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Részlet a kiállításból, Fészek Galéria, 2020
A művész jóvoltából

Tíz évvel ezelőtt Barabás Márton botladozva 
görbülő fa térvonalakat rajzolt a Fészek 
Galéria falai közé. Szobrai most jóval 
keményebb anyagból, acélból készültek. Tíz 
éve vékonyka vonalai bizonytalanul, tétova 
mozdulatokkal tapogatóztak a térben a helyes 
irányt keresve. Vastag kontúrokkal felraj-
zolt-összehegesztett mostani szerkezetei 
jóval céltudatosabban metszik ki magukat a 
térből, kiindulópontjukból elsősorban felfelé 
mozdulva. Egykori sorozata a maga szándékolt 
bizonytalanságával, esetlegességével 
izgalmas zárványt képez a sokszínű, de 
nagyon konzekvensen építkező életművön 
belül, a most látható munkák viszont inkább 
annak fősodrát gazdagítják.

Ezt igazolják felhasznált motívumai, 
alapelemei is. A piskótaszerű alapból induló, 
ráccsá rendeződő huzalok, a háromszögű 
körívszeletek és a négyszögek nem ismeret-
lenek a művész univerzumában. E motívumok 

folyamatosan vándorolnak egyik technikából, anyagból 
a másikba, síkból a térbe vagy térből a síkba, kedvtelve 
sasszéznak a különböző dimenziók között. Ráadásul 
szabadon s nagy variábilitással kapcsolódhatnak 
egymáshoz, mindegyre új – ráadásul hol fanyaran 
savas, hol a tisztaság érzetét keltő, lúgos kémhatású – 
vegyületekké válva.

S a kémiai hasonlatot folytatva: tele vannak szabad 
vegyértékekkel. Az alapegység, a hullámos hengerpalást 
egykor zongorabillentyűkkel volt bevonva, hűlt helyüket 
csak a rácsok őrzik. Többszöröződnek, billegnek, 
egymásba hatolnak, miközben a hozzájuk illeszkedő, 
beléjük ékelődő kisebb elemek mintha szabadulni akar-
nának az amúgy nem túl szigorú rácsbörtönükből, vagy 
épp ellenkezőleg, gemkapcsokként fűznék szorosabbra 
azok egymásrautaltságát.

Az így létrejövő olvasatok, esetleges belevetítések 
említése előtt azonban e sorozat két alapvető 
sajátosságát kell megemlíteni. Az egyik a művek 
látszólagosan nagyon bizonytalan egyensúlyi helyzete. 
Egy vagy két kicsiny ponton alátámasztott, veszélyesen 
kibillenő, aztán egymáshoz további késhegynyi 
felületeken kapcsolódó szerkezetekről van szó, melyek 
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címűbe) akár antropomorf képzeteket (egy térdre rogyó 
figurát) is belevetíthetnének, a Váratlan segítség három-
szögei kalitkából szabaduló pillangók is lehetnének.

Ilyen messzire azonban mégse kéne engedni asszo-
ciációs hajlamainkat. Elégedjünk meg annyival, hogy 
Barabás Márton szobrai (akárcsak narratívabb-líraibb 
jellegű elődje, Schaár Erzsébet Szék-sorozata) tényleges 
téri helyzeteket, feszültségeket, konfliktusokat és 
együttműködő mozzanatokat elevenítenek meg a 
művész szótárához tartozó formaelemek révén. Legyen 
ez elég nekünk, hiszen bennük éppúgy magunkra 
– életünkre, határhelyzeteinre, váratlan döntéseinkre – 
ismerhetünk. S kívánhatunk-e ennél többet?
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BaraBás márton: Tértánc három szólamban, 2019, acél, 109×45×38 cm
A művész jóvoltából

ellentmondani látszanak a gravitációnak, s a 
hegesztőpisztoly segítsége nélkül a következő 
másodpercben összeomlanának. Figyelembe 
véve az ilyen, egy ponton egyensúlyozó 
szobrok magyar előzményeit, jelesül Barta 
Lajos vagy Lossonczy Ibolya plasztikáit, első 
nekifutásra akár a történelem viharaiból 
ugyancsak bőven részesülő közép-európai 
művészsors egyik reakciójára következ-
tethetnénk. Ennek a feltevésnek azonban 
ellentmond az, hogy a boldogabb politikai 
klímájú nyugat-európai művészek is élnek 
vele: elég most a Barabás Márton által is 
tisztelt Richard Deaconre vagy egy másik brit 
művészre, Tony Craggre utalnunk.

Nyugati társaikhoz hasonlóan Barabás 
szobrai sem (csak) a bizonytalanságről, a 
kiszolgáltatott egyensúlyi helyzetről szólnak. 
De nem is bravúrstückök, nem feltétlen céljuk 
a művész ügyességének, agyafúrt ezermes-
termivoltjának egyszerű igazolása. Hiszen 
egyértelműen vállalják stabil fémmivoltukat. 
Elbillenésükkel, felfelé törekvésükkel inkább 
olyan határhelyzeteket modelleznek, melyek 
a művészi kísérletek és a fizikai törvények, a 
tömegvonzás között húzódnak.

A másik alapvető dolog (ha már határhelyze-
tekről van szó), hogy ezek a kontúrokra, vastag 
vonalakra csupaszított szerkezetek mennyiben 
felelnek meg a klasszikus szobrászat ismér-
veinek, s mennyiben minősíthetők háromdi-
menziós grafikáknak, térrajzoknak. Esetükben 
ugyanis az általuk körülhatárolt-megjelölt tér 
jóval nagyobb a szobor vázszerű tömegénél. 
Az ősatya nem is annyira a dróthuzalokkal 
működő Calder, mint inkább Giacometti 
1932-es, A palota hajnali négykor című 
szürrealista hideglelése. S akadnak persze 
unokatestvérei és oldalági rokonai is; most 
csak a magyar művészetből véve a példákat: 
Márkus Péter indiai rácsenigmái, Várnagy 
Ildikó rebbenő térvonalai, Móder Rezső 
vaskosabb, proletárfílingű hangzó építményei, 
Rabóczky Judit gubancos kötegei. Barabás 
szobrai valahol félúton állnak a tűnékeny légi-
esség és a tigrisketrec rácsainak vastag rúdjai 
között. Elég határozottan jelölik ki maguk 
körül a teret, de átláthatók, átjárhatók, a néző 
tekintete szabadon kalandozhat a néhány 
fokonként mindig új látványt nyújtó konst-
rukció változásain. Mindezeken felül fontos 
szerepet játszik e konstrukciókon az alape-
lemek különböző geometriai tükröztetése, és 
az, hogy – megfelelő installálás esetén – az 
általuk vetett árnyék is a mű szerves részévé 
válhat. Ugyancsak nyilvánvalók a zenei 
allúziók, ezek kifejtésére azonban megfelelő 
ismeretek híján nem merek vállalkozni.

S e szobrok ugyanilyen óvatos engedékeny-
séggel nyitnak a szélesebb értelmezések, 
szabadabb assszociációk felé. A piskóta-
forma-alapban nyilván ott rejlik a végtelen 
jelének önmagába visszatérő hulláma (ezt az 
értelmezést Barabás címadásai is megerő-
sítik), de kis fáradsággal akár az indulást, a 
menést jelképező cipőtalp is odaképzelhető 
mellé. Az élénkebb (vagy éppen csököttebb?) 
fantáziájú nézők némelyikbe (mint például a 
meghívón is szereplő Tértánc három szólamban 


