai csoportba sorolhatók. Természetesen az 

egyes csoportok között folyamatosan átjárás és össze-

függés van, de ezek az idő-reláció szerinti műcsoportok 

átívelik a kronológiát, még ha olykor időbeli korszako-

kat is jelentenek. Most két sorozat képei kerülnek egy-

más mellé, egy térben. Rokonságuk alapvetően érezhető, 

pedig technikai szempontból két különböző munka-

módszert képviselnek. Bátainál a technika mindig a ki-

fejezni kívánt tartalom alapvető eszköze. Jelenleg, ha 

más-más eljárással is, de hasonló gondolatiságot fejez ki. 

Az idő a múlttal összekapcsolódva, földtörténeti és kul-

turális, illetve művészeti tradíciók révén egyfajta archai-

kus – általam lírai archaizálásnak nevezett – attitűdöt 

eredményez Bátai Sándor művészetében. Minden kor-

ban meghatározó, hogy a múltból mit ragadnak ki, mi-

ből merítenek az alkotók. Bátai soha nem másol, s bár 

néha idézetként használ múltbeli mozzanatokat, töredé-

keket (írásjeleket, fényképeket), ő sokkal inkább az idő 

munkamódszerét veszi át. Inspirációit éppen az idő ar-

chaizáló és archiváló folyamatai jelentik, az ezek során 

keletkező lenyomatok foglalkoztatják. Ebből a késztetés-

ből alkotta meg eddigi munkáit. Az 1980-as évek köze-

pén születtek például azon olajfestményei, amelyeken 

korunk piktogramjai bizonyos rendszerben, a festő köz-

lésmódjának rendje szerint jelentek meg.

1990–1993 között készült táblaképeit a mértani formák 

és a szervesen alakuló felületek kettőssége jellemezte. 

1995 óta merített papír felhasználásával a környezetünk-

ben fellelhető valóságszegmensek, a rozsdásodó vagy 

hulló vakolatú felületek metaforáit fogalmazza meg. Egy-

másra rétegzett papírtörmelékekből, papírmasszából 

alakítja ki rusztikus faktúráit, illetve több különböző 

alakú papírdarabot applikál egymásra. A most látható 

Ősformák sorozat ehhez a műcsoporthoz kapcsolódik, 

ugyanakkor korábbi sorozataival is összefüggést mutat, 

hiszen a festő ábécéjének újabb betűit, alapfogalmait, 

illetve a régről ismert alapjelek újabb változatait, újra-

fogalmazott megjelenítéseit láthatjuk az alkotásokon. 

Másrészt a képek plasztikus, érdes felületei egymásra 

rétegzett papírtörmelékekből formálódnak. A rétegződés 

a földtörténet korszakaihoz hasonló, abból okuló, annak 

tanulságait is felhasználó képépítési folyamat. A műve-

ken az egyes rétegek nemcsak egymásra rakódnak, de 

el is mozdulnak egymáshoz képest, mindig más és más 

szeletek kerülnek felszínre, s a folyamat végén egy spirá-

lisan egymásra épülő rendszer alakul ki a részletekből.

A kiállításon szereplő, másik csoportot alkotó Kezdet-

képek olajjal festett lírai archaikus faktúrájából kibon-

takozó ősi formák az 1990–1993 közötti, már említett 

táblaképekkel nemcsak megjelenítésükben mutatnak 

rokonságot, de az azokon alapegységekként megjelenő 
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A jelenkor művészetében uralkodó pluralizmus az 

ősrobbanás előtti kaotikus állapotokkal hozható pár-

huzamba, így Bátai Sándor kortárs művész a tabula rasa 

megteremtésére tesz kísérletet. Újrafogalmaz alapveté-

seket, újraformál alapjeleket, az újrakezdés szándékával 

egyfajta művészeti megtisztulásra törekszik. A megtisz-

tulás spirituálisan is érthető, hiszen Bátai meditatív mű-

vészete a transzcendenssel való találkozás eszköze is. Ezt 

erősíti a jelenlegi sorozatok szinte végletekig csupaszított 

formavilága, letisztult jelkészlete, valamint monokróm 

színezése és egységes faktúrája. A kiállított képek címei 

adnak némi támpontot az értelmezés felfejtését illetően. 

A címekben szereplő fogalmak egyrészt a művész szemé-

lyes alkotói érdeklődésének alappilléreit jelzik, másrészt 

egyetemes tartalmakat hordoznak.

legegyszerűbb mértani alakzatok (mint a kör, a négyzet) 

jelkészletének újraértelmezéseként, újrafelvetése ként 

is elemezhetők. A most látható Ősformák és a Kezdet-

képek közös kiállítását egy másik aspektus is indokolja. 

Túl az újrafogalmazott alapvetéseken és az időhöz való 

eddigi lírai archaikus viszonyuláson, a két műcsoport 

nem csupán a múlthoz általában, hanem konkrétan az 

ősi állapotokhoz, a kezdetekhez nyúl vissza. Ez magá-

ban foglalja mind a világ létrejöttét megelőző rende-

zetlen ősállapotot, mind a földtörténet első pillanatait, 

mind az emberiség legősibb időszakát, mind pedig a 

művészet varázslással és mágiával összekapcsolódó ősi, 

rituális értelmezését.

Ehhez az ősállapothoz való visszanyúlás jellegzete-

sen kortárs igényből fakad.
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vészek, így korunk alkotói is efelé a másfajta, ha tetszik, 

tágabb léptékű időtartam felé igyekeznek utat nyitni. 

Műveik által az emberélet és saját koruk határait túlha-

ladó, a földtörténet vagy a világegyetem időfogalmaival 

mérhető dimenziók irányába tesznek lépéseket. A mű-

alkotások tehát nemcsak térben, de időben is sokkal 

tágabban értelmezhetők, mint mindennapi létünk más 

mozzanatai. A művészetnek az idővel való egyik alapvető 

kapcsolata: az idő mint értékkategóriát mérő fogalom. 

„Legbölcsebb az Idő, mert mindenre rátalál” (milétoszi 

Thalész, Diog. Laert. I. 35) – azaz az idő dönti el, hogy a 

művészeti alkotások közül melyek bizonyulnak érték-

állónak és melyek vesznek örökre a feledés homályába.

Bátai Sándor művészetének is alapvető témája és me-

taforája az idő. Az idő megfoghatatlan, felfoghatatlan, 

lényegében elvont fogalma, de ugyanakkor az idő múlá-

sának egészen konkrét nyomai, amelyeket akár saját 

bőrén mindenki tapasztalhat. Az idő kettős jellege; ha-

tártalan és állandó volta, valamint véges és rejtőzködő, 

öröktől létező folyamata szüntelen kétséget kelt ben-

nünk, elbizonytalanít, sőt sokszor létezésünk értelmét 

is megkérdőjelezzük. Az idő végességének legfőbb bizo-

nyítéka saját világunk, fizikai valónk, a körülöttünk 

lévő évszázados, évezredes vagy milliós kulturális, illet-

ve földtörténeti emlékek folyamatos pusztulása.

Bátai Sándor eddigi alkotói folyamata, elkészült 

mun kái az időhöz való viszonyulásuk szempontjából 

több tematikai csoportba sorolhatók. Természetesen az 

egyes csoportok között folyamatosan átjárás és össze-

függés van, de ezek az idő-reláció szerinti műcsoportok 

átívelik a kronológiát, még ha olykor időbeli korszako-

kat is jelentenek. Most két sorozat képei kerülnek egy-

más mellé, egy térben. Rokonságuk alapvetően érezhető, 

pedig technikai szempontból két különböző munka-

módszert képviselnek. Bátainál a technika mindig a ki-

fejezni kívánt tartalom alapvető eszköze. Jelenleg, ha 

más-más eljárással is, de hasonló gondolatiságot fejez ki. 

Az idő a múlttal összekapcsolódva, földtörténeti és kul-

turális, illetve művészeti tradíciók révén egyfajta archai-

kus – általam lírai archaizálásnak nevezett – attitűdöt 

eredményez Bátai Sándor művészetében. Minden kor-

ban meghatározó, hogy a múltból mit ragadnak ki, mi-

ből merítenek az alkotók. Bátai soha nem másol, s bár 

néha idézetként használ múltbeli mozzanatokat, töredé-

keket (írásjeleket, fényképeket), ő sokkal inkább az idő 

munkamódszerét veszi át. Inspirációit éppen az idő ar-

chaizáló és archiváló folyamatai jelentik, az ezek során 

keletkező lenyomatok foglalkoztatják. Ebből a késztetés-

ből alkotta meg eddigi munkáit. Az 1980-as évek köze-

pén születtek például azon olajfestményei, amelyeken 

korunk piktogramjai bizonyos rendszerben, a festő köz-

lésmódjának rendje szerint jelentek meg.

1990–1993 között készült táblaképeit a mértani formák 

és a szervesen alakuló felületek kettőssége jellemezte. 

1995 óta merített papír felhasználásával a környezetünk-

ben fellelhető valóságszegmensek, a rozsdásodó vagy 

hulló vakolatú felületek metaforáit fogalmazza meg. Egy-

másra rétegzett papírtörmelékekből, papírmasszából 

alakítja ki rusztikus faktúráit, illetve több különböző 

alakú papírdarabot applikál egymásra. A most látható 

Ősformák sorozat ehhez a műcsoporthoz kapcsolódik, 

ugyanakkor korábbi sorozataival is összefüggést mutat, 

hiszen a festő ábécéjének újabb betűit, alapfogalmait, 

illetve a régről ismert alapjelek újabb változatait, újra-

fogalmazott megjelenítéseit láthatjuk az alkotásokon. 

Másrészt a képek plasztikus, érdes felületei egymásra 

rétegzett papírtörmelékekből formálódnak. A rétegződés 

a földtörténet korszakaihoz hasonló, abból okuló, annak 

tanulságait is felhasználó képépítési folyamat. A műve-

ken az egyes rétegek nemcsak egymásra rakódnak, de 

el is mozdulnak egymáshoz képest, mindig más és más 

szeletek kerülnek felszínre, s a folyamat végén egy spirá-

lisan egymásra épülő rendszer alakul ki a részletekből.

A kiállításon szereplő, másik csoportot alkotó Kezdet-

képek olajjal festett lírai archaikus faktúrájából kibon-

takozó ősi formák az 1990–1993 közötti, már említett 

táblaképekkel nemcsak megjelenítésükben mutatnak 

rokonságot, de az azokon alapegységekként megjelenő 
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ősi állapotokhoz, a kezdetekhez nyúl vissza. Ez magá-

ban foglalja mind a világ létrejöttét megelőző rende-

zetlen ősállapotot, mind a földtörténet első pillanatait, 

mind az emberiség legősibb időszakát, mind pedig a 

művészet varázslással és mágiával összekapcsolódó ősi, 

rituális értelmezését.

Ehhez az ősállapothoz való visszanyúlás jellegzete-
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elemek, munkamódszerek erősítik meg. Hiszen az előbb 

említett, „művészettudattalan” korok „alkotói” számá-

ra az elkészített „művek” a varázslás, a rituális mágia 

eszközei voltak, és éppen olyan valóságosnak érezték 

őket, mint a természet erőit. A földmozgások, a villám-

lások, az esőzések, a szárazság vagy éppen a viharos 

szelek ereje összpontosult egy-egy „képbe” sűrítve. Ké-

szítőjük a teremtővel azonosult, szemlélőjük pedig át-

élte mindezen jelenségek hatalmát, ugyanakkor ezen 

képek által úgy érezte befolyással lehet rájuk, valami-

képpen uralmába kerítheti őket.

Bátai Sándor, amikor folyamatosan az idővel folytat 

párbeszédet műveiben, akkor ugyanezt a rituális szer-

tartást éli át, akarva-akaratlanul megpróbálja valami-

képpen „szolgálatra” bírni, alkotótársává tenni az időt.

Ezzel is folyamatosan megerősíti azt, hogy a jó mun-

kához idő kell.

SZE I F ERT JU DIT

enyészését. A portugál költő saját megszemélyesítése-

ként, lelki foglalatként használja az úszó alkalmatos-

ság jelképiségét, hiszen a végzet az ember és a hajó 

számára ugyanazt a végkifejletet hozza. Tekintve, hogy 

a halálban mindenki egyedül van – mint a végérvénye-

sen megfeneklő élettelen test –, azt nem oszthatja meg 

vele senki. Csak a tenger és az élet tengere csapkodja 

a magára hagyottakat.

Amikor a hajókról és a tengerről beszélünk, fon-

tos támpontot adnak számunkra a megfestett képeken 

kívül azok az életrajzi adatok, miszerint Dénes Imre 

egy adott időszakaszban óceánjáró hajón volt tenge-

rész, és a nagy vizek forgalmas útvonalain mozogva 

közelről szembesült a málladozó hajóroncsokkal, me-

lyek úgy bukkantak fel a ködpára kiismerhetetlenségé-

ből, mint a fejlett ipari társadalom ott felejtett szob-

rai, rozsdaette emlékművei. Vagy mint a tanúhegyek 

a síkságon. A pannon eredetű tengerészt mélységesen 

megrázta a látvány, az enyészet eme sajátosan egyedi 

képe. Azt mondja, olyan volt, mint az életből meglátni 

a halált. Annak a járműnek a halálát, amely akkori élet-

formájának egyszerre szűk és egyszerre tág keretét ad-

ta: a végtelenségben mozgott, ugyanakkor a bezártság 

szélsőséges élményét kínálta a matróznak. A felkava-

ró látvány később sem szűnt meg a számára, mert 

szembesítette a tengersír fogalmának közvetlen való-

ságával. Egyedüli vigaszt talán az jelenthetett, hogy 

mint esztétikai jelenségekre fogékony egyed groteszk 

és tragikus szobrokként próbálta elfogadni a termé-

szet okozta destrukciót.

A hajóroncsok motívumára épülő festmények a kiál-

l ítás jelentős részét teszik ki. Dénes a téma megkö-

zelítéséhez nem a mostanság oly divatos és némileg 

piacképes fotorealista stílust vetette be, hanem lírai 

megközelítéshez folyamodott, a szájbarágóan hideg mo-

dor helyett a költészet finom sejtelmességére esküdött 

fel. Nem azt kívánja megmutatni, milyen ügyesen tud 

festeni, hanem azt, milyen mélyen tud a lélekbe nyúlni 

a festészet eszközeivel.

Ősformák és Princípiumok – ezek részben a művész 

már említett jelkészletének alapformái, de az első for-

málódás, a földtörténet vagy a kulturális múlt kezdetei 

is. A Kezdet című kép ugyancsak lehet a világegyetem, 

de akár csak a mi bolygónk, ugyanakkor az emberiség 

kultúrájának, illetve a művészet születésének pillanata. 

Az individuális lét a művész személyes életútján keresz-

tül az egyes ember életének origóját is jelentheti. A Föld 

című képek egyértelművé teszik az alkalmazott barnás 

és okkeres színekből már érzékelhető, a földdel mint 

matériával való kapcsolatot, ezen belül az Afrika cím 

utal a kultúra és az emberiség bölcsőjeként nevezett 

földrajzi helyre. Aztán belépnek az alapformáknak mint 

a művész ábécéjének betűivel való azonosítást egyér tel-

műbbé tevő címek: Földírás, Írás és mező, Írásmező. 

Ugyanakkor az írás itt nem a szöveg betűre lebontása 

vagy jelentésének értelmezése, hanem az általa kirajzolt 

textúra szempontjából válik fontossá az alkotó számára 

– az emberi kéz által létrehozott írásmezők és az organi-

kus struktúrák között von vele párhuzamot. Mindkettő-

ben az élőt, a rendszerbe szervezett spontaneitást hang-

súlyozva, amely szertelen, mégis strukturálisan felépített 

nyomot hagy.

Mi látható a képeken? A Kezdet címűn egy kör alak-

zat, ami lehet a formálódó földbolygó, de a teljesség 

szimbóluma, minden élet forrása, a nap, vagy a többek 

között a termékenységet jelképező telihold sziluettje. De 

lehet kavics, földrög vagy ab ovo tojás is. Mi volt előbb, 

a tyúk vagy a tojás?, kérdezhetnénk ezen a ponton. Az-

az a mű(vész) vagy a művészet? A most látható olajké-

pek egy része fosszília asszociációját kelti, így az előbbi 

kérdés még élesebben fogalmazható meg: mi is a mű-

vészet? Tekinthetők-e művészeti alkotásoknak azok az 

esztétikai értékeket is hordozó produktumok, amelyek 

olyan korban keletkeztek, amely kornak egyáltalán nem 

volt művészettudata? Bátai Sándor képeinek ősi művé-

szetértelmezéshez való szoros kapcsolatát éppen a föld-

történeti folyamatokhoz, a természetben fellelhető vagy 

az idő által „megmunkált” felületi hatásokra utaló képi 

INTERIM
Dénes Imre kiállítása 

2012. október 24. – november 16.

Az én életem elhagyott dereglye

Hűtlen, magányos sorsához kikötve.

A tengerre újra miért ne szökne

Hajózni, végzetével egybekelve?

Ó, hiányzik a vihar, mely degeszre

Tömné a vitorlát; szeles űzöttje

A távolságnak, Isten veszi ölbe

Reggel, tisztán, sóval fűszerezve.

Az akaratlan tettek hullateste,

Élteti az élet meddő kontúrja,

A vágyak zavaros tükrén lebegve.

A hajó alja moszat, csupa alga.

Mozgás nélkül szelek szellője fújja,

Túlnan sziget, mintha hívni akarna.

Így hangzik Fernando Pessoa Az én életem elhagyott de-

reglye című költeménye (Mohácsi Árpád fordításában), 

melyre azért esett a választásom, mert magában az el-

nevezésében is tartalmazza a Dénes Imre képein látható 

központi szimbolikát, az el- és magára hagyott hajóron-

csok borzongató magányát, mozdulatlanságát és lassú 

MMG
1072 Budapest
Akácfa utca 20.

Fo
tó

: A
rt

 L
ov

er

Bá
ta

i S
án

do
r: 

Fö
ld

 I.
 V

eg
ye

s 
te

ch
ni

ka
, 2

00
9



56 57MMG
1072 Budapest
Akácfa utca 20.

elemek, munkamódszerek erősítik meg. Hiszen az előbb 

említett, „művészettudattalan” korok „alkotói” számá-
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megközelítéshez folyamodott, a szájbarágóan hideg mo-
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fel. Nem azt kívánja megmutatni, milyen ügyesen tud 

festeni, hanem azt, milyen mélyen tud a lélekbe nyúlni 

a festészet eszközeivel.

Ősformák és Princípiumok – ezek részben a művész 

már említett jelkészletének alapformái, de az első for-

málódás, a földtörténet vagy a kulturális múlt kezdetei 

is. A Kezdet című kép ugyancsak lehet a világegyetem, 

de akár csak a mi bolygónk, ugyanakkor az emberiség 

kultúrájának, illetve a művészet születésének pillanata. 

Az individuális lét a művész személyes életútján keresz-

tül az egyes ember életének origóját is jelentheti. A Föld 

című képek egyértelművé teszik az alkalmazott barnás 

és okkeres színekből már érzékelhető, a földdel mint 

matériával való kapcsolatot, ezen belül az Afrika cím 

utal a kultúra és az emberiség bölcsőjeként nevezett 

földrajzi helyre. Aztán belépnek az alapformáknak mint 

a művész ábécéjének betűivel való azonosítást egyér tel-

műbbé tevő címek: Földírás, Írás és mező, Írásmező. 

Ugyanakkor az írás itt nem a szöveg betűre lebontása 

vagy jelentésének értelmezése, hanem az általa kirajzolt 

textúra szempontjából válik fontossá az alkotó számára 

– az emberi kéz által létrehozott írásmezők és az organi-

kus struktúrák között von vele párhuzamot. Mindkettő-

ben az élőt, a rendszerbe szervezett spontaneitást hang-

súlyozva, amely szertelen, mégis strukturálisan felépített 

nyomot hagy.

Mi látható a képeken? A Kezdet címűn egy kör alak-

zat, ami lehet a formálódó földbolygó, de a teljesség 

szimbóluma, minden élet forrása, a nap, vagy a többek 

között a termékenységet jelképező telihold sziluettje. De 

lehet kavics, földrög vagy ab ovo tojás is. Mi volt előbb, 

a tyúk vagy a tojás?, kérdezhetnénk ezen a ponton. Az-

az a mű(vész) vagy a művészet? A most látható olajké-

pek egy része fosszília asszociációját kelti, így az előbbi 

kérdés még élesebben fogalmazható meg: mi is a mű-

vészet? Tekinthetők-e művészeti alkotásoknak azok az 

esztétikai értékeket is hordozó produktumok, amelyek 

olyan korban keletkeztek, amely kornak egyáltalán nem 

volt művészettudata? Bátai Sándor képeinek ősi művé-

szetértelmezéshez való szoros kapcsolatát éppen a föld-

történeti folyamatokhoz, a természetben fellelhető vagy 

az idő által „megmunkált” felületi hatásokra utaló képi 

INTERIM
Dénes Imre kiállítása 

2012. október 24. – november 16.

Az én életem elhagyott dereglye

Hűtlen, magányos sorsához kikötve.

A tengerre újra miért ne szökne

Hajózni, végzetével egybekelve?

Ó, hiányzik a vihar, mely degeszre

Tömné a vitorlát; szeles űzöttje

A távolságnak, Isten veszi ölbe

Reggel, tisztán, sóval fűszerezve.

Az akaratlan tettek hullateste,

Élteti az élet meddő kontúrja,

A vágyak zavaros tükrén lebegve.

A hajó alja moszat, csupa alga.

Mozgás nélkül szelek szellője fújja,

Túlnan sziget, mintha hívni akarna.

Így hangzik Fernando Pessoa Az én életem elhagyott de-

reglye című költeménye (Mohácsi Árpád fordításában), 

melyre azért esett a választásom, mert magában az el-

nevezésében is tartalmazza a Dénes Imre képein látható 

központi szimbolikát, az el- és magára hagyott hajóron-

csok borzongató magányát, mozdulatlanságát és lassú 
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HÍREINK

Saxon Szász János borfestményeit láthatta a budapesti közön-
ség a B55 Kortárs Galéria Vörös és fehér című kiállításán, ame-
lyen USA-beli és magyar művészek bornak szentelt művei szere-
peltek. A Haraszthy Ágostonnak (1812–1869), a kaliforniai bo rászat 
megalapozójának emlékére rendezett, október 4-én nyílt kiállí-
táson magyar részről többek között Erdély Dániel, Fajó János és 
Harasztÿ István alkotásai kaptak helyet.

A fővárosi Vízivárosi Galériában 2012. október 30-án bonyo-
lították le az Ekszpanzió XXIV. – Idézet, improvizáció című, 
Szabados György gondolatsorára felfűzött kortárs művészeti 
szimpoziont, amelyen többek között G. Komoróczy Emőke, 
Lipcsey Emőke, Németh Péter Mikola, Petőcz András és Szombathy 
Bálint tartott előadást.

2012. november 6-án Felkiáltójel címmel felolvasóestet és per-
for manszműsort tartottak a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum-
ban, Michel Giroud, Juhász R. József, Kelényi Béla és Papp Tibor 
részvételével. Bujdosó Alpár, valamint a Nagy Pál – Bruno Montels 
szerzőpár videóval képviseltette magát a rendezvényen.

A Magyar Írószövetség Avantgárd Szakosztálya Hang, költészet 
és közösség az új évezredben címmel tartott tudományos és kri-
tikai konferenciát 2012. november 13-án. A programban Szkárosi 
Endre, Gyukics Gábor, Cseres József, Müllner András (képünkön), 

Papp Tibor, Sós Dóra, Puskár Krisztián, Sugár János, Danyi 
Gábor, Fodor Tünde, Csala Bertalan, Petőcz András és Hammer 
Ferenc előadása kapott helyet. A tanácskozást szöveg-, zene- és 
akcióművészeti műsor követte a budapesti Roham Bárban.

A Magyar Műhely alapításának 50. évfordulóját jelző irodalmi 
estre került sor a párizsi Magyar Intézetben, 2012. november 
23-án, amelyen Nagy Pál és Papp Tibor ős-szerkesztő, valamint 
Szkárosi Endre és Szombathy Bálint jelenlegi szerkesztő vett 
részt. Az estet Ablonczy Balázs intézeti igazgató vezette.

A budapesti Műcsarnok 2012. december 28-án rendezte meg 
szokásos éves nyilvános konferenciáját, amelynek ezúttal az 
intézmény sorsával kapcsolatos kormányzati elgondolások 
adtak aktualitást. A rendkívüli érdeklődés mellett megtartott 
és tüntetéssel fűszerezett tanácskozáson Gulyás Gábor igazga-
tón kívül volt kulturális miniszterek, továbbá művészettör-
ténészek, esztéták és képzőművészek szólaltak fel, kiállva az 
intézmény független státusa mellett.

Fotók: Art Lover, Detvay Jenő
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képzeletünket. Nem annyira megmutat, mint amennyi-

re sejtet. És a képi sejtésekben ott vannak a távoli hori-

zont biztos támpontot nyújtó fái és bokrai, a szárazföld 

jelzései is.

A jobbára enformel felfogású ikonográfiába – érde-

kes mód – itt-ott szövegek, parancsszavak ékelődnek, 

nyomatékosítva, hogy a Föld tengerein a hajómonstru-

mokat a révkalauz vezényszavai irányítják. Ameddig 

irá nyíthatóak, természetesen. Amikor már roncsokká 

válnak, a fémszerkezet vázában és eresztékeiben ezek 

a szavak úgy visszhangoznak, mint vészjósló emlék-

foszlányok. A néhai tengerész emlékezik, és szemlét tart 

emlékei felett.

SZOM BATH Y BÁL IN T

Dénes Imrét elsősorban performanszművészként is-

meri a közönség, ezért minden bizonnyal meglepő, hogy 

ezúttal a festészet felé fordult. Valószínűleg belső indí-

tékai voltak hozzá, hogy így cselekedett, és a kortárs 

művészet nyelvi eszközeit felváltotta az egyik legősibb 

kifejezésre. Tudnunk kell, hogy performanszainak a vég-

terméke legtöbb esetben egy olyasfajta installációs szi-

tuáció avagy tárgykompozíció, amely a távol-keleti kul-

túra tárgyi szimbólumaira épül, erős jelentésű, de nem 

túl erőszakos fogalmi alakzatokat vonultat fel. Ugyan-

csak a távol-keleti képi ábrázolás lírai elvontsága, trivia-

litást kerülő ködösítő sejtelmessége jellemzi a festmé-

nyeit is. A tárgyak, vagyis a hajóroncsok képi szimbó lu-

mai elé fátyolos réteget húz, működésbe hozva emberi 
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