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Miközben a berlini fal 1989-es leomlása után Kelet-Európa 

egyre inkább a Nyugat felé fordul, bizonyos nyugati társa-

dalmi rétegek épp a vadregényes Keleten vélik megtalálni 

életük fogyasztói társadalomtól távolodó értelmét. 

A természet, Robin Sperling művészeti tevékenységé-

nek egyik központi ihlető forrása a kezdetektől fogva. 

Londonból, családostól a magyar pusztába költözik, ami 

tökéletesen tükrözi a „vissza a természethez” rousseau-i 

értelemben vett filozófiai, társadalmi kivetülését, de túl 

is mutat rajta a hetvenes évek ökológiai mozgalmainak 

elvi törekvései által, melyeknek népszerűsítésében a kép-

zőművészet kiemelkedően fontos szerepet játszott. Ebben 

a tekintetben Joseph Beuys Difesa Della Natura (A ter-

mészet védelme) című 1982-es szobrászati environment-

je (környezetszobrászati alkotása) melankolikus hangu-
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„Természeten nyilván azt a teremtő erőt értik, amely az 

első létezőket létrehozza: ha most már a lélek bizonyul 

elsőnek, s nem a tűz vagy a levegő, hanem a lélek kelet-

kezett a legelsők között, akkor nyilván helyesen mond-

hatjuk el róla, hogy ő igazán és kiváltképp természettől 

van. Így áll a dolog, ha az ember be tudja bizonyítani, 

hogy a lélek valóban régebbi és elsődlegesebb a testnél 

– különben azonban megdől egész felfogásunk.”1

1 PL ATÓN , Törvények. Tizedik Könyv, ford. KÖVE N DI Dénes, 
Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 2008, 892c.

a környezetszennyezés kérdéskörét tematizáló képso-

rozat létrehozásában. A kiállításban megjelenő másik 

markáns sorozat a fekete enyv felületekbe karcolt rács-

ábrázolásokra épít.

Sperling pigmentekkel és karcolásokkal ellátott objet 

trouvé-jei a felületen történő kiegészítések és beavatko-

zások által a művészi kifejezés azon logikáját követik, 

amely különösképpen a posztmodern esztétika hajnalán 

latával egyfajta előképnek tekinthető Sperling sokszor 

a mágia és allegória elemeit is hordozó környezet-érzé-

keny művészetéhez. 

A kiállítás a művész több alkotói korszakából merít. 

A kiállított legrégebbi munkák, az „olajpacák” a vajdasá-

gi olajmezőkön, Tóthfaluban jöttek létre 2009-ben, ahol 

a művészt a 800 méter mélységből érkező fekete arany 

kiömlései inspirálták a kőolaj gazdasági kitermelése és 
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egyenletesen, egymással párhuzamosan elhelyezkedő 

vonalkészletre utal, amelyek bizonyos szögben állnak 

egymással és egy síkban helyezkednek el, vagy ilyen 

vonalak metszéspontjaira.”

Sperling filozófiai megfontolásai során még tovább 

megy, amikor a rácsokra utal. „A rács sorozat munkái-

nak kérdésfelvetése, a racionális, apollóni, illetve a hibák, 

tévedések, véletlenszerűség, és érzelmek ellentéte, pon-

tosabban a Dionysius-i szépség, amely a természet és 

az ember egységének harmonikus kombinációjából fa-

kad. Tehát, ahogy egy ponton a vonalalkotáskor a viasz 

lepattanhat a törékeny felületről, ezáltal ‘hibát’ alkotva 

hasonlatos ahhoz, ahogy a természet fejlődése is alakul 

a hibák, a mutációk által. Ily módon a rácshálózat elemei 

a hibákkal együttesen harmonikus egységet alkotnak. 

Miközben a káosz, mint szervező elv sincs túl távol, 

felidézve az ember örökös igyekezetét a harmónia meg-

őrzésére.”

A kiállítótér négy pillére 4 alkímiai színnel van festve:

fekete (szén, kőszén), 

fehér (mész),

sárga (okker, agyagos föld),

vörös (vörös föld).

Mindez megváltoztatja a teret és olyan helyspecifikus 

filozófiai, szimbolikus, költői, pontosabban alkímiai mi-

nőségekkel ruházza fel, melyek hangsúlyozni kívánják 

a műalkotások alapját, különösen a nagyobb méretű 

művek esetében, mint amilyen a Szén-leválasztás vagy 

a Szén. A tisztaság szenvedélye által a színek is jobban 

kifejezésre jutnak, titokzatos kapcsolatot alkotva az ősi 

eszmékkel és korunk kihívásaival. Egyfajta párhuza-

mot alkotnak a fizikai felfedezés és a metafizika között, 

az idők kezdetétől, és Heidegger természettel való har-

móniáról szóló elképzelésének lebontásától a jelenkor 

csúcs-technológiáiban rejlő csúcs-veszélyekig.

VOJN ITS-PU RCSÁR VÍTÓ

rásával Sperling a valóság felfedésére törekszik, és olyan 

esztétikai kapcsolatot hoz létre, amely a heideggeri érte-

lemben vett elrejtettségből az el-nem-rejtettségbe, a fel-

tárulásba (unverborgenheit) emelkedik ki. „A feltárulás 

során megvalósul a képzelet: a megjelenés, mint egy bizo-

nyos valami, az ami az ember felé megjelenik, míg maga 

az ember is jelen van a megjelenő felé”.2

2 A szerző fordítása. Vö. Martin HEIDEGGER , The Question Con-
cerning Technology and Other Essays, https://monoskop.
org/images/4/44/Heidegger_Martin_The_Question_Concern-
ing_Technology_and_Other_Essays.pdf 

A kereszt alkímiai-mitológiai szimbóluma a művé-

szet alkotó erejébe vetett naturalista hit visszatérő ele-

me. Sperling rejtett szenvedélye a dolgok magasabb rendje 

iránt a rácsok matematikai eredetében is felismerhető. 

A matematika mint tudományág, amely évezredek alatt 

fejlődött, kezdetben a természeti jelenségek ábrázolásá-

nak és számszerűsítésének a módszere volt. 

Amikor a matematikai struktúrák jó modellek valós 

jelenségek megközelítésére, a matematikai érvelést lehet 

használni, hogy betekintést nyerjünk vagy előrejelzé-

seket tehessünk a természet kapcsán. Vagy ahogy Dan 

Uznanski, a sokrétű matematikai, számítógépes és tu-

dományos szakértő még pontosabban fogalmazott: 

„A rács, avagy rácsgráf általában két vagy több végtelen, 

volt jellemző. Példa erre Robert Rauschenberg Erased 

de Kooning Drawing (1953) című talányos beavatkozása. 

Intervencióiban Sperling a természetes folyamatokkal 

való harmóniára törekszik, részben Robert Smithson, 

a művészet területén alkalmazott entrópia egyedi értel-

mezéséhez kapcsolódva, amely az úgynevezett non-site, 

nem-hely alkotások sorozatát eredményezte. Az olyan fo-

lyamatok időbeli tulajdonságai, mint a rozsdásodás vagy 

a nyersolaj-ülepedés, egyben Sperling műalkotások által 

képviselt esztétikai kutatásainak az alapját is adják. A fe-

lületek különböző fizikai és kronológiai rétegeinek feltá-
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