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Kihívás élménykeresőknek

A Lakner-legendákat sokan ismertük. Egy magyar festő, aki Berlinben 
lett naggyá. Igaz, voltak néhányan – Hantai Simon, Csernus Tibor, akik 
Párizsban találták meg magukat, vagy Dús László, aki Chicagóban tudta 
kibontakoztatni  tehetségét  – de Lakner Berlinben lett világhírű, nemzet-
közi kiállítások sztárja, egyetemi tanár. Én láttam az 1990-es Velencei Bi-
ennálét, a Magyar Pavilonban Fehér László képei voltak láthatók. A Ber-
lini Pavilonban pedig lakner lászló munkái is helyet kaptak. Büszkeség 
töltött el, de ez nem lett volna hír a Fejér Megyei hírlapban, ahol akkor 
épp töltöttem a kolumnákat. Kissé csodálkoztam is, hogy miért nem ke-
rült korábban haza életműve, miért késik hazai (újra) felfedezése. Aztán 
ahogy jobban utánanéztem, 2004-ben rendezett neki a Ludwig Múzeum 
egy átfogó kiállítást, s azóta ezt az „áttekintést” követik a kisebb, vidéki 
intézmények is. Nincs könnyű helyzetben, aki e sokféle műfajban, anyag-
gal és felfogásban dolgozó művész munkáit valamiféle egységben akarja 
bemutatni. Szerencsére akadt egy avatott, fi atal művészettörténész, aki 
utánajárt egy-két dolognak, s kismonográfi ája is sok helyütt kapható a 
művészről. Ő volt az, aki előkerítette a festő 1960 készült, korai munkáját, 
amelynek a következő a címe: Varrólányok Hitler beszédét hallgatják. Az 
elveszettnek hitt mű ma a Szépművészeti Múzeum kollekciójában van. 
Nos, ezzel a címmel és képpel még ma is akadhatnának bajok.

A veszprémi kiállítás a Művészetek Háza Vass Gyűjteményben nyílt, 
július elején, Áttekintés/Monochromia címmel. 

Talán a Lakner-művek hazai (vidéki) ismertetését a közönséggel nem 
e műfajban kellett volna kezdeni. Laknernak vannak befogadhatóbb al-
kotásai is, akár a ‘74 előtti időszakából. A megnyitó Fehér Dávid is utalt 
erre, amikor azt írta/mondta: „…ezzel függ össze, hogy életművének 
rendkívül fontos – ám mindeddig feltáratlan – csoportját alkotják a mo-
nokróm alkotások.” Persze, ha belegondolunk, e műfaj elkötelezettje a 
Művészetek Háza Veszprém, s több kiállítás is ezeket a leegyszerűsödött, 
egyszínű képfelületeket favorizálta, akkor megérthetjük a témaválasztást. 
Az élménykereső érdeklődő feltehetően jobban járt volna az Iparterv, a 
pop art vagy más fi gurális korszak műveivel. Fehér Dávid a következőket 
írja még a monochromiával kapcsolatban: „Lakner nem tér ki a festészet 
válságának, ciklikus halálának és feltámadásának kérdése elől, művésze-
tében folyamatosan rákérdez a festészet helyzetére, kereteire és keret-
rendszereire. Lakner nem tekinthető monochrom festőnek, és olyan mű-
veket sem alkotott, amelyek radikális festészet tendenciájával hozhatók 
összefüggésbe. A monochromia és színredukció Lakner művészetében 
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nem programnak, hanem inkább eszköznek tekinthető szinte a kezdetek-
től fogva.”

Fehér Dávid bemutatja a monochromia útját, rávilágít az Yves Kle-
in-i kék jelentőségére, Lakner vonzódására a „színtelenséghez”. A 
Duchamp-képek átdolgozását is a helyére teszi. Ám olyan összefüggések-
ben mutatja be lakner törekvéseit, amelyeket a hazai közönség nehezen 
tud követni. A „pasztózusan felvitt fehér festék” átváltozásai – aminek 
számos változatával találkozhattunk a kiállításon – sejtetik, milyen elgon-
dolások vezették a művészt Németországban, a hetvenes évek végén, ami-
kor megszabadult a hazai kényszerektől…

A veszprémi tárlat sorozatokat mutat be, többek közt ebből az időszak-
ból is. A fehér ecsetnyomok előbb simán, majd mind rusztikusaban veszik 
birtokba a felületet. Ahogy láttuk: Lakner is csupán technikai kísérletek-
nek tekinti a variációkat, a monochromia különböző stációit, sok képének 
adta a cím nélkül címet. a fehér képek mind nagyobbak, egyre fonto-
sabbakká válik az ecsetnyomok rusztikus nyoma, ritmusa, kiemelkedése. 
Ám már itt találkozunk a Kövek Netanjáról című képpel, mely régészeti 
kődarabok felhasználásával készült. A fehér-sárga mű játékos elemként 
használja fel a kőmaradványok darabjait, így találkozik az ősi elem a ma 
konceptuális elképzeléseivel. 

A Duchamp-festmények sora következik. A fehér színt felváltja a kék, 
sőt, a képeken – halványan, de kivehetően – írásjelek, alakzatok tűnnek 
fel. A rejtélyes formák, rovarszerű lények benépesítik a felületet, fel-
szabadítva annak dinamikáját. a Magyar furulya is itt kerül elénk, mint 
plasztikai elem. Feltűnik a sárga sávokat, vonalakat váltogató képek sora, 
melyek ritmusa ad bizonyos élményt a szemlélőnek. Plasztikai elemnek 
tekinthető a Kínai esőkabát, az 1950-es évekből vagy Zen dob, mely a mű-
vész orientalisztikus vonzódását mutatja. a cím nélküli képeken, a vo-
nalak mellett virágszerű formációk jelennek meg, a sárga pirosra vált. A 
kör motívumok után találkozunk két ovális, gyerekrajzokat idéző piros 
fejjel is, ami számomra meglepetés volt, az Ima című mű. Egy nagyméretű 
férfifej, sárgás, homokszerű felületen, a meztelen arc, amint összes alak-
zatával, az orr, a szem, a száj kitágul, mint egy sivatagi, álomszerű jelenés 
tűnik el/fel a szemünk előtt. Tanúsítva a monochromián túli műformák 
elevenségét. Ha már a portréknál tartunk, láthattunk egy Petőfi-portré 
tanulmányt is, egy befejezetlen festményt, amely véleményem szerint igen 
jó próbálkozás, kár, hogy nem készült el teljesen. 

Az emeleti teremben számos, a monochromiához közelítő kép kapott 
helyet. A fehér, kék cím nélküli művek apró motívumokkal vannak –  
spontán módon – teleszórva, az ismétlődés, a játékosság, a láttatás öröme 
alakítja ki itt a végső eredményt.

Egy hazatelepülő, nemzetközileg ismert, számon tartott mester műveivel 
ismerkedhettünk meg a veszprémi kiállításon. a színek és formák eredeti 
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előadása, a (maga)biztos építkezés, a mesterség birtokbavételének és fel-
használásának különleges megmutatkozásai kápráztatták el a tájékozódni 
vágyót. Lakner a mi festőnk – a miénk is –, s ezt számos dolog megerősíti. Ő 
is fontosnak tartja a hazai kötődéseit, szakmai teljesítményéért megkapta a 
Kossuth-díjat, jobb megismertetése pedig muzeológiai feladat. 

hogy hogyan lehet áthidalni a nemzetközi ismertség szintjeit és az  itt-
honi tájékozottság hiányosságait, az előttem egy rejtély. Az internacioná-
lis folyamatok és a „provinciális konzervatizmus” ellentéte miként oldha-
tó fel, erre nehéz a válasz.

a veszprémi kiállítás feltétlenül a megoldás irányába tett érvényes lé-
pés.  Az is, hogy mára felkészült művészettörténészek, kutatók végzik az 
évtizedek alatt elmaradt munkát. Fehér Dávid Lakner 1974-es „semmibe 
ugrását”, disszidálását egy termékeny gesztusnak láttatja, melynek ered-
ményeivel ma szembesülünk.  

(Áttekintés/monochromia – Lakner László-kiállítás a Művészetek Háza 
Veszprém – Vass Gyűjtemény)
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