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Me and you,
Baby
Like me and you.

We used to be coherent, baby,
like words
Written in a single language.

A Love Letter,
A Ballad.

We used to be coherent, baby,
Like words
Written in a single language.

The language of love
We sat on a hotel bed
that night, not in paradise,
not Burma,
but in Alaska,
All cold and winter
like you.

We used to be coherent, baby,
Like words
Written in a single language.

Not in Burma, baby,
Just me and you (x4)

That day I wrote down everything
you said that night
in the hotel
in Alaska.

I just wrote down,
Don’t wait for me.

I just wrote down,
Just friends, baby,
Just friends.

I wrote,
In one morning I wrote,

Not in Burma, baby,
Just me and you
Like me and you(x4).

2. They Are Memories Made / Ők az én emlékeim: hat, 

különböző személyes kapcsolatot megjelenítő dalból álló 

installáció. A dalok szövegét az egyes nyelvekről (a Google 

fordító program segítségével) a művész anyanyelvére, 

majd a kapcsolatban szereplő másik fél anyanyelvére, 

végül a kettejük által használt közös nyelvre fordította.

(Installáció: 24 fekete-fehér nyomat, maszkoló ra-

gasztószalag, rózsa).
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elvonatkoztatás kibontását. Technikailag nagyon érzé-

kenyek ezek a munkák, hiszen egy-egy réteg megszára-

dása után kell kitalálnia a következő lépést. Vázlatokat 

nem készít, mivel a színdinamika, az átfedések, a taka-

rások, a transzparencia miatt ez lehetetlen. A két táblá-

ból építkező művek csíkozottak, vertikálisan osztottak, 

miközben horizontálisan nyílnak ki a motívumok, így 

teremtve meg a munkák egyensúlyi helyzetét és dinami-

káját. A konstruktív, geometrikus szerkesztéssel ellentét-

ben Bauer sávjai, színcsíkjai esetlegesek, párhuzamosai 

csak hasonlítanak a parallelekhez. A közel szimmetri-

kus munkák sorát megtöri a Felemás című mű. A csíko-

kat és a liános, kerekded formákat a kockázott, rövid 

szakaszokra osztott átfedések által ritmizálja. Munkái 

organikusan lélegeznek. Mindegyik festmény idén, az 

utolsó négy hónapban készült, de ezek mellé illesztett 

egy 2004-es, nagyobb méretű, kéttáblás vásznat is, ami-

vel ellenpontozza sorozatát. A Kála lilában tartott, mo-

nokróm hátterének ölelésében egy ezüst színmező terül 

el, melyből egy szintén ezüst bronz ág pattan ki, próbál-

ja nyitogatni bimbóit. Ez a „kapu” egyben az élet kapuja, 

az anyaméh. 

Bauer irodalmi társszerzőnek kérte fel barátját,  Mező 

Ferenc költőt, a Mozgó Világ szerkesztőjét. Mező három 

KAPUK 
Hans Peter Bauer képzőművész, 

Mező Ferenc irodalmi társszerző és 

Rózsa Miklós fotóművész kiállítása, 

2013. május 15–31.   

Kapuk. A kiállítás címét, hívószavát Hans Peter Bauer 

képzőművész és Rózsa Miklós fotóművész együtt ötlöt-

ték ki, míg Mező Ferenc költő Bauer három kisméretű 

festményére reagált verseivel. Ezt a leghétköznapibb 

tárgyat, ne mondjam, nyílászárót más-más szemmel 

közelítették meg, értelmezték át, parafrazeálták, doku-

mentálták műveikben. A kapu az, ami beenged, átvezet 

valahová, kinyílik előttünk, külső és belső tereket kap-

csol össze, vagy éppen elválaszt, elzár, takar valamit, 

titkokat rejt. 

Bauer kilenc, kisméretű, kéttáblás, olaj/vászon fest-

ménnyel és egy korábbi, a tematikához kapcsolódó, a har-

madik dimenzióba nyíló képpel jelentkezett. A kapu-

szárnyakként kinyíló festményekre három, illetve hat 

rétegben vitte fel a festéket, melyek vagy pasztell színek-

ben jelennek meg, vagy pedig a dübörgő koloritás jellem-

ző rájuk. Bauer „kapuiba” bármit beleláthatunk: szélben 

hajlongó virágszirmokat, madarak szárnyaló röptét, ver-

deső pillangók táncát. Nem konkretizál, úgy ábrázol, hogy 

egyben absztrahál, a szemlélőre bízza a megfejtést, az 
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munkát hazavitt, nem elemezgette, csupán nézegette a 

képeket, majd asszociatív módon verseket írt azokhoz. 

Az irodalomban többnyire fordított a történet: versek-

hez, írásművekhez készülnek rajzok, rézkarcok. Ezek 

a munkák ábrázolóak, leíró jellegűek, hűek az eredeti 

szöveghez. Mező gyakorlatilag (idézőjelben mondom) 

„csak” a címekre –  Öröm kapu, Felemás, Sötét kapu – rea-

gált, ám művei önmagukban is érvényesek, hitelesek. 

Hadd idézzek költeményeiből, a Felemás például így 

hangzik: „Megőrült forgóajtóban / verdeső lepke a magya-

rok / zavart lelke, az élet menetével / a gój motorosok 

gázt kínálva / pöfögnének szembe, / a rozsdás zsanérok, 

mint / földből az eke, kifordítják / a térből a múltat, cse-

rép-/törés: ribanc menyegzőjén urnából hull a hamu.” 

Rózsa Miklós, a svájci-magyar fotóművész tavaly 

ősszel, a Kasseli Documenta idején és Brémában készí-

tette az itt kiállított/vetített fényképeit. Szemének és 

Canon kamerájának érzékenysége ezúttal olyan kapukat 

rögzített, melyek mögött nem tudhatjuk, hogy mi lele-

dzik, mi rejtőzik. Ezek a munkák a szociofotó, a doku-

mentum-fényképezés hűségével adják vissza a választott 

téma tárgyát. Ha fotórealista festménnyel lenne dolgunk, 

akkor munkáit az industrial art, vagyis az indusztriális 

művészet tárgykörébe sorolhatnánk, hiszen a képeken 

lerobbant téglaépületek, raktárajtók tűnnek fel ipari kör-

nyezetben. A romos, lepusztult épületek szája a csukott, 

zárt kapu, annak összes kellékével. A málló, piszkos va-

kolatok közé ékelődnek a rozsdásodó fémszerkezetek, 

a poros, vagy éppen polírozott felületek, melyeken szá-

mok, betűk, szignók, üzenetek tűnnek fel a sprayvel vagy 

krétával rajzolt krikszkrakszok, irka-firkák, graffitik tár-

saságában. A zárak, zsanérok, gumicsövek, villanykap-

csolók, figyelmeztető/tiltó táblák, drótok, vezetékek 

mind-mind azt jelzik, hogy egykoron itt élet volt, a ka-

puk mögötti terek funkcionáltak. Az eltűnt emberi je-

lenlétet mára az enyészet váltotta fel, bár a fiatalok ezt 

a kietlen területet is megpróbálják belakni. Pár képen a 

diákok ott ülnek, napoznak a rámpákon, beszélgetnek, 

tanulnak vagy éppen a redőnyökön üzennek egymás-

nak. A hervadó növény társaságában feltűnik Moby Dick, 

a bálna, másutt – a környezettel szinkronban – egy graf-

fitis Edvard Munch Sikolyát másolta a fém felületre. Az 

egyik befalazott, fehérre festett egykori kapuval ellen-

tétben biztató nyomait is láthatjuk a terepfoglalásnak: 

már megnyílt egy fotós bolt, másutt egy afrikai dob hang-

jai invitálják a kószálókat. A fiatalok pedig talán arról 

ábrándoznak, hogy jó lenne ezeket a bezárt tereket/ter-

meket kinyitni, műtermet, stúdiót kialakítani a semmi 

helyén. Rózsa korrekt, pontos kompozícióival úgy doku-

mentál, hogy képes visszaadni a környezet hangulatát, 

annak letűnt múltját és az újrakezdés lehetőségét.

A három művész háromféleképpen közelítette meg 

a témát: itt jelen van az absztrakt és ábrázoló jelleg, az 

esztétizáló, asszociatív megközelítés, a poétikus átírat, 

a leíró és dokumentatív fogalmazásmód. A talányt hol 

feloldják, hol pedig arra késztetik a nézőt, hogy fejtse 

meg azokat.

KOZ ÁK CSA BA 

betűk jelölik ki – ahogyan Dix híres művében is az újság-

lapok. Legéndy Jácint világa szöveguniverzum: szinte min-

denhol vannak szavak, mondatok, szövegfoszlányok. Majd-

nem minden műben. Egyetlen karakteres munkát látunk, 

mégpedig rögtön duplikátumként, ahol nem tűnik fel 

semmiféle betű. Ez nem kollázs, mint a kiállításon látha-

tó művek többsége: majdhogynem festői fotó. Egy ember-

alak. Jobb keze fenn, mintha csak egy kereszten lenne, 

megfeszítve, bal keze az ágyékán, a keresztlevétel-képek 

kompozíciójához hasonlóan. Ecce homo! De jobban meg-

nézve láthatjuk, hogy a fekete vízszintes hasáb nem ke-

resztfa, hanem párna. A képen látható alak, akiben a mű-

vészt ismerhetjük fel, alszik. Ez az önarckép tehát nem 

a megváltásról, nem a világmegváltó szándékról szól, 

mondhatnánk, hanem az alvásról. De nem mondhatjuk, 

mert az alvás – pontosabban a hozzá kapcsolódó álom-

munka – itt éppenséggel a világmegváltás médiuma. 

Legéndy Jácint művészi attitűdje ugyanis szürreális, álom-

szerűen konstruálódó világot láttat – az önarckép ilyen 

értelemben tehát rendkívül pontos.

Ha a művekre nézünk, azok visszanéznek ránk. Pon-

tosabban mi magunk nézünk vissza magunkra, a mi 

világunk tükröződik. De érdekes kuszasággal. A ren-

delkezésünkre álló tükör ugyanis rendre rossz, hibás. 

A kártyaszerű lapokon is torzít a tükrözés, hiszen nem 

ugyanaz van lent, mint fent, de a kollázsokat, papírla-

pokat, nyomatokat körbeölelő üveg vagy plexi bevonata, 

OTTHON, A KÖNYVBEN
Legéndy Jácint kiállítása, 

2013. június 6–28.

Jó könyvek és jó időszakok esetében megtörténhet, hogy 

szerzővé válik az olvasó. Az olvasó persze mindig ré-

szese a Teremtésnek, de ez más. Ilyenkor maga válik 

Teremtővé.

Vajon miért hoz létre az ember műalkotásokat? A lé-

lek nyugtalansága miatt, amely nehezen békél meg a ha-

landóság gondolatával, vagy a reflexió örök vágya miatt, 

amely kommentálni kívánja a játszmát, amibe benevez-

tünk vagy belesodródtunk? Ha ezt a kiállítást végignéz-

zük, nehéz nem a másodikra gondolni. Arra a játszmára, 

ahol nem mi osztjuk a lapokat, hanem bennünket hasz-

nálnak, velünk játszadoznak. Nekem a Kártyázók című 

kép jut az eszembe. Nem Cézanne híres sorozata, amely-

ből néhányat nemrég Budapesten is megcsodálhattunk, 

hanem Otto Dix montázsszerű műve 1920-ból.

Mert az első falon mintha extrém módon felnagyított 

kártyalapok lennének: karakteres alakok fent, ugyan-

ilyenek lent, fejjel lefelé. Jórészt nem ugyanazok persze, 

de rokonok, legalábbis vizuálisan és kulturálisan. Filkók, 

alsók és felsők. Mindannyian ugyanabban a partiban 

szerepelnek. Kijátsszák őket egymás után, egymás mel-

lett, egymással szemben. Nem ők osztanak, őket osztják, 

velük játszanak. Egy olyan térben, amelynek a határait 
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