
48 49

WEHNER TIBOR

Organikus, geometrikus: puha fa, kemény fém*

Csiky Tibor szobrászművész emlékkiállítása

Szobrok és rajzok 1964–1987

Az 1989-ben, immár negyedszázada lezárult Csiky Tibor-életmű kapcsán számos kulcsfontosságú meg-
állapítás fogalmazódott meg a művészeti irodalomban az első hivatkozások megszületése, 1968 és nap-
jaink között, amelyek azon túl, hogy e szobrász munkásságának pontos körvonalait rajzolják meg, egy-
úttal a modern magyar művészettörténet egyik fontos fejezetének alapvető dokumentumai is. Korántsem 
véletlen, hogy ezek a dolgok így összefüggnek, egybeesnek. A Csiky Tiborról és a magyar szobrászatról 
szóló beszéd alapvetését csapatnyi kortárs művész és szakember fektette le, akiknek már a vázlatos név-
sora is beszédes: Mezei Árpád és Haulisch Lenke, Körner Éva, Németh Lajos és Beke László, Nagy Ildikó 
és Frank János, Hajdu István, Bán András, Sinkovits Péter, Attalai Gábor, Kozák Csaba és Konrád György 
szövegei komoly, súlyos pillérek az életművet övező szellemi-esztétikai hagyatékban. Egy izgalmas mű-
vészeti korszak bomlik ki a Csiky-művek fogadtatása, e rendhagyó életművet építő szobrász munkáinak 
elemzése és megítélése tükrében. Olyan mondatok olvashatók e szövegfolyamban, mint Németh Lajos mű-
vészettörténész professzor összegző érvényű, a művész búcsúztatásán elhangzott meghatározása: „Csiky 
felkészült tehát mind szakmailag, mind elméletileg, hogy az uralkodó magyar plasztikai törekvésektől 
eltérő, ám valahogy mégis a magyar tradícióba köthető – a Kassák-féle magyar konstruktivizmusról volt 
szó – szobrászatot teremtsen. […] Egyszerű struktúrákat mintázott, a tér logikus szervezését tűzte ki célul.” 
De ugyancsak Németh Lajos szögezte le tíz évvel korábban, 1980-ban a Dorottya Galéria kiállításának kata-
lógusában azt is, hogy a Csiky Tibor által teremtett szobrászat olyan sajátos, sokrétű és egyre szuverénebb 
világ, „amelyben dialektikusan opponált az organikus és a geometrikus szemlélet, és amelyet a tiszta 
tények, formák, matériák megszállott kutatása mellett a művesség, az esztétikailag tökéletes alakítás egy-
szerre hiú és alázatos mesteremberi igénye jellemez”.

Hosszan-hosszan sorolhatnánk még a Csiky-œuvre és a 20. század utolsó harmada magyar szobrá-
szatának metszetében regisztrált lényegi megállapításokat és szakmai tanulságokat, de fontosabb ennél, 
hogy most ismét a művész alkotásainak hatóterébe kerülhettünk: a hatvanas években megalkotott fa-
domborművek, a hetvenes években, a hetvenes–nyolcvanas évtizedfordulón készített fém-objektek és az 
1971-ben lezárult rajzsorozat lapjai alkotják ezt a kamara-emléktárlatot, amely a budapesti MissionArt 

* Elhangzott a MissionArt Galériában, Budapesten, 2013. március 6-án.

Galéria közelmúlt művészetére visszapillantó, egy-egy életműre fókuszáló kiállítássorozatába illeszkedik. 
Két külön világ dimenziói bontakoznak ki, jelennek meg e most felsorakoztatott, a hagyatékból váloga-
tott Csiky-munkák által: a hatvanas évek végén, a hetvenes évek elején megjelölhető radikális váltással az 
organikus és a geometrikus, a természetes és a mesterséges jelleggel felruházott mű-jelenségek közege. 
Két, egymástól élesen ellentétes jellegű anyag megmunkálásával készültek a tartózkodón és az elementá-
ris erővel térbe szervezett kompozíciók: a viszonylag puha fába és a viszonylag kemény fémbe, az alu-
míniumba foglalt domborművek és térplasztikák. Két, egymástól eltérő anyagmegmunkálás, technika, 
kivitel jelenik meg e művek révén: a kezdeti, a személyességgel áthatott, az alkotó kéz nyomát bensősé-
gesen hordozó és tolmácsoló finom faragás, és a későbbi rideg, a kivitelezésmódot hatásában áttételeken 
keresztül érvényesítő, a közvetlen alkotói beavatkozásokat rejtő ipari technológiák és technikák, fém-
megmunkálási eljárások. Talán nem az érzelgősség diktálja, de a fadomborművek valamifajta melegséggel 
és bensőségességgel áthatott aurát, míg a fémplasztikák inkább hideg sugárzású atmoszférát vonnak 
maguk köré. Itt elsődlegesen az érzékiségeken, ott meg a racionalitásokon van a hangsúly. A dombor-
művek felületre koncentráló plasztikai közegét valamifajta szabadság, míg a fémszobrokét kötöttségek, 
keménységek, szabályosságok árnyalják. De mind az organikus, mind a geometrikus, mind a fa, mind a 
fém Csiky-kompozíció fegyelmezett rendszerbe foglalt, és minden munka hallatlanul precíz, mérhetetlen 
műgonddal kidolgozott. Ez a finomság, ez az érzékenység élteti az organikus periódust kísérő tus- és 
filctollsorozatot is, amelynek kompozíciói – akár a domborművek – optikai hatásrendszerekben gazdag 
virtuális mozgásokat, áramlásokat indukálnak.

És a kortársak nagyon jól tudják, s e szobrász életútját és munkásságát kísérő reflexiók az újabb nem-
zedékek számára is tudatosítják, hogy Csiky Tibor aktív művészetszervező alkotó volt, a hivatalos művé-
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Galéria közelmúlt művészetére visszapillantó, egy-egy életműre fókuszáló kiállítássorozatába illeszkedik. 
Két külön világ dimenziói bontakoznak ki, jelennek meg e most felsorakoztatott, a hagyatékból váloga-
tott Csiky-munkák által: a hatvanas évek végén, a hetvenes évek elején megjelölhető radikális váltással az 
organikus és a geometrikus, a természetes és a mesterséges jelleggel felruházott mű-jelenségek közege. 
Két, egymástól élesen ellentétes jellegű anyag megmunkálásával készültek a tartózkodón és az elementá-
ris erővel térbe szervezett kompozíciók: a viszonylag puha fába és a viszonylag kemény fémbe, az alu-
míniumba foglalt domborművek és térplasztikák. Két, egymástól eltérő anyagmegmunkálás, technika, 
kivitel jelenik meg e művek révén: a kezdeti, a személyességgel áthatott, az alkotó kéz nyomát bensősé-
gesen hordozó és tolmácsoló finom faragás, és a későbbi rideg, a kivitelezésmódot hatásában áttételeken 
keresztül érvényesítő, a közvetlen alkotói beavatkozásokat rejtő ipari technológiák és technikák, fém-
megmunkálási eljárások. Talán nem az érzelgősség diktálja, de a fadomborművek valamifajta melegséggel 
és bensőségességgel áthatott aurát, míg a fémplasztikák inkább hideg sugárzású atmoszférát vonnak 
maguk köré. Itt elsődlegesen az érzékiségeken, ott meg a racionalitásokon van a hangsúly. A dombor-
művek felületre koncentráló plasztikai közegét valamifajta szabadság, míg a fémszobrokét kötöttségek, 
keménységek, szabályosságok árnyalják. De mind az organikus, mind a geometrikus, mind a fa, mind a 
fém Csiky-kompozíció fegyelmezett rendszerbe foglalt, és minden munka hallatlanul precíz, mérhetetlen 
műgonddal kidolgozott. Ez a finomság, ez az érzékenység élteti az organikus periódust kísérő tus- és 
filctollsorozatot is, amelynek kompozíciói – akár a domborművek – optikai hatásrendszerekben gazdag 
virtuális mozgásokat, áramlásokat indukálnak.

És a kortársak nagyon jól tudják, s e szobrász életútját és munkásságát kísérő reflexiók az újabb nem-
zedékek számára is tudatosítják, hogy Csiky Tibor aktív művészetszervező alkotó volt, a hivatalos művé-

Fo
tó

: K
is

ho
nt

hy
 Z

so
lt



50 51

szettől távol dolgozó alkotótelepek, szimpóziumok szervezője és vezetője, műhelyjellegű művészeti szer-
veződések résztvevője, kiállítások koncepcióinak kidolgozója, filozófiai ihletésű szövegek írója, koncep-
tuális munkák és dokumentarista fotósorozatok alkotója, Az objektív valóság struktúráinak feltárója. 
És kísérletező, újító aspirációkkal megáldott Mester, aki köré lelkes tanítványok gyűltek, akiknek művé-
szetében ma is nyomon követhető a Csiky-szellemiség indíttatása. A Csiky-iskola még áll, a hajdani tanít-
ványok még dolgoznak, de a múlt század kilencvenes évei leperegvén, az 1994-es, összefoglaló Magyar 
Nemzeti Galéria-emléktárlatot követő kritikai visszhang lezárultával fokozatosan ritkulnak a hivatkozá-
sok. A tanítványok tanítványai nincsenek sehol, a követők követői már nem jelentkeznek, a szobrászat 
művészeti szférája – határait szenvedélyes elhivatottsággal feszegette, konvencióit meggyőző érvekkel, 
művészettörténeti jelentőségű alkotásokkal rombolta le a Mester –, az úgynevezett szobrászat az ezredfor-
dulóra, napjainkra visszafordíthatatlanul határtalanná és kategorizálhatatlanná tágult. Azt a viszonylag 
zárt plasztikai világot, amelyet a magyar szobrászatban a plasztikai törekvésektől eltérve, de mégis a ma-
gyar tradícióhoz kötődve Csiky Tibor és köre épített fel, mégsem minősíthetjük zárványnak: felismerései, 
vívmányai és tanulságai nagyon is szervesen és mélyen beépültek a modern magyar művészet plasztikai 
folyamataiba. Indíttatásainak, felfedezéseinek, kereső szellemiségének termékenyítő hatását, művészet-
történésének megannyi jelét, érvényesülését nap mint nap konstatálhatjuk.

(Budapest, MissionArt Galéria, 2013. március 6–29.) 

KOTTÁK
Milan Adamčiak, Annegret Heinl, Ben 

Patterson és Jan Steklík kiállítása

2012. december 20. – 2013. január. 11.

A Kották című kiállítás a zenészek és a képzőművészek 

kitartó érdeklődését tanúsítja a hangstruktúrák és -fo-

lyamatok nem hagyományos megjelenítése iránt. Két 

alap vetően zenei háttérrel rendelkező intermédia-mű-

vész, Ben Patterson és Milan Adamčiak találkozik két, 

a kortárs zene iránt érdeklődő képzőművésszel, Jan 

Steklíkkel és Annegret Heinllel, hogy bemutassanak egy 

lehetséges zenét, a zeneművek hagyományos lejegyzése 

helyett egy értelmezési kényszer nélküli játékos eszté-

tikának és nyitott értelmezésnek teret adó vizuális meg-

jelenítésben. A hangjegyírás öt vibráló vonalában, a kö-

tetlen és szellemes instrukciókban, valamint a ritmizált 

vizuális struktúrákban rezonáló, a konvencionális ze-

nei asszociációk keretén túlmutató jelentések lehetővé 

teszik az empatikus néző számára, hogy a legkülönbö-

zőbb módokon megvalósítsa saját zenéjét. A lejegyzést 

megelőző zene annak a tételnek az egyszerű igazolása, 

mi szerint a műalkotás nem pusztán valamely díszes 

köntösbe burkolt információ átadása. 

JOZEF CSER ES

BELÉPEK SCHENGENBE
Lőrincz Gyula kiállítása és installációja

2013. január 17. – február 8.

Már a kiállítás címe is rengeteg kérdést vet fel, illetve arra 

késztet minket, hogy a kifejezésmód minél több rétegét 

feltárjuk. Lőrincz Gyula Erdélyben élő magyar művész-

ként, helyi és számos magyarországi településen alkot 

és állít ki, valamint tevékenyen részt vesz a művészeti 

életben, szervező és alakító szereplőként is. Festményein 

kívül, díszletein, fotóin, performanszain és installációin 

keresztül is jól ismerhetjük.

A most látható kiállítás létrejöttét többek között a ket-

tős állampolgárság megszerzésének lehetősége motivál-

ta. Ennek kapcsán kerültek elő a különböző azonosulási 

viszonyok dilemmái: melyek azok a tényezők, amelyek 

elfogadhatóak az egyének számára; melyek azok a körül-
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