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SIPOS TÜNDE

SzubReál

A Szubjektív Realista alkotócsoport bemutatása 

legújabb kiállításuk tükrében

A Szubjektív Realista alkotócsoport kiindulópontját Fazekas Levente és Szula Zsuzsanna közös kiállítása 
jelentette 2013 májusában a Százhalombatta Barátság Kulturális Központ Galériájában. Ugyanez év nyarán 
a Dunaújvárosban rendezett SKICC nemzetközi művésztelep alkalmával bővültek öttagúvá. Tagjai Alex 
Cuibus, Fazekas Levente, Kárpáthegyi István, Szula Zsuzsanna és Josef Wurm. Közös tevékenységük 
Dunaújvárosban illetve Százhalombattán bontakozott ki. A csoport tagjai közül hárman az egri Eszter-
házy Károly Főiskola Vizuális Művészet Tanszékén végeztek, két külföldi társuk pedig a közös szemlé-
letmód miatt csatlakozott hozzájuk. A vidéki városokban formálódó csoport ezúttal Budapesten állítot-
ta ki aktuális munkáit a MAMŰ Galériában. Izgalmas aspektusa a tárlatnak az a figyelemfelhívás, hogy 
az ország más városaiban is jelentős képzőművészeti irányzatok szerveződnek, melyek nemzetközi kap-
csolatokkal bővülve vitathatatlan fontossággal bírnak. Az alkotócsoportot a szubjektív realizmus kon-
cepciója hívta össze. Szubjektív realizmus, szubjektív igazság, szubjektív világ. A művészek önmagukat, 
elveiket, saját látásmódjukat tükrözik képeiken. A felhasznált eszközök és a képi világ a névadó irány-
zaton belül sokféle lehet. A lényeg a művész énjének megmutatkozása.

László Bandy képzőművész mint tanár és barát szakszerűen és szubjektíven élményszerű megnyitó-
beszédében tárta fel képekben rejlő valóságokat. Felvettette a kérdést: a művész szemszögén átszűrődő 
igazság lehet-e objektív? Mi a viszonyítási pont? A realitáshoz való közelítés csak egyéni meglátás lehet? 
A 20. században áramló realizmusok és azok lecsapódása után már nehéz új koncepciókat létrehozni. 
A legőszintébb megmutatkozás a szubjektív feltárulkozás marad, mely által a valóság egy teljesen egyedi 
látásmódját érzékelhetjük. Ezek tükröződnek a bemutatott kompozíciókon. A bemutatott szubjektív való-
ságok képi kifejező formájában nem mindig tündöklő, de világít azáltal, hogy a művész magát láttatja 
benne. A művészet mindenkori célja az igazság láttatása. De mi az igazság? Erre is csak szubjektív válasz 
adható. 

Szula Zsuzsanna a konceptuális művészetben rejlő lehetőségeket feszegeti. Kísérletezik a hamísítás 
eszközeivel, mely a klasszikus festészeti ágban már ipari méreteket öltött. Képei alapmotívumának a ke-
nyeret választotta, amelyhez rengeteg asszociáció kapcsolódik, sokrétű szimbolikával rendelkezik. A digi-
tális és analóg fotóeljárások szembeállításával készített képekeit datálta vissza, mely folyamattal vissza-
kapcsolódott a múlthoz. Ennek a folyamatnak fázisfotóit és festményváltozatát is láthatjuk. 

és a követők lassan három irányt vettek: az egyik irányzat a crepuscolare költészet, a másik egy imaginá-
rius futurista, míg a harmadik a La Voce folyóirathoz köthető fragmentista költészet volt. Ebben a kör-
nyezetben bontakozott ki a bölcsészhallgató Gesualdo Manzella Frontini feszültséggel teli modernista 
költészete. Ő és két társa, Salvatore Giuliano és Guglielmo Policastro voltak a messinai mallarméánus 
irodalmi kör lapjának, az Ars Nova folyóiratnak a főmunkatársai. Manzella Frontini, mivel Giovanni 
Vergánál elutasításra lelt, Luigi Capuana támogatását próbálta megszerezni, aki akkoriban a cataniai 
egyetemen tanított stilisztikát, jó kapcsolatot ápolt a megújulásra kész ifjú hallgatókkal, és elkötelezett 
híve volt Marinetti költészetének. Ez azonban csak egy sziget volt a megújulásért folytatott harcban, mert 
a cataniai folyóiratok nem köteleződtek el az avantgárd mellett, a lapokban ugyanis egyenlő mértékben 
hoztak le újító törekvéseket felmutató és akadémikus ízű irodalmi anyagokat.

Az Olaszországban szerveződött szimbolista körök közül nemcsak azért érdemel kiemelt figyelmet 
a messinai, amely egy szélesebb szicíliai csoportba tagozódott, mert ez a csoport rakta le az alapjait a szi-
geten megszülető avantgárd kezdeményezéseknek, hanem mert a csoport tagja volt Enrico Cardile, akinek 
érdeme, hogy egy nagyon bonyolult és ellentmondásos történelmi időszakban, a 20. század első két év-
tizedében vált kiemelkedő irodalmi személyiséggé. Cardile nagyon fiatalon lett a Le Parvenze munka-
társa, amelyet a szicíliai avantgárd egyik neves kutatója, Giuseppe Miligi „az Olaszországban megjelent 
első szimbolista lap”-nak aposztrofált. E lap érdeme, hogy helyet adott a századfordulón éretté vált szicí-
liai irodalmárok fokról fokra kibontakozó generációjának, és egyértelműen tudatában volt a lap országos 
és európai szintű jelentőségének, irodalmi és kulturális vonalon egyaránt. A szimbolista kör, jóllehet 
nem akart iskolát létrehozni, érdeklődésében túlmutatott egy irodalmi körön, és művészetfelfogásában 
Bergsont és Boutroux-t követte. 

A könyv szerzője Cardilének a futurizmushoz fűződő, ellentmondásokkal terhelt viszonyát elemzi a 
Gian Pietro Lucinivel folytatott levelezést bemutatva. Ez a rész a könyv egyik legérdekesebb része. 

A kötet utolsó fejezete Salvatore Quasimodo avantgárd korszakát, az 1915–1919 közötti messinai éveket 
tárja az olvasó elé. Az 1916-ban létrehozott Societá Letteraria Peloro tagjai között megtaláljuk Quasimo-
dót, aki társaival alapította a Piccolo Artista című folyóiratot, amely hamarosan összeolvadt a Nuovo 
Giornale Letterarióval. Ez utóbbi lapban már több, nevet szerzett messinai költő irásai mellett folyama-
tosan jelen voltak Lionello Fumi, Filippo De Pisis és Giuseppe Villaroel avantgárd költeményei. A Nuovo 
Giornale Letterario nem tette le egyértelműen a voksot Marinetti futurizmusa mellett, ők a „Művészet” 
szempontjait tartották szem előtt, így nemcsak a fenti nagy nevekre, de a régiekre, Vergiliusra, Horatiusra, 
Dantéra és Machiavellire is hivatkoztak. Az 1917-ben megjelent első szám szerkesztőségi vezércikke így 
fejeződik be: „Ebben az első számban, azt hisszük, világossá tettük az álláspontunkat, amikor az olasz 
klasszicizmus és avantgárdizmus legillusztrisabb képviselőitől közöltünk írásokat. […] Azt akarjuk, 
hogy a művünk a megbékélés műve legyen.”

Ez a gondolat fejezi ki a legtömörebben a visszafogott, de visszafogottságában is jelentőséggel bíró 
szicíliai avantgárdot. Egyfelől a megújulás iránti szilárd elkötelezettség, másfelől a klasszikus értékek 
megbecsülése és a rájuk való folyamatos hivatkozás.
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Kárpáthegyi István két sorozatot mutat be a kiállításon, melyek hosszas kísérletek, ön- és környe-
zetboncolások eredményei. A Vízkereszt című, fenyőfák mintáiból alakított sorozat 3 éven keresztül for-
málódott, összesen 18 képből áll. A konkrét látványvilágot részekké szedve jeleket, mintákat keres, me-
lyeket újraépítve teljesen új formavilágot alkot. A képépítés folyamata térbeli kibontakozás lehetőségeit 
is magában rejti. A művész saját életéből és élményeiből merít, melyek által a legőszintébben tud meg-
mutatkozni. Leginkább a felnőtté válás problémáival foglalkozik, a természetből fakadó erőivel, ame-
lyek elementáris, vissza nem fordítható erővel bírnak. A testek boncolása által alakul ki a világra való 
rálátásunk. A képek Csáth Géza novellavilágát idézik fel. 

Fazekas Levente is a megélt érzelmeit közelíti alkotásain, a megjelenített élmények húsba markolóan 
valódiak. Bátran tárja fel a legerősebb és legféltettebb lélekben megélt fázisokat is, és reflektál magára 
a társadalomra. A motívumok sokszorozása által fokozza a megmutatni kívánt érzelem erősségét, me-
lyekhez az élénk színvilág társítása is kifejezőtöbbletet ad. Munkái alkalmanként groteszknek hatnak. 
Kosztolányi Dezső Sárkány című novellájának gondolatvilágára reflektálva: van az a fájdalom, az a kese-

rűség, ami már fokozhatatlan vagy akár kissé hihetetlen is, és éppen ezen a pontot csap át a groteszk 
kategóriájába.

Josef Wurm (Ausztria) popkulturális szimbólumokat használ expresszív festményein, melyeken 
gyakran alkalmazza a kollázstechnikát is. Pillanatfotókat készít, melyekkel aktuális élményeket rögzít, 
ezeket később használja fel. Mestereinek vallja Francis Bacont és Arnulf Rainert is, akiknek életművéből 
tudatosan merít, de képein felfedezhetjük a graffitik világát is. Nem tervezi meg előre, hanem teljesen 
intuitíven formálja festményeit. Saját érzelmeit vetíti ki képein. Sokszor támadnak ötletei, melyeket in-
kább szavakba foglal és leírja őket. Ezeket azonban soha nem festi meg, hanem irodalmi kibontakozás-
nak tekinti őket. 

Alex Cuibus (Románia) ismert klasszikus festészeti kompozíciók kiragadott részleteit nagyítja fel, 
melyeket gondos grafikai munkával dolgoz ki. Bemutatott képein megeleveníti az „arab tavasz” eseményeit 
is, megidézve a tüntetéseket, ábrázolva az utcarészleteket. Ezeket a képrészleteket ösztönösen expresz-
szív absztrakt eljárással bontja szét. Így egyensúlyoz a konkrét és megfoghatatlan világ között. Hosszas 
figyelés után bontakozik ki néző számára egyéni világa. 

A csoport tagjainak elmondása szerint Szula Zsuzsanna és Alex Cuibus a tartóvázai, összetartói, 
megfontolt elemei közösségüknek. Nagyon jól tudnak együttműködni, együtt gondolkodni és együtt látni. 
Kárpáthegyi István és Josef Wurm bipoláris pontjai egymásnak, amennyiben szakmai tudásuk más-más 
kifejezésmódban valósul meg. Josef filozofikusabb irányba halad, nagyvonalú ábrázolásmódot használ-
va, míg Kárpáthegyi István hasonló gondolatköröket kivesézve, szétrobbantva aprólékosan dolgozz ki. 
Fazekas Levente az előbb említett két véglet között definiálja magát. Az ő képein jelentkezik leginkább 
egyértelmű formában a szubjektív valóság.

A kiállítás megtekinthető volt a MAMŰ Galériában 2015. január 22-től február 13-ig.
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