
ma már nem aktív performansz-
mûvész akciómûvészeti munkásságá-
nak csúcsán jutott el a váci fesztiválra
(Kelényi Béla, Mészáros Ottó, Lantos
Erzsébet, Bone Rudolf, Bíró József
stb.), sõt néhányan már nem is élnek
(Slavko Matkovi�, Bohár András).

Jellemzõ, hogy Bárdosi figyelme
nem ragad le a nyolcvanas�kilencve-
nes évek egyik legprogresszívebb
mûvészeti törekvésénél. Ugyanilyen
érdeklõdéssel fordul az ugyancsak
újdonságnak számító és a rendszer-
váltást követõen lendületet vett ha-
zai elektrográfia mûhelyei felé, tevé-
kenyen alakítva a fénymásolón, tele-
faxon és digitális úton létrehozott
grafika elméleti konstrukcióját.

Bárdosi Józsefet továbbra is nyi-
tott szemlélet hatja át, miközben a
modernitás hagyományosabb poéti-
káihoz is értõn közelít. Úgy is mint
mûvészettörténész, és úgy is mint
tevékeny elektronikus hangper-
former.

SZOMBATHY BÁLINT

(Orpheusz Kiadó, Budapest, 2005, 
416 oldal, 2800 Ft)

MÓDER REZSÕ:

ÖÖttddiimmeennzziióóss
aaccééllkkööllttéésszzeett

A Dorottya-könyvek negyedik köte-
teként � a Jovián György, Gerber Pál

és Geszler Mária Garzsuly munkás-
ságát bemutató publikációkat köve-
tõen � Móder Rezsõ (1954) mobil-
szobrászról és fémzeneszerzõrõl je-
lent meg kismonográfia P. Szabó
Ernõ tollából, Bordács Andrea szer-
kesztésében.

Az �ötvenévesek klubjába� lépve
Móder 35 esztendõnyi alkotói mun-
kát tud maga mögött, mûvei mint-
egy húsz hazai és alig valamivel ke-
vesebb külföldi közgyûjteményben
szerepelnek. Legjelentõsebb élõ
fémszobrászunk tehát, aki meglehe-
tõsen egyéni úton jutott el mûfajilag
szerteágazó munkásságának mai,
összegzésre érett állapotába. Erede-
tileg villanyszerelõ volt a Dunaújvá-
rosi Vasmûben, ahol életre szóló �út-
ravalót� kapott az anyagban és az
emberben rejlõ erõ specifikus szem-
besülésének drámai mozzanatoktól
sem mentes tapasztalatából. Az ott
szerzett alapélmények olyannyira
meghatározó nyomokat hagytak
benne, hogy a Képzõmûvészeti Fõ-
iskola festõ és grafika szakán diplo-
mát szerzett ifjú alkotó radikális
elhatározással lendült bele a fém-
szobrászatba, miközben fõiskolai ki-
fejezõeszközeit sem hanyagolta el.
A késõbbiekben az acélszobrá-
szatból fejlesztette ki egyedülálló
fémzenei tevékenységét, mint ahogy
költészeti objektjeinek és perfor-
manszainak indíttatása is ehhez kap-
csolódik. Jelenleg 13 nyílt és köztéri
mûve látható országszerte, nem szá-
mítva a saját telkén alapított Zenélõ
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BÁRDOSI JÓZSEF:

TTuullaajjddoonnssáággookk  nnééllkküüllii
mmûûvvéésszzeett  

A kötet Bárdosi József (1956) mûvé-
szettörténész és muzeológus váloga-
tott írásait tartalmazza. A szerzõ a vá-
ci Tragor Ignác Múzeum állandó
munkatársaként, valamint hosszú
éveken át az Expanzió akciómûvésze-
ti fesztivál társszervezõjeként közvet-
len tanúja volt a nyolcvanas� kilenc-
venes évek számos kortárs eseményé-
nek. Az általa rendezett kiállítások és
közzétett publikációk a 20.
századi mûvészet olyan fo-
galmi egységeihez kapcso-
lódnak, mint a mimézis, az
élõ mûfajok és a mûvészet-
elmélet.

Számunkra elsõsorban
az élõ mûvészet megnyil-
vánulásaihoz fûzõdõ in-
terpretációs tevékenysége
bizonyulhat meghatározónak, hi-
szen õ maga is hathatósan hozzájá-
rult a performatív mûfajok hazai
affirmációjához, elméleti-gyakorlati
elfogadtatásához, így hát azon kevés
szakembereink egyike, akik szerve-
zéseik révén a legjobb pillanatban és
a legjobb helyen fejtettek ki jelentõs
úttörõ tevékenységet.

A szerzõ filozófiai pallérozottsá-
ga lépten-nyomon kifejezésre jut, at-

tól függetlenül, hogy a múlt vagy a
jelenkor, a hagyomány vagy az inno-
váció felõl közelíti meg tárgyát.
A kötet szerkezeti felépítése követi
Bárdosi mûvészetszemléleti evolúci-
ójának történeti ívét, amennyiben
néhány általánosabb kitekintésû
mûvészetfilozófiai tanulmányt kö-
vetõen összehasonlító elemzést
nyújt a hellén kultúra és a reneszánsz
utánzás-elméletérõl, valamint az
utóbbi két-három évszázad ábrázo-
lási koncepciójáról.

A szövegválogatás azonban elsõ-
sorban a kortárs magyar (képzõ)mû-

vészet produkciójára kon-
centrál, a még élõ alkotókat
és mûfajokat veszi lajstrom-
ba, és pont ebben van fõ ér-
demeinek egyike. Például a
váci görög templomban le-
zajlott jelentõsebb akciók és
performanszok szinte kizá-
rólag Bárdosi pontos és
szemléletes leírásai alapján

váltak mûvészettörténetileg is beso-
rolhatóvá és értékelhetõvé, akárcsak
az 1996-ban realizált nagy közösségi
esemény, a Platón egyik fõ mûvét új-
raélesztõ összmûvészeti Lakoma.
Ugyancsak az õ érdeme, hogy a ma is
létezõ, de jellegét tekintve jelentõsen
másmilyen Expanzió nyolcvanas
évekbeli elõadásait képileg is megfele-
lõen dokumentálták és archiválták.
Mindez azért is fontos, mert számos,
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