
kamaratermét, melyet mintha épp az ilyen
bölcseleti tartalmú müvek számára épitettek
volna.

Korunk drámairodalma bővelkedik forma
bontásban, trükkben, mutatványban és külö
nösségben, de ezek a művek korszerűnek hir
detett formájuk mellett valójában mellébeszél
nek, kikerülik azt, ami ma ha nem épp .ak
tuális", de életbevágóan fontos kérdés. T. S.

Képzömüvészet

Szabó Ákos levele

Az alábbi levelet Alain BlondeInek irtam és
bevezetönek szántam a Galérie Blendel-ben
és a FIAC 86-ban tervezett kiállításhoz, amely
végűl is elmaradt, mivel nem volt elegendő

eladható festmény.
A szöveg újraolvasása után nem akarok

semmit megváltoztatni, sem pedig hozzáfüzni.
A levél őrzi annak a pillanatnak a nyomait,
amelyben született és úgy vélem, még mindig
alkalmas arra, hogy "felvillan tsa eredeti
színeit".

Mivel azok közé tartozom, akik szerényen
bár, de mégis az európai szellemi örökség há
rom évezredének távlatában gondolkodnak,
be kell vallanorn, hogy a jelenre vonatkozó
megfogalmazásoknál elbizonytalanodom a bá
tor megnyilatkozás természetes lendülete
és a "nem érdemes arról szót ejteni" nem ke
vésbé természetes gondolata kőzt. Am végűl

az apró-cseprő dolgoknak, mint a Palais-Royal
oszlopainak is megvan a maguk súlya; zivatar
után pocsolyákkal kell számolni, még ha azért
tesszük is, hogy kikerüljük őket.

Párizs, 1987.január 9.

Kedves Barátom!

Azt kéred, írjak magamról néhány sort, hogy
kiegészíthesd a rólam szóló anyagot, amit
majd átnyújtasz a kritikusoknak, újságíróknak,
a Galériát látogató lelkes múvészetbarátok-
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Eliot a leghagyományosabb, szándékoltan
banális formában szól néhány olyan kérdés
ről, amely életünk és korunk fájdalmas kér
dése: a házasságról, a magányról, a szernélyí
ség elvesztéséröl, a büntudatról, a szeretet
lenségről - a megváltásról, és mindezt igen
egyszerűen és komolyan.

Sötér István

nak; olyan tényeket, amelyek alkalmasak arra,
hogy tájékozódási pontként, rám ragasztható
címkeként szolgáljanak, s hogy kijelöljék he
lyem a kortárs rrnívészet nyüzsgő világában.

Vieira da Silva, hozzám hasonlóan, szívesen
idézi a bölcs mondást, miszerint a "festő néma
állat". Mit is tehetnék hozzá szavakkal mind
ahhoz, amit műveimmelmár elmondtam és a
jövendőben még mondani fogok, hacsak nem
szavakat, félreértések forrásait, mind meg
annyi csapdát, amelyekbe végűl is magam
esem bele?

Mindezek elörebocsátása után azzal kezde
ném, miként Georges Brassens tette önmagá
ról szólva, hogy "veszekedett középkoros" va
gyok. Ezzel mindjárt jelezni is szeretném nap
jaink uralkodó szellemi beállítottságától elté
rő felfogásomat és megvallani, hogy vonzó
dom a múlt értékeihez, amiket teli torokkal
óesárolnak e századvég prókátorai.

Ha pályám kezdetén semmi közösséget nem
éreztem azokkal, akik komolyan hitték, hogy
úgy léphetnek be a festészetbe, mint egy ma
lomba (ez ellen már Matisse is hevesen tiltá
kozott), ma még kevésbé fogadom el azokat,
akik úgy rontanak oda be, mint egykor a sans
eulotte-ok valamely katedrálisba, készen arra,
hogy istállóvá alakítsák. Erre azt fogod mon
dani, hogy jószándékuk vitathatatlan, esak hát
kicsit bugrisok ... Vallom ezt annak ellenére,
hogy - Bruno Foueard szavait idézve - "a mo
dernség romjai alatt öntudatra ébredő múvé
szet' pontos képe mindannak, amit éppen
megélünk.



Jean Clair elegáns stílusban és illendően tit
kolt ellenszenvvel szól a becsomagolt Pont
Neuf kapcsán azokról a "kis törtet ökr öl", akik
nek működését az állam kulturális politikája
támogatja. Arról van szó, hogy Nyugat-Európa
éles és mély század eleji válsága óta, melynek
költői kifejeződése az igazi avant-garde műv é 

szet volt (rnint egy epilepsziás beteg roham
alatti görcsös vergődése), az ötvenes és hat
vanas évek folyamán a "reménytelenség gon
dolatrendszerré épült ki", amint ezt Gustave
Thibou oly pontosan megfogalmazta. Ez a hi
vatalos, az intézményrendszer által szorgalma
zott ideológia veszélyes módon leszűkíti azt a
teret, amelyet a jelenlegi társadalmi szervez ö
dés a művészetek számára biztosít. Ez a tér
egy feldúlt templom lehangoló látványára em
lékeztet, az Andrej Tarkovszkij által formába
öntött "végtelen szomorúságra, amit a temp
lomban hulló hó látványa kelt". Felépíteni
romjaiból ezt a templomot, ez most legfonto
sabb feladatunk. Tiszta szívböl óhajtom az új
ra felépített Európát, a szent dolgok Eur ópa
ját, az André Malraux által remélt XXI. száza
di szellemiség Európáját!

Mindez arra ösztönöz, hogy bevalljam ne
ked: elefántcsonttornyom bensőséges védett
ségében - ami egyáltalán nem fényűzés, ha
nem elsődleges szükséglet - nag yon hason
lóan élek és éltem is mindig ahhoz, amit René
Huyghe fogalmaz meg "l'Art et l'Arne" (M üv é
szet és Lélek) című munkájában: "Az ember
keskeny gerincen halad, az éjszaka és a nappal
bizonytalan ~ezsgyéjén. Az egyikben az érz é-

kek és az értelem, a másikban a lélek igazságai
rejtőznek. Az út e két lejtő, úgymint a realiz
mus és a misztika kísértései közt vezet. Két,
egymással ellentétes és egymást tagadó sors
hat az emberre, két oly ellentétes fény, hogy
miközben az egyik szemben áll a másikkal,
amaz sötétségnek tűnik: az érzékek világossá
ga árnyék a lélek számára, a lélek fényei sötét
ség a szernnek."

Az emberi lét tágas horizontja csak ilyen
magaslatokról tárul fel előttünk. Ami pedig
valóban fontos egy olyan festő szemében,
mint amilyen én vagyok, az túl van a fesr észe
ten, a láthatón. A művészet társadalmi felada
ta nem más, mint hogy az anyagban megalkos
sa a láthatatlan világ "látott dolgait", és tanús
kodjék róluk a kép erejével. Cocteau mondja,
hogy "a költészet egzakt tudomány", amennyi
ben valóságos és objektív tények megfigyel é
séből indul ki; "testet ad - Shakespeare szavai
szerint - az ismeretlen dolgoknak . . . , formá
ba önti azokat, lakást és nevet ad a légies sem
minek". Az alkotásokon keresztül egy olyan
földrész térképét nyújtja át nekünk, ahová a
lélek úton van , miként a vándormadár szűl ö

földjére: a lélek hazájának világatlaszát. És az
embemek szüntelenül tanulmányoznia kell
ezt a térképet, ha nem akar utat veszteni.

Bartókot hallgatok - "az egyetlen, az össze
hasonlíthatatlan", szokta volt mondani Pierre
Boulez >, a tisztaságnak és az integritásnak lel
kesítő példáját, és sietek vissza munkámhoz.
Párizs, 1986. március 6.

Szab áÁkos


