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K, MINT KASSÁK
Bódis Barnabás kiállítása

2014. január 9–31.

Egyik kedvelt művészem, akit a hatvanas évek végén fe-

deztem fel, a belga James Ensor expresszionista és szür-

realista festő-grafikus volt. Álarcokat, a halál maszkjait 

viselő nyomasztó emberfigurái mellett mára különösen 

azok a képei maradtak meg vizuális emlékezetemben, 

melyeken betűk, szövegrészek, néha egész mondatok 

jelentek meg. Az írásos elemeket a művész a nagyvárosi 

utcán hömpölygő embertömeg felett lebegtette be a lát

ványba, mint például Belgium a XIX. század végén című 

rézkarcán. Nagy dolog volt ez abban az időben, amikor 

a művek keletkeztek, a nyolcszázas évek végén. A betű- 

és szövegfoszlányok bekomponálása már akkor az egy-

séges világkép felbomlásának a jele volt, semmivel sem 

maradva le az impresszionizmus újításai mögött. Ensor 

csapása mentén sorakoztak fel később a futuristák is, 

akik úgyszintén szerették a képi szövegbetoldásokat a 

klasszikusnak cseppet sem nevezhető dinamikus vá-

szonképeken és a papírrajzokon. 

Néhány ifjú kori írásomat a betű festészetben való 

megjelenésének szenteltem, és ez az út már egyenesen 

vezetett engem is Kassák és a többi modernista előd felé.

Minden bizonnyal van némi ellentmondás abban, 

amikor egy festő betűket fest ecsettel a vászonra, hiszen 

a szöveg kreatív használata jobbára mindig is a nyom-

dászathoz, a tipográfiához kötődött, nem pedig a palettá-

hoz. Kivált manapság van ez így, amikor a magánszfé-

rában is ott zümmögnek a betűket ontó számítógépek 

és házi nyomtatók. Ebből adódik, hogy Bódis Barnabás 

alkotói felfogása és eljárása meglehetősen ritka a kor-

társ művészetben, különösen a hazaiban. De nem vélet-

len, hogy ő is a betű- és szómágus Kassákot idézi meg. 

Még akkor sem, ha Kassák olajjal festett vásznaira nem 

volt jellemző bármilyen szövegtextúra kirajzása, mert 

a konstruktivista grafikát nagyobb becsben tartotta, 

mint a konstruktivista piktúrát.

Kassák leghűbb tisztelői és követői általában a kép-

költészet nyelvi zárványai mentén igyekeztek folytatni 

az előrehaladást a választott ősük kitaposta úton. Bódi-

son kívül tudtommal még senki sem vállalkozott rá, hogy 

a festészet felől közelítse meg – akár ideológiai, akár 
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Összegezve: Kassák neve hívó szóként funkcionál 

a képzőművész számára, ötleteket ad neki, s olyan tet-

tekre készteti, amelyek némileg eltávolítják a hagyomá-

nyos festészeti felfogástól. Előbb megjelenik számára 

a betű a festészetben problematikája, amely később telje-

sen átlendül a képvers tartományába. Lírának azonban 

mégsem nevezhető ez a kiugrás, nincs fikciós narratívá-

ja, csupán egy név szerepel benne, amely mögött ott van 

egy individuális világkép, egy emberi-alkotói minőség. 

Bódis koncepciója tehát kifejezetten gondolati, nyelvi lo-

gikáját pedig a játékosság mozgatja. Munkáiban megvan 

az a lehetőség, hogy a kassáki szigort kissé fellazítsa, ah-

hoz azonban az kell, hogy a jövőben némileg eltávolodjon 

Kassák személyétől. A következő lépés bizonyára ez lesz. 

SZOM BATH Y BÁL IN T

pedig nyelvi síkon – a magyar avantgárd atyja művészi 

hagyatékának forradalmi újításait. Nem a portréját vagy 

az alakját festi meg a néhai avantgárd apostolnak, vagy 

esetleg replikaként idézi meg valamelyik jellegzetes képi 

emblémáját, hanem vezetéknevének betűivel játszik el 

az expresszív színezetű alapon. Ha jobban körülnézünk 

munkái között, gyorsan szembetűnik, Bódis nem csak 

a táblakép médiumában aktualizálja a modernista hagya-

tékot. Egyik nem régi berlini utcai akciójának fénykép- és 

videódokumentumán az látható, hogy hosszan elnyúló 

fehér papírtekercset bont ki az utcai gyalogjárdán, és 

a fehér alapon meggypiros színezetű képvers bontako-

zik ki a német főváros művészköreiben tiszteletnek ör-

vendő Kassák családi nevének betűiből. Ezzel a művé-

vel Bódis átlép az autonóm vizuális költészet világába, 

teljességében mellőzve a rá jellemzőbb festészeti eleme-

ket. A piktúra anyaghasználatát hátra hagyva átlép a 

verbo-vizuális szövegművészet vegytiszta tartományába.
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