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Az uj hipermodern opera épitkezési munkálatait a jövő év elején akarják megkezdeni a göteborgiak, 

remélve, hogy igy 1971-ben, a város alapitásának háromszázötven éves jubileuma alkalmából már ez az uj és 

nagyszabasu kulturális létesitmény lehet az ünnepségek egyik középpontja. 

 

 

~  ~  ~  ~  ~  ~ 
 

 

Szabad Európa Rádió 
1967. 
 

Sulyok Vince : 

 

Naum Gabo munkássága 
 

 

Hang III: Az elmult hetek során a norvég főváros müvészeti élete szinte teljesen Gabonak, az orosz származásu nagy 

amerikai szobrászmüvésznek a jegyében állt. Gabo müvészete, szobrászi teljesitménye mindenképpen rá is 

szolgált arra, hogy általános érdeklődést váltson ki. Az első világháboru körüli évtizedek ujatkereső lázas 

forrongásai idején gabo volt az, aki rendszeres tudományos elemzés és kisérletezés eredményeképpen 

létrehozta a modern müvészet egyik legéletképesebb és egészségesebb szobrászati irányzatát, a 

konstruktivizmust. 

A norvégok számára persze az sem közömbös, hogy Gabo, elméletben és gyakorlatban egyaárnt, az akkor 

még Krisztiániának nevezett norvég fővárosban hozta létre iskoláját. A Münchenben tanuló Gabo ugyanis, 

Alexej nevü testvérével együtt, a békés Norvégiában keresett menedéket az éppen föllángoló első világháboru 

zürzavara elől, s 1914-től 1917 derekáig az országban tartózkodott, többnyire a fővárosban, de tett néhány 

nagyfontosságu, müvészeti fejlődése szempontjából jelentős következményekkel járó utazást a nyugati 

partvidék csodálatos fjord-tájaira is. 

Hang IV: Naum Gabo, családi nevén Pevzner, 1890-ben született az oroszországi Brianszkban. Bátyjával együtt 

előkelő helyet foglalnak el az orosz müvészeti modernizmus élgárdájában, melyhez rajtuk kivül olyan jelentős 

nevek tartoznak, mint Kandinszky, Málevics, Archipenko és Lissitsky. Ezt a nagyjelentőségü 

müvészgenerációt, mely az 1917-es polgári, majd bolsevik forradalmaktól azt remélte, hogy uj érát, uj 

lehetőségeket nyitnak a müvészetek fejlődése előtt, 1922 táján teljes egészében felszámolta, szétrobbantotta a 

válságos küzdelmek során mind szilárdabban berendezkedő proletárdiktatúra. A szuprematizmus 

megteremtőjének, Málevicsnek, éhen kellett pusztulnia abban a rendszerben, amelynek hivatalos és kötelező 

erejü izlése még ma, ötven év eltelte után is éppolyan kispolgári, mereven akadémisztikus és elmaradott, mint 

a hadikommunizmus idején, mikor is költészetükben, zenéjükben, képzőmüvészetükben egyaránt 

félreszoritották vagy likvidálták mindazokat, akik szinkronban voltak az uj kifejezési eszközöket, uj 

lehetőségeket kereső nyugateurópai müvészettel, sőt annak élvonalában álltak. Azok tanuskodnak erről 

cáfolhatatlanul, akik 1922 után csalódottan odahagyták Moszkvát, hogy müvészi elgondolásaikat a nyugati 

demokráciák szabad légkörében igyekezzenek megvalósitani, miként Kandinsky, Lissitsky, Chagall és Naum 

Gabo is, hogy csak a legkiemelkedőbbeket emlitsük az Oroszországból elmenekült müvészek nagy seregéből. 

Legtöbbjük, köztük Gabo is, először Németországban állapodott meg és csatlakozott a „Bauhaus”-csoporthoz, 

vagy valamelyik másik müvészeti mozgalomhoz. Gabo később Párizsba, majd Londonba telepedett át, 1946-

ban pedig az Egyesült Államokba vándorolt tovább, ahol aztán amerikai állampolgársággal cserélte fel 

hontalanságát. 

Hang III: De nyughatatlan európai bolyongásának évei sem vesztek kárba, mert Gabo mindig és mindenütt 

müvészetének továbbfejlesztését tartotta a legfontosabbnak. Alkotásait joggal sorolják a század 

legkimagaslóbb teljesitményei közé. Alkotó módszerének Gabo maga adta a konstruktivizmus elnevezést még 

norvégiai tartozkodásának éveiben. „Mint müvész, Norvégiában születtem, itt találtam magamra” – mondta 

Gabo. Oszló városa most határozta el, hogy Gabo egyik nagyméretü szobrát a Munch-muzeum előtti téren 
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vagy az egyetem parkjában állitatja fel. E szobornak is, mint Gabo valamennyi alkotásának, a tér a témája, 

helyesebben a tér és az idő viszonyának anyagi megformálása és kifejezése. A régi, tradicionális látás – és 

kifejezésmód helyébe gyökeresen ujat állitott Gabo: a valóság konstruktiv képét az időre és a térre, mint a két 

legalapvetőbb elemre épitve. 

Bármennyire absztraktnak is tünik a gaboi koncepció az első pillantásra, müvészete mégsem nevezhető 

absztraktnak. A konstruktivizmus ugyanis – röviden összefoglalva – azt jelenti, hogy a szobrászati alkotásnak 

egyrészt a természet visszaadásának kell lennie, - másrészt olyan önálló formakomplexumnak is, amely 

független a természettől, legalábbis annak szolgai képétől. Látszólag ellentmondás ez, Gabo impozáns 

életmüve azonban cáfolhatatlanul igazolja, hogy nem megoldhatatlan célt állitott maga elé:. Az ábrázolt 

természetnek, tárgynak vagy személynek Gabo csak a konstruktiv vázát őrizte meg, elvetve a felületet és a váz 

közti részeket kitöltő masszát. Alkotásai éppen ezért geometriai formákra emlékeztető szeletekből, lapokból, 

hasábokból vannak felépitve, s e formák szélei egyuttal a megmintázott személy vagy tárgy természeti vonalai, 

formáját is visszaadják. 

Gabo maga tudósit bennünket arról, hogy a megoldás megtalálásában milyen nagy jelentősége volt a 

nyugatnorvégiai tájjal való találkozásának. A hegyek fomrája, a beléjük ékelődő fjordok, a táj erős fény- és 

árnyhatásai a tér és idő képzetét idézték fel és társitották nála, s annak a lehetőségét igérték, hogy mindezt a 

müvészet eszközeivel is kifejezheti. Szobrainak jellegzetes erővonalai, formahordozó vonalai kétségen kivül 

képesek arra is, hogy a figurák belső ritmusát, valamint kifelé forduló, térmeghóditó erejét visszaadva 

aktivizálják érzéseinket és fantáziánkat. Tovább fokozódik ez a hatás nála azzal, hogy amerikai éveiben áttért 

az áttetsző és átlátszó anyagok használatára szobrai megalkotásánál. 

Hang IV: Müvészi alkotómunkájával párhuzamosan jelentős elméleti és polemikus munkásságot is fejtett ki Gabo. 

Elsősorban a müvészetnek a modern társadalmi viszonyok közepette betöltött szerepe érdekelte. Azt vallja, 

hogy mivel a müvészet az „ember” kifejezési módja, azért az emberi társadalom keretein belül kell hatnia. 

Mivel azonban maga a társadalom állandóan változik, alakulnia kell a müvészetnek is, miként minden más 

emberi aktivitásnak is, vagyis folyton meg kell újulnia, el kell vetnie kiöregedett, elhasznált eszközeit és 

látásmódját. 

Gabo konstruktivizmusával körülbelül egyidőben született meg a kubizmus, mely ellen Gabo nem szünő 

küzdelmet folytatott évtizedeken át. A kubizmus zártságával szemben nyiltságra törekedett a konstruktivizmus, 

a kubizmus technikai problémákkal való bibelődése helyett a konstruktivizmust a müvészet társadalmi 

funkciója, emberi viszonylatai foglalkoztatták. A 77 éves müvész élete legnagyobb csalódásának ezért azt 

tartja, hogy intenciói ellenére is müvészete – a „kevesek” müvészetévé lett, nem pedig a tömegeké. Ezért is 

érezte különös elégtételnek azt a becsülést, amely Norvégiában mindenünnen feléje áradt, s a norvég 

fővárosnak azt a határozatát, hogy egyik müvét olyan helyen állitatja fel, ahol az közvetlenül ható kapcsolatba 

kerülhet a társadalom szélesebb rétegeivel. 

 

 

~  ~  ~  ~  ~  ~ 
 

 

Szabad Európa Rádió 
1967. 
 

Sulyok Vince : 

 

Pirandello: „Hat szerep szerzőt keres” című drámája Ingmar Bergman rendezésében 
 

 

Hang I: Nagy izgalommal várt szinházi esemény szinhelye volt néhány héttel ezelőtt az oszlói Nemzeti Szinház: 

Pirandellonak, az 1936-ban elhunyt nagy Nobel-dijas olasz irónak, a modern dráma egyik vezéralakjának „Hat 

szerep szerzőt keres” cimü dráma darabját mutatták be a világhirü svéd rendező, Ingmar Bergman 


