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NŐK, FÉ RFIAK ÉS MÁS DOLGOK
Holló István kiállítása, 

2017. szeptember 20. – október 13.

A művészetbefogadás visszatérő nagy kérdése, meny-

nyire kell előtanulmány, tájékozottság a mű megértésé-

hez, vagy elég a szimpla személyes benyomás és han-

gulat. Erről beszélgettünk Holló Istvánnal a művei 

kapcsán. Ő hajlik a Gombrich által „ártatlan szemnek” 

nevezett, Gombrich által tagadott teóriára, azaz hogy 

hagyatkozzunk csak a szubjektív benyomásokra. Az 

elfogulatlan látás, a romlatlan szem John Ruskin ideo-

lógiája volt, amit időnként újra elővesznek, de a művé-

szeti befogadással foglalkozók, művészetfilozófusok 

ezt többnyire tagadják. A legszemléletesebb talán 

Panofsky példája, aki az ikonográfia-ikonológia miben-

létét azzal szemlélteti, ha az ember nem tudná például 

az Utolsó vacsora történetet, a képeken csak 13 asztal 

körül ülő embert látna. Alapvetően én is ezt a nézetet 

képviselem.

Ugyanakkor azt gondolom, hogy az izgalmas ké-

pekből sugárzik a háttérismeret nélkül is valami erő, 

általában van szó a nőről. Mondjuk az arcok más képe-

in is inkább maszkszerűek, egy-egy hangulat, érzelem 

kivetítései, s leginkább Ernst Ludwig Kirchner alakjait, 

arcait idézik.

Holló képeinek jellegzetes vonása, hogy a nők mel-

lett szinte mindig található egy laptop vagy valami tech-

nikai eszköz, hiszen a technika világa ma sem csak 

a férfiak terepe. A képeken látható többi eszköz, például 

a szintén visszatérő motívumként megjelenő parabola-

antenna is a világgal való kapcsolat fontos eleme, de 

ugyanígy ott van a bináris kód 0 és 1-es száma, mintegy 

a minket körbevevő mátrix tudatosítása. 

A technikai eszközök és a mátrix valójában egy 

érzelem, szenvedély. Caravaggio Narcissusán látható a 

vágyakozó, a Beteg Bacchusának a melankolikus, bá-

gyadt tekintete. Vagy kortárs példát mondjak, Shirin 

Neshat Turbulentjében az egymással szemben vetített 

filmek egymásnak felelgetése, a férfi és női mozgástér 

látható különbözősége és megnyilvánulásának lehető-

ségei arra sarkallják a nézőt, hogy utánaolvasson a mű 

háttértörténetének. Meggyőződésem, hogy a vizuális 

műveknek vizuálisan is kell hatniuk.

Holló István festményeinek vadsága, expresszív 

ereje alól sem tudja a néző kivonni magát. Témái port-

rék, zsánerképek, elsősorban a családtagokról. Férfiak, 

nők, főleg az utóbbiak, bár olykor alig sejlik fel az alak. 

Számos képe átmenet a figurativitás és az absztrakció 

között. A képek témája főleg nem is ők magukban, ha-

nem többnyire a köztük lévő viszony. Jellemző képki-

vágása térdtől csípőig látható nőalak. Ezt akár comb-

csípő-perspektívának is nevezhetnénk.

Ráadásul ezeknek a nőknek nincs arcuk. Ez rögtön 

kétfajta viszonyt jelenthet. Egyrészt sértő lehet, mivel a 

nők arctalanok, személytelenek; másrészt talán azért 

arctalanok, mert nem egy konkrét nőről, hanem úgy 

hightech látványt vizionál. Holló festésmódja a zsigeri 

érzelmek fauvos, illetve expresszionista festészeti ha-

gyományát idézi. 

Persze ebben a kortárs vadságban nincs egyedül. 

Képeiről a már fiatalon meghalt Szilágyi László festé-

szete ugrik be először. Ezt az új art brutöt képviselik 

napjaink kortárs művészei közül a világhírűvé vált 

Kolozsvári Iskola, Veres Szabolcs, Berszán Zsolt, Adrian 

Ghinie festményei vagy akár Gaál József, Király Gábor, 

Csató József munkái. Holló István festészete leginkább 

ebbe a kortárs art brutbe pozícionálható.

BOR DÁCS AN DR E A 
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