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„Amerikai anzix másodszor”

Kovács Keve a Szegedi Egyetem Pedagógusképző karának művész-
tanára, és – nem mellékesen – gyakorló üvegablak-tervező művész. 
Vizuális világát a geometrikus formák és a történeti asszociációk egy-
másra egymásba játszatása teremti meg. Nem romantikus historizáló 
ő; a geometrikus formák keménysége inkább kritikai attitűdjéről 
árulkodik, amelyet a történeti érdeklődés csak kiegészíti és konkre-
tizál: szituál. Ám a színes, nagy üvegtáblákat nem elég megtervezni, 
a kivitelezés pedig – a feladat természetéből adódóan – költséges. 
Gazdag mecénások, komoly anyagi háttér kell hozzá. Talán ez is 
magyarázza, hogy Kovács Keve újabban metszeteket is készít – azaz 
a költséges műfajtól az egyik legolcsóbb és legősibb gyakorlat felé 
fordul figyelme. 

Metszetei sok rokonságot mutatnak üvegtáblái formavilágával.  
A geometrikus formák a metszetekben is jelen vannak, de történeti 
érdeklődése itt talán erőteljesebben érvényesül, aktuálisabb, és ma-
gára veszi a kritikai funkciók számottevő részét. Ez mozgékonyságot 
visz kompozícióiba, sőt újabb dolgai, mint a mostani „Amerikai anzix 
másodszor” is egyre jobban élnek a grafikai megoldások lehetősé-
geivel. Az „anzix” darabjaiban a geometrikus elemek, a klasszikus 
halálmotívumok (csontvázak, koponyák) és a tömegkultúra képi jelei 
úgy állnak kompozícióba, hogy összekapcsolódnak a metszettechnika 
felületkezelési lehetőségeivel. Utóbbiak nem pusztán az absztrakciót 
szolgálják itt, de formaelemként „lágyítják” a geometrikus kemény-
séget, növelik a képek „elbeszélhetőségét”. (Nagy üvegtáblákban, 
amelyeknek nemcsak formákat, de fényt is kell közvetíteniük, ezek a 
kis műfogások nem igazán „élnének”.)

Az „Amerikai anzix másodszor” történeti szociológiai jelzései 
határozottak és világosak. A tömegkultúra kellékeit veszik át: fejek, 
maszkok, filmfigurák vagy éppen reklámszereplők (pl. Popeye) kom-
pozíción belüli emblémákká válnak. A kommerciális filmiparra való 
képi utalások egyszerre történeti jellemzések és a kritika motívumai. 
A tömegkultúra képi világát ma az élvezetgeneráló s élvezetet kielégítő 
hamis realitás szociológiája uralja. A „valóság” megsemmisül és hamis, 
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2 pszeudovalóság lép a helyére. A metszetek halálmotívumai (kopo-

nyák, csontvázak, stb.), mint erőteljes és archaikus jelzések, e helyzet 
aláaknázottságára, veszélyeire figyelmeztetnek. A kritika képi jelzései.

Korunk jellegzetessége a hamis realitás ipari méretű termelése és 
fogyasztása, fogyasztásra való folyamatos fölkínálása. A hamisság az 
élet alapjainak folyamatszerű fölszámolása, strukturális átkódolása. 
A „Csillagok háborúját” vagy a reklámfigurákat megidéző „Amerikai 
anzix másodszor” darabjai, rájuk vetítvén a halál motívumait, ezt a 
perspektívát nyitják meg a képek „olvasói” előtt.

 
(Lengyel András)














