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„I think I can safely say that nobody
understands Quantum Mechanics.”
(R i c h a r d P. F e y n m a n )

Az üveg és a fény az azokat befoglaló térben
egymással különös kölcsönhatásban állnak.
Amikor kapcsolatba kerülnek, akkor az üvegprizma a fényt különböző hullámhosszú színek
spektrumára (a színek képére: színképre)
bontja, míg fordítva a fény az üveget színekkel
öltözteti fel, még ha azok nem is mindig

B otos Péter : Befejezetlen Möbius pirossal, zölddel, 2018,

optikai színtelen és szűrőüvegek, hidegtechnika (vágás, csiszolás,
polírozás és ragasztás), 30×32×16 cm

láthatók, ám titokban ott vannak. Ezt a tudomány
klasszikus optika, vagyis fénytan nevezetű osztálya már
régóta tudja. A térképzésnek szinte végtelen lehetősége
és változata állítható elő ezzel a kölcsönhatással,
különösen akkor, amikor maga a homogén üvegtest is
különböző színű, esetleg eltérő fajsúlyú és törésmutatójú, teljesen vagy félig áteresztő tükrök elemeinek
összekapcsolt rendszeréből áll.
A művészet szemszögéből viszont a kérdés úgy merül
fel, vajon lehet-e az üveg, a fény és a tér kölcsönhatásával esztétikailag értelmezhető vizuális üzeneteket
közvetíteni – hiszen az üveg mégiscsak egy furcsa
és szokatlan anyag a térképzésben –, és azon belül
a szobrászatban. Erre ad igenlő választ Botos Péter
különleges művészete.
Az üveg és a fény, az üvegművészet reductio ad absurdum
felfogása, a tiszta geometriai
gondolat és annak pontos
kivitelezése, a művészet és
a tudomány közös részének
kutatása és megtalálása az a
terület, amely Botos Péter alkotásait olyan különlegessé teszi.
„Az üveg túllép önmagán, és a
fénnyel együtt nagyon bonyolult
látványt képes előidézni” – írja.
Hihetetlen lehetőségei ellenére
miért van mégis egyfajta idegenkedés az anyaggal szemben?
(Válaszként talán halkan annyit
meg szabadna jegyezni, hogy az
üvegszobrászat szó szerint igen
kemény munkát, pontosságot és
magas technológiát kívánó tevékenység, amihez a gyors sikert
kergető „dobd el!”-korunkban
kevés szobrásznak van elégséges
kitartása és ereje.)
A tudománynak és a művészetnek hosszú idők óta közös
kérdése a fény természetének és
hatásainak megértése, valamint
alkalmazási lehetőségeinek –
ideértve az esztétikai jellegűeket
is – feltárása. A látáspercepció
néhány fundamentalista kutatója
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B otos Péter : Egyensúly sárga hasábokkal, 2011,

különböző fajsúlyú optikai üvegek, hidegtechnika (vágás, csiszolás,
polírozás, ragasztás), 17×33×11 cm

Fibonacci-sorozat, az egyensúly
és a szuperkocka hagyományosan inkább a matematika és
a fizika, mintsem az esztétika
szótárába tartoznak. (Bár Marta
Pan számos Möbius-szobra,
Le Corbusier modulorja, sőt a
középkorig visszamenő vágy
az aranymetszés definiálta
tökéletes arányrendszer
megtalálásához a művészet régi,
ám központi kérdése mind a mai
napig – a zenétől az építészetig.)
A több mint hat évtizede kezdődött „két kultúra”-vita pozitív
lezárásához járul hozzá művészetével Botos Péter – igenis
létezik nemcsak kapocs, hanem

egyenesen úgy tartja, hogy a művészet nem
más, mint érzetek keltése az alkalmazott
fénytan eszközeivel.
A kérdés ennél persze valószínűleg bonyolultabb, ám nem tagadható, hogy a fény központi
szerepe átvonul a művészet történetén.
A művészek részéről a fény mint elektromágneses sugárzás iránt megnövekedett
érdeklődés vélhetően a 19. század végének
és a 20. század elejének a világképet drasztikusan megváltoztató fizikai felfedezéseire
vezethető vissza.
A tudomány, a művészet és a technológia
triumvirátusának kapcsolata és története nem
új keletű, hiszen a reneszánszig voltaképpen
egységben is voltak, és azután kezdett fellazulni, majd az ipari forradalom óta lényegében
szétcsatolódni, még akkor is, ha számosan
áhítoztak egy új egység megteremtésére.
A fizika nagy felfedezései vezettek tehát
egy szükséges új szintézis igénye felé. Példa
erre Hans Arp és El Liszickij 20-as évek
közepén megjelent háromnyelvű könyve, a Die
Kunstismen – Les Ismes de l’Art – The Isms of
Art: 1914–1924, amelyben áttekintik a 20.
századi művészet első éveinek izmusait, és
arra a következtetésre jutnak, hogy a konstruktivista „művészek a technika prizmáján
keresztül nézik a világot. Nem akarnak színillúziót adni a festővásznon, hanem vassal, fával,
üveggel dolgoznak. A rövidlátók csak gépet
látnak benne. A konstruktivizmus bebizonyítja,
hogy a matematika = művészet; műalkotás és
technikai produktum között nem állapítható
meg semmilyen különbség.”
Pár évvel később a Bécsi Kör logikai pozitivista
filozófusa, Rudolf Carnap Wissenschaft
und Leben címmel tart előadást a Bauhaus
művészhallgatóinak Dessauban, és azzal lepi
meg őket, hogy: „Én tudománnyal foglalkozom,
önök meg látható alakzatokkal; e kettő csupán
az egy élet két különböző aspektusa.” Bár
szorosan összefüggenek, a művészet azonban
nem a tudomány illusztrációja. A fordított ferde
szimmetriára Julesz Béla adott találó maximát,
mely szerint „a tudomány a művészet pótléka”.
Botos e két kultúra ötvözését tűzi ki
céljául. Ez művei tartalmában és címében
is tetten érhető, hiszen a Möbius-szalag, a
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B otos Péter : Fibonacci vérnaranccsal és feketével, 2018, színtelen és optikai

szűrőüvegek, hidegtechnika (vágás, csiszolás, polírozás és ragasztás), 34×21×13 cm

konvergencia is a két terület, a természettudományos és
a humán kultúra között. Nesze neked C. P. Snow…
A művészet reflexiója a fénytan forradalmi felfedezéseire valószínűleg a rayonistákkal kezdődött
Oroszországban a múlt század 10-es éveinek elején,
amikor Mihail Larionov a rayonista festészet manifesztumában kijelenti, hogy „a fénysugár (rayon) feloldja a
formák eredeti jellegét, a térben tiszta szerkezeteket
alkot, dinamikussá teszi a kompozíciót, így a mélység
valószerűen plasztikus”.

A további fejlődésre meghatározó volt a 20-as években
Moholy-Nagy László gondolkodása: „az optikai alakítás
a jövőben nem lehet a mai optikai kifejezésformák
egyszerű átvétele, mert az új szerszámok s az eddig
kultiválatlan anyag (a fény) csak új, ezekhez az eredményekhez mért eredményeket tesz időszerűvé. [Előttünk]
az a jövő áll, mely olyan fényalkotásokkal számol,
melyek egyenesen kapcsolhatóan minden nemben,
tetszés szerinti minőségben és mennyiségben, festék
nélkül ragyognak fel: a színesen ömlő fény projektórikus
játékaival, folyékony lebegéssel, áttetsző tűznyalábban”.

B otos Péter : Szuperkocka, 2018, optikai és dichroicüveggekel,

hidegtechnika (vágás, csiszolás, polírozás és ragasztás), 14×14×14 cm

B otos Péter : Négy hasáb színformákkal (Hommage à Vasarely),
2019, hidegtechnika (vágás, csiszolás, polírozás és ragasztás),
27×16×16 cm

Itt érhető tetten annak a folytonosságnak a kezdete,
amely Botos Péter üvegművészetéhez vezet, és számos
tekintetben Moholy-Nagy megközelítésének szerves és
racionális folytatása. (Érdekességként megemlítendő,
hogy Moholy-Nagy a bécsi MA 1923-as évfolyamának
egyik borítólapján közli első „üvegarchitektúráját”.)
Feltehetően ugyancsak hatással volt Botosra MoholyNagy Fény-tér modulátora (Licht-Raum-Modulator.
Lichtrequisit einer elektrischen Bühne), az első igazán
modern, fényt és tükröket használó mobilszobor. Ezt
követően van még egy nyomot hagyó állomás: Nicolas
Schöffer [Miklós] idődinamikáról szóló elmélete az
50-es évek közepéről. Schöffer itt messze megelőzte
korát azzal, hogy az idődinamika mögött már felvillantja
a mesterséges intelligencia körvonalát, amiről az idő
tájt Alan Turing már közzétette első elgondolásait.
Az elmélet alkalmazásával készíti el Schöffer az első
autonóm interaktív mobil kibernetikus szobrot, a
Premiêre Sculpture Cybernétique Autonome CYSP 1 című
művét, amelynek mintegy folytatása Botos és Kelle
Antal közös műve, a Mámor – Rajongás luminokinetikus
robotinstalláció, amelyben egy mesterséges intelligenciát használó robot irányította fény-árnyék játék zajlik
– ember és gép közös alkotása.
Nehéz azzal egyetérteni, hogy Botos absztrakt művész
lenne, hiszen nem „a nem fontos dolgok hátrahagyásával” foglalkozik, hanem egy teljesen új konkrét valóságot hoz létre. Tehát Botos definíciószerűen konkrét
műveket alkot a szó Theo van Doesburg-i szigorú
értelmében, ahol „a műalkotás már elkészítése előtt
teljes mértékben elképzelt és szellemileg megformált
kell legyen. A mű semmiféle természeti formát, érzéket
vagy érzelgősséget nem tartalmazhat. Ki akarjuk zárni
a líraiságot, a drámaiságot, a szimbolizmust…”, ahogy
a 30-as évek elején a konkrét művészet kiáltványában
Van Doesburg megfogalmazta társaival. Gondolkodását
és alkotómódszerét illetően Botos Péter voltaképpen
Max Bill méltó társa, mert: „nem elégszik meg a sokféle
egyéni kifejezési lehetőség közül való válogatással,
hanem a harmonikus törvényt állítja a túlcsorduló
természeti jelenség vagy a döntően személyes-lelki
folyamatok helyére. A konkrét művészet ebben az értelemben […] törvényre, példaképre, rendre és harmóniára
törekszik. Abszolút tisztaságra, törvényszerűségre és
ezzel magára a valóságra törekszik” – így Bill.
Botos hosszú utat tett meg eredeti szociológus
szakmájától a művészetig, a 70-es évek Tiffanylámpáitól a végletesen letisztult konkrét geometrikus
üvegszobrokig. Az úton alapos krisztallográfiai tudása
segítette: „a kristályok geometriájából merítettem az
inspirációt […] ez tisztult le saját formanyelvre”. Ezzel a
formanyelvvel elképesztően izgalmas, néha a taoizmust
idéző sejtelmes tereket alkot, melyek minimalizmusukkal
maximálisat mondanak a térről. Az anyag szabta
méretkorlátok miatt Botos alkotásai voltaképpen a
kamaraműfaj tartományába tartoznak, ám attól még
döbbenetesen monumentálisak, mintha megsokszoroznák a teret. Miután körbejárhatók – és ezzel eleget
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B otos Péter : Bemozgatott kocka fekete keretben, 2015, optikai üvegek,
hidegtechnika (vágás, csiszolás, polírozás és ragasztás), 38×38×12 cm

tesznek a szobor definíciójának − érzékeljük
a szobor és tere, valamint színeik állandó
változását és kölcsönhatásait, így tehát ezek
az alkotások eleget tesznek a luminokinetikus
alkotás feltételeinek is. Az üvegszobrok tere
mozgásában belülről és kívülről is egyszerre
érzékelhető, tehát mintha voltaképpen
két helyen lennénk egyszerre, egyfajta
kvantumállapotban.
A technológia, amellyel Botos megvalósítja
műveit, nagyon egyszerűnek tűnik, ám igen
komplex és high tech. A buborékmentes optikai
üveg vagy az űrtechnológiában használatos,
több réteg fémoxidot tartalmazó dichroicüveg
gyémánttal történő, mikron* pontosságú
manuális vágása, csiszolása és polírozása
hidegtechnikával rendkívüli tudást igényel,
éppúgy, mint az UV-fényre kötő műanyag
ragasztó helyes (és láthatatlan) alkalmazása.
Botos Péter számára az üveg elvont transzcendens gondolatok közlésére is szolgáló
anyag, amely segít rejtett gondolatokat megjeleníteni és érzelmeket adni egy műalkotásnak.
Tehát nem sterilen üres művekről van szó,
hanem nagyon is szenzibilis alkotásokról, belső
és külső reflexiók hordozójáról. És mi lenne
reflexívebb az üvegnél?
Botos Péter és Lantos Ferenc közös kiállítása
a pécsi Zsdrál Galériában meghosszabbított
nyitvatartással, 2020 szeptemberéig látható.
Lantosról az Új Művészet 2020. májusi
számában közöltünk írást.

június

2020

6

13

B otos Péter : Színtelen, fekete üreges kockák illesztve, 2019, hidegtechnika
(vágás, csiszolás, polírozás és ragasztás), 38×38×27 cm
Jegyzet
* 1 mikrométer (μ: mikron) 10-6 méterrel egyenlő. Egy átlagos hajszál
átmérője kb. 80 μ.

