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Technika  
mint művészetfilozófia

A Fény, szín, mozgás című kiállítás Veszprémben

„A művészet és a tudomány egymáshoz 
való közelítése vonzott…” (Kepes György)

2012 nyarának múzeumi kiállításai között országos összehasonlításban is elő-
kelő helyre kerül a veszprémi Laczkó Dezső Múzeumban létrehozott XX. századi 
képzőművészeti kiállítás, amelyben – ha beléptünk – nem is csak a látvány volt 
erős hatású, de az azonnal érzékelhető hanghatások, és az a körülmény, hogy 
a művek többsége virtuális vagy valóságos mozgásban volt. Nem megszokott 
fogadtatás egy kiállításon, még ma sem, különösen nem egy olyanon, amelyet 
erősen visszatekintőnek is minősíthetünk. Eredeti volt a koncepció, s ugyanak-
kor aktuális is. A válogatás a múltba is tekintett, ugyanakkor nagyon is kortársi 
volt, s ami egy egész kiállításon még ma is ritka: előtérbe kerültek a XX. szá-
zadi technikai újítások lehetséges művészeti alkalmazásai. A kiállítás kurátora, 
Dohnál Szonja tizenkilenc magyar vagy Magyarországról elszármazott művész-
től válogatott, akik közül három alkotó munkássága a XX. századi egyetemes 
művészetben kifejtett tevékenységével is közismert és meghatározó. Victor 
Vasarely, Kepes György és Nicolas Schöffer ez a három alkotó. Mindhármójuk 
pályája itthonról indult, de tanulmányaik, pályakezdésük nagy része is már Né-
metországhoz, Franciaországhoz és az Egyesült Államokhoz köti őket, s termé-
szetszerűleg életművük is ezekben az országokban született meg. Stílustól füg-
getlenül talán közös pályájukon a mindvégig radikális innovatív szemlélet és 
művészi megközelítés, az anyagok, a fény újszerű alkalmazása, a fény esszen-
ciális jelenléte a képzőművészetben, amely kinetikus törekvésekkel párosul. 
Természetesen mindhárom életút más és más vágányon haladt, őket magukat 
is erősen megkülönbözteti technológiai és formai megoldásaik változatossága, 
de ezen a kiállításon kétségtelenül alapvető és jól manifesztálódik a XX. száza-
di művészet fejlődésében betöltött szerepük fundamentális volta. Ha stílusban 
nem is, de abban az ars poeticában, melyet Vasarely a plasztikai művészetek 
kategóriájával fogalmazott meg, s amelyben egybefoglalta az építészet, a kép-
zőművészet és az iparművészet terrénumait, szelleme végigível a kiállításon. 
Miként abban is – melyre már utaltunk –, hogy Vasarely mindig mindenben az 
újat részesítette előnyben, s melyet egy dolgozatában így fogalmazott meg: „Az 
alkotás és a hitelesség legfőbb akadályának a múlt imádata, az iránta érzett 
nosztalgia látszik.” Nos, ezen a kiállításon végig az újító szellem hitelessége 
érezhető. S szinte mindegyik művész találkozott és szembesült azzal a problé-
mával, melyet Vasarely 1958-ban (!) egy toleráns társadalomban így fogalma-
zott meg: „Ma a társadalom visszahúzó erő, a művész túlságosan előresietett.” 
Vasarely e kiállításon látható szitanyomata az op-art szemléletében fogant, de 
jelezte két azon eszményének is fontosságát, mely szerint a sokszorosítás a 
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kortárs művészet fontos alapelve (multiplikáknak nevezte az ilyen műtárgyat), 
s hogy a plasztikai művészeteknek közösségi igényeket kell kielégíteniük. Ilyen 
értelemben is átlengte szelleme a kiállítást, mint ahogy a másik Franciaország-
ban világhírűvé vált alkotó, Nicolas Schöffer életművének hatása is, aki döntő 
lépéseket tett a fényalkalmazás, a számítógépes (kibernetikus) vezérlés, ezáltal 
a kinetikus, a mobil plasztika felé, s akinek műveinél az elsők között merül fel 
a máig is oly fontos interaktivitás problémaköre. A kiállításon bemutatott mo-
dellértékű műve, fémből, izzólámpákkal és (nála természetszerűen!) motorral 
jelezte a hatvanas évekből radikális törekvéseinek izgalmasságát. Schöffernél 
álljunk is meg egy pillanatra azért is, mert a 2012. évi jeles művészeti, tudo-
mányos születési centenáriumok között (Solti György, Szentágothai János, 
Juan Gyenes, Örkény István, Ottlik Géza) mintha háttérbe szorult volna az ő 
rendkívüli művészeti munkássága, illetve az arról való megemlékezés. Schöffer 
fénytornyai dinamizálták a teret, új optikai és mozgási dimenziókat tártak fel, 
hatása máig sugárzó. Mint ahogy hasonlóan alapvető a kortárs művészet fejlő-
dési ívében Kepes György munkássága. Apropó, kortárs művészet! Manapság 
sok vita folyik e terminus technicusról, ennek tartalmáról, s Kepes véleménye 
e kérdésben igazodik jelen írás mottójául választott mondatához, ugyanis egy 
helyütt így ír: „’Kortárssá’ a szó mélyebb értelmében csak úgy válhatunk, ha a 
magunk egyéni tudását és céljait összhangba állítjuk a kollektív tudományos 
haladással.” E meghatározása azért is fontos, mert jellemzi az egész kiállítás vi-
szonyulását a tudományhoz, s ezen keresztül a technikához, mint ahogy Kepes 
két munkája is – a maga kiragadottságával – jelzi e nagy művész és teoretikus 
filmhez, fényhez való viszonyát, aki – még Németországban, a Bauhaus keretei 
között – Moholy-Nagy Lászlóval együtt munkálkodva kezdte fénykísérleteit a 
harmincas években, s később az Egyesült Államokban bontakoztatta ki a fény-
nyel mint alkotó tényezővel kapcsolatos művészi praxisát. A kiállításon látható 
képe a festőt villantja fel, 1971-ben készített videója viszont (Lángok kertje) 
elénk állítja annak a művésznek a zsenijét, akinek látásmódjára és kísérletei-
re évtizedekkel későbbi videóművészeti és intermediális törekvések épülnek.

E  három meghatározóan úttörő szerepet vállaló alkotó mellett külön ki-
emelendő Z. Gács György személye és itt látható kis munkája, akivel egyébként 
Kepes szoros baráti, szakmai viszonyban volt, s  aki a Magyar Iparművészeti 
Főiskola oktatási keretei között – már a múlt század hatvanas éveiben – meg 
is kísérelte a fémhez, üveg-
hez, mobilhoz való új viszo-
nyulás oktatását. Z. Gácsról 
ma kevesebb szó esik, ebben 
a kontextusban jelenléte fon-
tos, mint ahogy jó kurátori 
szemre vall Gyarmathy Tiha-
mér munkájának a kiállításba 
történő illesztése, akit ugyan 
festőként tart számon a köz-
vélemény, a  szakirodalom és 
a művészettörténet, mégis 
tudható, hogy strukturális és 
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fakturális kísérleteivel, fotogramjaival, plasztikáival egy olyan festői, művészi 
életművet teremtett, amely szerves része a XX. század tudományhoz is kapcso-
lódó művészi gyakorlatának. Ugyancsak öröm Nemcsics Antal kiállítási jelenlé-
te, akinek színdinamikai, színelméleti munkássága ebben az időszakban, a XX. 
század második felében meghatározó. Színország születése az ősszínekből 
című nagyszabású munkája mintegy esszenciája ennek az egész életen átívelő 
tevékenységnek.

S mindazt, amit az előző nagy generációk kiemelkedő képviselői – ezen a 
képzőművészeti kiállításon pontos kifejezés! – kifejlesztettek, a  kortárs ma-
gyar művészet megszállottjai továbbíveltettek, személyes törekvésekkel, ars 
poeticákkal. Így van helye itt Paizs László munkájának, aki festőként fém- – és 
kiemelkedően – akrilplasztikáival, a  transzparencia, az áttetszőség esztétikai 
kategóriává emelésével taposott új ösvényt, így van itt fontos helye Pauer 
Gyulának, aki az elmúlt évtizedek egyik legösszetettebb, érdeklődését legtöbb 
irányban kiterjesztő magyar művésze, s  akit most akriltechnikájú pszeudo-
festményei képviselnek a kiállításon. S hogy egy festő milyen irányokban léphet 
tovább szemléletének alakítása folytán, arra kitűnő példa Fajó János életmű-
ve, aki pályája első évtizedeiben szinte beemelte a magyar műtárgyvilágba a 
szitatechnikát, későbbi festői, majd plasztikai törekvései pedig egy szigorúan 
fegyelmezett művészi fejlődés koherenciáját jelzik. Kiállított munkái ezt igazol-
ják. A síkművészeti törekvések között emlékezetes dokumentum Haris László 
hetvenes évek közepén keletkezett pigmentnyomata. Különleges válogatási 
szempontot jelez két üvegművész a kiállításon történő jelenléte, de összes-
ségében indokolt, s  valamiféle hommage mindez Z. Gács György személye 
irányában is. Bohus Zoltán és a fiatal Gáspár György munkáiról van szó, me-
lyek valóban fénykísérleteket, eredeti plasztikai szándékokat s szinte high-tech 
megvalósítást emelnek így be a kiállításra. Mint ahogy mindebben felfedező 
Haraszthy István, Édeske szobrászi tevékenysége, aki azonban egész pályáján 
szinte csak fémmel munkálkodott, s  aki hazánkban elsők között „mozgatta 
meg” a szobrot, vagyis lett úttörő és a kezdetektől fogva meghatározó szemé-
lyisége a magyar mobil szobrászatnak. Ami mindig is jellemezte személyiségét 
és munkásságát, az e kiállításon is előtérbe kerül: a folyamatosan felszínen lé-
vő finom és izgalmas irónia. Ugyancsak figyelmet keltő Bolygó Bálint munkája, 
s bizony a néző szíve óhatatlanul összeszorul, amikor a három évvel ezelőtt, 
32 évesen elhunyt Dohnál Áron interaktív munkájával szembesül. Az összetett 
technikai eszköztár alkalmazása, sajátos sztereofestménye azt sejteti, hogy egy 
nagy ívű művészpálya tört ketté, már annak kezdetein.

S ha azt kutatjuk, hogy kik azok a művészek, akik leginkább azon az úton 
járnak, melyet a Vasarely–Schöffer–Kepes triász jelölt ki, akkor talán az egyrészt 
a mobil szobrászat terén meghatározót alkotó Pócsy Ferenc és Dargay Lajos 
teljesítményét kell kiemelni, másrészt a lézertechnika, a  hologram egészen 
eredeti alkalmazását kifejlesztő Csáji Attila és Mengyán András munkásságát. 
Mindannyian fontos munkákkal vannak jelen a kiállításon. Külön öröm, hogy 
a nyilvánosság előtt ritkán megjelenő Dargay Lajos műve utal Kassák Lajosra, 
akinek egész elméleti és gyakorlati munkássága egyébként mindannak, ami 
a kiállításon látható, gyökere, éltető talaja, s  ismét revelációk Pócsy Ferenc 
hihetetlenül elmélyült és intellektuálisan is összetett, bonyolult kompozíciói 
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tükörből, fémből, kőből. Pócsy 
művei méretüknél, igényes-
ségüknél fogva is a kiállítás 
központi műtárgyai. Jogosan 
kapott külön teret Mengyán 
András egy nagyméretű „sö-
tétkamrával”, amely azonban 
nem művek készítésére, ha-
nem épp bemutatására, a kö-
zönség elé tárására szolgál. 
Jogosan és szuggesztíven. 
3D-s lézeranimációja a virtu-
ális térképzés futurisztikus (?) 

látványainak lenyűgöző esszenciája, s  mindez – a tőle megszokott módon  – 
csúcstechnológiával a néző elé tárva. Csáji Attila, a lézer- és hologramtechnika 
művészi alkalmazásának hazai úttörője és máig apostola megmutatja, hogy 
egy 35 évvel ezelőtt (!) készült munkája is milyen időszerű tud lenni ma is (Haj-
lított fény, 1976), s hogy milyen sokrétű lehetőségeket tárt fel a fénytér és a 
lézer-environment terén.

Dicséret illeti tehát a Laczkó Dezső Múzeum vállalkozó kedvét, hogy tá-
mogatta e kiállítás megrendezését, s  csak sajnálhatjuk, hogy a gazdag nyári 
veszprémi kulturális, művészeti programok között ez a jelentős esemény 
mintha kissé háttérbe szorult volna, amit sajnos „elősegített”, hogy a múzeum 
épülete ugyan a belvárosban van, de mégis szinte rejtőzködve tárja értékeit a 
nyilvánosság elé. Valamint: ez a jelentős műtárgykollekció mindenképpen na-
gyobb kiállítóteret kívánt volna. A művek szinte szétfeszítették a rendelkezésre 
álló teret, s ezt csak erősítette a fény és hanghatások elevensége. S kiemelt 
tisztelet jár Dohnál Szonja muzeológusnak, aki valódi kurátorként a kiállításnak 
nemcsak ötletgazdája volt, hanem expressis verbis összeállítója, a résztvevők 
kiválasztója, a  művek kölcsönzésének megszervezője (nem kis feladat!), va-
lamint a kiállítás rendezője. Végső soron járatlan úton kellett végighaladnia. 
Ilyen konstellációban, összeállításban még nem szerveződött tárlat az elmúlt 
időszakban Magyarországon, s ha lehetnek is vitáink válogatása szempontjairól 
(annak esetleges szűkösségéről, másutt épp annak tágasságáról), végső soron 
eredetiségével, a múltat a jelennel összekötő voltával, minőségével kiegyenlítő-
dik minden – tárgyakból eredő – esetlegesség. Fény, szín, mozgás volt ennek 
az értékes kiállításnak a címe, amely elénk tárta és ismét argumentálta, hogy a 
XX. század vizuális művészeti fejlődésében – immár átívelően a XXI. századba – 
nélkülözhetetlen a kor tudománya aktuális eredményeinek alkalmazása, s hogy 
ezen keresztül az új technikák igénybevételét egyáltalán nem az öncélúság 
vezérelte, hanem minden jelentős művésznél az erősen megalapozott filozó-
fiává emelkedő ars poetica. Ezek a művészek nemcsak tudományos, technikai 
kérdésekkel, s ezen keresztül esztétikai megfontolásokkal dolgoznak, hanem 
a létezés alapvető dilemmáihoz, múlthoz, jelenhez, jövőhöz teszik hozzá mun-
kásságuk értékeit, s így válik életművük művészetfilozófiává is.

Feledy Balázs




