
nyolhatja a könyv lapjairól az olvasó. Igaz, a
kiállítás nem mérhető össze a könyvvel, hiszen
az előbbiben az elsődleges vizuális információ
maga a kép, az utóbbiban pedig a szöveg, tehát
az illusztráció eleve másodlagos helyre kény
szerül, s óhatatlan összehasonlítgatás tárgya
lesz. Emellett esztétikai értékelésünkben saját
képzeletünk s a látvány közöttí különbségnek
is súlya van. Dalí egyéni víziöi nem sugározzák
azt az erőt, mellyel Dante az egész középkor
kollektív látomását megörökítette. Manapság
amúgy sem divat a kollektivitás némiképp le
járatott eszméje. Inkább amolyan individualizál
gatás az, ami nekünk, nagy elkényelmesedé
sünkben megfelel. Salvador Dalí meg éppen
nem az, aki könnyen beilleszthető lehetne
Aquinói Szent Tamás társadalmába, ahol az
egyént a közösségnek rendelik alá. Igaz, a fe
stőnek nehéz dolga volt, hiszen ma már ritka a
konkrét megbízatás. a megrendelésre készülő

"kapcsolódó mű". Mindenki önmaga megva
lósításán fáradozik, nem várhatunk mást a
művészektől sem. Ráadásul nincs is egységes
kultuszunk - mínt volt Danténak és Szent
Tamásnak a boldog középkorban -, Dalí pedig
egyenesen saját kultuszának ihletett prófétája.
Műveiből hiányzik az a szükséges alázat, amely
minden alkotásnak, az illusztrálásnak meg külö
nösen sinc qua nonja.

Szerencsere a festmények okozta csalódást
enyhíti Babits Mihály immár klasszikussá vált
fordítása, Szántó Tibor gyönyörű tipográfiája; ha
a könyv árát látva az ember el is tűnődik azon,
vajon az irodalmi értéket vagy csak egy divatos,
hóbortos festő hírnevét kell-e megfizetni?

Nasztady Ágnes

ÁrnyékviIágkép
(Kelényi Béla Fénymás című kiállítása)

Kelényi kiállítás-sorozata, az ezt megelőző elő

adások, performance-ok, environmentek, és
írásai is azt az átmeneti állapotot célozzák meg,
mely a megvalósulás és áttűnés határán van.
Kelényi első kiállításainak egyike a Zóna cfrner
viseli (1983). Előadásait (performáció, 1981;
Térfelvétel. 1981: .Emlékműterv", 1982,
Szkéné Színház ) a beavatás bevezető gyakorla
tainak is nevezhetnénk, vagy fantasztikus uta-

zásoknak, amelyekben kényszer alatt tesz utat,
abban a reményben, hogy ez lesz az utolsó út a
végső megvilágosodáshoz.

Kelényi azt a pontot fogja meg, ahol a testiség
és a szellemiség érintkezésével a telítődés, feltöl
tődés vagy éppen a kiüresedés megkezdődött.E
kettő közé feszítés a jellemző gesztusa. E kettős

sége egytk fele az ős-öl (barlang), föld alá süly
Iyesztett pince-tér, ahová le kell ereszkedni,
vagy olyan épített, zárt helyiség, ahová egy ala
csonyan elhelyezett hasadékon át, meghajolva
jut be az ember. A másik fele a síkból szinte ki
lépő, lebegő szellemképek negatív világa.

A .Fénymas" pincebarlangja is kétcsatornás.
Metszete Y-forma, ahol a fény felváltva, a szív
ritmusára pumpálódik hol az egyik, hol a másik
folyosószarba. A beavatási hely légkörét erősíti

az alacsonyan lebegő képek sora, az alacsonyra
szerelt és képekre fordított .vallatölampak" vakí
hí fénye. A néző nem néző, hanem résztvevő,

egy rendszer része, egy szinte alkimista pro
cedúrában.

Kelényi aranycsináló abból a szempontból is,
hogy nem ismeri előre a fénnyel való kísérletei
nek lehetséges eredményét, és szinte ő csodál
kozik a legjobban, amikor képeinek előhívása

kor megjelenik a megfolyt arany.
Az arany háttér Kelényi szerint az eredeti kép

hagyománya. Az arany, az úgynevezett tiszta,
forma nélküli tér, térszerű fény, amely szimboli
kusan a szellemiséget jelenti, lsten megje
lenését. Azért az eredeti képet keresi, amit az
individualizáció ebből az arany háttérből le
takart. Ezeknek a rétegeknek a lebontása, lefej
tése, a rárakódott anyagok eltávolítása a cél: az
anyag önazonosítása.

Szimbolikusan már az első performance-aiban
megjelenik az arany mint jelkép (Beckett: eas
candó, 1980), de a .Fénymás" kiállításon válik
egy ösi kultúra szellemiségének fotogramjava.
Fényképei. habár sokszor nem maga készíti (pl.
legutóbbi Fénymás círnű kiállításának fotósa
Fejér G. Tamás), a mindenségről, az átlátható
ságrói és az átláthatatlanságról szölnak, Kelényi
egyik legfontosabb kutatási területe önmaga és
a tér viszonya.

Minden önazonosítási kísérlete a labirintusba
való leereszkedés bátorsága, melyről így ír: "Még
sokat kell mennünk, míg észrevesszük, hogy
labirintusban vagyunk, még sokáig kell keres
nünk, mire megtalaljuk. hogy a bejárat maga a
középpont. A középpont a tükörrel. a szörnnyel,
önmagunkkal. ahova kereszkedve az ember átéli
saját halálát.

Barna Rólu".'
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