
az utóbbi hagyományt folytatják ma
gas sztnvonalon, ísmerettágttó igénnyel.
Úgy ír a műfordítói teljesítményekről,

hfJgy maga előtt látja az -eredeti szö
véget is, s noha tisztában van a tol
mácsolás alapjában véve feloldhatatlan'
paradoxiá jával, mégis szenvedélyes hű

séggel vallja a fordítások íeíentöségét
és számuk szaporitásának fontos voltát.

A Magyar Nemzeti Galéria adott ott
hont jűlius-augusztusban a "Forma és
struktúra - konstruktivizmus a mo
dern finn építészetben, képznművészet

ben és formatervezésben" című nagy
szabású kiállításnak.

Forma és struktúra - kevés termi
nus technicusa van a huszadik század
művészetének e kettőn kívül (talán az
obligát "realizmus" kelhetne versenyre
velük), mely annyi esztétikai ésmű

vészetpolitikai háborúskodást idézett elő,

mint ezek. Még olyan "bűvös" erővel

is bírtak egykoron és némely körök
ben, hcfgy egyenesen elvi-művészetelmé

leti üdvözüléssel (a? egyik oldalon),
illetve (a másik oldalon) .elkárhozással
jelentett egyet tagadásuk vagy igenlé
sük. Ma már persze jóval kevesebb
izgatottságra adnak alkalmat; esztéti
kai "konszolidálódásuk" tulajdonképpen
lezajlott, s szerenesés körülmények kö
zött az általuk képviselt progresszív
gondolat végül művészi alkotásokban,
épületekben, tárgyakban ismerhetett"ma
gára. A modern finn művészet törté
netében -:- a kiállítás tanúsága szerint
is - a konstruktivizmus igen repre
zentatív vonulatot eredményezett, bár
a különféle művészeti ágakban nem
manifesztál.ódhatott egyidejűleg.

A kiállítás hosszÍl alcíméből is kiolvas
hatjuk a rendezők célját: a finn konst
ruktivizmus egészéről kívántak képet
adni. Ezt a teljességet azért sziikséqes
hangsúlyozni, inert - mint 'ahogy ez a
kiváló katalógus egyik beszélgetésében
is elhangzik - "a finn konstruktiviz
mus fogalmán általában az épitészetet
és az iparművészetet értik külföldön".
S valóbán:·a finn képzőművészet ("szép-

Fodor András nem látványosan emel
kedett pályáján. Lépésről lépésre ha
ladt előre hódító és önkifejező útján,
s szívós munkája révén lépett az első

vonalba. Helyét és jelentőséget épp-út
jának nehézsége és soha meg nem ke
rült, mindig legyőzött buktatói szava
tolják.

RONA Y LASZLÓ

művészet") hagyományos ágaiban a
konstruktivizmus térhódítása és "polgár
jogi küzdelme" csak a második világ
háború 'után teljesedett ki; akkor, ami
korra például az univerzális tehetségű

Alva". Aalto mh Európa-szerte ismert
és elismert mestere volt a stílus épí
tészetének és formate·rvezésének. A Ga
léria kiállításának összképén jól lehetett
érezni a törekvést .az imént említett
"féloldalas" köztudat megváltoztatására
- a kevésbé ismert finn konstruktív
képzőművészet értékeinek megismerte
tésével.

. Hogy a finn konstruktív festészet és
szobrászat tulajdonképpeni "áttörése"
az ötvenes évekre esett, mindenekelőtt

azzal a pozitív következménnyel járt,
hogy a nemzetköz! konstruktivizmús
történetének tanulságai már jórészt mű
vészettörténeti tényekként álltak ren
delkezésére. Így - többek között - az
a célkitűzés is, melY'a festészetet és
seobrdszuror ki akarta szabadítani ha
gyományos kereteinek fogságából. A
kevesek állvány- és műterem-művésze

te iteluett a legszélesebben értelmezett
közönség számára alkotni - e gondolat
már a korai szovjet-orosz avantgarde
produktivizmus-elméletében is jelen volt.
A modern ipari társadalmak támasz-

o totta új követelményeknek megfelelő,

esztétikus emberi környezet teljességé
nek folyamatos alakítása egyet jelent
hetne az "anyagi értéket képviselő mű

tárggyá pervertálódott" múalkotások
(Karátson Gábor) "visszavételével", visz
szaillesztésével az össztársadalmi - s
talán a jövőben ismét közösségi - ér
tékek közé.

A finn konstruktív képzőművészet

igen hamar ebbe az irányba fordult:
ezt jelezte az ötvenes évek fejlett mu
rális [estészete; a L'Espac:e-csOport te
vékenysége és az 1959-ben rendezett
"Az építészet és képzőművészet együtt
működése" című kiállítás. Az ebben a
muflkában résztvevő alkoták (a művé-
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szet történetében nem először) - Ma
jakovszkij kifejezésével élve - "élet
alakítók" kívántak lenni, de "a társa
dalom mégsem fogadta ígazán tárt kar
ral a művészet c közeledési kísérleteit és
ezért a konstruktiv művészet megma
radt állványművészetnek, mely a galé
riákból a magángyűjtőkhöz és a mú
zeumokba vándorol" (K. Mikkola). Lát
ható, hogya közelmúlt finn művészet

történetében is lejátszódott a valósagos
funkcionalitás, az egykor elveszett tár
sadalmi magától értetődés után sóvárgó
konstruktív képzőművészet "kikosarazá
sa". A tanulság ismét előttünk áll:
több-kevesebb siker ellenére - melyet
csakis megvalósult tervek, köztéri plasz
tikák és' vizuális alkotások jelenthet
nek - a társadalmak egyelőre takti
kusan kitérnek a konstruktivizmus esz
tétikája és elmélete szerint égetően fon
tos és logikusan szükségszerű "életala
kító" törek'Uések elől. Persze mindez
"csak" a század más rációjú társadal
mainak és egy bizonyos, célkitűzései

ben - vakság lenne nem látni - mesz
szemenően humanisztikus és demokrati
kus művészetelméletnek disszonanciMa.
ami semmi esetre sem akadályozza mCeg a
"Formaés struktúra" látogatóját abban,
hogya bemutatott festményekben és
szobrokban öröme teljék. Hiszen lát
hatja a finn konstruktivizmus klassziku-
sainak álkotásait. _

Jó néhány művel - s közöttük a hí
res Cha t Doré-kávéház 1929-ből való
belsőépítészeÚ ten'eivei - szerepel Bir
ger Carlstedt, a stílus úttörője. Emlí
tett tervsorozatának színes gouache
-lapjai olyun Jelentőségűek a konstruk
tivizmus finnországi történetében, mint
- magyar párhuzammal élve - Élort
nyik vagy Kassák első képarchitektú
rái. A kiállítás utolsó falától hőkölteti

vissza a nézőt egy másik nagy egyéni
ség, a szintén "klasszikusnak" számító
Unta Pusa erőteljes,' élénk "Hármas
ság"-a. A festő-szobrász Lars-Gunnar
Nordström nagyméretű. sat'álló acél tér
plasztikái valósággal köt'etelik a sza
bad eget és zöld füvet. Eino Ruutsalo
aluminium szélkorongjai pedig még
kiállításba zárt mozdulatlanságukban is
a partok és hullámok hangulatál idé
zik. Megannyi unalmas "minek-mobil"
-tapasztalat után Osmo Valtonen szel
lemes munkái valóságos "vizuális ka
rambolélményt" keltenek. Sam Vanni
1960-as, ÖSszf!foglaló igényű .:Kontra
punkt"-ja, valamint a "Többdimenziós
tér" op-artos hatást keltő, tömbökböl
felépített kompozíciója jelzi, hogya finn
konstruktivizmus a legkevésbé sem me-
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rel), szektariánus hűséget követelő "is
kola". hanem egy az er5s socirású fo
lyamok közt, melyek esetenként maguk
kal ragadnak és alkalmaznak-hasznosi·
tanak számos, formailag és szemléleti
leg beépíthető művészeti újdonságot.

A kiállitásügyesen megoldott "doku
mentációs" része ismerteti a finn
konstruktív-funkcionális építészetet. Eh
hez a terv-és fotóanyaghoz kapcsolták
a rendezők az iparmuvészetet és a for
matervezést olyan módon, hogy hasonló
kulisszákat képeztek ki az épületeket
és terveket reprodukáló ,fényképek és
a bemutatott tárgyak számára - ezzel
is érzékeitetve az építészet és az ipari
design szoros kapcsolatát.

A finn formatervezés is napjainkban
éli át a modern design dilemmáját:
meg kel! oldania a mcionális tömeg
termelés és az egyedi kézművesség

között a piacon keletkezett c ellentmon
dást. A funkcionalizmus ésszerűsége és
puritánsága ugyanis sohasem érvénye
sülhetett maradéktalanul az ipari tár
sadalmakban. Még mielőtt hegemóniára
törhetett volna, meqtiaiadta egy más
jellegű, az uniformizálódásnak hadat
üzenő fogyasztói modell. Ez elméletben
az áruválasztéknak !Jly "abszolút" fo
kát [eltétetezmé, melyen (elvben) min
den fogyasztó az ipari konfekció tól való
"kötelességszerű" i.rtózását "eredeti" és
"művészien egyedi" tárgya.k birtokba
vételével el!ell~úlyozhatja.Egyelőreazon
ban még a kézművesség és tömegter
melés összebékíthetőségét hirdető felfo
gás dominál. A neves finn formatervező,

Kaj Franek szerint "a n,lgy gyárakban
kicsi kísérleti műhelyek kellenek, ame
lyek megőrzik az alkotómunkához való
kapcsolaturat és kidolgozzák a tömeg
gyártás technikai és művészeti alapját".
Ezért aztán a "Forma és struktúra"
iparművészeti tárgyainak egyik része
megvalósult -ipari sorozattermék, másik
(kisebb) része pedig műhelymunka.

Mindenesetre tény, hogy a mindenna
pok életterét esztétikussá változta.that
ják még a legprofánabb használati esz
közök is, ha olyan művészi invenciók
is "közre17lűködhetnek" életre hivásuk
nál, mint akár Heidi Blomstedt hóüveg
vázáinál, vagy a már emlitett Kaj
Franek poharainál és kerámia étkész
leténél. ts ilyenek a kiállításon látható
különféle világitótestek is, valamint a
- nemesnek jóindulattal sem nevez
hető - anyagát elegánsan alkalinazó
Yrjö Kukkapuro hullámpapíl' tároló
rendszere. A finn konstruktivista ente
riőrnek mindenkor szerv.es része valami
féle faliszőnyeg, tértextil. Kíilönösen szé-



-pek cl. lleWk stílusban harmonizáló, egy
si..?rŰ formák ból és anyagokból építkező

bútorok kőzött. Igazi lelemény Perttu
Mentula iissZt:!csukható széke és bravú
ros 1negoldástí, Kukkapuro iilőbtítorai

nak szerkezete -- s ha melléjük állít
ju" Aívar Aaito 1930-ban készített,
pmktikusan egymásra tornyozható ülő

két! és kellemesen hullámzó vonalú,
méqis·endHhetetlen biztonságQt árasz
il'. karosszékét -, ekkor válik igazán
érzékeíhe,ővé ..'z utóbbiak ma is friss
modernsége, illetlJe il Iwn.~tTuktivista

-funkcionatista i.parmúlJészeti stílus élő

Jolytúnossága.

Aalto karosszéke annak idején a Pai
mio-szanatórium. számára készült, melu
egyike az ált'lw tervezett konstruktuns
ta. épü!et~,knek. és egyben a Finnor
szágban az el~ők között megvalósult
funkcionai.ísta elképzeléseknek. Igaznak
tartjuk K. Míkkola megállapítását: "az
épí~sz~t a konstruktivizmus bölcsője";

külőnösen, ha a "Forma és struktúra"
dokumentációs anyagát türelmesen át
ta1l.ulmányozzuk. Több szempontból is
figyelemre méltóak az építészetet bemu
tató tab lók. Bizonyítják egyrészt, hogy
a stnus valóban univerzális; qz élet
bármely területén "megállja a helyét",
képes. esztétikus, harmonikus és emberi"
léptékű környezet kialakítására, akár
irodaépiiletr61, templomról, lakóházról,
kolbászgyárról, szállodáról vagy éppen
sportléUsítméllj;,ről 'van is seö, Bizonyít
ják má.miszt, hogy a funkci0nalizmus,
II sokszor emlegetett "Bauhaus-gondo
lat", a k:la'.szikus konstruktivizmus egy-
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D. W Griffith még. századunk elején
Dickenshez hasonlította filmrendezői
módsxerét. A· kétkedőknek, akik arra
hívatkeztak. hogy Dickens regényíró
volt, öntudatosan válaszolt: - Én ké
pekben írok regényeket. - A maga
korában bizonyára meghökkentő kije
lentés azóta filmtörténeti patinát ka
pott, Napjainkban könyvtárnyí írás
elemzi a filmet, mint az emberiség új
nyelvét Ezen a nyelven ma már a leg
személyesebb hangon szélalhat meg a
filmalkotó, többek között a vallomás, a

általán nem vezet szükségszerúen Slvar,
szürke (és elszürkítő), idomtalan panel
ház-tömbök születéséhez. Erkki Kairamo
megfogalmazásában: egy igazi építész
sohasem mond le arról, hogy "korának
hangján saját egyéníségét szólaltassa
meg".

A finn településtervezés egyik csúcs
teljesítménye alighanem még ma is
Tapiola városa, ahol a konstruktivista
építészek és életmódkutatók lehetőséget

kaptak arra, hogy a gyakorlatban is
bebizonyítsák igazukat. Törekvésük si
kerrel járt: Revell, Ruusuvuori és a
többiek olyan modern környezetet ala.:
kítottak ki, melyegyszersmind otthonos
és emberre szabott. A fejlődés további
iránya 'nyilvánvaló: Lundsten, Kahri,
Lohman és Risto Kauria kisházas la
kótelepei a technikailag célszerű mo
dul-panel szisztémát nagy változatosság
gal és művészi ig~nyességgel alkalmaz
zák család-méretú kisközösségekre.

A fotók ról és tervekről így (alapfo
kon) megismert finn kon.~truktivistaépi
tészet ~redményeit látva érthető, hogy
miért lehet egy Olari- vagy Kannel
miiki-lakónegyed-féle környezet érzel
mileg is euocaaou, végleges otthon.
Mert - Vértes Csaba is rámutatott a
közelmúltban _.. a mi lakótelepeink
egyelőre "bővítetten éLjratermelik" a la
kás-, pontosabban az. otthon-igényt s
ezért az ott élők nagy része lélekben
- de amint lehetősége nyílik rá, va
lóságosan is -- csomagol. Ezzel szemben
"Tapiola nem költözködik".

ANDRASI GABOR·

szubjektív IÍla is polgárjogot nyert a
film kifejezési formái között. A magyar
mozik kínálatát böngészve, néhány fi
gyelemreméltó "képekben írt vallomást"

. találunk.
Bensőséges, finom érzelmek, hangula

tok hatják át Francesco Rosi Krisztus
megállt Ebolinál (Cr isto si e fermato
a Eboli, 1979) címú filmjét. A rendező
maga is úgy nyilatkozott, hogy ezt a
rnunkáját tartja, leglíraíbb alkotásának.
Ez két szempontból is érdekes. Rosira
eddig a végletes indulatok ábrázolása,
a harsány és. némileg már modorossá
váló, jellegzetesen olasz politikai fil
mek készítése volt 'jellemző (Vízsgálat
egy minden gyanú fölött áZZó polgár
ügyében, A munkásosztál1l a paradi
csomba »ee». A Mattei ügy. stb.). Ez
a filmje pedig éppen vísszafogottságá-
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