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Ha akarom, el tudok vonatkoztatni minden empirikustól. Elvonatkoztathatok gon-

dolatban például a rózsa illatától, színétől vagy egyéb tulajdonságától. Egy vala-

mitől azonban nem tekinthetek el anélkül, hogy ne semmisíteném meg magát a 

képzetet is: a térbeli kiterjedésétől. A térképzet a priori.

Imanuel Kant: A tiszta ész kritikája

• Írott és íratlan lingvisztikai rendszerünkben a re-konstrukció fogalma sohasem 

igényeli a re előtag számmal is jelölt mutatóját. Ha ez gyakorlat lenne, akkor  

Bernát András kiállításának címében egy kettes indexszámot is fel kellene tün-

tetni. Ugyanis a festő most kiállított munkái, azon túl, hogy majd’ két évtizedes 

múlttal rendelkeznek, immáron másodszor rekonstruálódnak. 

A képek története 1992-re nyúlik vissza, amikor Bernát először a belgiumi Aalstban 

megfestette és bemutatta a Rész és egész négy táblából álló sorozatának képeit.  

A vásznak a kiállítást követően Jan De Nys In Situ Galériájában maradtak. 

1995-ben a Belgiumban hagyott vásznak kompozíciós elve alapján Bernát négy 

helyett hat táblán újra megfestve itthon, a Bartók 32 Galériában is bemutatta 

a sorozatot. De a budapesti kiállítást követően a rekonstuált képeket bizo-

nyos materiális torzulások miatt megsemmisítette. A ’95-ös (első) rekonstukció 

mementóját a dokumentált reprodukciók és Tolvaly Ernő katalógusszövege őrzik. 

A drámai fordulatot vett történet 2002-ben egy baráti beszélgetés alkalmával a 

többször megfestett koncepció kanosszájának felidézésével folytatódott. Majd 

az ominózus beszélgetés hatására nyolc év elteltével az egykori beszélgetőtárs, 

Tóth Árpád felkérésére 2010-ben Bernát második alkalommal is rekonstruálta a 

’92-es sorozat képeit. 

Az újra és újra megfestett koncepció rendező-

elve a geometria hegyesszögének merőlege-

sei által bezárt 45 fok, amely a külön táblákra 

festett síkok egymáshoz rendezett szimmet-

riájából áll össze. Az egyenként megfestett 

felületek olyan páronként szimmetrikus táblák, 

amelyek szinte egymás tükörképeiként ábrázol-

ják a vízszintes alapsíkokat, és az azokra merő-

leges, 45 fokos szögben elforgatott függőleges 

síkokat. A falra akasztott egységnyi — egy-

más közvetlen közelébe vagy egymástól adott 

távolságokra elhelyezett — vásznak együttes 

olvasatakor egy vízszintes síkon fekvő harmo-

nika vonal rajzolódik ki. A falra akasztott táblák 

közötti távolságok horizontális irányú növelése  

azonban fokozott igényt tart a befogadó kal-

kulációs készségeire. A távolság fokozódá-

sával ugyanis a táblák már csak szaggatott 

vonalú helyiértékekként szolgálnak a falon 

láthatatlanul tovább futó merőlegesek által 

bezárt hegyes szögekhez. Az egységnyi részek 

egymástól térben és időben eltávolodva egy 

befoghatatlan objektumot képesek létre-

hozni. És ha a kanti a priori természetű tér-idő 

tapasztalatot legyőzve összekötnénk az első 

és az utolsó megfestett képek síkon elforga-

tott szögeinek merőlegeseit, akkor a részek-

ből kirajzolódó egész egyetlen végtelenbe futó 

harmonika vonalát hozná létre.

Ez a végtelen irányába mutató tapasztalati 

attitűd leginkább Richard Long land art mun-

káival hozható párhuzamba. Long munkáinak, 

csakúgy mint Bernát festményeinek, egyet-

len kizárólagos motívuma a végtelenbe futó 

vonal, amelyeket folyton változó anyagokból,1 

egységenként ízesít a tájba, majd az elkészült 

vonalakat fotókon dokumentálja. Long virtu-

1  Az egyik első 1967-es munkájának A Line Made by 
Walking England- nak a vonalát egyszerűen a fű leta-
posásával hozta létre, az 1975-ös Himalája vonalat pedig 
szürke kavicsokból rakta ki. 

Bernát András
Rész és egész III., 2010, olaj, vászon, egyenként 80 × 60 cm-es tábla
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álisan egymással öszekötött vonalegységei 

ugyanúgy egyetlen végtelen objektum létre-

hozására képesek, mint Bernát hegyesszögei-

nek merőlegesei. A különbség csupán  

a végtelenbe futó vonalak bázisául szolgáló 

alap, amely Long esetében szinte bármi lehet, 

Bernátnál pedig kizárólag a festészet klasz-

szikus anyagai. Egyszínű, monokrómba hajló 

vásznainak felületét az olajfestékekbe kevert 

fémpor teszi húsossá. A festékbe kevert por 

szemcséin megtörő fény útját a barázdált 

ecsetnyomok struktúrái modulálják. A modu-

láció által létrejött fény-árnyék hatásnak 

köszönhetően pedig kirajzolódnak az egy-

másra merőleges síkok. A síkok ellentétes  

irányait az ecsetnyomok határozzák meg. 

Bernát első és az utolsó megfestett táblája között eltelt tizennyolc esztendő  

tér-idő horizontja egyetlen részletében sem módosította a kiindulási koncepciót. 

A mindvégig változatlan síkrendezési viszonyok mellett a táblák kék színe is meg-

határozó maradt. 

De a második rekonstrukció alkalmával a koncepció további két variánssal is kiegé-

szült. A rész és egész viszonya mindkét variáns esetében ugyanaz, de a táblák száma 

és a színe némileg módosult. Az első variáns három középen függőleges irányban 

megosztott sötétkék táblából áll. Itt a síkok által bezárt szögek nagyjából 90 fokosak. 

A második variáns osztatlan sötétzöld színmezői pedig táblánként rajzolnak ki 

egy-egy síkot. A módosítások ellenére az újabb vászonfelületek fény-árnyék  

játékai is minden esetben kirajzolnak egy követhető harmonika vonalat. 

Ha a festett vonalakat gondolatban kifuttatjuk a Nagymező utcai galéria teréből 

egészen Belgiumig, belehelyezkedve a kép történetének két évtizedes múltjába, 

akkor tágabb kontextusban a festett felületek lokális egységnyi ismétlődéseit 

akár a koncepció időbeli repetíciójaként is értelmezhetjük. A történet egészének 

részesévé válva. 

Bernát András
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