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Every Day is a Good Day
John Cage kiállítása
• BALTIC Centre for Contemporary Art, Gateshead, Nagy-Britannia

• 2010. június 19 — szeptember 5. 

• John Cage a 20. századi művészet egyik kulcsfigurája. Életműve az auditív  

és vizuális hatások és azok ok-okozati összefüggéseinek olyan komplex egysége, 

amelyben az egyes alkotások szinte elválaszthatatlanok a létrejöttüket befolyá-

soló inspirációs és vizuális mezőktől. Gondolhatunk itt a Robert Rauschenberg 

monokróm festményei által ihletett, első, legendás amerikai multimédiás pro-

jektre, a 4’33”-ra, vagy az 1969-es lenyűgöző HPSCHD-re,1 aminek vizuális hát-

terét a NASA fotódokumentációi adták. Cage művészeti ágakat ötvöző zenei 

performanszait és radikálisan új kompozíciós eljárásait nem szimplán zeneszer-

zésnek, hanem művészetnek titulálta. Megközelítéseinek újító ereje — Adorno 

1  John Cage 1969-es HPSCHD című multimédiás előadása egy 100 méter átmérőjű kör képfal 
belsejében zajlott. Az előadás időtartama alatt a képfalra egyidejűleg 7 film és 80 diavetítő több mint 
5000 felvételt vetített az ember első holdraszállásáról. A projekthez felhasznált film- és fotóanyagot  
a NASA, a hangkezelő apparátust pedig az Illinios Egyetem bocsátotta Cage rendelkezésére. 

szavaival élve2 — a művészeti ágak közti demar-

kációs vonalak kirojtosodásához vezetett, vagyis 

szinte teljes egészében átrajzolta a huszadik 

század műfaji térképét. S bár a zenetudomány 

berkeiben a cage-i iskola napjainkban is megha-

tározó jelentőségű, az életmű képzőművészeti 

része Európában még kevésbé ismert. Ezt a 

hiányt igyekezett pótolni az Every Day is a Good 

Day3 című kiállítás az észak-angliai Baltic művé-

szeti központban. 

A kiállítás kizárólag a komponista vizuális alkotá-

saira fókuszál, de a bemutatás szakít az élet-

műtárlatok hagyományos lineáris struktúrájával. 

A kiállítótér falaira akasztott képek az I Ching4 

alapú — Cage komponáláshoz is használt — vélet-

len-generátora által megszabott elrendezést 

követik. A rendezés szokatlan, esetleges installá-

lási metódusa egyben tisztelgés az egész életmű 

előtt, ugyanis az ősi kínai szimbólumrendszer 

számtörvényei alapján működtetett véletlen-

generátor és a keleti filozófiai tanok5 Cage egész 

munkásságára meghatározó hatást gyakoroltak. 

Az I Ching néven ismert orákulum az ókori Kína 

öt nagy szent könyvének egyike.6 Rendszeré-

nek alapja eredetileg a kettősség jin-jang szim-

bólumát körülvevő nyolc trigramból felépülő 

hexagram, amely rögzített számkombinációinak 

leírásaival a jóskönyv mindenkori használójának 

kérdéseire valószínűsíthető válaszokat ad. A leírá-

sokhoz tartozó, vízszintes vonalakból felépülő 

jelek az ég és a föld folyton változó jelenségei-

nek szimbólumai. Az ősi jósláson alapuló operátor 

tradicionális működtetése igen lassú, manuális 

procedúra, de a kalkulációk megkönnyítéséhez 

Cage asszisztense, Andrew Culver kidolgozta az 

összefüggések komputerizált és nyomtatható 

táblázatát. Ez a nyomtatott számrendszer szol-

gált a későbbiekben alapul a zeneszerző híres 

grafikus kottaképeihez és a tisztán képzőművé-

szeti sorozatok kompozícióihoz is.

1978 újév reggelén is ilyen grafikus kottaképek-

kel a hóna alatt érkezett Cage Kathan Brown 

meghívására a San Francisco-i Crown Point 

Press grafikai műhelybe. Brown, a nyomda 

alapító tulajdonosa még ma is tisztán emlék-

szik első találkozásukra: „…nagyon korán, újév 

reggelén érkezett. A virradó utcát a tavalyi év 

naptárlapjai és konfetti borították. Amikor ajtót 

nyitottam, ott állt, egyik kezében egy marék 

gombával, amiket Oaklandból jövet útközben 

gyűjtött, vállán egy textiltáskával, ami tele volt 

2  Theodor W. Adorno: A művészet és a művészetek in: Bacsó 
Béla: Az esztétika vége; vagy se vége, se hossza?, Budapest, 
1995., p. 263
3  Nichi nichi kore ko niche — Minden nap egy jó nap, Cage 
kedvenc japán zen-buddhista közmondása. Every Day is a 
Good Day, kiállítási katalógus, Hayward Publishing 2010, p. 62.
4  Más néven: Book of Change — Változások könyve 
5  Cage a 40-es évek közepétől hallgatta Daisetsu Teitaro 
Suzuki japán buddhista szerzetes előadásait a Columbia 
Egyetemen. 
6  Every day is a Good day, p. 64.
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kövekkel, hóna alatt pedig híres, kézzel rajzolt kottáinak partitúrái voltak…”7  

Ezt a legendás pillanatot másfél évtizednyi gyümölcsöző együttműködés 

követte, amelynek Cage szinte teljes grafikai életművét köszönhetjük. 1978-tól  

1992-ig évente hosszabb-rövidebb időt töltött a Crow Point Press-ben, ahol 

nyomdai asszisztenciával az összes nyomtatott grafikai eljárás fortélyát megta-

nulta. A technikákkal kísérletező évek után 1983-ban elkészült első összefüggő 

HV-sorozata. A HV a horizontális és vertikális szavak kezdőbetűiből áll, és a 

nyomdai lemezre hosszanti és keresztirányban elhelyezett anyagokra utal.  

A nyomatok függőleges és vízszintes mezői olyan talált, majd téglalap alakúra 

vágott és színes tintákkal átitatott puha textíliák lenyomatai, mint a juta, a nemez, 

a gyapjú vagy a pamut. A 90-es évek elején a sorozat HV2 címen folytatódott.

A horizontális és vertikális monotípiákkal párhuzamosan készültek a Where R = 

Ryoanji hidegtű-sorozatai, amiket a híres kyoto-i Ryoanji sziklakert ihletett. A zen 

buddhista kert öt csoportba rendezett tizenöt sziklája arról híres, hogy a kövek úgy 

helyezkednek el, hogy nem létezik egyetlen olyan nézőpont — kivéve a megvilágo-

sodottak számára —, amelyből mind a tizenöt egyszerre látható. 

A zen hatására Cage élete végéig szenvedélyesen gyűjtötte a köveket. Gigantikus 

gyűjteményéből a nyomdába magával vitt néhány darabot, amiket a chance ope-

rator által determinált számösszefüggések alapján 3375 alkalommal rajzolt körül. 

Ezen a sorozaton a műhely elhagyása után is, élete végéig dolgozott. Barátjának, 

Margaret Roedernek úgy beszélt ezekről a rajzokról, mint a meditáció gyakorlásá-

nak egy formájáról.

1983 tavaszán egy interjúsorozat alkalmával Cage megmutatta a Royanji rajzokat 

Ray Kassnek, akire a képek olyan hatást gyakoroltak, hogy rögtön meghívta  

a zeneszerzőt az általa alapított virginiai székhelyű Mountain Lake Workshop-ba. 

A festészetben addig járatlan művész az akvarell technikai fogásainak elsajátí-

tása után 1988-ban, Kass és tanítványainak közreműködésével elkészítette a 

7  Kathan Brown interjúja, in: Every Day is a Good Day, p. 21

grandiózus New River Watercolors I-IV sorozatot. 

Cage a képekhez használt kavicsokat ezúttal 

az Appalache hegylánc ormain gyűjtötte, majd 

napokig válogatta. Ezt követően a kiválasztot-

takat beszámozta, a körülfestésükhöz hasz-

nált madártollak és ecsetek kíséretében, és a 

számozott tárgyakat a véletlen generátor által 

választott számkombinációk szerint használta 

a képek elkészítéséhez. Ennek eredményeként 

az egyes festményekhez tartozó számsorokban 

a véletlen által generált helyzetek úgy fixálódtak 

materiálisan, hogy a számok alapján bármelyik 

kép bármikor megismételhetővé vált. Cage eze-

ken a nagyméretű akvarell-képeken tökéletesre 

fejlesztette az ecsettechnikáját, és bár korábban 

radikálisan tagadta, hogy tudna festeni, amikor 

1989-ben visszatért a nyomdába, ceruza és tű 

helyett már ecsetet vett a kezébe. Ekkor készül-

tek élete utolsó, égetett papírra nyomott akva-

tinta-sorozatai, amelyeken a korábbi nyomatok 

éles körvonalait már lágy festőiség váltotta fel. 

A kiállítás anyaga földrajzilag két helyszínhez és 

két nagyszerű emberhez — Kathan Brown és Ray 

Kas — köthető, akiknek ösztönző tevékenysége 

nélkül talán sosem bontakozott volna ki Cage 

képzőművészeti munkássága. A Baltic a velük 

készített interjúk bemutatásával mond köszö-

netet a 20. századi művészet ezen nagyszerű 

alkotásaiban való közreműködésükért. 
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