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Ami viszont egyszeri volt aznap este, megismételhetetlen és megmaradó, a jelenlét-élmény. Ladik 
Katalin elénekelte-szavalta naprakész lelkét, kottának használva kiállított munkáját. Hangzott a dada 
több hangon (Nagy Zopántól Petőcz Andrásig), volt Simon Márton dada-rapje és Triceps Opál színháza 
(Brenner Zoltán, Fábián Franciska, Tóth Imre, Triceps, Ürmös Attila, Yeanet Poett; zene: Falcsik Tigris – 
dob, Ürmös Attila – harmonika) a magyar dada folytonosságát bizonyította prae/posztdada fonikus 
performanszával (Baróti Szabó Dávid [1784], Amade László [1740 k.], Kristóf Károly [1904], Barta Sándor 
[1922], Kudlák Lajos, Méliusz József [1909], Weöres Sándor, Géher István, Vas István, Tandori Dezső, 
feLugossy Laca, Szabóka 17 Lászlóka szövegeinek felhasználásával).

Aztán valódi dada az éjszakában, felolvasások, beolvasások, nem csak légyott, de részvétel benne. 
Hogy száz év múlva is lesz dada, az biztos – a MADADAMA tovább él a jelenlevőben. Mert nem a dada 
nonszensz, hanem a kor, amelyben élünk.

Utóirat:
2016. február 8-án a Cabaret Voltaire Budapest helységeiben a centenáriumi NIpP-oklevelet és emlékflas-
kát a művészet szabadságáért végzett kiemelkedő munkájáért Ladik Katalinnak adták át többszörösen 
kitüntetett művészek. (MTI)

TŰZKÉPEK
Nagy Gábor György kiállítása, 

2015. október 8–22. 

A képnek van története. De amikor nézzük, csak a látvány 

marad. Mostanában egyre több szakmabelitől, meglepő 

módon kritikustól is hallom, hogy nem akar olvasni, 

fárasztja a sok szöveg a kiállításokon. A virtuális ge-

neráció? A kiállítás vizuális műfaj persze, mindent a 

szemnek… A magam részéről nem osztom ezt a néze-

tet. S talán ezzel a letűnőfélben lévő textualizált kon-

cep tua lizmuson felnőtt nemzedéknek a véleményét 

visszhangzom.

A meditatív képeknek is van történetük. A jóga gya-

korlata sem ér semmit magyarázatok, szóbeli rávezeté-

sek, nagy sztorik nélkül. A keletkezés éve nélkül például 

gyakran mit sem tudnánk kezdeni egy festménnyel. 

Puszta vizuális ingerként kezelve a tárgyakat bizarr 

objektek kerülhetnek egymás mellé, ami persze egy re-

mek szellemi kaland.

Nagy Gábor György képeinek is van története, de 

ezek a képek éppen olyanok, amik képesek pusztán 

a szemet is kielégíteni.

A fényt mint a látás feltételét minden alkotás „hasz-

nálja” – megjeleníteni nem egyszerű. A középkor épí-

tészete a természetes fény beeséseit használta, a kora-

reneszánsz flamand festők az alapozás ragyogásából 

bontották ki a kompozíciót, a barokk korban a csúcs-

fénnyel modelláltak, amit csak a festési procedúra leg-

végén vittek fel a képekre. Turner vagy az impresz-

szionisták után a fény tárgyak nélkül is megjelenhetett 

a festészetben, mégis voltak a 20. században olyan fes-

tők, mint Balthus, akik a fényt az emberi test felületén 

„fogták föl” újra.

A festészet egységes iránya pedig éppen egy évszá-

zada lépett ki ábrázoló, mesélő, narratív szerepéből, és 

az optikai-szenzuális-szellemi kalandok tiszta terepére 

tevődött át. Azóta nagy utat járt be az éppen százéves 

születésnapját ünneplő monokróm festészet is. 

2015 a fény éve is, így ezzel a kiállítással három év-

fordulót is megidézünk – habár úgy tudom, a rendezők-

nek ez nem volt szándéka. Valószínűleg kevesen tudják, 

hogy a fény éve az Európai Fizikai Egyesület (EPS) kez-

deményezéséből, az ENSZ és az UNESCO támogatásával 

valósult meg. Mindebben több momentum játszott köz-

re: Al-Hajszam arab tudós De Aspectibus, magyarul 

A látásról című írásműve 1000 éve jelent meg, Einstein 

relativitáselmélete 100 éves, a Csillagászati Unió (IAU) 

pedig a kozmikus háttérsugárzás felfedezésének 50. év-

fordulóján, idén meghirdette a kozmikus fény évét is.

Kazimir Malevics 1915-ben a Majakovszkij közremű-

ködésével kiadott Szuprematista kiáltványban a lelki 

tisztaságot és az érzelmek szabadságát tekintette az új 

művészet kiindulópontjának, amely függetlenné válik 

a politika és a vallás kötöttségeitől. Malevics mint a mű-

fajok egy életműben való körforgásának talán első ala-

nya, 1933-ban reneszánsz mintájú festőportrét készített 

magáról hasonló vörös sapkában, mint amiben Federico 

Montefeltre portréját festette meg Piero della Francesca. 

Ezt a reneszánsz portrét mint a reprodukálási láz egyik 

eklatáns példáját használta fel Nagy Gábor György Fede-

rico copy című digitális sorozatában. A művész akkor 

még egyetemre járt, és éppen útját kereste abban a kö-

zegben, amely éppen elvesztette a régi pátoszformáinak 

tartalmait. 
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A hallgatók a kilencvenes években már megérezték 

az „egyetemes” korszakváltás dilemmájának súlyát, és 

sokan kísérletezésbe kezdtek. Ilyen volt Nagy Gábor 

György is. 

A monokrómmal a Károlyi-osztályban találkozott, 

ahol a fény egyik hordozójaként a tűz lett a témája 

a félévi feladatban, aztán egy évre megfeledkezett róla, 

és Molnár Sándor osztályába átköltözve ismét elővette 

a tisztán a színekkel való festést. Nem álltam meg, hogy 

ne idézzek a művésszel való levelezésből: „Ez egy eről-

tetett menet volt, egy agyfeltöltés, amihez elméleti szö-

vegeket is kaptunk. Kitaláltam, hogy egy ún. »fényfesté-

szetet« fogok csinálni. Impressziónak egy gyerekkorból 

maradt emlék, a kályhánkból kicsapó tűz szolgált. Festő-

hengerrel oldottam meg a feladatot. Leginkább »szov-

jet« festékeim voltak, Ungvárról hoztam őket, és mivel 

csak krapplakkot és krómoxid-zöldet lehetett kapni, eh-

hez kevertem fehéret, majd hengerrel összeegyengettem 

egy fénnyel teli tónusos felületté. [Károlyi] Zsigának tet-

szett a dolog, de év végére szerette volna, ha mindenki 

radikális festészetet csinál, amiben nagyon-nagyon 

kevés hangjegy van. Ellenálltam. Év végén átmentem a 

Molnár-osztályba és némi téblábolás után másfél év 

múlva visszatértem a monokróm festészethez. Az Utolsó 

vacsora szerkezetét átvéve és oldalra fordítva csináltam 

10 képet, amin a néző lassan felemelkedik a centrális 

perspektíva szabályainak megfelelően. Ez is mono-

króm irányokat vesz, és a nápolyi sárgától az indiai sár-

gáig tart, de az jó, hogy a gyakorlatban az egész szigorú 

koncepció léket kap és más színek is bekerülnek, meg 

a perspektivikus rendszer is eltűnik. Apám hozott [ha-

za] prespán kartonokat, amikre a nyomtatott áramkörök 

is készülnek, és erre festettem… Itt kezdtem el kísérle-

tezni a lekerekített sarkokkal, ami a körök és gömbök 

irányába terelte a művészi érdeklődésemet.”

A személyes archívumból hirtelen előkerült ké-

pek meglepetésként értek. Ami legelőször megragadott 

bennük, az a szépségük. Gábornak az esztétika iránti 

komoly viszonyulása eddig is köztudott volt, mégis 

a korai munkákban annak a bizonyítékát láttam, hogy 

ez nem egy, a kor szavának engedelmeskedő, felvett póz, 

hanem képesség, késztetés, talán adomány – vagy átok, 

attól függ, honnan nézzük. 

Az art brut, a politikai felelősségvállalás vagy 

a pusztán fogalmi radikalizmus szerelmesei tuti nem 

éljeneznek.

A formáktól a néző azonban nehezen tud elvonat-

koztatni, a hozzáadott vagy benne foglalt fény, fénycsap-

da-jelleg nemcsak amiatt érezhető, mert egy ragyogás 

járja itt át a képeket, hanem mert felnagyított csiszolt 

drágaköveknek tűnnek, főleg a sárgák. A Gábor által ki-

emelt lekerekített szélek miatt laposra csiszolt zafírokra 

emlékeztetnek. 

Kevés olyan monokróm festmény van, amely tökéle-

tesen azt az arányrendszert és fény–szín viszonyt fejezi 

ki, amire befogadóként a legfogékonyabbak vagyunk. 

Talán a korábbi vonzódásaink is meghatározzák ezt. 

Ilyen volt számomra Soulages-nak egy méreteiben is ha-

sonló sárga sorozata, vagy közelebbi példát hozva Nádler 

István fekete képei, vagy Javlenszkijnek a figurativitás 

és a monokromitás határát próbálgató portréi, vagy 

Rothko színmezői. 

Rothko az az alkat volt, aki – még Greenbergnek, 

a felkent kritikusnak a kinyilatkoztatásai ellenében is – 

elutasította a címkéket, merthogy a formai meghatá-

rozások elvonják a figyelmet a lényegtől, az emberi 

érzelmek kifejezésének koncentrált előidézésétől, amit 

a színek érzete kultúrától, szellemi konstrukcióktól füg-

getlenül a szemlélőben okoz. S ez lehet a kulcs is arra, 

hogy az egyik művész miért érzi magáénak az esztétikát 

minden körülmények és műfajok között, míg a másik 

távol áll tőle.

Persze nem hagytak hidegen Rothkónak a color 

field címke alatt jegyzett matt, pasztelles hatású mo-

nokróm képei sem, de sokáig nem tudtam megmagya-

rázni magamnak, hogy mi is hiányzik belőlük. Később 

jöttem rá, hogy a több tűz. 

MU L A DI BR IGITTA
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