
HANTAIRÓL

„Csillaghálóban hányódunk…”
(Pilinszky)

Május 9-én nyílt és augusztus 31-ig látható a Lud-
wig Múzeum falai között Hantai Simon első önál-
ló magyarországi tárlata. Az 1948-ban Francia-
országba emigrált és 2008-ban Párizsban elhunyt
művész Bián született 1922-ben, német családban.
A Magyar Képzőművészeti Akadémián Aba-
Novák Vilmos, Kontuly Béla és Szőnyi István ta-
nítványa volt. Nevéhez kapcsolódik az a képet lét-
rehozó technikai eljárás, amelyet egyszerűen
csak hajtogatásnak nevezünk (pliage-technika), és
amely Hantainak a ’60-as években kezdődő al-
kotói periódusának meghatározó, sőt, egyetlen
képalkotói aktusává vált. A kötözött és hajtoga-
tott vászon, amely a ’60-as évek fordulatától szá-
mítva különböző variációkban jelenik meg Han-
tai életművében, az asszociációs mező tágasságát
nyitja meg előttünk. A most megrendezésre került
tárlat Hantai alkotó korszakaiba enged bepillan-
tást, mindvégig hangsúlyozva a pliage jelentősé-
gét, sőt, a kurátori döntésnek köszönhetően, ami
eltekint a kronologikus bemutatástól, azt az élet-
mű központi szervező elveként és teremtő-létre-
hozó gesztusaként állítja a befogadók elé.

A hajtogatás, amit Hantai művészetének csúcs-
pontjaként említenek,1 gesztusában az anya kö-
tényén végbemenő változásokra tekint vissza.
Hantai meghatározó gyerekkori élménye édes-
anyja kötényének szárítása és vasalása, amelyet
akár egy órán keresztül is, mángorlóval végeztek.
A kötény, és később a vásznainak hajtásai mentén
kialakuló gyűrődésnyomokban Hantai számára
az anyag megformálhatóságának problémája tük-
röződik, illetve a vásznon mint anyagon végzett
munkának a megmutatkozása, amely csillagre-
pedések végtelenjét tárja elénk.2 A Hantai képe-
in megmutatkozó és feltáruló „repedések”, melyek
az összegyűrt vagy kötözött, majd kihajtogatott
festővásznon válnak láthatóvá, olyan lehetőségi
tereket hoznak létre, amelyek behálózzák az így
létrehozott képet. A kép voltaképpen terek szö-
vevényes és összekapcsolódó labirintusává alakul,
mely egyedül ezekben a gyűrődésekben képződ -
het meg. Az anyag, a festővászon „átalakulásának”
lehetünk tehát tanúi, illetve figyelmes szemlélői,
amely úgy hordozza a gyűrt anyag labirintusait,
hogy az önmagában a hordozott és megjelenített
„labirintussá” változik.

Ahogyan belépünk a kiállítótérbe, az előttünk
kifeszített vásznak lepkehálóként fognak körbe ben-

nünket. Egyszerre „ejtenek csapdába”, mintha
egy középpont nélküli labirintusban bolyonganánk,
és válnak azzá a foglyul ejtett „pillangóvá”, ami
szárnyait kitárva feszül a falakra. Hantai képei meg-
hökkentenek és zavarba is ejtenek egyszerre, mi-
vel a látszólag tiszta struktúrák és a képek (vagy,
ahogy ő hívta, Tabulák) rácsozásai egyfajta szabály -
talan, állandó változásban és dinamizmusban
meg formált sokféleséget rejtenek. A kötözések
szisz tematikus, ismétlődő mozdulatai, amelyek a
vászon fehér alapját használják fel, hogy a kép rá-
csozatát megteremtsék, egyfelől tehát magának a
képnek az alapjáig ereszkednek, hogy, másfelől,
a képen láthatóvá váló sávolyokat, azaz a rácsokat
megjelenítsék. „Hantainál [tehát] a négyzetrács
»hordozói« a maguk anyagát a kép fehér alapjától
kölcsönzik: nem olyan vonalakról, rudakról, lé-
cekről van szó, amelyeket az alap háttere elé lehetne
helyezni (…), hanem »légies szálakról«, ürességből,
pontosabban a maradványból, a festetlen vászon-
ból szőtt hordozókról.”3 A kötözés helyén megje-
lenő csillagrepedések ebben a szabályozott, a me -
chanikus munka nyomait magán viselő felületen
jelennek meg. Ez a munka, amely Hantainál a hét-
köznapi élet legátlagosabb tevékenységei közé
tartozik, teszi lehetővé a gyűrődések átláthatatlan
szövevényét, melyek így lenyomatokként őrzik a
hajtogatás és kötözés gesztusait.4 Végeláthatatlan te-
rek nyílnak meg előttünk, amelyek a kiállítótérben
egy önmagunk elvesztésére irányuló bolyongásra
hívnak. Az életmű korszakainak egymás után kö-
vetkező rendjének hiánya tehát a kiállítás létreho-
zásakor egy olyan fiktív szövet-teret hozott létre,
amely voltaképpen a kiállítás termeiben „léte-
sül”, magába engedve bennünket.

De ahogyan a falakon lévő képek egyszerre ad-
nak lehetőséget arra, hogy egyfelől „hálóként”,
másfelől pedig „fogolyként” értelmezzük azokat,
úgy látogatókként mi is egyszerre érzékelhetjük
saját vergődő „fogoly-létünket”, valamint azt, hogy
önmagunk bekerített foglyai vagyunk. A központi
terem mellett kétoldalt található kisebb terekben
Hantai korai, illetve szürrealista alkotásai helyez -
kednek el. Korai képein, amelyek az 1948-as olasz-
országi út élményeinek nyomait hordozzák, a
megfestett alakok ruháinak mintázata a későbbi
Tabulák és Mariálék rácsozatait vetítik előre. A szür-
realista alkotásokon keresztül, melyeken mezte-
len csontváz-alakok jelennek meg, felfigyelhetünk
arra az életműben végighúzódó folyamatra,
amely a vásznon megjelenő ruha rácsozott min-
tájától a vászonnak mint rácsnak az átalakulásáig
vezet. Ebben a folyamatban maga a festővászon
lesz az a ruha, amely elfed és betakar, de ami
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ugyanakkor láthatóvá is tesz. „Egy »újra és újra
összehajtott« kötény, amely egyszerre fedi el a tes-
tet, szolgál munkaeszközül és díszíti a felszínt”5

— írja Didi-Huberman. Mintha Hantai életműve
egyfajta állandó keresésbe avatna be, amely szün-
 telenül szembenéz a vászon ürességével, amit mint
ruhát szeretne levetni magáról.

Ugyanakkor érdekes felfigyelni arra, hogy ez
a meditatív, megtisztulást segítő gesztus Hantai-
 nál éppen az ellenkezőjébe fordul. Ahogyan ar-
ról Didi-Huberman ír: „Hantai életművével kap-
csolatban a legnagyobb félreértés az lenne, ha a
festészeti szituáció »tisztaságára« való törekvést
látnánk benne. Működik persze a belső tapasz-
talat nála (…), de ennek semmi köze a »spiritu-
ális gyakorlathoz«, valamiféle aszkézishez vagy
a misztikus megtisztulás kereséséhez. Épp el-
lenkezőleg, én úgy látom, itt valami belépésről van
szó abba, amit Georges Bataille nagyon pontosan
»labirintusnak« nevezett (…).”6 A belépésnek
erre a dinamizmusára épül a Ludwig Múzeum
tárlata is, hiszen Hantai képei szinte eleven erő-
vel ragadnak meg, az üresség vakító vibrálásával
„taglózva le” bennünket. Csillagrepedések, ame-
lyek a tér kibomlásának folyamatában keletkez-
nek, de amelyek magukba rántják az anyagot.
Nem hiába idézi Didi-Huberman magát Hanta-
it, aki a spirituális megtisztulás kapcsán mondta:
„A tisztátalanság az igazi szituáció”.7 Talán nem
mást jelenthez ez, mint azt a kiűzetés-tapasztala-
tot, amely az első bűn eredetére tekint, és amely
voltaképpen állandóan megőrződik, illetve ami
szüntelenül a „semmibe” veti az embert.

A tisztátalanság Hantainál abban a vágásban
is megmutatkozik, amellyel egy már létrehozott
alkotást szakít szét. Tépés, vágás és szakítás: mind
olyan roncsoló folyamatokként értelmezhetőek,
amelyek során a vászon átalakuláson megy ke-
resztül. Mintha Hantai a festő rendelkezésére álló
anyag szóra bírására törekedne, kutatva a feltáruló,
az alkotás folyamatában láthatatlan működés
„mögötti” értelmet. Ugyanakkor joggal merülhet
fel a kérdés, hogy vajon abban a ragyogásban,
amely Hantai képeit körülveszi, nem csak a szí-
nek alaktalanságukban is alakot öltött játéka
tükröződik-e? Kétségtelen, hogy a Hantai-képek
üres foltjai a színekkel alkotott kontrasztban
vál nak élővé és lélegzővé, egyfajta belső ritmus-
nak engedelmeskedve. A fény megfoghatatlan ra-
gyogása talán ebben a kontrasztélményben válik
megragadhatóvá, amely tulajdonképpen a nem-
látás és a vakság kérdésköréhez kapcsolódik. Egy-
felől Hantai festményei megőriznek valamit a gó-
tikus katedrálisok üvegablakainak ragyogásából,
a színek forma nélküli táncából, hiszen a Nappal

való szembenézés következtében az alakok szí-
nekké oldódnak. A fehér, üres köztes terek által
határolt szín-töredékek ugyanakkor mintha pont
a fehér „ragyogás” által „disszeminálódnának”,
így bontva szét a formai kereteket. A szétbom-
lásnak, a gyűrődések és repedések már említett
végtelenségének tisztátalansága az, amely nyug-
talansággal tölthet el bennünket, még akkor is, ha
Hantai aranysárgán ragyogó Tabulája mintha a
szárnyas oltárok szépségével ragyogna. A belső
feszültségek és a repedések széttartó dinamiz-
musa szervezi a képet, amely ebben az ellentétes
erők által szervezett erő-térben „ragyog fel”. Nem
más hozza mozgásba tehát, mint a csillagrepe-
dések széttartó ritmusa, amely az erős vizuális él-
ménnyel szinte elveszi a látás képességét, illetve
a látás nem tehet mást, mint megadja magát és fel-
függeszti az egy középpont és szervező elv meg-
látására vonatkozó törekvését a képen. Maga Han-
tai is a látás szétszórására törekedett, amely így
lemond arról, hogy a kép egyetlen szervező és al-
kotó elve, kiindulási pontja legyen.8 Mindazonáltal
tekintetünket magukhoz szögezik Hantai ké-
pei, nem hagynak szabadulni, és mint tűhegyre
szúrt pillangók, vergődnek és vergődünk közö-
sen abban az üvegburában, amiről Pilinszky ír:
„Nem gondoltak a rózsakertre, / és elkövették, amit nem
szabad. / Ezentúl üldözöttek lesznek / és magányosak,
mint egy lepkegyűjtő. / Üveg alá kerűlnek valahányan.
/ Üveg alatt, tűhegyre szúrva / ragyog, ragyog a lep-
ketábor. / Önök ragyognak, uraim. / Félek. Kérem a kö-
penyem.” (HANTAI. Ludwig Múzeum — Kortárs
Művészeti Múzeum, 2014. május 9. — augusztus
31. Kurátorok: Fabényi Júlia, a Ludwig Múzeum
igazgatója és Daniel Hantaï)
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1Lásd Georges Didi-Huberman: Csillagrepedés. Be-
szélgetés Hantaival. (Ford. Seregi Tamás.) Műcsarnok
Nonprofit Kft., Budapest, 2013, 27.

2Vö. uo. 63.
3 Csillagrepedés, i. m. 53.
4„…a csillagrepedés a festményen visszamaradt

nyomként mutatja csak a most már kiterített, ellapított
vászon tömegén a már nem ott lévő festő egykori mű-
veleteit. Hogy a csillarepedés lenyomat, ez azt jelenti,
hogy negativitása nélkülözhetetlen korrelátuma lát-
hatóságának: mikor a gyűrés történt, a csillagrepedés
persze belül volt, láthatatlanul.” Csillagrepedés, i. m. 64.

5Uo. 29.
6Uo. 77.
7Uo. 78.
8Uo. 59.
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