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Festészeti 
monológok
Ötvös Zoltán munkáiról

vállalat, ingatlanügynökség és játékkaszinó is. A parkoló előkészíté-
sét, kitakarítását és a falak alapozását önkéntesek végezték, de helyi 
éttermek, szállodák, busztársaságok és lelkes nyugdíjasok is hozzá-
járultak a megvalósulás sikeréhez. Volt olyan művész, aki kis méret-
ben elkészített, részletesen kidolgozott tervvel érkezett, míg más csak 
elméletben készült fel, és munka közben született ötletektől vezérelve 
hozta létre alkotását. Ez utóbbi módszer a kivitelezésre kapott kéthetes 
időtartam miatt kockázatos vállalkozásnak bizonyult, de végül azok is 
időzavarba kerültek, akiknek a helyszínen kellett szembesülniük azzal, 
hogy papírra vetett elképzelésüket módosítaniuk kell, vagy mint Zoer 
(Frédéric Battle, 1985) esetében, félredobni az eredeti munkatervet, 
és újragondolni a feladatot. Ráadásul Zoerre az alkotói munka mellett, 
sok egyéb tennivaló is hárult, mivel Irsut-tal (Hugues Chevallier), 
az utcai művészettel foglalkozó Kill Art Factory társaság elnökével, 
egyben a környék népszerű szakácsával közösen a 2KM3 kurátora 
is volt. Valóságos performanszot adott elő a szerb Sobekcis (Ivan és 
Nikola Gajic, 1991). Az ikerpár elképesztő összeszokottsággal, mind-
össze négy nap alatt készítette el absztrakt és – autó-motor részleteket 
ábrázoló – figuratív elemeket vegyítő falfestményét. A spanyol Felipe 
Pantone, akinek munkáin a graffiti és a kinetikus művészet találkozik, 
társaival ellentétben az élénk színek helyett megmaradt a szürke külön-
böző árnyalatainak tartományában. Ezzel, talán akaratlanul is, olyan 
teret hozott létre, ami az áttöréseken keresztül a másik szintről „átlépő” 
színekkel együtt, Le Corbusier építészetét idézi. Velvet, akinek egy 
bölcsödei hálózat volt a szponzora, stílszerűen egy gyerekkönyvből vett 
motívumokkal változtatta derűssé a korábban nyomasztó érzést keltő, 
lehangoló garázst. A graffititől induló, Londonban tipográfiai studiót 
működtető Roids MSK festészetében jelentős szerepet kaptak a grafi-
kai elemek, míg a jelenleg Berlinben élő és ma már műteremben dol-
gozó francia Jaw munkájába beépítette az áttöréseken keresztül látható 
külső környezetet is. Swiz mintha gyerekkorunk színes mozaikjaiból 
állította volna össze kompozícióját, a tudományos képzettséggel ren-
delkező és a párizsi École des Beaux-Arts-on is diplomázott Étienne 
de Fleurieu pedig az égből lehozta a csillagokat a legalsó szintre.  
Az argentin Elian Chali úgy tekintette az adott teret, mint egy monu-
mentális szobrot, és ezt primer színekkel festett felületekkel igyekezett 
nyilvánvalóvá tenni. Az argentin SatOne kaleidoszkop szerű falfest-
ménye a graiffiti, a design és az absztrakt festészet keverékéből szüle-
tett, a homlokzat az olasz Sten és Lex munkája. 

A monológ a drámairodalom, illetve a színpadi játék dramaturgiai 
eszközkészletének egyik fontos eleme, de hétköznapi kommuniká-
ciós jelenséget is értünk alatta. Közös lényegük: betekintést nyerni 
egy személy, egy individuum belső gondolatfolyamába, érzéseibe, 
vívódásaiba. A kívülállónak, ha van egyáltalán, csupán egyetlen 
dolga akad, hagyni a monológ folyását. A hallgatás, a meghallgatás 
gesztusa e kommunikációs szituáció feedbackje, mely akkor is a ren-
delkezésre áll, ha fizikailag nincs jelen a passzív fél. 
A képzőművészet körébe tartoznak a legmagányosabb tevékenysé-
gek, így például a festészet is. A magány, az intimitás, a bezártság 
szükségszerűen vezet a monológhoz. A festészeti alkotást értelmez-
hetjük egy vizuális kódrendszerrel írt monológként is. A modern kori 
művészet befogadó oldala éppen erre a sajátos monológra kíváncsi, 
azzal a megszorítással, hogy vannak, akik éppen emiatt mozog-
nak idegenül az amúgy is sokszorosan plurális kulturális térben. 

A „garázstárlat”, amellett, hogy néhány valóban figyelemreméltó 
munka alkotja, egy érdekes jelenségre is rávilágít, nevezetesen arra, 
hogy mint minden avantgarde mozgalmat, úgy a street-artot is elérte 
a konformizmus. Művelőinek egy része mögött már galériák állnak, 
utca helyett műteremben festenek, esetenként megrendelésekre dol-
goznak tűzfalakra, épülethomlokzatokra és más kínálkozó felüle-
tekre, kielégítve ezzel a világ nagyvárosainak egyre növekvő igényét. 
És egyre többen vannak azok is, akik a spontaneitást a tanult művé-
szettel váltották fel. (Mindezek ellenére nagyvárosok utcáin járva, az 
epigonok graffitijai mellett, természetesen napjainkban is felfedez-
hetők új, izgalmas és autentikus falfestmények.)
A másik kiállítóhely, a Pile Pont Expo jelenleg Elodie Boutry in situ 
készített installációjának ad otthont. A roueni École des Beaux-Arts-on 
végzett és eredetileg murális festészettel foglalkozó képzőművész mun-
kamódszerének egyik meghatározó jellemzője, hogy saját maga által 
felállított korlátok között dolgozik. Az installáció címét, Cosmicisme 
(Kozmicizmus), Howard Phillips Lovecraft amerikai írónak az embe-
riségre vonatkozó pesszimista filozófiájától kölcsönözte. A betonka-
tedrálisra emlékeztető helyszín kilenc méteres belmagasságával, 160 
m²-nyi alapterületével, szürke falaival, már önmagában korlátokat 
szab a művész számára, ehhez adódik a saját maga által felállított kri-
térium. A matematikai Padovan-sorozatra épülő installáció külön-
böző méretű piramisok-csoportokból áll, amelyek összességükben 
spirálformát képező, bejárható útvonalat képeznek. A száztíz külön-
böző méretű egyenes vagy ferde piramis mindegyikének alapja olyan 
egyenlőoldalú háromszög, amelynek oldalmérete mindig a 60 cm 
többszöröse. Elodie Boutry ezeket a elemeket háromdimenziós fest-
ményeknek tekinti, amelyeknek minden oldalát akrillal, pasztellel vagy 
ceruzával szinezte be, számításba véve az egymással érintkező színek, 
és a felületek simaságának, érdességének összhangját. A vidámnak 
tetsző, élénk színek mögött, amelyek erőteljességét felerősíti a szürke 
falfelület, ott rejtőzik a művészt mélyen foglalkoztató „egyszer min-
den elmúlik” gondolat. Valószínűleg ez is befolyásolta korábbi döntése 
megváltoztatásában. Az eredetileg megsemmisítésre ítélt alkotás alko-
tóelemei, részben környezetvédelmi meggondolásból az újrahasznosí-
tás szellemében, másrészt a szerény anyagi lehetőségekkel rendelkező, 
de a kortárs művészt iránt fogékony látogatókra gondolva, a kiállítás 
bezárása után (2017. szeptember 27.) szimbolikus összegért bárki által 
megvásárolhatók lesznek.

A monológ fogalmát kiterjeszthetjük az egyes műtárgyról a teljes 
alkotási folyamatra is. A teremtő aktusok monológjai szabják meg a 
művészi tevékenység minden apró részletétét. A „klasszikus” idők-
ben egyszerűbb volt a képlet, hiszen a művészet sokkal szorosabban 
kötődött néhány primer tradícióhoz, melyek aztán kijelölték a lehe-
tőségeket és megszabták a korlátokat. Ma már a kulturális szövedék 
szétszakadozóban, azokat az egyéni látásmódok igyekszenek össze-
tartani, avagy tovább lazítani, feszegetni. 
A monológ fokozott önreflexió, de nem a magára hagyatottságot, 
kóros befelé fordulást, vagy a külvilág kirekesztését jelöli. A monológ, 
paradox módon, intenzív dialógusokból épül fel. Az ember egyaránt 
rendelkezik öntudattal és a világ önképével. A művész végtelenített 
monológjai az én belső tartalmain és a társadalmi-kulturális infor-
mációk bonyolult dialógusán alapszik: erre bizonyság minden művé-
szi projekció. 
Ötvös Zoltán eddigi életműve a művészi monológ összetettsé-
gét (is) demonstrálja. Nem véletlen volt tél végi kiállításainak címe: 
Monológ. Igen, két kiállítása, ami egy. Egy monológ a Fészekben, egy 
a Neonban.1 A monológ tehát minimum két pólusú aktus. A művész 
útjai, ha tetszik, sétányai, sugárútjai, hol eltartanak egymástól, hol 
párhuzamosan futnak egymás mellett, hol pedig metszik egymást. 
A monológ több szólamban szól, miközben egy életmű koherenciájá-
ért, egynyelvűségért, megint csak némi paradoxonnal, a művek több 
pólusú kommunikációja a felelős. Különböző műfajok, képtípusok, 
technikai megoldások bontják ki a témát, hogy aztán az egyes alko-
tások más-más tónusokkal járuljanak hozzá az egész láttatásához, és 
ahhoz, hogy az egész miféleképpen alapszik az autonóm egészként 
létező részelemeken. A táj képe állandó mozgásban van. Ez azért is 
lehet így, mert Ötvös elszakadt a jellemző alkotói folyamat sorren-
diségétől: nem az olajképek jelentik a végállomást, hanem a rajzok 
és az akvarellek.

1 Ötvös Zoltán: Monológ. Neon Galéria, Budapest, 2017. február 7–25.; Fészek
Galéria, Budapest, 2017. február 7 – március 3.
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Gerle Margit 17 új grafikájának egy része nátron- és csomagolópa-
pírra, míg a többi akvarellpapírra készült. A művésznek a hordozó 
felület mindig csak másodlagos; az, hogy valaki kizárólag Fabiano 
papírra dolgozik, még nem garantálja a minőséget. És ez fordítva 
is igaz: szélből, homokból, vízből, hulladékból is lehetséges kiváló 
műtárgyat csinálni. A fehér, sárgás, barnított háttereken különböző 
organikus alakzatok tűnnek fel, melyek áramló mozgásban, folyon-
dárosan összekapcsolódva feleselnek egymással. A művekbe bármit 
beleláthatunk, hiszen ezek az amorf foltok, pacák, szerves fragmen-
tumok mindenkit más-más valós formációkra emlékeztethetnek.  
Az amőbák, sejtek, a zoológia és botanika mikrovilágaira hajazó 
művek a rajzok virtuális teréből kilépnek, s a harmadik dimenzióba 
terjeszkednek azáltal, hogy mozgásfázisokat rajzolnak ki, fénnyel-
árnyékkal játszva ellenpontoznak a részletek, miközben rések, lyukak 
nyílnak ki testeiken, Gerle a biomorph formák kontúrjait gazdagon 
tölti fel: satíroz, pöttyöket, foltokat telepít beléjük, páva-mintázat, 
bagoly-szemek tűnnek elénk. Ez egy árnyékos-árnyékolt világ, ahol 
tépett, szélfútta, egérrágta részletek, tekergő kacsok, sugaras indák, 
burjánzó mikrovilágok állnak össze, hogy egy művészeti makrovilágot 
hozzanak létre. Nem mindig békés ez a folyamat, hiszen a lágyan haj-
lított kontúrok néha ragadozószerű karmokat, tüskéket növesztenek. 
Másutt tobozokra, tulipánokra emlékeztető nyúlványok is felsejlenek 
a peremvidékeken. A színvilág hol minimalizált, csak a fehér-fekete 
és ezek köztes árnyalatai dominálnak, míg másutt piros-zöld-kék-
sárga-barna leheletnyi kolorítás jelenik meg a sziluettek szaggatott 
szélein, de van, hogy a képtéren belül is színezi a motívumot. Fekvő 
és álló formátumú grafikai lapjai közül is kiragyog az utolsó munkája, 
négyes osztású műve, melynek eredetéről elmondta, hogy kertjében 
különböző napszakokban fotózta a fák vetette árnyékokat, majd azo-
kat rajzolta meg, egészítette ki, parafrazeálta. A kereszt alakban instal-
lált, negyedelt mű lapjai között pár centis fehér járatok húzódnak, de 
még így is egyértelmű az összetartozó vonalvezetés. A háttértörténet 
nélkül is világos a vegetációra való utalás, hiszen a fa törzse, koronája, 
folyondárok, ágak és gallyak szövevénye rajzolódik ki, de ha közelebb 
megyünk a képhez, akkor halványan látható, hogy ez a mű is színe-
zett. Egy másik négyes sorozatán is amorf a berendezkedés, ám hang-
súlyos fekete csíkok/sávok tördelik meg a műveket. A tus, filc, színes 
ceruza alapú munkákon ugyanúgy megjelennek pöttyös, foltos, szeles, 
hullámzó, tördelt, szaggatott motívumok, de ez már egy sokkal erő-
szakosabb világ. Ha a korábbiak a növényi-állati létre utalóak, akkor 
ez inkább az emberre vonatkoztatható, mert a drámaibb fogalmazás 
megtöri a korábbi munkák szelídségét.

A pályája elején keramikusként, majd építészeti munkákkal is 
foglalkozó, képzőművészként jegyzett Gerle Margit tárlatán 12 absz-
trakt kisplasztika is található. Három színezetlen, rétegelt fából van 
megszerkesztve. Itt látszik az architektonika hatása, hiszen a térbe 
léptetett lebegő/levegős munkái ugyanolyan stabilan állnak meg 
három alátámasztási ponton, mint azok, amelyek több ponton éri-
ntkeznek a posztamenssel. A többi térplasztika egy különleges any-
agból készült. Gerle a hat rétegű páncélkartonra Hollandiában lelt 
rá, ahova 2000-ben ösztöndíjasként hívták meg. Hertogenboschban, 
az Európai Kerámiai Központban a világ számos országából érkező 
ipar- és képzőművész, valamint építész kollégájával együtt anyagkí-
sérleteket folytatott. Ezek lényege a különböző anyagok – így például 
a papír és az agyag – összeilleszthetőségének, egymáshoz való rög-
zítésüknek, csapolásuknak lehetséges variánsai voltak. Kutatásai 
során a szilárdságra, időállóságra is ki kellett, hogy terjedjen a figy-
elme, hiszen a papírpép öntésének ugyan különböző módszerei van-
nak, ám a fő szempont mégis az volt, hogy új esztétikumot, új értéket 
tudjon teremteni egy eddig ismeretlen terepen. Nem véletlen, hogy 
munkamódszeréről Japánban előadások tartására kérték fel.
Az itt kiállított páncélkarton művei egy része színezetlen, monokróm 
halványbarna, míg vannak olyanok is, melyek rózsaszínre, sárgára, 
lilára, halványzöldre, alig-kékre színezettek, ám oldalaikat mindig 
az eredeti, rétegelt állapotukban hagyja meg. A fekvő és az ég felé 
törő művek egyensúlyi helyzetre törekszenek, bármennyire is légie-
sen instabilnak tűnik alátámasztásuk. A munkák aszimmetrikusan 
építkezve kapcsolódnak egymásba. Testük hol behorpadó lyukakkal, 
hol hosszúkás féregjáratokkal kinyílik, átláthatóvá, átjárhatóvá válik. 
Fragmentumaik hol háromlábú lényként támaszkodnak a talajra, hol 
pillangószárnyakat növesztve repülni vágynak vagy éppen hídként 
kötik össze a részleteket.

További monológteremtő összetevőkhöz jutunk, ha az egyes művek, 
műcsoportok keletkezéstörténetéhez nyúlunk. A várost – Marseille-t 

– két városrész segítségével idézi meg a festő: az egyik a Prado sugárút 
kettős fasora, míg a másik az egykoron a nagykereskedők rezidenci-
áival övezett Canabière, melyhez egy régi képeslap szolgált előképül. 
Ötvöst szoros kapcsolat fűzi ezekhez a helyekhez. Mert a monológ nem 
hirtelen szeszély! A művész többször járt a dél-francia nagyvárosban, 
és már többször belefogott ezeknek a témáknak a megfestésébe. 
Ötvös képi világát mindig is átjárta a személyesség.
A téma, az ahhoz kapcsolódó emlékek, benyomások egymásra tor-
lódnak az alkotásokban. A posztmodernbe merített alakok, a 19. szá-
zadi épületek, a szimbolikus alakzatok, Marseille kedélyes aranykora 
beazonosíthatatlanná teszi a képek időbeliségét: vonatkozik ez a lát-
ványra, de a mű keletkezési idejére is akár. 
Fontos szerephez jutnak a múlt idejű staffázs-figurák is a képeken, 
melyek nem egyszerűen a primer optikai izgalmak kedvéért kerül-
tek a felületekre. Ezek az emberalakok anekdotáznak, történeteket 
mesélnek egy kicsit filozofálnak, ergo dialogizálnak, monologizálnak. 
A jó bornak hosszan lecsengő zamata, ezeknek a képeknek pedig 
tartósan megmaradó hangulata van. A hangulatok intenzitása jel-
lemzően gyengébb az érzelmekénél. De ez a „gyengébb intenzitás” 
nem leminősítés. Míg az érzelmek erőteljes reakciók a környezetre, 
a környezeti változásokra, a hangulat viszont jóval tágasabb lelki álla-
pot, az adott pillanatot egészen távoli létélményekig nyújtja. Ötvös 
képei hosszú és pozitív amplitúdón egzisztálnak. Finom érzékiségü-
ket a Mediterráneum szavatolja, távoli mandulafenyő-illat, derű és 
napérlelte színek. Képeinek fegyelmezett, de nem szigorú struktú-
ráihoz puha finomságú meglepetések ütköznek, amit a melankólia 
ugyanúgy átölel, mint a friss felületekből s a szabadon mozgatott figu-
rákból áradó, sajátos humor. Ebben a hangulatban jó lenni.
Ötvös művészetében a táj áll a központjában, a táj, amellyel mindig 
történik valami.
Ötvös számára azért kell a tájélmény, hogy képpé rendezze azt, még 
hozzá úgy, hogy abban ne a valóság tetten érése, a valóság másának a 
leképezése vagy az érzelmek erőteljes projekciója, esetleg a táj teljes 
átírása valósuljon meg – ennél sokkal árnyaltabb művészi szándékok 
vezérlik. A táj ősi matériája elemi struktúrákat, alapvető képi rend-
szereket, új művészi lehetőségeket kínál a számára: a táj által mindig 
rendelkezésére áll a fény, a kompozícióval való szabad kísérletezés 
valamint a képi hozzárendelések lehetősége.
Hogy még összetettebbek legyenek ezek a monológok, Ötvös olyan 
képeket is beemel a művészetébe, amelyek a további áttételeknek 
köszönhetően egyre távolabb kerültek például Marseille köztereitől, 
és immár egy másik történetbe, egy másik vízióba, hangulati mezőbe 
visznek bennünket. Darazsak zsongnak a fasor fölött, álomképpé 
lényegül Canabière enyészpontja körüli terület, és néhány ember-
alak Ötvös korábban használt szimbólumainak alkotóivá válik. 
Monológok: van miről beszélgetni! 
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