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Erdei János: A köznapok világán átderengő, isteni forma

A Munkácsy-díjjal kitüntetett Lieber Erzsébet pályaképe 

Előzmények és a kezdet

Lieber Erzsébet a harmadik kaposvári művész, akinek munkássága értékét  
– Bors István (1938–2003) és Szabados János (1937–) után – az alkotásai mellett 
Munkácsy-díj jelzi és ismeri el.

Mindhármuk életművét eltérő módon és mértékben ugyan – szerencsére nem 
meghatározta, hanem csak – módosította a művészetet mind a keresztény, mind a 
nemzeti hagyománytól eltéríteni igyekvő ideológiát kiszolgáló intézményrendszer. 
Az egykor a szocialistának hazudott (és még kezdetben sem realista, hanem natura-
lista), napjainkra pedig trendivé átváltozott, nagyrészt multikulturális elvárásrend-
szer következtében Szakács Árpád sarkos szavait idézzük: „A kultúra, ami nemzeti 
identitásunkat kellene jelentse, ma már csak nyomokban tartalmaz magyar jelleget, 
magyar sajátosságot, magyar identitást. Hajdani dicsőséges forradalmainkat esz-
meiségben előkészítő színházi és irodalmi világunk nagyrészt kozmopolita semmit 
mondásokról szól posztmodern keveréknyelven, képzőművészetünk exhibicionis-
ták terepévé silányul.”

Bors István mindezek ellenére és ellenében saját és szuverén mítoszvilágot al-
kotott, és tett láthatóvá plasztikáival. Felesége pedig, a díjjal el nem ismert Honty 
Márta utolsó alkotói korszaka előtt a népművészeti hagyomány motívumkészleté-
nek integrálásával valóban korszerű és éppen ezért maradandó (textíliából illetve 
tűzzománccal megalkotott) látványvilágot hozott létre.

Szabados János képei és felesége, Wéber Klára plasztikái is az elvárt és ezzel 
hivatalossá tett „pszeudo-művészet” ellenében az érvényes forma megtalálásért és 
megvalósításáért vívott küzdelem lenyomatai.

A most kitüntetett Lieber Erzsébet pályája az említett művészekéhez képest  
– csak részben a generációs különbség okán – jóval szerencsésebben alakult. Már az 
általános iskolában a mai is élő László Ferenc a kötelezőt messze meghaladó szinten 
tanította, nem csupán rajzolni. A térábrázolás mellett az ábrázoló geometria alapja-
ival is megismertette. A Táncsics Gimnáziumban pedig szilárd, noha törékeny gon-
dolati alapokat sajátított el. Ruisz György festőművész a tanórák mellett a Balázs 
János rajzkörben is folytatta Lieber Erzsébet szakmai felkészítését – és nem kizárólag 
a felvételi vizsgára.

A szerencsesorozat pedig folytatódott. 
A felvételi vizsgája elsőre sikeres volt – a hallei Képzőművészeti és Design 

Egyetemre jelentkezett. Tanulmányai megkezdéséig mit sem tudott arról, hogy így 
az akkor még internacionalista „pszeudo művészet” talán leggondosabban karban-
tartott rezervátumába került. Főként ennek (és Halléban elmélyített nyelvtudásá-
nak) köszönhetően a magyarországi német alkotók közösségének, a VUDAK-nak is 
tagja és állandó kiállítója.
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A Bauhaus hatása

Még a múlt század harmincas éveiben jött létre az egyik legmeghatározóbb, 
máig nagyhatású művészeti csoport és stílusteremtő iskola, a Bauhaus. (A kulturá-
lis súlypont, a felvilágosodás után kezdődött keletre tolódásának elakadása szelle-
mi-művészeti torlódást és ezzel interferenciát okozott.) A szellemi-művészeti „inter-
ferencia” nyomán kialakuló – napjainkra nagyrészt kulturális vákuumba torkolló –  
szellemi zűrzavarban a Bauhaus-csoport a képzőművészet alapjainak újragondolá-
sára, és ezzel a zűrzavar rendezésére vállalkozott. A világháborúval fenyegető légkör-
ben a csoport nagy része az Egyesült Államokba emigrált, és Chicagói Új Bauhaus 
Iskolaként folytatta – a környezetváltozástól módosult, mert főként az építőművé-
szetre és a formatervezésre koncentrált – tevékenységét.

A világháború után létrehozott „szocialista tábor” minta- és propagandaor-
szága, az egykori NDK Halléban nemcsak összegyűjtötte a nem emigrált alkotókat, 
de lehetőséget biztosított számukra, hogy – mint egy rezervátumban, de folytassák –  
a képzőművészet alapjainak oktathatóvá rendezését. 

Így és ennek köszönhetően Lieber Erzsébet a „pszeudo-művészet” keleti vál-
tozatával – az időről-időre a (Szűts Miklós kifejezésével élve) „mérsékelt habzású 
modernséggel” dúsított szocialista realizmussal – való kínlódás helyett valóban mű-
vészetet tanulhatott: Halléban a síkművészeti alkotás és a formatervezés akkoriban 
elérhető, mert legkorszerűbb alapjait sajátította el.

Hazatérés

Német állásajánlatok ellenére egy percig sem volt kérdés számára, hogy végzé-
se után szülővárosába tér vissza. Kaposvárott az akkor induló Zichy Mihály Iparmű-
vészeti Szakközépiskolában helyezkedett el, és egy alapfokú művészeti iskola létesí-
tésében is közreműködött. A Halléban tanultak és a hazai viszonyok közötti – nem 
annyira művészi, semmint egzisztenciális – egyensúly megtalálásában a Pécsi Tudo-
mányegyetem Festészeti Doktori Iskolája játszott meghatározó szerepet, ahol Keserű 
Ilona volt a témavezetője. Disszertációja témájául az általa akkoriban preferált anyag 
a (színezett és az így megdermesztett) papír(massza) történetét választotta. Végzését 
követően oktatói tevékenységét a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Karán 
folytatta.

Hazatalálás 

A Lieber Erzsébet életmű-kiállításnak a katalógusában részletesen tárgyalt  
– szervesen egymásra épülő – alkotói korszakai közül különösen négy érdemel em-
lítést. 
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Kezdetben alkotásaival a „műtörténészek” által a festészeti hagyománytól 
mesterségesen különválasztott grafika (még Toulouse-Lautrec művészetével elkez-
dődött) reintegrálását folytatta. A grafikái után keletkezett kollázsaiban pedig a Hal-
léban elsajátított kompozíciós elveket – a Bauhaus fénykorát követően –, a nemcsak 
a képző-, hanem a zeneművészetet is megtermékenyítő aleatorikus (a mű létreho-
zásában a véletlent az addigiaknál jóval kitüntetettebb szerephez juttató) művészet 
eljárásával ötvözte. Nem trendkövetésből. (Annál is kevésbé, mert kollázsai – és az 
ugyanezt az „ötvözetet” kiteljesítő papírképei – keletkezésének időszakában a divat 
már nemhogy az aleatorikus művészeten, de a pop-arton is túllépett. Már és éppen a 
posztmodern volt felfutóban.) 

A műtörténészek számára a plasztika határát átlépő, de legalább is azt feszege-
tő papírképein a véletlennek juttatott szereppel a (konstrukcióként a természeti fo-
lyamatoktól elszakított) műalkotásoknak a visszaillesztéséhez (nemcsak Makovecz 
Imre kifejezésével) szervessé tételéhez talált hatékony eszközt. Papírképei kompo-
zícióját, és ezzel magukat a képeket nem előzetes elképzelésének az anyagra eről-
tetésével valósította meg. Annak, mármint a műről alkotott elképzelésének ugyan 
megfelelően, de mintegy csak irányította a kép létrejöttéhez vezető folyamatot. A 
papírmasszába helyezett színezőanyagok (némelyik képén festék, egyik legnagyobb 
szabású alkotás sorozatán pedig teafilterek) elhelyezése is, és színkiválasztása is 
ugyan az ő elképzelésének felelt és felel meg, azonban a kép végső formáját – ugyan-
ennek az elképzelésnek megfelelően, de – a természeti folyamat (a papírmassza és a 
színező anyag) kölcsönhatása alakította ki. 

A képalkotó anyagok kölcsönhatása nem művi, hanem természetes, ám addig 
a természetben nem látható, tehát nem természeti formákat tett láthatóvá. A festé-
szet természeti formákat (azok utánzásával) láthatóvá tevő (nagyjából az impresszio-
nizmussal záruló) korszaka után Lieber Erzsébet nem absztrakt – sokszor a művészi 
önkény diktálta, és ezért bizonytalan jelentésű – képeket alkotott. Nemcsak saját vi-
lágot hozott létre a kettő közötti, a nem természeti, de természetes formák megta-
lálásával és főként azoknak (alkotásaival) láthatóvá tételével. Ezek a természetes, de 
nem természeti formák mintegy az utánzással megismételhető, illetve az önkényes, 
sokszor nemcsak nem természetes, hanem természetellenes (olykor az öncélú exhi-
bicionizmus határát is átlépő) formák között helyezkednek el. Művészi értelemben 
Lieber Erzsébet otthonra lelt, és nem kizárólag saját maga számára olyan otthont 
teremtett, melynek képein a megszokott, a köznapi látványvilágon nem csupán át-
fénylik, de ezzel képei nézői számára is felismerhetővé válik a „köznapok világán 
átderengő”, nem pusztán természetes, de „isteni forma” ragyogása. 
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Otthon

Ezek az addig nem látott természetes (de nem természeti!) formák köszöntek 
vissza először csak számára – az addig észre nem vett, de kompozícióval kiemelhe- 
tő – látványvilág részleteiként. A nem természeti, ám természetes formák kiemelését 
a megszokott, a köznapi látványvilágból Lieber Erzsébet fényképezőgéppel végezte 
és végzi. Az így létrehozott konkrét képei mintegy harminc csoportos és egyéni fes-
tészeti kiállításnak váltak szereplőivé. Objektív festészetének konkrét képei azonban 
nem csupán és nem elsősorban reintegrálják a fényképet a festészeti hagyományba 
– mintegy annak a gesztusnak a megismétléseként, a grafikához hasonlóan. Ennek 
a törekvésének elismerése és ezzel mintegy legitimálása is, hogy tíz évvel a papírkép 
korszakának lezárulása után alkotott konkrét képeiért nem a kiemelkedő fotómű-
vészeti tevékenysége elismeréseként Balogh Rudolf-díjban, hanem kiemelkedő kép-
zőművészeti tevékenysége elismeréseként Munkácsy Mihály-díjban részesült.

Konkrét képeivel nem pusztán új, de szerves életre kelti azt a vegetáló hagyo-
mányt, amelyet Marcel Duchamp hívott életre, és magyarul némiképp pontatlanul 
„talált tárgynak” neveznek. Nemcsak tárgyakat és témákat, hanem természetes, ám 
nem természeti formákat talál és tesz láthatóbbá konkrét képeivel, amelyeken a dol-
gok addig nem látott szempontból és nézetekben, de a legtöbbször (ám nem minden 
esetben) még megszokott létmódjukban, ám köznapi, de jól látható csodákként fel-
ismerhetőek.

Az életmű-kiállításán Lieber Erzsébet néhány konkrét képét egymás fölé he-
lyezte. Ahogyan a finisszázson S. Nagy Katalin elnevezte képoszlopokat állított ki, 
ami egy újabb fejezet, egy új korszak kezdetét jelentette. A szárnyas oltárokon kiala-
kult formának ez az oszloppá való átrendezésével történt megújítása, majd ennek 
nyomán a „többszörös-képek” közel 50 képzőművész csoportalkotó tevékenységé-
nek vált azóta tárgyává és témájává. A történet azonban itt nem végződik be, hanem 
folytatódik. Mint egyik interjújában megfogalmazta: „a zeneszerző Madarász Iván-
nal folytatott beszélgetéseinkben a láthatóvá, illetve hallhatóvá váló forma azonos-
sága válik érthetőbbé. Az MMA Módszertani Kutatóintézete rendszeresen helyszínt 
biztosít ahhoz, hogy a beszélgetésekbe más képző- és iparművészek mellett színmű-
vészek, így Eperjes Károly is bekapcsolódhassanak. Pontosabban a beszélgetések 
Klima Gyula, a skolasztikus (logikai apparátus után) a formatant amerikai egyete-
meken rekonstruáló professzor előadássorozatához kapcsolódva bővültek ki.”
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