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Mucsi Emese

A balatonfüredi Jovánovics György-ki-
állítás után vettem csak észre, hogy tu-
lajdonképpen minden napomat egy al-
kimista műhely látványával indítom. 
A konyhában, rögtön a hűtőnk mellett 
lóg ugyanis egy tányér, amit egy német 
használtcikk-kereskedésből újítottam úgy 
négy éve, rajta alkimista műhelybéli jele-
net számos különleges tárggyal, fortyogó 
lombikokkal, leírt recept alapján ténykedő 
főalakkal és a tűzhelyet fújtató melléksze-
replővel. Jobb szélén, fönt lószem-méretű 
hiány éleskedik, egyszer eltörött, az állat-
koponyás tányérszél pedig azóta várja az 
újraegyesülést az íróasztalfiókban. Der Al-
chemist Holzschnitt nach einem Gemälde 
von David Teniers 1750, vagyis az imént 
leírt életképet egy David Teniers Az alki-
mista című festménye alapján készült fa-
metszetről ültették át erre a porcelántálra. 
Kézzel festett, de ez mindegy is. Mostanra 
talán nyilvánvaló, hogy ez a darab nem 

a művészi kvalitása miatt lóg a konyha 
falán, hanem amiatt a megfejtésre ingerlő 
rejtély miatt, amely az összes ilyen alki-
mistalabor-ábrázolásból ki-kiviláglik év-
századok óta. 

Ugyanez a fokozott megfejtési kényszer 
– amit nyugodtan nevezhetünk az állandó 
értelmezési inger szélsőséges változatának 
is – uralkodott el rajtam, amikor meg-
láttam Jovánovics György Az alkimista 
asztala (2015) című munkáját Balatonfü-
reden. Rézpárnácska, érzékeny üvegcsék, 
finom kis porocskák, vörös festék, zöld ce-
ruza, transzformációra alkalmas lombik-
konstrukciók, változatos felszínű és színű 
gipszöntvények és egyéb anyagok kerültek 
egymás mellé egy nagyon is mai munka-
asztalon. Az A. D. és J. Gy. monogrammal 
ellátott gipszreliefek jelenléte egy pontig 
megoldást nyújtott: az alkimista ebben az 
esetben maga Jovánovics és a szomszédos 
kiállító, Albrecht Dürer volt. A kezdeti 

gondolat aztán az említett Teniers-máso-
laton és a pár lépcsővel arrébb látható Dü-
rer-képek némelyikén – pl. a Melankólia I. 
című rézmetszeten – is ábrázolt, dekódo-
lásra váró miliőkkel keveredett. Kerestem, 
hogy mi a közös bennük, hogyan kapcso-
lódik ez az asztal és vele az egész Jováno-
vics-kiállítás az alkímia gondolatkörébe, 
mert míg Dürer – és a nála jóval később 
alkotó Teniers – esetében az alkimista ide-
ák a korszellem részét képezték, addig egy 
kortárs magyar képzőművész munkássá-
gának értelmezésekor nem ez a legkézen-
fekvőbb hivatkozási terület.

Egy önéletrajz – ez a kiállítás alcí-
me, amely azt sugallja, hogy végigjárván 
a kétemeletnyi oeuvre darabjait, valamint 
Jovánovics előképeinek és tanítványai-
nak munkáit, végül összeáll egy kép az 
alkotóról. (Az egy önéletrajz tehát több 
lehetséges önéletrajzot feltételez.) Arról, 
hogy Az alkimista asztala fontos szerepet 
kap ebben a kiállítás formába szerkesztett 

„portréban”, akkor bizonyosodtam meg, 
amikor a Vaszary Galéria emeleti lodzsá-
ján a másik két asztal-installációt is meg-
találtam és körbejártam. A Szobrász asz-
tala (2015) olyan volt, mint egy ötlet- vagy 
projektgyűjtemény, egy térbeli notesz hat 
kisplasztikával; köztük két, a hetvenes 
évek elején készült terv-verzióval az első 
magyar cigány holokauszt-emlékműhöz; 
valamint a 301-es parcella emlékműhöz 
tartozó szarkofág tervével. A Maszkok 
asztalánál ez – a két másik asztalon lát-
ható eszköztár és tervgyűjtemény – mint-
egy kiegészült: a teljesen lapos síkreliefek 
ellenpontjaként sorakoztak rajta a külön-
böző beavatkozásokkal továbbmintázott 
maszkok.

EZ AZ Ő ASZTALA
JOVÁNOVICS GYÖRGY  – EGY ÖNÉLETRAJZ

CÍMŰ KIÁLLÍTÁSÁRÓL

„I am what is around me.”

 (Wallace Stevens: Theory)

Jovánovics György: Az alkimista asztala, 2015
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A műtárgyként bemutatott asztalok Jová-
novics műterméből kerültek a kiállításba. 
A szinte egy az egyben kiemelt enteriőrda-
rabokon keresztül személyre szabott mű-
vészi univerzumába kaptunk betekintést, 
összhangban a kiállítás kurátori koncep-
ciójával, miszerint „a tárlat a klasszikus 
rodini bemutatási elvek parafrázisaként 
egymás mellé rendeli a kész műalkotáso-
kat, a vázlatokat, rajzokat és az inspirá-
ciós forrásként vagy önálló alkotásként 
megjelenő fotókat”. Ahogy az egykori 
alkimistalabor-ábrázolások, úgy ezek az 
asztalok is egy tárgyakkal túlzsúfolt össz-
képet láttatnak. A tudatosan válogatott és 
ábrázolt objektumok, valamint az alattuk 

álló bútorok összetett információt közve-
títenek a tulajdonosukról, így a környe-
zetábrázolás lenyomataként mutatkozik 
meg a művész eszközeiből és berendezése-
iből összeálló személyisége, gondolkodás-
módja és alkotói metódusa is. Jovánovics 
szerteágazó tárgyalkotói tevékenységét 
következetesen felépített filozófiai-művé-
szettörténeti utalásrendszer kíséri. Jellem-
ző szobrászi anyaga, a korábban főként se-
gédanyagként ismert gipsz, amely az általa 
készített konceptuális munkákban – fehér 
és színezett lenyomatokban, reliefekben 
stb. – új minőséget kap. Az önmagát eb-
ben az esetben alkimistaként ábrázoló Jo-
vánovics titkos, kísérletező tevékenysége 

tehát tulajdonképpen az a folyamat, amely 
során ő mint konceptuális művész alkot, 
és a munkaasztalán megforduló, egyéb-
ként értéktelen anyag vagy objektum – le-
gyen az gipszöntvény, festékpor vagy egy 
darab kalcit – a hozzákapcsolt elképzelés, 
gondolat által átlényegül. 

Jovánovics György – EGY ÖNÉLETRAJZ
Vaszary Villa, Balatonfüred
2016. július 17-ig
Kurátor: Mélyi József

Jovánovics György: Szobrász asztala, 2015
6 db kisplasztika: 1. ‘56-os mártírok emlékműve szarkofág makettje, évszám nélkül; 2. Cigány Holokauszt emlékműterve I, 1974;  
3. Cigány Holokauszt emlékműterve II, 1974; 4. Szfinx-alapozás, évszám nélkül; 5. Kalcit, évszám nélkül; 6. Fekete-fehér, évszám nélkül 
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