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Ez pedig a Nicolas Schöfferre (1912–1992) vagy inkább Schöffer Miklósra való reflexió. A magyar származású 
francia alkotót a szakirodalom a kinetikus művészet egyik legkiemelkedőbb alakjaként, sőt annak konstruk-
tivista ágának megalapítójaként tartja számon. Munkásságának legfőbb jellemzőit, a tér- és idődinamizmus 
kihangsúlyozását, azt, ahogyan mindezt a kassáki hagyományokból örökölt mértani konstrukciók finomí-
tottabb változataiban érzékeltette, továbbá ahogyan az egyes optikai mozgásfázisok egységesen az időt, 

annak múlását emelik ki, illetve a szerkezetek el-
anyagtalanításával és absztrahálásával a mögöttük 
rejlő gazdagságok, értékek kibontását, mindezen 
sajátosságokat szinte egytől-egyig visszhangozzák 
a Matricák kiállítás Schöfferre emlékező művei. 
Érdekesség, hogy ilyen konkrét, már címében is 
a nagy elődre utaló műalkotással a tárlaton csak 
magyar művészek jelentkeznek. Mintha lenne kö-
zöttük valamilyen titkos, hallgatólagos megegye-
zés arra vonatkozólag, hogy leróják tiszteletüket 
Schöffer előtt, utaljanak arra, mi mindennel gaz-
dagította œuvre-jüket a kinetizmus kalocsai szü-
letési atyja.

Jól látható tehát, hogy a Matricák kiállítás-
so ro zat első állomásán, a Próféta Galériában egy 
rendkívül összetett, sokrétű tárlatot tekinthettek 
meg az oda ellátogatók. A változatos seregszemle 
átfogó üzenete, célja mindenképpen a kinetikus, 

interaktív művészet részben felelevenítése, részben pedig az általa kijelölt úton történő továbbhaladás 
eredményeinek prezentálása volt. Annak igazolása, hogy a 21. századi magyar elektrográfia művelői nem 
felejtették el a schöfferi hagyományokat, hogy mindaz milyen mélyen gyökerezve jelenik meg korunk kor-
társ képzőművészetében, mely a rendezvényen egy koherens egész részeként, a nemzetközi alkotásokhoz 
illeszkedve bontakozott ki. Ily módon a Matricák első kiállítása tökéletesen alkalmasnak bizonyult a ma-
gyar elektrográfia legújabb fejlődéseinek precíz bemutatására.

NAGY ZOPÁN

Nagy Sára festményei kapcsán*

A sárkány-zöldes csiga-arc
üvöltése az akt mögül…
Szürke-piros fal-folyások, fél-fojtások;
vörös „paróka” tapadása 
a zsugorodó női test
nyúvasztott lét-fejére…

Éjben zord-sárgult drapériák
mögötti Vincent-émelygések – 
mint lecsorduló (pszichés) 
illuminációk, fojtott – és
visszatérő („tantrikus”) ki-
fordulások…

(Schiele ön-portréi befalazva… –
Lautrec-görcsök, betekeredések…)

Elnagyolt (ön)arcokkal együtt évülő
szorongás-terápiák, 
sziámi-nővé növekvő álmatlanság;
epés orr-és fülbefogás…
A duplex akt-nővérek („ma”):
tüdőlila hallucinációk… – –

…gondolta, hallgatta el egy másik térben az egyik énem… – –

* Elhangzott 2012. szeptember 7-én, Nagy Sára Galagonya című kiállításán, Budapesten, a Galéria IX-ben.
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„Jelenleg” pediglen (Hölgyeim és Uraim):

A „Neurózis (Vitális és Identikus) Szanatóriumán” inneni Kisgaléria lassan megnyitja
(Ön)álarc-kibontó, sejtés-gesztusokkal is átitatott tárlatát!

A „találka-hely” metamorfózisai befelé tartanak, ám tartalmaik csak nehezen „tarthatóak”, hiszen mély-
séges nyomások reszketnek leges-legbent = az eksztázis és a nyönyörök (mögöttesen boszorkányos) 
csöndjei…

Erősen megtört idillből (fullasztó-nehéz) sziesztákba merülő szenzi-pszichikus, kopoltyúszerűen herva-
dó-virágzó rehabilitáció…

Monologikus „dráma-szintézisek” és kínos mámor-hörgéssel kikevert agónikus axiómák… = 
da-da-dog-sut-tog-hat-ja egy (egy) látogató…

A köd-képletekbe kevert gőzölgő lilák: korkép-kortalanul úsznak a bizonytalan átjutás felé. –

Mysterium in the night: lekötelezett álmok; anonim 
epileptikum; folyamatosan menstruáló bánat; ma-
dár-nők révült (és reménytelenül érdek-nélküli) val-
lomásai: egy ösztönös labirintus mélyén lappangó 
ládában, iniciális vésetekkel, erekbe-tépésekkel: szé-
dítően trágár gyónásban, „gond”-viselésben…

Krízis: a rítusok, a konvenciók – és az álarc-szán-
dékok ad absurdum lappangó (dehumanizált) akt-
jai mögött. – Miféle „krízis”? (A krízis krízise?) – 
Mondhatjuk: az abszurdum teljességigényének 
(biológiai fantasztikumokkal elegy) kivonatai, a 
Normalitás aforizmáiból át-gyógyulva… – – Ájulás. 
…………………… – – Átjutás (?) – – ………………… – –

A Ház mögötti Kertből, a Kert mögötti mocsárból 
kiemelni a húsvirágokat termő, ideg-foszlányokból 
foncsorozott tükröt! – (…) – Magányos utazások me-
dúzák és (láthatatlan) horgonyok elő-szobáiban, 
füstrétegek termeiben, bőr-redőket (nyers időket) is 
vedlő falak között… –

És beszorul a Test (a Nyelv), mert becsusszant, beszakadt – és vergődik az ölelő-fojtogató Üvegburában, 
a lombikban, a „lírizáltan” hártya-bevarrott műterem (talán át-ha-tol-ha-tat-lan) zugaiban… – Beszorul – és 
elhatalmasodik! – – Beszorul – és elhatalmasodik! – –

(Galagonya sír, madárka örül, míg vérvörös geren-
dái mögül: néz a Hatalmas. – Küldd néki töretlen 
álmodat, hiszen másé az „idézet” – de Te vagy a 
vad…) – (Gyökér-ránc, inda-tánc, sejtés-ránc, csat-
tanó maszlag tánc… – „Ördög magja” ránc… – 
Datura, mandragóra, datura inoxia…) –

„Miközben” (ön-belületi ecsetekként): kéj-gomoly-
góan formátlan húrok és hínárok kúsznak (ben-
ső vágóhidakról visszhangzó madrigálokkal) az 
a-logikusan dekadens dallamokba: s az „analízis 
femin/i/um” hipnotikus bokrai (fej-kivetülései) 
mint pikáns medalionok lelkiismeret-émelyítései 
viszonyulnak a „valós” nézőtérhez „kép-est”… –

Egy jégkékes-deres hajnalon (májsárgás-pöttyö ze-
tű, vérkásás csőrű) fekete madár csipkedte földön 
fekfő fejemet (fel- illetve félre-ismerhetetlenné 
zaklatva), ég felé tátongó sebesült arcomat… – 
majd kisvártatva: a félálom kulisszái mögül már 
meg is jelentek a kísérteties (röntgenszerű) nyí-
lások – és az érzékelés kimondhatatlan intrikáiból szavaltak töredékeket: 

ó, lucskos gyümölcshúst rágott egy kis színpadon, a csontváz-zsámolyon guggoló lepke-hölgy – s erekből, 
szaru-reszelékekből horgolt (horgas), hold-fénnyel hegyezett, átlátszóan mész-fehéredő kesztyűivel (be-
lezte) magozta ki az éjszakából kifordult gyümölcsök arc-lüktetéseit… –

Ezen darabokhoz hasonuló-közelítő termések részeiből, esszenciadarabjaiból (valamelyest) most mi is 
ízlelhetünk…

– – –
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