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transz állapotát előadó és közönsége egy-
szerre élhesse át. Ekkor médiummá lesz 
mindenki, aki akkor és ott kapcsolatba 
kerül a folyamattal. Amint hagyjuk a han-
got áramlani jelen időben intuitív módon 
kialakított struktúráink – a valós idejű 
komponálás és megszólaltatás – segítsé-
gével, voltaképpen az egónkkal is hátrébb 
lépünk. A zene, a hang világa sokkal fonto-
sabb lesz, mint az, hogy ki a „zeneszerző”, 
az „alkotó” és az „előadó”. Esély arra, hogy 
a szabadimprovizáció, mint önálló hang-
művészeti ág (hasonlóan a hanginstallá-
ció-művészethez) a hangnak, mint a tisztán 
megjelenő fluxművészetnek legyen a közege. 
Király Ernő élete utolsó időszakában a 
grafikus zene mellett a lejegyzés nélküli 
improvizáció gyakorlatával is foglalkozott. 
Ehhez szintén a népzenében találta meg 
a forrást. Gyűjtőmunkája során egy alka-
lommal a citerája hangolásáról kérdezte az 
adatközlőjét: „Megkérdeztem egy bácsikát: 
’Hogyan hangolja ezt a hangszert?’ ’Hát 
a hangomhoz.’ ’És a kísérőhúrokat?’ ’Hát 
azok csak úgy dorombolnak.’ Nem hangolta 
a hangszert, húrok helyett meg villanydró-
tokat húzott fel. Ha ez őt nem zavarja, és ez 
jó neki, akkor nekem miért ne lenne jó?”19 
Király Ernő a zeneszerzői attitűd helyett 
a performativitást, az élő művészetet és 
végső soron a hangokkal való közvetlen 
foglalkozást választotta. A zeneszerzői 
szándékok nem befejezett, lezárt képződ-
ményeket hoznak létre, hanem dinamikus 
kapcsolatban maradnak művei létrejöt-
tének folyamataival. Tim Hodgkinson 
írta a megvalósult és a meg nem valósult 
hangokkal kapcsolatban: az improvizáció 
során a le nem játszott hangok a megszó-
laló hangokkal összefonódva finomszerke-
zetű jelenlét-mezőt hoznak létre,20 alternatív 
valóságokat nyitnak meg, amelyek bensőnk 
Ideiglenes Autonóm Területei (Hakim Bey) 
lesznek. Szabad zónák, ahol a „zeneálmok”  
(Gyulai) megtörténnek, emlékük pedig éle-
tünk végéig velünk marad.

19  Sőrés Zsolt – Tsss: I. m., 41.
20  „Az egyik oka annak, hogy az improvizált zene 

lényegéből fakadóan élő zene, éppen az, hogy az 
előadás során olyan zenei hangokról is tudomást 
szerez az előadó, amelyek ténylegesen nem hangza-
nak el – látod, ahogyan John Russel keze nekikészül 
egy akkord lefogásának, közelít a húrokhoz, aztán 
félúton mozdulatlanságba dermed, éppen, mielőtt 
lefogná őket. Más szóval: adott egy nagyon gazdag 
zenei mező, amelyben a ténylegesen meg sem 
történő lehetőségek valóban jelen vannak, sőt 
igencsak erősen éreztetik jelenlétüket.” Tim 
Hodgkinson: Egy szarkasztikus hallgató migrénjei. 
A konkrét zene problémái. Ford. Haklik Norbert. 
In: Magyar Műhely 2001, 39:1 (116), 29.

A német filozófus, Joachim Ritter az európai kultúrtörténet fontos ese-
ményeként ír 1336. április 26-ról, arról a napról, amikor Francesco Petrarca 
megmászta a Mont Ventoux-t. Kétségkívül ez lehetett a szellemtörténet 
legfontosabb hegymászása, hiszen Ritter szerint ez az első elméleti síkon 
is reflektált esete „a természethez mint tájhoz való esztétikai viszonyu-
lásnak”.1 A táj ennyiben nem más, mint a távlatból szemlélt természet 
látványa és az ebből származó esztétikai tapasztalat, ami egyfajta dis-
tanciát is hordoz magában. Petrarca felülről tekintett rá az őt körül ölelő 
természetre, és valami olyasmit látott, amit a helybéli pásztor sosem ért-
hetett meg, hiszen benne létezik abban a világban, amit a költő a hegy 
megmászása után kívülről és magasról tekinthetett meg. A táj szükségsze-
rűen megfoghatatlan és távoli – elérhetetlen, mégis jelenlévő. Van ebben 
a kettősségben valami borzongató, amit talán a fenséges kategóriája ír le 
a legpontosabban.
Évszázadokkal később Bernáth Dániel2 több ízben is megmászta a Mát-
rát, és feltételezem, hasonló dolgokat élhetett át, mint Petrarca a Mont 
Venoux tetején. A hegy flórája és a táj esztétikai és egzisztenciális tapasz-
talata festészetének alapanyagává és mozgatórugójává vált. A természeti 
formák szimmetriái és aszimmetriái, a faágak, gallyak és kérgek kiszámít-
hatatlan, göcsörtös felületei és kontúrjai adták a Bernáth által megterem-
tett absztrakt képi világ kereteit – nemcsak metaforikusan, hanem a szó 
legszorosabb értlemében is. Az Organic frames című sorozat (2014–2018) 
darabjai sajátosan ötvözik az organikus és a geometrikus formarendsze-
reket3 – a vakráma és a képek pereme a széldeszkák belső törvényszerűsé-
geit, görcseit és göcsörtjeit követve görbül, hajlik. A táblaképek hullámzó 
formáiba és kontúrjaiba beleláthatók a hegyvonulatok görbületei, az erdei 
ösvények és fatörzsek kanyargó vonalai, a lehulló falevelek szegélyének 
rajzolatai. A természet, a táj, a mátrai közeg a szó legszorosabb értelmében 
bennük él, mintegy elrejtőzik a kép síkja mögött.

1  Joachim Ritter: A táj. Az esztétikum funkciója a modern társadalomban, in: J. R: Szubjektivitás. 
Válogatott tanulmányok, Ford. Papp Zoltán,Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 2007. 113. skk. 
(idézet helye: 120.)

2  https://www.bernathdaniel.com/
3  Erre utal az Organimetry kiállításcím is. Bernáth Dániel: Organimetry, Art+Text, Budapest, 

2016. november 21–22., ld. https://www.artplustextbudapest.com/organimetry

A kép felülete azonban ellentmondani lát-
szik az organikus mélyszerkezetnek: harsány 
ipari színek vetülnek egymásra, illékony 
festett keretek olvadnak össze, amelyek 
képbe komponált képekként is leolvasha-
tók. Mark Rothko elomlóan puha foltjai-
nak, James Turrell megfoghatatlan, mégis 
intenzív fénymezőinek, színsíkjainak poszt-
indusztriális variánsai, amelyekben éppúgy 
benne rejlenek az op-art (például Wojciech 
Fangor) és a colour-field painting (például 
Barnett Newman) fontos tanulságai, mint 
az új absztrakt tendenciák, például David 
Ostrowski festészetének reminiszcenciái.
Rothko – Bernáth Dániel számára vállaltan 
fontos – festészete pedig visszavezet Petrarca 
túrájához. Robert Rosenblum híressé vált 
kötetében4 a német romantikus festészet 
tájfelfogásában rejlő fenséges tapasztalat 
továbbélését vizsgálta a rothkói és newmani 
absztrakcióban: a monumentális színmezők 
kapcsán gyakran írják le az „absztrakt fensé-
ges” szókapcsolatát. Rothko színmezői előtt 
állni olyan, mint a hegytetőre érve szem-
benézni az előttünk megnyíló szakadékkal, 
mint végignézni, ahogy a felkelő nap fénye 
pillanatról pillanatra átfesti a színek, árnya-
latok és tónusok tünékeny fokozatait.
Bernáth Dániel kiindulópontja egyrészt a 
táj tapasztalati anyaga, másrészt pedig az 
absztrakció (fenséges) hagyománya a festé-
szeten innen és a festészeten túl. Művésze-
tének fontos referenciája Piet Mondrian, 
talán nem is elsősorban a művek teozófikus 

4  Robert Rosenblum: Modern Painting and the Northern 
Romantic Tradition: Friedrich to Rothko. New York: 
Harper & Row, 1975

F E H É R  D Á V I D

Felhasított monokrómia

Bernáth Dániel új műveiről*

*  A szöveg Bernáth Dániel kiállítás-megnyitójának – Benáth Dániel: Mountain Mama.  
Négyszoba Galéria, Budapest, 2019. május 31 – július 1. kurátor: Danka Zsófia – szerkeszte-
tt változata.

Sőrés ZsolT hangszerparkja a citrafonnal és a tablofonnal a Positive Noise Trió koncertjén.  
Sound Exchange Fesztivál, Kunstsammlung Chemnitz, 2012. november 18. © Fotó: Igor Krakowiak

A citrafon részlete a Positive Noise Trió (Sőrés Zsolt, Kováts Gergő, Kovács Gergely) koncertjén  
a Sound Exchange Fesztiválon, Kunstsammlung Chemnitz, 2012. november 18. © Fotó: Igor Krakowiak

A Positive Noise Trió (Sőrés Zsolt, Kováts Gergő, Kovács Gergely) koncertje Király Ernő Flora No. 14. című 
grafikus partitúrájából. Sound Exchange Fesztivál, Kunstsammlung Chemnitz, 2012. november 18.  
© Fotó: Igor Krakowiak
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töltése miatt, hanem azért, mert a redukált 
formarendszerek végső soron nem mások, 
mint alapszínekké és alapformákká tisz-
tított tájak és természeti formák: fokozat-
ról fokozatra absztrahált falombok, látké-
pek, amelyek végső soron nem a táj képét, 
hanem a kép táját mutatják fel.
„Colour-field – field-colour” – fogalmaz egy 
megkapóan poétikus szövegében5 Bernáth 
arról, hogy mi foglalkoztatja. A színmező 
számára nem más, mint a fák között fel-
táruló mező (tisztás) színe, amelynek kap-
csán akár heideggeri szóképek, metaforák 
felidézésére is ragadtathatnánk magunkat, 
ha mindez nem tűnne túlzó gesztusnak. 
Hiszen Bernáthot nem a művészetben fel-
táruló (ős)igazság kérdése foglalkoztatja, 
hanem inkább a festészet és a képalkotás 
kereteinek és keretrendszereinek át- és újra-
gondolása. Lényegében a képsík felbontá-
sának (és összeillesztésének) modernista 
alapproblémájára, a szín és a vonal, a tér és 
a sík viszonyára kérdez rá.
Legújabb művei az Organimetry sorozat 
kifordításának is tekinthetők. Ezúttal a 
kép egészének keretei és kontúrjai meg-
őrzik geometrikus tisztaságukat: egyenes 
vonalak alkotta téglaformák, akárcsak az 
ablakkeretek. A képmező belseje azonban 
darabokra hasad. A vakráma keresztléceit 
Bernáth akként hasítja fel, mint a Mátrá-
ban – napról napra – a fatörzseket. A kép-
mező valójában számtalan kisméretű kép 
összessége. A peremek és hasítékok formái 
látszólag esetlegesek, valójában mélyebb 
törvényszerűségeknek engedelmeskednek. 
Patetikusan nevezhetnénk ezt a természet 
törvényének, vagy akár a fa akaratának, a 
médium belső struktúrájának is. A faanyag 
évek, évtizedek, olykor évszázadok során 
növekvő rostjai, görcsei, hajlatai szerint 
hasad fel. Bernáth láthatóvá teszi az anyag 
láthatatlan, belső struktúráját.
A képsík ezúttal éppúgy felhasad, mint  
– a művész által említett másik referencia –  
Lucio Fontana felhasított vásznai ese-
tén. A felület Bernáthnál is monokróm, és 
ennyiben visszavezethető egy másik nagy 
festészeti hagyományig, amely a táblakép-
festészet végső határait, végpontjait kutatja. 
Egyik oldalról utalhatunk a mindent kitöltő 
űrre, aminek Yves Klein talált formát, másik 
oldalról pedig a láthatlanság és látszólagos 
színtelenség ikonikus dimenzióira Kazimir 
Malevicstől Ad Reinhardtig. Bernáth egyik 

5  Bernáth Dániel: Organic Frames, kézirat, 2019

töredezett képe ultramarin (majdnem Yves 
Klein-kék), és egy egész sorozatnyi fekete 
felületű képet alkot, köztük egy feketeszínű, 
monumentális képpárt. A monokrómiát 
felülírják azonban a hasítékokból épp fel-
sejlő göcsörtös belső képszélek élénk – olykor 
egymásba tűnő, szivárványszerű – színei.  
A monokróm síkfelület és a görbülő szegély 
finom színhangzatai és reflexei távolról 
idézik a radikális festészet minimális képi 
effektusokra épülő vizuális megoldásait.
Ahogy az Organimetry esetén, ezúttal is 
sajátos kettősséget érzek a felület a manu-
ális kézjegyet teljesen elrejtő, szinte ipari 
karaktere és a mélystruktúra organikus (és 
talán archaikus) vonásai között. A felhasí-
tott faanyagot beburkolja, eltünteti, körül 
öleli a mesterséges, ipari színekkel bebo-
rított, olykor egyenesen a design világát 
is idéző festett képmező. Mintha Bernáth 
nemcsak a képsíkot magát, hanem a hasí-
tékok közötti levegőt, a kompozíció részévé 
avatott hiányt, a kép egészének fontos ele-
mévé emelt semmit is megformálná. Képei 

lebegnek és lélegeznek. Mintha egyszerre viszonyulna a természet és a 
táj tapasztalati anyagához Petrarca távolságtartásával és az öreg pásztor 
közvetlenségével.
Ezt a kettősséget fokozza a művek formátuma is: Bernáth szinte kizárólag 
függőleges képmezőket alkot, és bár legújabb műveinek készítése során 
elgondolkodott a horizontális formátumon, végül mégis a vertikális mel-
lett döntött. Az angol nyelv találóan nevezi az előbbi (fekvő) formátumot 
landscape-nek, az utóbbit (állót) pedig portraitnek. Bernáth művei bár 
tájak emlékeit idézik, mégis portrait-formátumban készülnek. Mondhat-
nánk, a táj portréiként nézhetők, ám valójában emberléptékű testekként, 
sajátos szubjektumokként is megközelíthetők. Egyszerre közeliek és távo-
liak, egyszerre utalnak mikro- és makrostruktúrákra: egyrészt olyanok, 
mint a szikkadt talaj finom repedéshálójának, a csempék hajszálrepedé-
seinek közelnézetei, másrészt azonban nagyléptékű tájak légifelvételeihez 
is hasonlatosak.
Bernáth korábbi kiállítása6 kapcsán különféle szókapcsolatokkal kísérel-
tem meg jellemezni az alkotásokat. „Szétszerelt festészet” – jegyeztem fel 
magamnak, miközben a konstrukció és a destrukció kettősségén töpreng-
tem. Hiszen Bernáth a konstrukcióit az anyag destrukciója során alkotja 
meg, az építés előfeltétele a rombolás. Erről eszünkbe juthatna az ember 
és természet napjainkban egyre kritikusabbá váló viszonyának kérdése 
is (amely végső soron már évszázadokkal ezelőtt, Petrarca túrája kapcsán 

6  Balázs Nikolett – Bernáth Dániel: Game of Snakes, Telep, Budapest, 2019. március 21 – április 4.

Bernáth Dániel
Mountain Mama no7, 
2019, akril, vászon, 
84 × 50 cm

Benáth Dániel
Mountain Mama, 2019, Négyszoba Galéria, Budapest (részlet a kiállításból)

Bernáth Dániel
Mountain Mama no15, 
2019, akril, vászon, 
50 × 42 cm
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megfogalmazható volt). Ennél is hangsúlyo-
sabbnak érzem azonban azt, hogy itt a tábla-
képnek mint műformának az újraépítéséről, 
illetve az absztrakt festészet eljárásainak 
és hagyományainak remixeléséről van szó.  
Az absztrakt képépítés napjainkban lehet-
séges útjainak feltárásáról, ami Bernáthot 
számos kortársához köti. Az egymással 
érintkező színsíkok pszeudo-kollázsokhoz 
és pszeudo-nyomatokhoz hasonlatos min-
tázatait megalkotó Szinyova Gergőhöz, az 
iparilag előállított, szabványosított polcrend-
szerekkel kombinált polikróm-monokróm 
színfelületekből építkező Kristóf Gáborhoz 
vagy a különböző módszerekkel megmunkált 
képtáblákból átmeneti képeket (Temporary 
Images) megalkotó Nemes Mártonhoz, de 
utalhatunk előzményként a monokróm felü-
letek és a képszélek poézisét tematizáló Erdé-
lyi Gábor művészetére is. Absztrakt kortár-
saitól leginkább talán az organikus világhoz 
fűződő szoros viszonya választja el Bernát-
hot, aki nem tagadja meg, mégis átalakítja-
újragondolja a (soft edge-dzsé írt) hard edge 
ipari látványvilágát.

A Torture Garden című kiállítás radikális állásfoglalás a festészet 
taktilis, testi érzetekhez erősen kötődő aspektusa mellett, az organikus 
absztrakciót meghatározó diskurzus vizuális összefüggésrendszerén belül. 
Emellett egy olyan művészeti párbeszédhez kapcsolódik, amely a festészet 
kortárs lehetőségeit szélsőségesen szubjektív magánmitológiákban keresi, 
nem pedig normalizált vagy racionalizálható szimbólumrendszerekben.
A test primátusát hangsúlyozó és saját anyagiságukat felfedő képek zsi-
geri szinten lépnek működésbe. Minden egyes gesztus emlékeztető jelként 

funkcionál: egy verbalitás előtti, artiku-
lálatlan történetet idéz fel, mely valahol 
mélyen az erekben, a húsban, a csontok-
ban tekeregve kerüli el a definiálhatóságot.  
Az elme, a lélek és a test közös feketedobozát 
lehetetlen feltárni. A valódi jelentés mindig 
az érzékiség súlyos tömegébe szökik vissza.  
Ez az a szféra, ahol megfogalmazódik az 
álmok és fantáziák felidézése során folyton 
elillanó lényeg, amiben megtestesülni lát-
szik a kínzás során késekkel megközelíthe-
tetlen identitás. Ezek a festészetként szcení-
rozott mesék belépési pontokat biztosítanak 
a nézőnek, de kivezető utakat már nem 
ajánlanak fel. A szemlélő – veszélyeztetve 
saját integritását – széthulló narratívák labi-
rintusában bolyongva követi a felkínálkozó 
nyomokat és töredékeket a kollektív emléke-
zet territóriuma felé.
A figuralitás, a testszerűség csak utalás 
szintjén, olykor rejtetten, mint a nyomha-
gyás elkerülhetetlen következménye jelent-
kezik a vásznakon. A nagyléptékű munkák 
a nézőt az adott képi tér kellős közepébe 
pozícionálják, a festményt a tudat átme-
neti kontextusaként feltételezve. Ebben az 
új viszonyrendszerben a befogadó önnön 
testének örökös megpróbáltatásai helyett 
a festék f lórájának szenvedéstörténetét 
kezdi el figyelni, a saját természetéből kive-
zetett, átlényegült matériát. Az anyag for-
málódását a festés folyamatába süllyedő, 

V E T Ő  O R S O L Y A  L I A

Torture Garden / Kínok kertje
Cservenka Edit, Vető Orsolya Lia és  
Zuzana Zurbolová kiállítása

E Q O ,  S p i š s k ý  H r h ov,  S z l ov á k i a

2 0 1 9.  o k t ó b e r  2 9  –  n ove m b e r  3 0 .

„Akár egy halom hasított fa, / hever egymáson a világ” – idézem József Attila 
az évek során közhellyé koptatott sorait,7 rádöbbenve, hogy Bernáth művé-
szete lényegében az egymáson heverő hasított fák látványából indul ki, és 
emeli azt egy másik dimenzióba. A gondolat megint csak fennkölt dolgok 
megfogalmazására késztet, de a kiállítás és a legújabb műcsoport címe óva-
tosságra int. Hiszen Bernáth nem József Attila klasszikus versét, hanem 
inkább John Denver country zenész 1971-es dalszövegét idézi, amikor kiál-
lításának a Mountain Mama címet adja.8 A cím az „anyahegyhez” tapadó 
mitikus-archaikus képzetekre utal, ám a popkultúra szűrőjén keresztül.  
A popkulturális referenciákban rejlő játékosság éppúgy fontos aspektusa 
Bernáth új műveinek, mint a felidézett referenciák és kérdések súlyossága.
A táj és a színmező-festészet fenséges vonásai a szó szoros értelmében is új 
fénytörésbe kerülnek, és talán nem is szükséges komplex művészettörténeti 
és képelméleti eszmefuttatás a művek befogadásához. Elegendő elképzel-
nünk, mit láthatott Petrarca a Mont Ventoux csúcsán állva, és mit láthat 
nap, mint nap Bernáth Dániel a Mátrában, miközben a Country Roads cím 
dal refrénjét dúdolja. Úgy sejtem, Bernáth új művei ennek az alapélmény-
nek adnak absztrakt tisztaságú formát, miközben újra és újra megfogalmaz-
zák a kérdést: miként lehet (tábla)képet alkotni a világról a 21. században.

A szöveg írásának idején a szerző Kállai Ernő művészettörténészi és műkritikusi ösztön-
díjban részesült.

7  József Attila: Eszmélet (1934), ld. https://mek.oszk.hu/11800/11864/html/1934.html
8  John Denver: Take Me Home, Country Roads, ld. https://www.youtube.com/

watch?v=oTeUdJky9rY (utolsó hozzáférés: 2019. október 10.)

Benáth Dániel
Mountain Mama, 2019, Négyszoba Galéria, Budapest (részlet a kiállításból)

Vető Orsolya Lia
HELIOPURPUR-SOROZAT (9PDM), 2019, olaj, akril, vászon, 60 ×80 cm


