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KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ
AZ ERNST MÚZEUMBAN

„Németh Ágnes szobrai tudattalan szorongásokat, vágya-
kat, kreatív impulzusokat és álmokat ejtenek csapdába az 
ősi formák, anyagok és szimbólumok segítségével, de 
rendkívül személyesen, a női test érzékelési formáiban 
megélve. Az élet és halál körforgását ragadják meg, s ezen 
keresztül az elveszett spirituális energiák visszaszerzésére 
törekszenek.” – írta Sturcz János 1998-ban Németh Ágnes 
vigadóbeli kiállítása kapcsán. Nehéz ezen az interpretáci-
ón túllépni, mivel tömör, és még ma is voltaképp – és 
metafizikusan mindenképp – helytálló összegzését adja 
Németh Ágnes munkáinak. Nehéz, de talán nem lehe-
tetlen – részben mert némileg Németh Ágnes művészete 
is megváltozott.

Mint köztudott, a kreativitás egyik ismérve a divergens 
gondolkodás. Németh Ágnes kiállítása meglehetősen 
divergens; sok szálon indulhatunk el az értelmezésben, 
hiszen mind témában, mind műfajban, technikában és 
gondolatokban szerteágazó ez a kiállítás.

A somogy megyei Bonnyára tervezett Napórának – 
melynek  részleteit állította ki a művész – sok-sok külön-
legességéből csak hármat emelek ki: az egyik, hogy a 
számlap óráit vesszőből font, helyenként földvakolattal 
tapasztott nő- illetve férfifigura vagy figurapárok jelzik. A 
másik, hogy a mutató nem, árnyékból lesz, hanem fényből, 
s ezt a fényt egy drótból készült nőalak kezében levő tükör 
fogja vetni, s a korrekciós időt egy férfialak árnyéka írja 

majd le. A harmadik különlegesség pedig az, hogy e figu-
ráknak-pároknak önálló létük – szoborlétük is van, ám 
érzékletes megjelenésüket ellenpontozza címük, amennyi-
ben azok fogalmi szférába helyezik el a szobrokat: Utazók, 
Lebegés, Levegőben úszók, de méginkább az Ego és a Pilla
nat. (Németh a fonott szobrok némelyikének drótvázát is 
bemutatja, némelyiket csupán drótváza-terve képviseli, 
mely drótvázak az én értelmezésemben nem kevésbé te-
kinthetők szobroknak, mint fonott párjaik; mi több, 
együttesük szépen ellenpontozza egymást az anyag nyel-
vén: idea, légiesség egyfelől – megvalósulás, anyagiság, 
anyagi létezés másfelől).

Németh Ágnes ezen alakjaiban olykor felcseréli, fel-
lazítja a kötött nemi szerepeket, ennélfogva azokat kizök-
kenti rögzített sztereotípáikból. E kibillentésnek ragyogó 
metaforája a kiállítótérben ismétlésként felállított hinta. 
Ismétlésként, minthogy a Napórában is szerepel hinta, me-
lyen – nem mellékesen épp a sztereotípiákkal feleselőn – a 
könnyed, szellem szárnyán lebegő alak: nő.

A női szellemiséget képviseli itt az is, hogy Németh a 
napóra centrumába női figurát állít: a tükör a nő kezében 
– minthogy funkciója a fényderítés, tagolás, az idő mérése 
– nem hagy kétséget a nőalak természetét illetően. Leg-
alábbis aszerint a hagyomány szerint, melyben az időmé-
rő bölcs, okos és megfontolt. E gondolatot természetesen 
hátulról, ellentmondást keltve átszínezi a polgári hagyo-
mány női kliséje, miszerint a nő kezében tartott tükör a 
hiúságot szimbolizálja, ma azonban inkább az önvizsgá-
lódásra, önreflexióra utaló tárgy volna, de korunk testkul-
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tuszának fényében még inkább a test lélek általi börtönbe 
vetésének lenne vizuális jele – a test örökös kontrollálása, 
vizsgálata révén. A középkori ikonográfiában a tükör, mint 
a bölcsesség szimbóluma, a Bölcsesség tükrét tartó Alexand-
riai Szent Katalin attributumaként is jelen van. Németh 
Ágnes munkájának értelmezésébe beemelve ezt a néző-
pontot, illetve kulturális hagyományt – a fényt, az isteni 
fényt vetíti vissza Szent Katalin, illetve konkrétan a Nap
óra tükre. Vagy lehet, hogy ily módon a figura a nő – 
sztereotípiáknak megfelelő – pusztán visszatükröző sze-
repét reprezentálná? Nehezen dönthető el, vajon épp 
aláássa vagy megerősíti a sztereotipikus női szerepeket és 
attributumokat.

Az Önzablázó című, fekete-fehér fotókból álló sorozat 
(már maga a színredukció is egyfajta zabolázás) megdöb-
bentő, különösen szembeállítva az előtte felfüggesztett fe-
hér hintával. A hinta rögzített ugyan, mégis a szabadság 
képzetét kelti, a szabadság vágyát ébreszti fel – szemben a 
fotókon megjelenített, lovak zablájával nyomorított em-

beri arcokkal. Az önarcképek zabla-motívuma konkrétan 
ugyan Németh lovaglás-szenvedélyére utal, az ikonográfia 
nyilván innen ered, de az a jelentés, amit generál, elszakad 
ettől, megcsúszik. A fényképek tanúsága szerinti viaskodás, 
önkorlátozás, az ösztönök megzabolázása lenne. Mire fel? 
Mit kell megzabolázni? Mik azok a félelmetes erők, ame-
lyekről úgy gondolja a művész, meg kéne zabolázni? Azt 
hiszem, valójában nincs zabolázni való, inkább a külső 
zabolázni-akarás és valós zabolázás interiorizálása volna 
ez. És lehetne ily módon ironikus, de a látható, átélhető 
és átélt fájdalom felülírja ezt, e látvány megélése inkább 
gyomorszájon vágáshoz hasonlítható. Miért kell ez a mazo-
chizmus? Miért zabolázza magát a művész, miért nem 
engedi inkább szabadon vágyait, erőit?  

Vagy nem lenne ez más, mint büntetésmegelőző autote
rápia – ironikus, női pendantja Szentjóby Tamás 35 évvel 
ezelőtti, a társadalmat kritizáló politikai akciójának, csak 
épp általánosabb, a testpolitikát érintő női válasz? A női 
hang külső elfojtásának megelőzésére szolgálna?

Szemközt: Levegőben úszók; lent: A szabadság lehetősége (földkép részlete), A következő oldalpáron Levegőben úszók,  Utazók (részletek)
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Németh Ágnes fonott földszobrait, földfestményeit és 
Napóra installációját tartalmazó kiállítása azért érdekes és 
időszerű, mert Németh, miközben anyaghasználatával, 
motívumaival azokhoz az alkotókhoz kapcsolódik (intro-
vertált művészként, de nem introvertált egyéniségként), 
akik a maguk kedvéért alkotnak, és nem akarnak a divat-
tal versenyre kelni, témái mégis aktuálisak – munkái 
környezettudatos magatartásról tanúskodnak. Németh 
olyan dolgokkal foglalkozik (idő, elmúlás, narcisztikus 
ego, könnyedség és nehézség), amelyek fogalmilag alap-

ügyek, ezerszer megtárgyalták már és mindig újból be-
szélnek róluk. Munkái tartalmaként leírva ezek egysze-
rűeknek tűnnek, munkáiban testet öltve azonban elemen-
tárisan hatnak, jelentésgazdagokká válnak.

Németh Ágnes képzőművészként úgy szól ezen a 
kiállításon a pillanatról, hogy az örökkévalóval játszik, úgy 
tud divergens lenni, hogy ő maga konzekvens marad, és 
a tér zsúfolttá tevése nélkül tud sűrű teret létrehozni.  

2007. június 1.
Tatai Erzsébet

NAPÓRA
Az ember az egyetlen lény, akit zavar az idő,

és ebből a nyugtalanságából származik
kifinomult művészetének nagy része…

(Arthur C. Clarke)

Terv 30 m átmérőjű napóra felállítására Somogykertje 
üdülőfalu területén, a Somogy megyei Bonnyán, Kaposvár 
közelében. A képzőművészeti alkotás Németh Ágnes 
munkája, munkatársak: Marton Géza napórakészítő, 
Horváth Gyula építész, Csombó József kosárfonó mester. 
A terv megvalósítását a NKA támogatja.

A horizontálisan elhelyezett napóra óravonalainak 
végpontjain helyezkednek el az üvegezett, faszerkezetű, 

félig földbe süllyesztett építményekben a fűzfából font 
szoborpárok vagy egyes alakok. A vesszőfonatból készü-
lő, ember nagyságú figurák az idővel kapcsolatos fogal-
makra épülnek – jelzik a napórai idő egész óráit. Egy 
időálló rozsdamentes acéldrótból készülő központi alak-
pár, mint árnyékvető (emberangyalok) helyezkedik el a 
félkör alakban körbefutó szobrok fókuszában.

A központi nőalak a kezében tartott, pontosan tájolt 
tükör segítségével, fénysugárral mutatja az idő múlását. 
Erre a megoldásra azért van szükség, mert a terep adott-
ságai és a szobrok elhelyezése miatt fordított elrendezésű 
napórát kell kialakítanunk. Az óravonalakat a központi 
alakokat övező térből induló ösvények jelzik, ezek a kis 
építmények bejáratáig tartanak. A fény ezen az ösvényen 
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halad át, és a középvonalára érve jelzi az egész órát. A 
napóra felirata egy régi falusi falvédőszöveg idézete: Ne 
csak a has egyék, lakjék jól a lélek is…

A középponti alakok mögött lesz a korrekciós idő jel-
zése, amely az egyik középponti ember-angyalfigura 
szárnyáról vetődő árnyék. A szárny a korrekciós idő árnyék-
vetője, a nő kezében lévő tükör a helyi idő fényvetője. A 
két központi figura posztamense és az alakok magassága 
is meghatározott a helyes időjelzés szerkesztettsége miatt. 

Az életnagyságú nő és férfi figurák bambuszvázra 
fűzfavesszőből font felülettel készülnek, helyenként ma-
gyarországi színes földvakolat borítja őket.

A Napórával az idő és az emberi viszonylatok problé-
máját szeretnénk bemutatni. Az idő az egyik legizgalma-
sabb kérdés az intellektus számára. Sokféle, sokszor el-
lentmondásos időfogalom létezik. Beszélnek történelmi, 
szubjektív, mitikus, szakrális és profán időről, metafizikus 
és örökidőről, időtlen időről, időn kívülről, idők végeze-
téről és kezdetéről, mennyiségi és minőségi időről. Ebből 
a sokfajta időfogalomból, megközelítésből látszik, milyen 
kétségbeesetten próbálja az ember ősidőktől fogva beke-
ríteni a titkot, megfejteni a felfoghatatlant. Az ember, mint 
a létezés szereplője folyamatosan kísérletet tesz a világrejt-
vény megfejtésére, megpróbálja értelmezni a létezést.

Egy napóra, mely egyben művészeti alkotás is, az idő 
megfejtésére tett kísérlet – szakrum és profánum egyszer-
re. Az óra, mint az örökidő, napi idő, praktikus lét és a 
kozmikus idő fogalma, együttes megjelenése. Az óra 
számlapjának stációiban az életnagyságú emberpárok 
figurái ellenpontként jelennek meg, mint az örökidőben 
jelenlévő napi lét, a múlandó anyag, az egyszeri és meg-
ismételhetetlen emberi élet. A párokban férfi és nő kap-
csolatának bonyolult viszonylatai is megmutatkoznak.

A fűzfafigurák a megmásíthatatlan Kentaurlét – a 
szellemi felé vágyakozó anyag esendő megnyilvánulásai 
is egyben. A műegyüttes sokrétű jelentéssel bír az embe-
ri természetről, a kozmikus létben való helyünk elfogadá-
sáról, nő és férfi kapcsolatának szerteágazó viszonylatairól. 
A mű az embereknek segít megragadni az időben elfolyó 
szépséget, a fájdalmat, a születést és halált, a szerelmet, a 
magánrítusokat, történelmi koroktól független alapérzel-
meket, szituációkat, nyomot hagyóvá tenni a kivételes 
pillanatokat, újraélni szellemi kalandként a nagy titkot, 
az IDőT.

Az ember a születése pillanatában felszáll az időgépre, 
és elkezdődik a visszaszámlálás – s rajta is múlik, mit 
hogyan tud értelmezni és megélni.

Németh Ágnes


