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E L Ő S Z Ó 

Művészi tevékenységemben a tárgy és szobrászat kapcsolata mint 

szobrászati téma 1992 óta foglalkoztat, amikor is első lépésként összetört 

nippeket kezdtem beépíteni a szobraimba. Ezt követték a Nyomok sorozat fából 

faragott falusi ruhái, valamint a Kontrasztok sorozat tárgyjellegű szobrai. Jelenleg 

a tárgy szétrombolása és funkcionális részeinek a szoborba való beépítése 

foglalkoztat a Táskák sorozaton belül. A tárgy és szobrászat mint tudományos 

témaválasztás egy 1981-es Nagy-Britanniában rendezett kiállításhoz kötődik, 

amelynek címe Objects and Sculpture ( Tárgyak és szobrászat ) volt. Ezen a 

kiállításon - melynek helyszínei London és Bristol - a szobrászati alkotások talált 

tárgyakból és anyagokból voltak előállítva és jellegzetesen európai 

képzőművészeti arculatot mutattak. A fontosabb kiállítást Londonban szervezték 

az Institute of Contemporary Arts ( Kortárs Képzőművészeti Intézmény ) 

termeiben, s résztvevői egyik napról a másikra nemzetközi hírnévre tettek szert, 

a szobrászatot pedig a városi kultúra felé terelték. 

Az első fejezetben a tárgy jelentésével és értelemezésével foglalkozom az 

egyetemes kultúrán belül. A tárgykészítés egyidejű az emberi civilizációval, 

felgyorsulása azonban a XX. században kezdődött, amikor az iparosításnak 

köszönhetően beindult a sorozatgyártás. A 60-as évek végén Jean Baudrillard A 

tárgyak rendszere című írásában nyelvészeti struktúrákból kiindulva megpróbálta 

rendszerezni a tárgyak sokaságát. Abraham Moles 70-es években megjelent 

giccsről szóló írása, A giccs pszihológiája, alapgondolata szerint a tárgyak 

sokasága veszélyt jelent a jó ízlés fenntartására. Mindkét könyv megjelenése 

döntően befolyásolta a kortárs szobrászat kibontakozását és fejlődését. 

A második fejezetben a tárgy megjelenését és folyamatos részvételét 

elemzem a modern képzőművészetben. A modern művészet, Werner Hofmann 

és Clement Greenberg szerint, a kubizmussal és a futurizmussal kezdődik. A 

kubizmus megnyitja az utat a tárgy felé, a futurizmus pedig előtérbe helyezi a 

gépeket a modern képzőművészetben. A tárgy és a szobrászat kapcsolatának 
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kutatását e két irányzatból indítottam el és folytatom a kortárs képzőművészeten 

át egészen napjainkig. A kubizmusban a kollázs adta az első indítékot a tárgy 

megjelenéséhez. Ezt követte a montázs, amely már tárgyrészleteket vagy akár 

tárgyakat használt fel domborműszerűen megjelenítve. A futurizmus 

megjelenése és Marinetti 1909-ben tett kijelentése, miszerint egy versenyautó 

szebb, mint a szamotrákéi Niké, mérföldkövet jelentett a tárgyszobrászat 

fejlődésében. A dadaizmus és annak legfőbb képviselője, Marcel Duchamp 

honosította meg az avantgárd művészetben az első háromdimenziós tárgyakat 

ready-made ( kész tárgy ) elnevezéssel. Duchamp első világhírű ready-made -jét 

1913-ban készítette, ami abból állt, hogy egy valódi biciklikereket erősített fel egy 

konyhaszékre. A szürrealizmus már háromdimenziós, bizarr kompozíciókat 

hozott létre több tárgy felhasználásával. A legelső háromdimenziós kompozíciót, 

amit már tárgyszobrászatnak lehet nevezni, Picasso készítette 1914-ben 

Abszintos pohár címmel. 

A harmadik fejezet a kortárs képzőművészet tárgyszobrászati szempontú 

bemutatásával kezdődik. A háború utáni fémszobrászatban kiemelkedő szerepet 

játszott Angliában Eduardo Paolozzi, míg a Pop-Arton belül Claes Oldenburg, 

George Segal és Edward Kienholz hívták fel magukra a figyelmet. Az irányzat 

európai változatában, a Nouveau Realisme ( Új Realizmus )-ban úttörő 

tárgyszobrászati munkát végeztek Arman, Christo és César. Egyedülálló 

tevékenységet folytatott Beuys, fetisizálva a tárgyszobrászatot; míg a 

minimaiizmus a nagyon egyszerű tárgyak felhasználásával újított. Az Arte 

Povera Michelangelo Pistoletto személyében a mindennapi dolgok és egy 

ideális tárgy ellentétére épített. A 80-as évek legjelentősebb tevékenységét a britt 

tárgyszobrászok kezdeményezték, olyan nevek felmutatásával mint Tony Cragg, 

Bili Woodrow vagy Antony Gormley. Az Egyesült Államokban Jeff Koons és Haim 

Steinbach új tárgyakat hoztak összefüggésbe a szobrászattal Commodity 

Sculpture ( Közhasználati tárgyak szobrászata ) néven. A legfiatalabb, 

nemzetközileg elismert generációnak egyik jeles képviselője szerintem Rachel 

Whiteread britt szobrász, aki a tárgyszobrászat nyelvezetét minimaiista, de 

főként konceptualista elemekkel gazdagítja. A legjelentősebb művészeket a 
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tárgyszobrászat alkalmazásának módszerétől függően a következő hét 

csoportba osztottam fel : 1. a tiszta tárgy mint szobrászati eszköz, 2. a 

szétrombolt tárgy újraértelmezése, 3. a tárgy mint testi metafora, 4. kollázs, 

összerakás, kombinálás, 5. a tárgy mint fétis, 6. a hibrid tárgy és 7.a tárgy mint 

jel. A romániai kortárs szobrászatban a tárgy felhasználása először a 70-es 

években figyelhető meg Ovidiu Maitec alkotásaiban, akit a falusi civilizáció főleg 

technikai jellegű és népművészeti tárgyainak az újraértelmezése foglalkoztat. 

Továbbá megjelennek a neobizantinizmuson, később neoortodoxizmuson belül 

a vallási tárgyak és azok szimbólumainak a felhasználása Marian Zidaru 

alkotásaiban, valamint a subREAL csoport alkotta installációk, erősen 

koncepíualizált kivitelezésben. 

A negyedik fejezetben saját szobrászati tevékenységemet elemzem, 

aláhúzva a legfontosabb kiindulópontokat és összefüggéseket a nemzetközi 

tárgyszobrászattal. Ugyanakkor felsorolom tárgyszobrászati alkotásaimat, 

melyeket 1992-ben kezdtem el létrehozni. 
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I. A TÁRGY ÉRTELMEZÉSE 

A tárgy az értelmező szótár meghatározása szerint különálló létezőként 

érzékelhető anyagi jelenség. Ugyanakkor egy élettelen dolog, amely 

személyekhez van kötve és lehet használati cikk, holmi, eszköz vagy talált tárgy. 

A tárgyakat két nagy csoportba lehet felosztani: 

- a kézzel készített tárgy, 

- az iparilag előállított tárgy. 

Az első kategóriába tartozó tárgyak akár az emberi civilizáció nyomjelzőinek is 

tekinthetők, melyek fontos ismeretekkel szolgálnak a néptankutatásnak 

(etnológia ) és a néprajzkutatásnak (etnográfia). Az 1900 körüli tárgyak képezik 

az átmenetet a sorozatgyártás felé. Bár tartalmazhatnak iparilag előállított 

részeket vagy alkatrészeket, a tárgyak ekkor még mindig alá vannak rendelve az 

elkészítő lelkivilágának, technikai felkészültségének vagy akár kulturális 

hovatartozásának. Ilyen módon, még ha azonos sorozattárgyakról van is szó, 

ezek különbözhetnek egymástól formai és díszítési szempontból, vagy akár 

különböző anyagok felhasználása tekintetében. 

A második kategóriába tartozó tárgyak fénykorát a XX. századi iparosítás és 

sorozatgyártás hozza meg, végleg eltüntetve a különbségeket a sorozattárgyak 

között. 

A nyugat-európai és az amerikai civilizációban naponta jelennek meg új 

tárgyak, mint a fogyasztói társadalom egyes fő vívmányai. A tárgyak sokaságát 

és gazdagságát kétségkívül az ipari társadalom fejlettsége határozza meg, 

amely befolyásolja a lakosság vásárlási erejét, s ezáltal a tárgyak birtoklásának 

vágyát az emberek részéről. Tárgyak nem léteznek a természetben; a tárgyak az 

emberi tevékenység eredményei, az alkotás részei, s e tevékenységben maguk 

a képzőművészek is részt vesznek. Ebben a társadalomban az egyéni értéket a 

fogyasztás határozza meg, mint az ipari civilizáció legjellemzőbb megnyilvánulási 

formája. Az emberek körülveszik magukat tárgyakkal és segítségükkel 

kapcsolatot teremtenek egymással és környezetükkei. Abraham Moles szerint 
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az egyén kapcsolata a társadalommal ettől kezdve a tárgyakon és dolgokon 

keresztül történik. Ilyen módon a tárgyak jelzik a társadalom jelenlétét az 

emberek körül, felváltva a természetes dolgokat, sőt magát a természetet is. Ezt 

a mesterséges környezetet, amely körülveszi az embert, kultúrának lehet 

nevezni. Ez a fajta értelmezés természetesen meghaladja a hagyományos 

kultúra fogalmát, mely szerint a kultúra meghatározója a könyvtár, a múzeum 

illetve egy bizonyos kódrendszer. E meghatározás értelmében a tárgyak jelzik a 

kultúrák közti különbségeket, és meghatározzák azok eredetiségét és értékét. 

Ugyanakkor azáltal, hogy a tárgyak kapcsolatban vannak az emberrel, 

meghatározzak a környezetét és életstílusát. 

Ezt a kapcsolatot Abraham Moles A giccs pszihológiájá-ban elemzi, mely 

elemzést azzal a megállapítással kezdi, hogy az embernek joga van a tárgyakat 

használni és fogyasztani. Az ember, mint gyűjtő, fetisizálhatja a tárgyakat, 

díszítőként pedig egy összességbe csoportosítja őket. Egy műgyűjtőnek 

esztétikai elvárásai vannak a tárgyakkal szemben, ezek azonban a birtoklás által 

elidegenülnek, azaz a tárgyak vonzáskörébe kerülnek, azok rabjaivá válva 

kényelmesen berendezett otthonaikban. Mivel az ember képes kiválasztani a 

tárgyakat más tárgyak közül, ez megkülönbözteti őt a többi élőlénytől, 

ugyanakkor egyfajta társadalmi szolgaságra is ítéli, ami az ember tárgyba való 

integrálódását jelenti. 

A XIX. század végén a polgári civilizáció fejlődésével egy újfajta kapcsolat jön 

létre az ember és a tárgyak, illetve azok mesterséges környezete között. Ez a 

fajta kapcsolat magában foglalja az eddig felsoroltakat is, és egy új anyagi élet 

felé fejlődik, aminek alapja az ember vásárlási és birtoklási magatartása. A XIX. 

századhoz képest a tárgyak mindig ideiglenesek és átváltoznak termékké az 

átmeneti elemek sokaságában. Érdekes módon minél magasabbak az 

életszínvonal társadalmi normái, annál rövidebb a tárgyak használati ideje, 

vagyis az élettartamuk. Ennek ellenére még léteznek kézzel előállított tárgyak, 

amelyek ki vannak szolgáltatva az egyéni kereslet és kivitelezés véletlenjének, 

de sokká; nagyobo mer.nyiségoen iéteznek ipari tárgyak, amelyeket 
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rendszeressé tett a termelés, megszüntetve ezáltal a különbséget a sorozatban 

legyártott tárgyak közt. 

A technikai haladás képes volna ugyan megszüntetni a tárgyak 

múlékonyságát, de közbelépett a termelési stratégia, amely tudatosan lerövidíti a 

tárgyak életét a termelési folytonosság érdekében. Jean Baudrillard A tárgyak 

rendszeré-ben elemzi ezt a kettősséget és a termelés kizárólagos 

célszerűségében látja a választ: 

„ ...amely napjainkban úgy jelenik meg, mint valamiféle transzcendencia, 

amelynek nem csak a tárgyak életébe van beleszólása, hanem a halálukba is." * 

Régebben az ember kényszerítette életritmusát a tárgyakra, ma a helyzet 

megfordult, és a tárgyak kényszerítik az emberre rendszertelen ritmusukat 

„azzal, hogy hirtelen, váratlanul felbukkannak, tönkremennek vagy egymás 

helyébe lépnek, anélkül, hogy megöregednének." ** Ugyanakkor „a történelem 

során először a szabadság és a teljes önmegvalósítás lehetőségét kínálja fel az 

egyén számára." *** Ez a szabadság azt is jelenti, hogy az ember megőrizheti 

egyéniségét a kiválasztott tárgyakon keresztül, de beleavatkozik a termelési 

folyamatba is, mivelhogy szabadon választ tárgyakat, meghatározva így egy 

termelési folyamat leállítását vagy folytatását és mindezt természetesen a reklám 

segítségével teszi. A reklámnak semmi szerepe nincs a termelésben és a dolgok 

közvetlen gyakorlatában „... s mégis a legteljesebb mértékben beépült a tárgyak 

rendszerébe : nemcsak azért, mert a fogyasztást érinti, hanem azért is, mert 

maga is visszaváltozik a fogyasztás tárgyává." **** 

Az ember a környezetén keresztül többféle viszonytípust alakít ki a 

tárgyakkal és dolgokkal. Moles szerint ez a viszony hétféle lehet: 1. aszketikus, 

2. hedonista, 3. agresszív, 4. beszerző, 5. szürrealista, 6. funkcionális, 7. 

giccstípus. 

Jean Baudrillard: A tárgyak rendszere, 173, old. 

Jean Baudrillard, i.m. 188. old. 

Jean Baudrillard, i.m. 218. old. 

* Jean Baudrillard, i.m. 193. old. 
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1. Az első az aszketikus viszony: amikor az ember a tárgyakat ellenségesnek 

tekinti, és tudatosan távol tartja magát tőlük, akár egy aszkéta a környezetétől 

és annak tárgyi világától. 

2. A második típusú viszony az ember-környezet kapcsolaton belül a 

hedonista: a tárgyak az ember számára vannak előállítva és az ember 

környezetét alkotják. A tárgyak örömet szereznek birtoklójának, s ami 

kettejüket összeköti, az a szenzualitás. A tárgyhoz való ragaszkodás 

ideiglenes, de intenzív, s a tárgy itt a világ megismerésének az eszköze. Ez a 

fajta viszony bizonyos mértékben a művészeket jellemzi. 

3. A harmadik típusú kapcsolat a tárgyakkal az agresszivitás. A tárgyak 

tönkretételében és szétrombolásában fontos szerepe van a birtoklási jognak, 

amely felhatalmazza az embert erre a cselekedetre, különös kielégülést 

szerezve neki. Ugyanakkor a rombolás magában hordozza az újjáépítést, 

ezért egy bizonyos szempontból akár kreatívnak is tekinthető. Ezt az 

agresszivitást a fogyasztói társadalom a szemétbe dobással cserélte fel, 

lehetőséget adva így az új tárgyak megjelenésére. 

4. A fent említett típussal ellentétben jelentkezik a beszerzési mód. Ennek fő 

elindítója a polgári civilizáció, amely a birtoklásban és annak folyamatos 

növekedésében látja saját társadalmi pozíciójának a megerősítését. A tárgyak 

beszerzését az ember befektetésnek tekinti; számára csak a tárgyak 

megszerzése, megvásárlása vagy megvásárlásának a lehetősége számít. Az 

ember minden anyagi erejét a tárgyak felhalmozására fordítja, ami nem más, 

mint egy birtoklási igény kielégítése és bizonyos mértékben saját 

környezetének uralása. 

5. A szürrealista kapcsolat a tárgyakkal a legújabb viszonytípus, amely 1920 és 

1930 között körvonalazódott, és egy sajátos esztétikai felfogáson alapul - a 

bizarrság tényezőjén. A tárgyak ki vannak szakítva megszokott 

környezetükből, és oly módon vannak egymás mellé helyezve vagy 

csoportosítva, hogy egy szürreális helyzet benyomását keltsék. 

6. Jelenlegi társadalmi helyzetünkben megfigyelhető egy funkcionális vagy 

kibernetikai viszony, amely a tárgyak és a dolgok racionális tulajdonságait 
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helyezi előtérbe. A racionalista felfogás szerint minden tárgy vagy dolog egy 

bizonyos cselekvésnek -az eszköze. A cselekvés azonban maga is létre tud 

hozni tárgyakat. Mindkét esetben a cselekvésen van a hangsúly, ennek 

megszűnte után a tárgyak feleslegessé válnak. 

7. A hetedik kapcsolat a tárggyal, amelynek Abraham Moles egy külön könyvet 

szentel, a giccs. A giccs-kapcsolat a tárgyakkal felhasználja eredeti módon 

az összes fent említett lehetőséget. Fontos tényezője az akkumuláció, mint 

örömszerzés, a középszerűség, illetve a boldogság egy bizonyos formájához 

való ragaszkodás. 

Ez a kapcsolatrendszer felhívja a figyelmünket egy nagyon fontos tényre, 

nevezetesen arra, hogy a tárgyakat az ember hozza létre a saját maga számára, 

mégpedig azért, hogy általuk örömet szerezzen magának. Az ember -» tárgy 

illetve a tárgy -» ember kétirányú kapcsolat, amely az ember tárgyi függőségét 

körvonalazza. Baudrillard szerint ez a fajta tárgyi uralom még mindig a 

legrövidebb út a szabadsághoz. „Ennek bizonyítására az igények, a kielégítések, 

az óriási választék látványos kavargását hozzák fel, a kereslet és kínálat e 

hatalmas kirakodóvásárát, amelynek pezsgése egy kultúra illúzióját keltheti." * 

Természetesen mindez a fogyasztás serkentésével és felgyorsításával történik, 

„ a fogyasztás virtuális összessége valamennyi tárgynak és üzenetnek, amelyek 

ettől kezdve egy többé-kevésbé összefüggő beszéddé szerveződnek ".** 

És ha a fogyasztásnak jelentése van, akkor ez „a jelek rendszeres 

manipulációjának tevékenysége." *** Baudrillard a tárgyak rendszerét 

nyelvészeti struktúrára építi, amely nyelvrendszerként működik mint tárgyjel. A 

termelési rend által működtetett fogyasztási rendszer szabályozási funkciót 

betöltő elemként működik a társadalomban. A tárgyak előállításában szemügyre 

kell vennünk még egy fontos tényezőt, az energiát, amely egy újfajta kapcsolatot 

hoz létre az ember és tárgyak közt : „ Az ember nem szabad a tárgyak miatt, a 

* Jean Baudrillard, i.m. 225. old. 

** Jean Baudrillard, i.m. 233. old. 

*** Jean Baudrillard, i.m. 233. old. 
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tárgyak nem szabadak az ember miatt. " * Az ipari termelés a tárgyakat az 

energia segítségével állítja elő, ugyanakkor a tárgyak használata is energiát 

igényel a használó részéről. Minél fejlettebb egy tárgy technikai szempontból 

(autók, háztartási gépek, gadgetek, távközlési berendezések), annál kisebb 

energiát, azaz erőkifejtést igényel az ember részéről. Azt is mondhatjuk, hogy 

újabban a tárgyak az ember meghosszabításainak is tekinthetők egy funkcionális 

környezetben. Pierre Restany a Les Objekts-Plus című elemzésében egy 

egészen újfajta megközelítésről beszél, éspedig a tárgyak művészetbe való 

beemeléséről. Elemzése a Pop-Artra és főleg a Nouveau Realisme-ra 

vonatkozik, és meghatározza a tárgy helyét és fontosságát a kortárs 

művészetben. A tárgyak a művészet révén elszigetelődnek és felértékelődnek, 

szimbolikus jelentésre tesznek szert, funkciójuk pedig megváltozik vagy 

megszűnik. A tárgyak a művészet egy újfajta vizualizálását segítik elő, ahol a 

művészek a felhasznált tárgyak jellegét vagy terét jelenítik meg. Ezek már nem 

egyszerű tárgyak, hanem rehabilitált tárgyak, olyan tárgyak, amelyeket a 

művészek újraértelmeztek és felruháztak a saját nézeteikkel. Ugyanakkor a 

felhasznált tárgyakon keresztül fontos információkat kapunk a művész társadalmi 

és kulturális identitásáról. 

* Jean Baudrillard, i.tn. 257. old. 
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II. A TÁRGY MEGJELENÉSE A XX. SZÁZAD AVANTGÁRD 

MŰVÉSZETÉBEN 

2.1. A kubizmus mint kiindulópont 

A tárgy felhasználásának első jeleit a XX. század eleji avantgárd 

művészetben kell keresni, éspedig a kubizmusban és a futurizmusban, melyeket 

Hegyi Lóránd a radikális avantgárd első hullámának tekint. Werner Hofmann 

Európában e két irányzathoz köti a modernizmus kezdetét a képzőművészetben, 

míg az impresszionizmust és posztimpresszionizmust előtörténetként értelmezi. 

Clement Greenberg amerikai művészeti kritikus a kubista kollázst tekinti a 

modern szobrászat kiindulópontjának, nem pedig a korábbi szobrászati 

próbálkozásokat. A modern szobrászat elindítói festők voltak, miként azok is, 

akik képeiken először használtak fel tárgyrészleteket vagy tárgyakat. A 

kubizmus, amely 1907 és 1914 között bontakozott ki, megadta a lehetőséget a 

tárgynak, hogy a kollázson keresztül bevonuljon a művészetbe. A kubizmus 

fejlődésében általában három periódust különböztetnek meg: a Cézanne-i (1907 

- 1909 ), az analitikus (1910 - 1912 ) és a szintetikus (1913 - 1914 ) korszakot. 

„Új plasztikai nyelv született, amely lírai és egyúttal fogalmi jellegű, amely véget 

vetett a reneszánsz óta alkalmazott empirikus illuzionizmusnak." * Az irányzat 

legfőbb képviselői: Picasso, Braque, Jüan Gris és Légér egy új esztétikai és 

technikai forradalmat vittek véghez. E mozgalmon belül először különféle 

textúrájú anyagokat festettek, melyeket később valódi anyagdarabokkal 

helyettesítettek ( tapéta, viaszosvászon, újságpapír stb. ). Az eljárás a kollázs 

(franciául collage ) nevet kapta, ami egyszerűen ragasztást jelent. Picasso volt 

az első, aki alkamazta ezt az eljárást a Nádfonatú szék című, 1912 májusában 

készült csendéletében, melyben vastag zsinórral vette körül az ovális képet és 

fonott széknyomatot ragasztott rá. Az ötlet elsőbbsége azonban minden 

valószínűség szerint Braque-nak tulajdonítható, akinek egy 1909-es 

* A modern festészet lexikona, 83. old. 
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csendéletében egy élethűen festett szeg jelenik meg. Egy másik, 1911-ben 

készült képén, A portugál címűn Braque továbblép és először fest nyomtatott 

betűket, utat nyitva így a papírkollázsnak, ami 1912 végén a Csendélet 

gyümölcsöstállal című képén valóban felbukkan. A következő lépés a különféle 

anyagokból és tárgydarabokból összerakott dombormű, amely a montázs nevet 

kapta a kubista, dadaista, szürrealista festők részvételével. Innen már csak egy 

lépés van a tárgyakból összerakott térkompozícióig, amelynek leegyszerűsítése 

hamarosan az önnálló tárgy megjelenéséhez vezetett. 

2.2. A futurizmus vívmányai 

A futurizmus születése Filippo Tommaso Marinetti költő nevéhez fűződik, 

aki 1909 február 20-án tette közzé a párizsi Figaro-Dan a futurista költészet 

kiáltványát. E kiáltvány forradalmi jelentősége a tárgyszobrászat szempontjából 

abban rejlik, hogy Marinetti a sebességet és a gépeket állítja előtérbe, sőt egy 

versenyautót szebbnek tart, mint a samotrákéi Nikét. Az autó a modern idők 

legjellegzetesebb tárgya, de ugyanakkor az ipari termelés mérföldköve. Marinetti 

fentebbi kijelentésével egy fogyasztói tárgyra fekteti a hangsúlyt körvonalazva a 

tárgyszobrászat megjelenési lehetőségét. A futuristák szerint a gép legfőbb 

jellemzője, hogy mozgást hoz létre és dinamizmust. Baudrillard szerint az autó a 

szó valódi értelmében vett tárgy, ami kiemelkedik a tárgyak sokaságából. Egy 

másik, ezt követő fordulópont a futurista szobrászat 1912-ben megjelent 

(technikai) kiáltványa, amelyben Boccioni saját szobrászatét hozza fel példának 

a szobrászat általános megújulására. Boccioni tagadta a bronz és a márvány 

kizárólagosságát, azok költői és hagyományos finomságát a szobor 

felépítésében. Szerinte akár húsz különböző anyagból is fel lehet építeni egy 

szobrot úgy, hogy az plasztikai élményt nyújtson. Boccioni felsorol különböző 

anyagokat: üveg, fa, papír, vas, cement, haj, bőr, textília, tükör, villanyfény stb. 

új lökést adva ezáltal az avantgárd művészet további fejlődéséhez. Boccioni 

szerint az egyetlen lehetőség a szobrászat megújítására a „sculptura 

d'ambiente", amelyben a szobor kitör és folytatódik a térben, magáévá téve azt. 

Szerinte „annak a tárgynak a központi magvából kell kiindulnunk, amelyet meg 
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akarunk alkotni, mert csak így fedezhetjük fel azokat az új törvényeket, azaz új 

formákat, amelyeket & tárgyak láthatatlanul, de matematikailag a 

SZEMLÉLETES PLASZTIKAI VÉGTELENHEZ ÉS A BELSŐ PLASZTIKAI 

VÉGTELENHEZ kapcsolják. Az új plasztikus művészet tehát a dolgokat 

összekapcsoló és átmetsző atmoszferikus síkok megjelenítése lesz gipszben, 

bronzban, üvegben, fában és más anyagokban."* A kiindulópont tehát a szobor 

belső magjának a térbeli kisugárzása építészeti spirál formájában. Boccioni 

TRANSZCENDENTALIZMUS-nak nevezte látomását, amelyben a szobrászat 

úgy keltheti életre a tárgyakat, hogy ábrázolja áthatolásuk rendszerét. „A tárgyak 

nem léteznek elszigetelten, önmagukban: átvágják és megosztják a környező 

teret. A tárgy és a tér arabeszket alkotó irányvonalakban metszik egymást." ** 

Ezt a forradalmi elméletet leginkább a Térbe táruló palack című munkája tükrözi, 

mely 1912-ben készült. Herbert Read szerint „ez a merészen eredeti szobor 

bizonyos tekintetben Picasso 1914-es Abszintos poharának előfutára; a palack 

belső fele feltárul, az üveg anyagtalanságát pedig a nyílt spirálforma dinamikus 

ritmusa érzékelteti." *** A futurizmus kezdettől fogva egész programját a kultúra 

és a társadalmi értékrend megváltoztatásához kapcsolja, így nem véletlen, hogy 

a dadaizmus és szürrealizmus ezeket a vívmányokat viszi majd tovább. 

2.3. A dadaizmus fontossága 

A dadaizmus mint aktív mozgalom 1915-től 1922-ig tartott, és mint terület a 

kubizmus és a szürrealizmus között tevékenykedett. Konkrét születése viszont 

1916 február 1-jéhez kötődik, amikor Hugo Ball megalapította Zürrichben a 

Cabaret Voltairet nevű irodalmi klubot, amely kiállítóhelyiség és egyben 

színházterem is volt. Az alapítók közt ott volt Tristan Tzara román költő, Richard 

Hülsenbeck német orvos-író, az elzászi festő-szobrász-költő Hanz Arp, Hanz 

Richter és Marcel lancu festők. Szintén alapítótagok voltak Emmy Hammings 

énekesnő, Ball barátnője és Sophie Taeuber, Arp barátnője. A dadaizmus 

* Herbert Read:A modern szobrászat. 124. old. 

** Herbert Read, i.m. 126. old. 

*** Herbert Read, i.m. 127-128. old. 
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szellemének előfutára Marcel Duchamp volt, aki 1915-től New Yorkban 

telepedett le; rajta kívül ugyanitt élt Francis Picabia és Man Ray, akik közösen 

egy művészetellenes mozgalmat indítottak el, ami párhuzamosan futott a zürrichi 

dadaizmussal, de név nélkül. A „dada" szó eredete nem tisztázott, a 

legelterjedtebb változat szerint, mely Huelsenbecktől származik, a „dada " szóra 

véletlenül bukkant rá Ball és Arp egy német-francia szótárban, miközben 

művésznevet kerestek Madame Le Roy, a kabarét Voltaire énekesnője számára. 

Kétségtelen azonban, hogy a szó 1916 június 15-én jelent meg először 

nyomtatásban. A két csoportosulás 1916-ban egymásra találva átöleli egymást 

és kórusban azt kiáltja: „Da, ist ja unser Dada" (Ime, a mi Dadánk!). A háború 

után a dada mozgalom elterjedt a fontosabb európai központokban. A politikailag 

zavaros Berlinben a mozgalom anarchista jelleget ölt, képzőművészek 

részvételével, míg Kölnben alapítói, Hans Arp és Max Ernst révén kibontakozik. 

1922-ben egy részük átpártolt Párizsba a Tzara-féle mozgalomhoz. Egy másik 

említésre méltó mozgalom a hannoveri, amelyet Kurt Schwitters festő és költő 

alapított, és amely „Merz" néven vált ismertté, főként tárgykollázsaival és 

montázsaival. A dadaizmus mint mozgalom nem annyira művészi, mint inkább 

intellektuális forradalom, amely a háború okozta lelki megrázkódtatásokból 

született és annyira közvetlen függvénye volt a háborús szorongásnak, hogy 

nem is lehetett egyéb tagadó kiáltásnál, amely eleve magában hordozta saját 

pusztulását. A dadaisták Herbert Read szerint „...a múltat éppúgy megvetették, 

mint a jelent; nihilisták voltak, a szó legigazibb értelmében."* „Bakunyin jelszavát 

tűzték zászlaikra: - A rombolás is alkotás! -"** Fő céljuknak tekintették teljesen 

felszabadítani a vizuális képzeletet minden művészi konvenció alól. Érdemes 

fontolóra venni Hans Arp több nyilatkozatát, miszerint: 1. „A Dada a világ 

gépiesedése ellen lázadt... " ,2. „A Dada fájának legválogatottabb gyümölcsei... 

azok voltak, amelyeket mi - Max Ernst barátom meg én - neveltünk Kölnben", 3. 

„ A legfontosabb szerintem, hogy a dadaisták megvetették azt, amit áltában 

művészetnek tekintenek... Kimondtuk, hogy minden, ami létrejön, vagy amit 

* Herbert Read, i.m. 136. old. 

** Herbert Read, i.m. 137. old. 
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ember alkot, művészet." * Egy ilyen megközelítés szerint a dadaizmus kezdettől 

fogva destruálta a műtárgyat, elidegenedett és piaci célú tárgynak tekintette, 

amely csak a fennáló polgári ízlés jobb vagy rosszabb kielégítésére alkalmas. 

Ami a legfontosabb a dadaizmusban, mint mozgalomban, egy új dinamikus, 

perspektivikus nyitás az intellektuális kísérletezések felé, illetve a művészetek 

közti határok fellazítása. A dadaizmus megmutatta, milyen erősek a világ 

átalakításából felszabaduló kreatív energiák, amelyek a cselekvést az imitáció 

fölé helyezik, új fejlődési lehetőséget kínálva a képzőművészet számára. Ez a 

forradalmi fejlődés a tárgyat a képzőművészet felé tereli. Marcel Duchamp 

nevéhez kötődik ez az újítás ready-made elnevezéssel, amely a képzőművészeti 

alkotás rangjára emeli a művész által kiválasztott tárgyat. Ez a fajta művészet, 

ameiyoen központi szerepet kap a tárgy, nem pusztán a művészi gesztus 

eredménye, hanem a társadalmi konvenciók összefüggésében gyökerezik. A 

tárgy és a művészet kapcsolatával bővebben foglalkozom a Ducharmpról szóló 

fejezetben. 

2.4. L'objet trouvé és a szürrealizmus 

A mozgalom története akkor kezdődik, amikor André Breton 1924-ben 

közzéteszi első szürrealista kiáltványát, véget vetve a dolgok racionális 

szemléletének, hogy helyette a tárgyak irracionális megismerését hirdesse. A 

szürrealizmus tudatossága abban rejlik, hogy, mintegy a gondolkodás 

kikapcsolásával, új összefüggéseket fedezett fel a tárgyak közt. Ez az egyetlen 

lehetőség arra, hogy mindenféle rendszerezést és szabályalkotást mellőzve 

betörhessen az irracionalitás, a tudatalatti, a spontán, a véletlen vagy az 

automatizmus világába. Bármelyik eljárást vesszük is szemügyre, de főként ha a 

tárgykompozíciókat nézzük, mivel ezek állnak a legközelebb a szobrászathoz, 

mindig az a cél, hogy egymástól teljesen idegen tárgyi elemek társításával 

megfosszák a dolgokat hagyományos rendeltetésüktől. A tárgyakat a 

legváratlanabb és legmeglepőbb összekapcsolások útján új jelentéssel ruházzák 

* Herbert Read, i.m. 143-144. old. 
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fel. Míg Duchamp „kész tárgyakat" ( ready-made ), addig a szürrealisták „talált 

tárgyakat" (objet trouvé )" feltételeztek, amelyeket mágikus tulajdonságaikért 

választottak ki. A szürrealisták tovább léptek és amit André Breton „tárgyilagos 

humor"-nak nevezett, azt ők a természet esetleges formáinak utánzásaként és 

a humor közti szintézisként értelmezik. Herbert Read szerint a szürrealisták, 

nem tisztelve a formai kategóriákat, nem szobrokat, hanem tárgyakat készítettek. 

Breton szerint a szürrealista tárgyi kategóriák a következők: matematikai, 

természetes, primitív, talált, irracionális, megfejtett, összevont, mobiltárgyak és 

ready-made tárgyak. Az egyik legfontosabb szürrealista eljárás, éspedig a 

tárgyak fetisizálása révén a mozgalom a tárgyakat a totemizmus, okkultizmus, 

mágia és babona világa felé terelte. Az „objet trouvé" segítségévei a 

szürrealizmus egy új tárgyi világképet próbált megvalósítani. A tárgyak már 

régóta méltó helyen szerepeltek a képzőművészetben, lemásolt formában a 

festészetben. A szürrealisták megszüntették a festés technikai jellegét és 

elegendőnek tartották a nem művészi eljárást, a tárgykollázst. Bár nem születtek 

jelentős szobrászati jellegű tárgykompozíciók, a szürrealizmus a fent említett 

eljárások révén óriási hatást gyakorolt a kortárs szobrászatra, kiindulópontot és 

ihletet biztosítva az új alkotógenerációknak. Salvador Dali agresszíven szerkeszt 

tárgykollázsokat és kapcsolatot próbál teremteni ellentétes tárgyak közt, 

erotikával és szimbolikával ruházva fel őket. Max Ernst is az objets trouves 

lehetőségeivel próbálkozik, amelyeket szelektálva skatulyákba és polcokra 

helyez, furcsa és rejtélyes hangulatot teremtve. Ezzel ötletet adott számos 

kortárs tárgyszobrász munkájához. Duchamp a Why not sneeze ( Miért nem 

tüsszentesz) 1921-es tárgykompozicíójában, amelyet Breton szürrealistának 

nevez, egy furcsa és abszurd tárgyi asszociációt hoz létre, márványcukrot és egy 

hőmérőt helyezvén el egy kalitkában. Talán a leghatásosabb szürrealista 

tárgykollázsokat Man Ray készítette. Az Hommage á Lautréamont ( Hódolat 

Lautréamontnak ) című kompozíciójában egy varrógépet és egy esernyőt társít, 

utalva Lautréamont kijelentésére. Man Ray statikus tárgyaival egy egyéni költői 

jelrendszert valósít meg, mely pszihológiai kisugárzással bír. Van viszont egy új 

távlatokat nyitó munkája, az 1920-ban készült L'Enigme d'lsidore Ducasse 
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(Isidore Ducasse titka ), amely egy zsinórral átkötött, becsomagolt varrógépet 

ábrázol. Magának a munkának két „titka" is van: az egyik a nem látható 

becsomagolt tárgy, amelynek rendeltetése a csomagolás révén megszűnik, a 

másik a polgári nevén bemutatott Lautréamont gróf. Talán legismertebb 

tárgyszobrászati alkotása az Ajándék: Ray rézszegeket ragasztott fel sorjában 

egy fémvasalóra, amelyet 1974-ben 300 példányban sokszorosított. Az eljárással 

Ray a tárgy használhatóságát kérdőjelezi meg, új távlatokat nyitva a 

tárgyszobrászat előtt. A mozgalom egyik legfőbb megnyilvánulása az 1918-ban, 

Marcel Duchamp felügyelete alatt rendezett nemzetközi kiállítás a párizsi Galerié 

des Beaux-Arts - ban, ahol 1200 db., szorosan egymás mellé függesztett 

szeneszsákból boltíves barlanggá képezték ki a kiállítás központi termét. A 

padlót, Duchamp ötlete nyomán, száraz levélszőnyeggel borították be, s egyik 

mélyedésébe nádszálakkal és tavirózsákkal díszített tavat komponáltak. Ez a 

kiállítás mérföldkövet jelentett a kortárs irányzatok fejlődésében, a művészi 

téralakításban, ami később environment néven vált ismertté. 

2.5. Duchamp és a ready - made 

Marcel Duchamp 1887-ben született Blainvilleben, Roven mellett és 1968-

ban halt meg Neully-sur-Seineban. Apja közjegyző volt, hat gyermeke közül 

négy ismert művész: Jacques Villon festő, Duchamp Villon szobrász, Suzanne 

Duchamp és Marcel Duchamp festők. Duchamp festő karrierjének leghíresebb 

képe A lépcsőn lemenő akt, amelyet 1913-ban kiállítottak a New York-i Armory 

Showban, és ennek köszönhetően elkezdődik sikeres művészi pályafutása. A 

kész tárgy, a „ready-made" első megjelenésének éve a modern 

képzőművészetben 1913, a mű címe pedig Biciklikerék. Az alkotás nem egy 

valódi, tiszta ready-made, ugyanis két talált tárgyból áll, egy konyhaszékből, 

amely posztamensként szolgál egy biciklikerékhez. Az eljárást a szakirodalom 

„ready - made aide"-nek nevezi, megkülönböztetve így a későbbi ready-made-

ektől. Ez a bizonyos alátámasztott ready-made, amely két vagy több talált tárgy 

kombinációjából jön létre. Egy évvel később, 1914-ben jelenik meg az első valódi 

ready-made, a Palackszárító (96 o ld) , amelyet Duchamp egy párizsi háztartási 
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boltban vásárolt, a Bazar de l'Hotel-de-Viileban. A harmadik korszakalkotó ready-

made 1917-ben jelent meg M.Mutte álnéven szignálva, és a Forrás elnevezést 

kapta, amelyet egy máig mindennapos tárgy, egy vizelde testesít meg, amit 

Duchamp egy New York -i kiállításon mutatott be. Herbert Read szerint a kész 

tárgy a szobrászatban egy jellegzetesen dadaista tréfában jelent meg, amelynek 

valószínűleg Duchamp volt az egyetlen szerzője. Az ötlet akkor születhetett, 

amikor kész tárgyak árnyékának körvonalait próbálta egy kompozícióban alkotó 

elemként felhasználni. Hegyi Lóránd úgy véli, hogy „Duchamp a Ready-made-

ekkel valóban forradalmasította a modern művészetet, mivel eljutott egy 

szélsőségesen következetes út egy lehetséges végpontjához, ahhoz a ponthoz, 

ahol valóban a műalkotás teljes felszámolására van kilátás, s ezzel a művészi 

tevékenység gyökeresen új meghatározására nyílik lehetőség. Ennek az új 

meghatározásnak központi mozzanata a művészet társadalmi pozíciója, illetve a 

művész mint szellemi tevékenységet végző ember társadalmi feladatainak 

újragondolása." * Marcel Duchamp korai festészetében csírájában már 

felfedezhető a tárgy jelenléte és kibontakozási lehetősége. Egy véletlenszerű 

séta nyomán, Rouen belvárosában, Duchamp észrevett egy cukrászda 

kirakatában egy működőképes csokoládé-szélmalmot, ami nagy hatással volt rá 

és ihletként szolgált további tevékenységéhez. Az inspirációt több technikai 

jellegű mechanikai rajz követte, amelyekből két festmény is született. Az egyik 

rejtélyes festményen először jelenik meg a valóságból kiemelt háromdimenziós 

zsinór, akárcsak Picassonál. A zsinór utánozza az eredeti tárgyon létrejött 

varrásokat és ragasztásokat, dombormű jelleget adva az alkotásnak. 

A képzeletbeli valóságra rátapad egy a reális valóságból átvett elem. Duchamp 

részéről ez az első lépés az objektualizálás felé, amellyel párhuzamosan halad a 

látszólagos valóságról való lemondás. Ezen az úton továbbfejlődik a 

háromdimenziós elemek felhasználása, és innen a ready-made kinyilvánítása a 

tágabb valóságon belül. Duchamp következő gesztusa a tárgyak önkényes 

elszigetelése a realitástól, valós funkcióiktól, miáltal a tárgyak egy új művészi 

* Hegyi Lóránd: Avantgárdé és transzavantgarde, 409. old. 
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realitás hordozóivá válnak. Ahogy a Hegyi Lóránd által idézett Lebel mondja: 

„Nem amiatt tüntetett ki egy biciklikereket, amit egy futurista művész modern 

szépségként ebben látni vélt, hanem csupán azért választotta ki, mert 

tetszőleges volt: nem különb, mint százezer másik kerék, ami ha egyszer elvész, 

azonos értékű darabokkal helyettesíthető." * A tárgynak az elszigetelés 

következtében létrejövő sokrétű üzenethordozó jellegét maga Duchamp 

demonstrálja a Trois Stopages Etalon ( Három hiteles mintamérték ) című 

munkával, amelyet 1914-ben alkotott. Három egyméter hosszú, vízszintes 

elhelyezésű zsinórt elenged egy horizontális felületre. Az eredmény három 

különböző vonal a végtelen lehetőségből, minden művészi beavatkozás nélkül. 

Ez a kísérlet bizonyítja az anyag végtelen és korlátlan átváltozási lehetőségét. A 

végtelen szabadság és a precizitás egyidejűleg van jelen ugyanabban a 

dologban. A zsinórok három lehetőséget mutatnak: egy megfogható 

háromdimenziós létezést, egy közmegegyezési leg elfogadott 

hosszmértékegységet és egy, a véletlen által alkotott bizarr önhatalmi ábrát. Az 

utóbbi lehetőség felszínre hozza a vizuális metafora megfoghatatlanságát, 

amelyet Duchamp saját szubjektív akaratára illetve a véletlenre bíz. Ekképp 

lemond a hagyományos alkotás lehetőségeiről és a véletlenszerű felmutatására 

fekteti a hangsúlyt, bizonyítva ezzel saját antiművészeti elégedetlenségét. Teszi 

mindezt egy egyszerű faszekrény elkészítésével, amelyen az ajtó deszkái 

hordozzák a három zsinór lehetőségeit. Ezzel a radikális következtetéssel 

Duchamp messze meghaladja kortársait és aláhúzza a művészet 

ideiglenességébe vetett hitét. Ennek a jelenségnek a következménye a 

ready-made megjelenése, mint egy többrétegű jelentés hordozója. Duchamp 

kiválasztott és aláírt tárgyai kivételesek és múzeumban találhatók. Ami igazán 

megkülönbözteti őket más tárgyaktól, az a saját aurájuk és intellektuális 

kisugárzásuk. Magával a választási aktussal Duchamp, a művész, a 

sokszorosított tárgyat felruházza saját elképzeléseivel és a képzőművészeti 

alkotás rangjára emeli. Ez az új értékfelfogás előnyben részesíti a művészi 

* Hegyi Lóránd, i.m. 410. old. 
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tevékenység szellemi lehetőségeit, szemben a műtárgy speciális művészi 

értékeivel, utat nyitva így a képzőművészet további fejlődése előtt. Hegyi Lóránd 

szerint „a duchampi Ready-made demonstrációs ojektum, ami nem szimbolizál 

egy rejtett és szélesebo jelentésvilágot, hanem demonstrál egy gondolati 

helyzetet. Ennek a gondolati helyzetnek a megértéséhez azonban feltétlenül 

szükség van arra, hogy az objektumot szélesebb összefüggésben, a társadalmi 

konvenciók összefüggésében szemléljük, tehát nem pusztán művészi gesztus 

eredményeként - noha alapvetően az -, hanem szociológiai gesztusként is." * 

Duchamp óriási hatással volt kortársaira, leghamarabb a szürrealisták tették 

magukévá tudományos realitásérzékét, filozofikus elképzeléseit és költői 

lendületét. Nagy hatást gyakorolt Amerikában is, ahol első ready-made-jét 1915-

ben mutatta be Egy törött kar címmel, amely egy közönséges hólapát volt. 

Hírneve ismét előtérbe kerül 1957-ben, amikor kiállít a New York-i Guggenheim 

múzeumban, illetve 1958-ban, amikor kiadják összegyűjtött írásait. 1959-ben 

megjelent egy igen fontos monográfia francia és angol nyelven, Robert Lebel 

francia művész és író gondozásában, melyhez egy katalógust is mellékeltek. A 

könyv kiadását kiállítással kötötték egybe, amelyet Párizsban, New Yorkban és 

Londonban rendeztek meg. Ennek következtében ismét felértékelődtek 

Duchamp dadaisztikus vívmányai és egy új neodadaista korszak kibontakozását 

eredményezték. Európában az irányzat a Nouveau Realisme nevet kapta, míg 

Angliában és az Egyesült Államokban a sokkal hatásosabb és kétértelműbb 

Pop-Art néven vált ismertté. Duchamp reakcióját ezekre az irányzatokra egy 

1962. november 10-én Hans Richternek küldött levélből idézhetjük: „Ez a 

neodada, ami most a neorealizmus, pop-art, assemblage, stb. nevet viseli, egy 

olcsó élmény, amely a « dadaizmus » -ból él. Az esztétikai hírnevet akartam 

elbátortalanítani, amikor a ready-made-et feltaláltam. A neodadaisták viszont a 

ready-made-eket arra használják fel, hogy felfedezzék bennük az « esztétikai 

é r t é k e t » ! ! Én eléjük dobtam a palackszárítót és a vizeldét, mint provokációt, 

Hegyi Lóránd, i.m. 411. old. 
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mire ők az esztétikai szépséget csodálják bennük."* Ennek ellenére Duchamp se 

menekül meg az esztétizmus vádjától és a műkereskedelemtől. 1964-ben maga 

Duchamp bízza meg Arturo Schwartz milánói műkereskedőt, hogy készítsen 

nyolc példányszámos sorozatot 13 korai ( elveszett ) ready-made-jéről. 

Visszatekintés képpen Duchamp magáénak vallja, amit epigonjaitól kétségbe 

vont, az esztétikai kirakodó vásár elleni harcot. A neodadaista mozgalmak sikerei 

felől nézve nem elhanyagolható civilizációnk Duchamp által kezdeményezett 

önleleplezése sem. Werner Hoffman szerint ugyanaz a fásult világ, amely 50 

évvel ezelőtt felháborodott a Palackszárító és a Vizelde láttán, ma nehéz pénzért 

megvásárolja őket, saját kelepcéjébe kerülve így jóhiszeműsége és főként 

sznobizmusa miatt. 

2. 6. Picasso: a tárgy mint a szobor szerves része 

Picasso első munkája, amelyben egy valóságos tárgyat, egy kanalat 

használ fel, az 1914-ben készült Abszintos pohár című szoborkompozíció. Ebben 

a munkában egy kétszintű jelentést mutat be egyszerre, egy esztétikait és egy 

intellektuálisát. A munka hat festett bronzpéldányban készült el, és Picasso 

szobrászati tevékenységének egyetlen térplasztikai alkotása 1910 és 1925 

között. Az abszintot egykor magas, talpas pohárból fogyasztották, mára viszont 

betiltották, mivel fogyasztása kockázatos az egészségre nézve. A munka három 

különböző anyagból van összerakva, és Picasso első szobormontázsának 

számít. Maga a pohár a szintetikus kubizmus felbontott térbeli formavilágát 

hordozza, ellentétben a valódi sorozatgyártott kanállal, amin egy szintén valódi 

kockacukor viaszmintája látható. 

A három különböző anyagot egyesíti a bronzöntés, de a kanál mint valós tárgy 

még így is éles ellentétben áll a munka többi részével. Az ihletet valószínűleg 

egy reklámplakát adta, amire Picasso egy kocsmában figyelt fel. A példányok 

között léteznek különbségek, a felhasznált színek illetve az ezüst abszintos 

kanáltípusok tekintetében. Nyilvánvaló, hogy Picasso szándéka a kanál 

* Wemer Hoftnann: Fundamentele artei moderae, II . kötet, 219. old. ( Szabad fordítás.) 
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kiemelése és vizualizálása volt, a kontrasztok alkalmazásával pedig új távlatokat 

nyitott a szobrászat előtt. Maga az alkotás kétszintű jelentést hordoz egyszerre, 

egy esztétikait és egy intellektuálisát. Picasso következő szobrászkorszaka a 

fémszobrászat területére tevődik át, az új irányzat ötletét katalán honfitársaitól, 

Julio Gonzálestől és Pablo Sárgállótól kapta. Ez az új fémszobrászati periódus 

1929 - 1932 között bontakozott ki, amikor Picasso mintegy 50 szobrot készített. 

Ebből az időből származik két korszakalkotó konstrukciója, a Női fej és a Nő a 

kertben, amelyeket 1929 és 1930 között hozott létre szűrőedényből, rugókból, 

vasszegekből meg mindenféle fémhulladékból. A szobrok montázstechnikával 

készültek valóságos tárgyak és különféle nyersanyagok felhasználásával, 

folytatva így a dombormüveknél alkalmazott eljárást. Roland Penrose leírja a 

szobrok konstruálásának új módszerét. „A szemétdombról összeválogatott 

ócskavasdarabok: rugók, serpenyőfedők, sziták, reteszek és csavarok titokzatos 

módon az igazi helyükre kerültek ezekben a konstrukciókban, szellemesen és 

meggyőzően, új tulajdonságokkal keitek életre. Származásuk nyomai láthatóak 

maradtak, hogy bizonyítékai legyenek a varázsló bűvös érintése nyomán létrejött 

átalakulásnak, amelytől minden elveszíti eredeti jellegét, s helyette újat nyer." * 

Picasso szobrai merőben különböznek az orosz konstruktivisták akotásaitól, 

amelyek szándékosan személytelenek és matematikai képletek benyomását 

keltik. Picasso fémalakzatai viszont kétségtelenüi kifejeznek érzelmeket: 

félelmetesek, titokzatosak és humorosak. Bálványhoz vagy totemhez 

hasonlítanak, mágikus erővel bírnak, akár a primitív népek kultikus tárgyai. Ezek 

az újfajta szobrok a szürrealizmus fénykorára esnek, amikor a művészek szintén 

mágikus tárgyakat kívántak alkotni. Ezeken a szobrokon egyes tárgyak 

felismerhetők és jelenlétükkel valamilyen módon kötődnek a kompozíciós 

szándékhoz. Például a Női fej című konstrukción felismerhető a szűrőedény, 

mely humorosan utal a nők és a konyha közti kapcsolatra. Picasso legeredetibb 

szobrászperiódusa 1943 és 1953 között bontakozik ki, amikor korszakalkotó 

munkákat hoz létre a tárgy és a szobrászat szimbiózisából. Egyik leghíresebb 

* Herbert Read: A modern szobrászat, 63 - 64. old. 
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és legjellegzetesebb alkotása a Bikafej, amely 1943-ban jött létre, a megszállás 

sötét periódusában, amikor Picasso teljesen elszigeteltnek érezte magát. A 

koponya és a bika szarva talált tárgyak: biciklinyereg és kormány. Picasso 

később a konstrukciót bronzba önti, eíiünteve így az anyagok közti ellentétet. A 

szoborkompozíció az Abszintos pohár folytatása, de a formai takarékosság és a 

szobor egyszerűsége meghökkentő és egyedülálló a művész 

szobrásztevékenységében. Egyszerűsége ellenére mégsem hasonlít a duchampi 

ready-made-ek nyers és száraz intellektuális formalizmusára, hanem egy 

életerővel telített érzelmi és humoros kötődést fejez ki a tárgyak iránt. A Bábuin 

kicsinyével (97 old.) 1951 októberében készült el, és hasonló népszerűségre tett 

szert, mint az előbb említett szobor, amit Picasso hat példányban öntött ki. Az 

ötlet akkor született, amikor Kahnweiler, Picasso közeli barátja és galeristája két 

játékautót ajándékozott a művész Claude nevű kisfiának. A két autó 

összeillesztéséből született a majom feje, az autó elülső részéből a nyilassal 

együtt az orr meg a száj, a radiátorból pedig a szakáll. Az autó csapott tetejéből 

készült a homlok, az üvegre erősített két mintázott golyócskából lettek a szemek. 

Továbbá két csészefület felhasználva születtek a majom fülei, a testet meg egy 

nagy kosár alkotja. A majom testének többi részét, a kicsinyével együtt, Picasso 

megmintázta. Végül a farok szintén talált tárgyból készült, mégpedig az autó 

felfüggesztésére szolgáló, egyik végén felgöndörödött rugóból. Hasonló 

eljárással készültek a következő művek : A kecske, az Asszony gyerekkocsival, 

illetve az Ugrókötéllel játszó kislány - mindhárom 1950-ből származik; valamint a 

csendéletjellegü Kecskekoponya üveggel, mely 1951 - 1953 között jött létre. A 

kecskében a kecskehas felépítéséhez Picasso egy nagy kerek kosarat használt, 

amelynek oldalait vaspántokkal fogta össze. Kifaragott szőlőfából készítette a 

szarvakat, összetűrt kartonból a füleket, a pálmalevél szálas részeiből pedig a 

szakállat és a hátgerinc szőrösebb részeit. A kecske hátsó részét egy világító 

szerkezetből hozta létre, a lábakat és patákat fából, a farkat meg egy görbe 

fémdarabból. A leghatásosabb tárgyimplantáció, mint egyedülálló anyag, a 

kerámiaedényekből készített tőgy. Az Ugrókötéllel játszó kislány című 

kompozíció tartópillére egy megcsavart vaspánt, amely felfüggeszti a figurát és 
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ugyanakkor ugrókötélként is szolgál. A kislány teste két fonott kosárból, egy 

kerámia-sütőmintából, illetve a kompozíciót kiegészítő és összetartó anyagból, 

gipszből áll, a lábán pedig két valódi cipő látható. Az Asszony gyerekkocsival 

című kompozícióját Picasso egy valódi babakocsiból, vasdarabokból, 

sütőmintákból, csempefedőkből, cserépedény-darabokból valamint megformázott 

emberi figurából alkotta meg. A szarvként szolgáló biciklikormány ismét 

felbukkan a Kecskekoponya üveggel című munkában, ahol a koponya égetett 

agyagból, gipszből és csavarokból van összeállítva. A gyertyatartót és 

fénysugarait szegek fogják össze. A szürrealisták által is közkedvelt objet tróuvé-

technikát Picasso zseniálisan továbbviszi és merőben új irányt ad neki, a 

tárgyakat a szobrászat felé terelve. A formai nyelvezet hasonlóságai, a külső 

felületi nyomok vizuális minősége és a figurák bizonytalansága új lehetőségeket 

tárnak fel a szobrászat előtt. Néhány szobor részletén megelevenedik Picasso 

művészetének intellektuális ereje és kifinomult felfogása. Az Ugrókötéllel játszó 

kislány című kompozícióban például lehet látni, hogy a kislány nem tud bánni a 

kötéllel. A kislány ügyetlenségét kifejezi a szobor ingatagsága, de különösen a 

rendkívüli méretű cipők, valamint az, hogy fordítva vannak felhúzva. Picasso 

tárgyfelhasználása a szobrászatban merőben eltér a többi művész alkotói 

világától. Marcel Duchamp ready-made-jeinek megjelenése provokatív, eljárása 

nem értékeli át a tárgyakat, inkább a művészetre mint fogalomra fekteti a 

hangsúlyt. Ezzel szemben Picasso módszere visszatérést jelent a premodern 

sajátos művészi kifejezési modellekhez, így nem véletlen, hogy az első 

posztmodern művészek közt van számontartva. A XVI. század közepén 

Giuseppe Arcimboldo, a manierista festő, allegorikus portrékat alkotott különféle 

tárgyakból, zöldségekből és gyümölcsökből. Később az eljárás a szatirikus rajz 

tartományába terelődik, de századunkban a szürrealisták felfedezik és 

előfutáruknak tekintik Arcimboldot bizarr találmányaival. Picasso nem másolta 

pontosan a tárgyakat, hanem szándékainak megfelelően valós tárgyakat 

használt, kibővítve így jelentős mértékben a kortárs szobrászat palettáját. A 

szobor alkotásához Picasso két alapmódszert alkalmazott: az egyik az ötlet 

spontán megszületése a tárgy megpillantásakor, a másik pedig a tervszerűen 
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előkészített ötlet, amit aztán követett a tárgykeresés. Az első módszerhez 

tartozik a Bábuin kicsinyével, amikor Picasso megpillantotta a játékautókat és 

azonnal megszületett benne a munka ötlete; a másodikhoz A kecske, amikor a 

művész az ötlet megszületése után indult el tárgyakat keresni. Az ötlet mint 

intellektuális gyakorlat mindvégig központi szerepet játszott Picasso 

szobrászatéban, tekintve, hogy különböző értékű és anyagú tárgyak közt kellett 

egyensúlyt létrehoznia. Ennek eredményeképp a szobrok felületi struktúrája 

nagyon különböző, s tükrözi a művész azon szándékát, hogy megőrizze az 

anyagok tapinthatóságának érzetét. A tárgyak még bronzbaöntésük után is 

megőrizték sajátos felületi és formai tulajdonságaikat, miáltal különleges vizuális 

hatást keltenek. Valódi tárgyakat használva Picasso előtérbe helyezi a forma 

jelentőségét, ez a jelentőség azonban a bronzbaöntés után alárendelődik a 

durva és sima felületi struktúrák egymás mellé helyezésének, ami egy új tárgy 

létrejöttét eredményezi. Ha Picasso folytatta volna a Kecskekoponya üveggel 

című szobrában elkezdett eljárást, éspedig a különféle bronzfelületek befestését, 

alighanem újrafogalmazta volna a fém valódi minőségét. Ez alapvetően a 

szintetikus kubizmus felé közeledést jelentené, visszatérést az 1914-ben 

elkezdett módszerhez. Ha a módszert folytatja, új területek jelentőségét tárta 

volna fel a festett háromdimenziós formák és felületi struktúrák 

összefonódásával. Összehasonlítva az ötíet mint intellektuális cselekvés 

kialakulását a szobrot létrehozó munkafolyamattal, a művész az előbbire fekteti a 

hangsúlyt. Később ez lett a minimaiisia művészet egyik alapelve. Erről 

tanúskodik egyik kijelentése, miszerint örömmel töltené el, ha valaki a szemétben 

megtalálná a bikafejet, és felhasználná mint biciklialkatrészt. Picasso szobrászati 

munkássága mérdföldkő a XX. század művészetében, s csírájában tartalmazza 

annak távlati lehetőségeit. A fiatal generáció szobrászai felfigyeltek 

tárgykonstrukcióira, ihletet merítve belőlük saját alkotásaikhoz, s új utakat nyitva 

a szobrászat további fejlődése előtt. Korunkban Picasso tevékenysége számos 

új mozgalomnak szolgált ugródeszkául, ő azonban következetesen elutasította, 

hogy bármelyik irányzattal is azonosítsák. Erről a helyzetről Harold Rosenberg 

így ír: „Korunkban a művészeti mozgalmak tartják fenn a stílusok folytonosságát, 
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teszik lehetővé, hogy a művészek kicserélhessék gondolataikat és 

megfigyeléseiket, s új kiindulási pontokat biztosítanak egyéni felfedezéseknek. A 

művészeti mozgalmak időt és teret áthidaló szövevénye a modern művészetet 

olyan egésszé fogja össze, amely az egyes festmények szellemi és képzeleti 

hátterét adja." * Ebből Rosenberg levonja a végkövetkeztetést, miszerint a 

mozgalmak megváltják az individualista művészt, közösségi jelentőséget adva 

neki, mégpedig azáltal, hogy megerősítik az igazi művész individualizmusát. 

Herbert Read, i.m. 220. old. 
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III. A TÁRGY ÉS A SZOBRÁSZAT KAPCSOLATA A KORTÁRS 

KÉPZŐMŰVÉSZETBEN 

Picasso tárgyszobrászati periódusához nagyon közel áll, akár folytatójának 

is nevezhető Eduardo Paolozzi, aki egy olyan korszakban emelkedett ki, amikor 

még semmilyen egységes irányzat nem létezett a szobrászatban. Ezt a periódust 

Herbert Read egy „új vaskor"-nak nevezi, és megállapítja, hogy e korszak 

szobrainak négyötöde valamilyen fémből készült. Read hangsúlyozza, hogy a 

modern szobrászat szoros kapcsolatban áll a modern technológiák fejlődésével, 

ami egy bizonyosfajta szakosodást igényel a szobrászok részéről. Joseph 

Cornell észak-amerikai szobrász tevékenysége már 1942-ben kitűnt a Medici 

játékautomata című munkával. Cornell egy tökéletesen zárt kisvilágot sűrített 

üveglappal fedett apró, kis dobozokba. A szintén amerikai John Chamberlain 

fémszobrokat hoz létre autóroncs darabok felhasználásával. A tárgyak valódi 

főszerephez jutását a 60-as évek művészete hozta meg Pop-Art néven Észak-

Amerikában és Nagy-Brittaniában, valamint Nouveau Réalisme néven 

Franciaországban, egy új tengelyt építve ki ezáltal New-York és Párizs között a 

háromdimenziós művészet számára. Jasper Johns és Robert Rauschemberg, 

bár maradandóbbat alkottak a festészet területén, jelentős tárgyszobrászati 

alkotásokat hagytak maguk után. A háromdimenziós Pop-Art igazi szobrászai 

Claes Oldenburg, George Segal és Edward Kienholz voltak, akik mindennapi 

tárgyakat és helyeket használtak fel alkotásaikban. A Nouveau Réalisme 

Párizsban jött létre 1960-ban Yves Klein, Daniel Spoerri, Jean Tinguely és 

Arman részvételével. Pierre Restany műkritikus volt a mozgalom elméleti 

vezetője, aki április 16-i első kiadványában egy új, valódi avantgárd mozgalmat 

akart létrehozni objets trouvés (véletlenül talált tárgyak) felhasználásával. A 

mozgalomhoz sorolható még Christo és César, akik alkotásaikban a mindennapi 

tárgyakra és tárgyroncsokra helyezték a hangsúlyt, mellőzve az emberi test mint 

szobrászati eszköz felhasználását. A minimaiizmus megjelenésével a 60-as 

években a szobrászat tárgyi jelleget kap, nehezen kivitelezhető anyagok 
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felhasználásával és főleg egyszerű formái miatt. Robert Morris, a minimaiizmus 

egyik képviselője szerint" az irányzat szobrait nem egyszerű, absztrakt 

alkotásoknak kell tekinteni, hanem dobozoknak, amelyeknek megfejtése a nézők 

fantáziájára van bízva. Szintén a 60-as években vette kezdetét Joseph Beuys 

„szociális szobrászata" a Fluxus mozgalmon belül, mélységesen szubjektív és 

egyéni tárgyfelhasználással. Az Arte Povera megjelenésével a 60-as évek 

közepén - mely irányzat teoretikusa Germano Celant volt - új, nem művészinek 

tekintett anyaghalmazok vagy tárgyi töredékek kerülnek kapcsolatba a 

szobrászattal installációk formájában. Michelangelo Pistoletto egy ideális tárgy 

és a hétköznapi élet dolgai között teremtett kapcsolatot, míg Mário Merz 

tárgykompozícióit működő neoncsővel szúrta át, beépítve így a fényt a tárgyak 

közé. Szintén a mozgalomhoz lehet sorolni Panamarenko belga művészt, aki 

első világháború előtti repülőgépekhez hasonlító képzeletbeli 

repülőszerkezeteket konstruál, kritikával illetve a művészet és a tudomány közt 

létrejött kapcsolatot. 1980-ban a bécsi Modern Művészeti Múzeumban rendezték 

meg a Faszination des Objekts ( A tárgyak bűvöletében ) című kiállítást, ahol 

törzsi tárgyakat, szecessziós tárgyakat, főként azonban modern és kortárs 

képzőművészek tárgyi jellegű alkotásait állították ki. A legfontosabb 

megnyilvánulás a tárgyszobrászat területén a fiatal britt tárgyszobrász generáció 

színrelépése után történt, az 1981-ben rendezett Objects and Sculpture 

(Tárgyak és szobrászat) című kiállítással, amely ismét előtérbe helyezte a városi 

civilizáció tárgyi nyomait. Bár talált tárgyakat is felhasználnak a művészek, 

Andrew Causey szerint a britt tárgyszobrászatnak semmi köze nincs az amerikai 

pop-arthoz. A kiállítás színhelyei a londoni Institute of Contemporary Arts 

(Kortárs Képzőművészeti Intézmény ) illetve a bristoli Arnolfini Gallery, melynek 

legismertebb résztvevői: Bill Woodrow, Tony Cragg, Richard Deacon, Antony 

Gormley és Anish Kapoor ismét jelezték a britt szobrászat nemzetközi hírnevét. 

Egy másik jelentős tárgyszobrászati irányzat a Commodity Sculpture 

(Közhasználati tárgyak szobrászata), amely 1985 körül bukkant fel az Egyesült 

Államokban. Több néven is ismert az irányzat: nevezik Szimulacionizmusnak , 

A/eo-Geonak, Smart-Artnak, Neo-Futurizmusnak vagy akár Neo-Popnak, és 
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olyan nevek fémjelzik, mint Jeff Koons és Haim Steibach. Az új irányzat művei 

nem eldobott vagy talált-tárgyak illetve tárgytöredékek, hanem vadonatúj, 

gondosan kiválasztott és megvásárolt fogyasztói termékek, melyek jelzik a 

kapitalista rendszernek való kiszolgáltatottságunkat, és szerkezetileg a Pop-Art 

és a minimaiizmus szimbiózisára utalnak. Egy fontos tárgyszobrászati kiállítás 

bemutatására 1990-ben került sor a californiai Newport Harbour Art Museum-

ban (Newport kikötő Művészeti Múzeum) ismert amerikai és európai szobrászok 

részvételével. A kiállítás címe OBJECTives - the New Sculpture (OBJEKTivek -

az Új Szobrászatban ) volt. Nyolc szobrász alkotása került bemutatásra: 

Grenville Davey, Katharina Fritsch, Robert Gober, Jeff Koons, Annette Lemieux, 

Juan Munoz, Julian Opie és Haim Steinbach, akik a Duchamp által a „Bicikli 

kerék "-kel elkezdett irányvonalat folytatják, konceptuális elemekkel gazdagítva 

azt. Végezetül meg kei! említeni a britt szobrászat egyik legfiatalabb 

vezéregyéniségét, aki a 90-es években vált ismertté: a hűvös, elszigetelt és 

magányos alkotót, Rachel Whiteread-et. Whiteread folytatja a 80-as évek britt 

tárgyszobrászatának irányvonalát, amit a tárgy és az emberi test kapcsolatával, 

valamint konceptuális megnyilvánulásokkal gazdagít. Világszerte szerveznek 

tárgyszobrászati jellegű kiállításokat, de talán az egyik legnagyobb és 

legaprólékosabban megtervezett kiállítás a müncheni Haus der Kunstban ( A 

Művészetek Házában ) jött létre 2000-ben, szeptember 2. és november 19. 

között. A kiállítás, a „DINGE in der Kunst des XX. Jahrhunderts" (Tárgyak a XX. 

század művészetében ) új megvilágításba helyezi a tárgyak felhasználását a 

képzőművészetben, központi helyet biztosítva a tárgyszobrászatnak. 

A tárgyszobrászat megnyilvánulásai a kortárs képzőművészetben általában 

háromféleképpen jelennek meg. Az egyik az önálló, tömör szobrászati alkotás, 

amit bárhol be lehet mutatni, anélkül, hogy elveszítené sajátosságát. A második 

az environment vagy ambient, amely a neoavantgárdhoz kötődik és egy adott tér 

megváltoztatását eredményezi, ugyanakkor akciók illetve performanszok 

környezetét vagy díszletét alkotja. A Pop-Arton belül megjelenő environ menttől 

egyenes út vezet az installációhoz, amely Andrew Causey szerint hozzájárul a 

szobrászat fejlődéséhez. Az installáció a harmadik és a legelterjedtebb kortárs 
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képzőművészeti megnyilvánulás, mely magában foglalja a tárgyszobrászatot is. 

Ez már a posztmodernizmushoz tartozik, ahol a hangsúly a felépítésre, a 

technikára, a szerkesztésre és az alkotói munkamódszerre esik. Az installáció 

lehet helyspecifikus vagy bárhol felállítható alkotás. A tárgyszobrászat 

legjellegzetesebb megnyilvánulásait az Egyesült Államokban és Európában lehet 

nyomon követni, ahol az ipari és fogyasztói társadalom a leggazdagabb 

tárgyválasztékot tudja felmutatni. Áttanulmányozva az utóbbi húsz év 

legfontosabb kiállításait, két esetben lehet tárgyszobrászati tárlatról beszélni. Az 

egyik az 1981-ben Londonban és Bristolban rendezett Objects and Sculpture 

nevű kiállítás, a másik az 1990-es kaliforniai tárlat, az OBJECTives - the New 

Sculpture. Az első tárlaton a britt tárgyszobrászat fiatal generációja mutatkozott 

be, színfoltként ázsiai származású művészekkel gazdagítva a kiállítók névsorát, 

míg a másikon nemzetközileg elismert amerikai és európai szobrászok vettek 

részt. Tovább tanulmányozva az Amerikában és Európában rendezett kiállítások 

katalógusait, két nagy különbséget lehet felfedezni. Az Egyesült Államokban 

szervezett tárgyszobrászati kiállítás szerkezete egyszerű és általában egy 

irányvonalat képvisel, a már említett duchampi örökség folytatását, amelyet új 

tárgyak készítésével vagy felvásárlásával visznek végbe. Európában a helyzet 

sokkal bonyolultabb: tárgyszobrászati alkotásokat tárgyi jellegű képzőművészeti 

alkotások közt kell keresni, ahol a felhasznált tárgyakat több kategóriába 

sorolják. A bécsi Faszination des Objekts kiállítás katalógusában a felhasznált 

tárgytípusok a következő kategóriákba vannak tömörítve: 1. a tárgy mint a 

véletlen esztétikája; 2. a tárgy mint ipari nyersanyag; 3. a tárgy mint dialógus a 

festészettel; 4. a tárgy mint a valóság kihangsúlyozása; 5. a tárgy mint 

valóság; 6. az elidegenített tárgy; 7. a tárgy mint fétis vagy ösztönzés; 8. a 

tárgy mint akció része és 9. a tárgy mint ötletadó anyag. A harmadik pont 

kivételével az összes többi felosztásban a tárgyak kapcsolatban állnak egy 

háromdimenziós nyelvezettel, amely a szobrászathoz áll a legközelebb. A 

müncheni DINGE kiállítás a századvég egyik legjelentősebb, legszervezetebb és 

legátfogóbb képzőművészeti eseménye, melyben a tárgyak központi szerepet 

kaptak. A kiállítás egyik fő erénye, hogy a már nemzetközileg elismert 
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művészgárda mellett felvonultatja a még kevésbé ismert fiatal alkotókat, 

gondoskodva így a harmadik évezred utánpótlásáról. A következő felosztásban 

volt bemutatva a tárgy és képzőművészet kapcsolata: 1. ready-made; 2. a tárgy 

mint jel; 3. a tárgy mint testi metafora; 4. Fluxus; 5. imitáció; 6. fétis; 7. a keret 

mint feltétel; 8. a tárgyak mint közfogyasztási cikkek; 9. idealizálás; 10. hibrid; 

11. kollázs, összerakás, kombinálás és 12. illuzionizmus. Mindegyik típusú 

felosztást külön színnel jelölték, így lehetőség nyílt arra, hogy egy alkotót 

egyszerre több kategóriában mutassanak be, több szín felhasználásával a 

katalógusban. Kiindulva a fenti kategorizálásból a következő pontokban 

foglaltam össze a tárgy és szobrászat kapcsolatát: 1. a tiszta tárgy mint 

szobrászati eszköz; 2. a szétrombolt tárgy újraértelmezése; 3. a tárgy mint testi 

metafora; 4. kollázs, összerakás, kombinálás; 5. a tárgy mint fétis; 6. a hibrid 

tárgy; 7. a tárgy mint jel. Ez a felosztás alapul szolgál a tárgyszobrász művészek 

bemutatásához. Általában egy művészt több kategóriába is be lehet sorolni, én 

azonban csak egy felosztáson belül mutatom be, abban, amelyben a 

legjellegzetesebbet alkotta, de ugyanakkor utalok a többi kategóriára is. 

3.1. A tiszta tárgy mint szobrászati eszköz 

Arman Fernandez : 1928-ban született, az Új Realisták csoportjának egyik 

markáns tagjaként vált ismertté, főleg Arman néven. Talált tárgyak 

felhasználásával egy új ábrázolási formára törekedett, amelynek kiindulópontja a 

véletlen. „ Der Zufall... nichts láBt sich letzten Endes leichter lenken. 1st de Zufall 

abhángig von bestimmten Gesetzen, von dem Gesetz der Menge z.B., dann ist 

es kein Zufall mehr." * állítja Arman. A művész egy 1962-ben készült művében 

portrét hozott létre a tárgyak segítségével; a mű címe Portrait robot de Ben 

(Ben robotportréja ). A robotportré nyomozólevelet jelent, éspedig azért, mert az 

itt összegyűjtött tárgyak Ben személyes tárgyai, melyek segítséget nyújtanak 

személye felismeréséhez. Megemlítek néhány tárgyat a csaknem áttekinthetetlen 

* „Faszination des Objekts „ 95 - 96 old. : Wolfgang Drechsler „ Das Objekts als Reáliát „ : „ A 

véletlen... végül is semmi sem irányitható könnyebben. Ha a véletlen egyes törvényektől függ, például a 

mennyiség törvényétől, akkor az már nem véletlen." 
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sokaságból: babák, festékes dobozok, egy kalap, egy fénykép, különféle színes 

ceruzák, teleírt táblák és- cédulák, egy kitömött madár és egy kávédaráló. 

Mindezek a tárgyak a keresett Bentől származnak. Ben Vautier művész Arman 

barátja volt, akit könnyen fel lehet ismerni a felmutatott tárgyakon keresztül. Az 

egyik fő ihletforrás Vautier üzlete, amely abban az időben Nizzában működött, és 

ahol mindenféle furcsaságokat árultak. A Vautier által teleírt táblák egyenesen 

művészi tevékenységéhez vezetnek. Vautier lemondott arról, hogy ötleteit a 

képzőművészet segítségével mutassa be, inkább cédulákra írta fel azokat vagy 

falra fújta, például egy galéria vagy múzeum falaira. Aki történetesen nem ismeri 

Vautiert, az is maga elé képzelheti őt mint egyszerű embert, aki megveti a luxust 

és a fogyasztás világát. Éppen ezért a valóságos tárgyaknak alá kell 

támasztaniuk az ábrázolat tárgyilagosságát. Arman kiválogatta a tárgyakat és 

szépen sorrendbe helyezte őket, félig átlátszó szekrénybe vagy üvegdobozba, 

így juttatva kifejezésre egyéni nézeteit a művészetről. Ilyen módon a tárgyak 

esztétikai dimenziót kapnak, de ugyanakkor utalnak előző mivoltukra, amiből 

következtetni lehet a volt tulajdonosok személyiségére és kilétére. „Am Ende 

kann man hier gar von einer Fortsetzung des klassischen Stilleben - Bildes 

sprechen: Anstelle des Menschen berichten gegenstándliche Relikte vom 

Charakter und Lében des Abwesenden."* Arman szerint a művészet 

elkülöníthetetlen a környezetétől és egy bizonyos helyszíntől. Ennek 

illusztrálásaként hulladék tárgyakat állított ki egy galéria vitrinjében, amely egy 

konténer szerepét tölti be; a tárgyak egy bizonyos elrendezésével kapcsolatot 

teremtett az építészettel, megújítva így a kortárs képzőművészet területét. A 

Nouveau Réalisme összefüggésbe hozta a művészetet a mindennapi élet 

dolgaival, kapcsolatot teremtve ily módon az idővel. A modern szobrászat kiemeli 

az életből a tárgyakat, időn kívül helyezi és műalkotásként használja fel őket. A 

tárgyakkal viszont a mindennapi használat miatt ezt nem olyan könnyű megtenni. 

Arman egyik eredeti próbálkozása ezen a téren egy kompozíció, amelyben 

* DINGE in der Kunst des XX. Jahrhunderts - Joachim Jáger : "All material has history ", 82. old. : 

„Végül még a klasszikus csendéletkép folytatásáról is lehet szó: csak emberek helyett tárgyi ereklyék 

számolnak be a hiányzó alakról és életformájáról." 
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bronzba öntött kézformájú ajtókilincseket halmoz fel. Az ajtókilincs kezet ábrázol, 

amely megszűnt érintkezésben lenni az emberi kézzel, s ezáltal elveszítette 

eredeti funkcióját. Arman jellegzetes alkotásai a tárgyak felhalmozásából jönnek 

létre, amelyeket kiemel környezetükből, megszünteti funkciójukat és elszigeteli 

őket az emberi kéz érintése elöl. Az eljárás neve akkumuláció, ami használati 

tárgyak domborműszerű vagy térbeli felhalmozásából áll. Tárgyait plexidobozban 

vagy valamilyen szilárd talapzaton tárolja, megvédve így őket az érintéstől. A 

felhalmozott tárgyak lehetnek: a) különböző tárgyak, b) egy tárgy darabokra 

felaprítva, c) ugyanaz a tárgy több példányszámban. Ezek szerint a hatvanas 

évek utáni Nouveau Réalisme, Pop - Art és Minimaiizmus visszautasítja a 

hagyományos kompozíció módszereit, előtérbe helyezve az összeadást, 

ismétlést, felhalmozást és Arman akkumulációit, új lendületet adva a 

tárgyszobrászat további kibontakozásához. 

Christo Javacheff : 1935-ben született, bolgár származású művész, a 

Nouveau Réalisme csoportosulás tagjaként tűnt fel a 60-as évek elején. Christo 

az empaquetage (csomagolás) technikával vált ismertté, amivel már 1958-ban 

próbálkozott; gépkocsikat, újságokat és bútordarabokat csomagolt fóliába illetve 

különböző anyagokba. 1961 nyarán már olyan sok csomag volt a birtokában, 

hogy szükségesnek látta elraktározni őket. Az első ilyen jellegű munka Man Ray 

nevéhez fűződik, aki 1920-ban becsomagolt egy varrógépet. Ez a mű, melynek 

címe Isodore Ducasse titka, kiindulópontul szolgált Christo 1961-es 

Empaquetage című kompozíciójához. A különbségek Christo és Mann Ray 

munkái között lényegesek, ez már a címek összehasonlításából is kiderül. Mann 

Ray munkájának a címe része az alkotásnak, ezzel szemben Christo 

összekötözött csomagjának címe semmivel sem fejezi ki többet, mint magát a 

csomagolást. Még ugyanebben az évben Christo azt nyilatkozta, hogy 

megvalósította az empaquetage brut-ot (bruttó csomagolást), azaz mindenféle 

tárgyat becsomagolt, még házakat is, illetve egy egész leltárnyi dolgot, melyet az 

ember magával visz költözködéskor. Ezek a csomagolások érzékeltetik a 

költözés rossz közérzetét, az indulás előtti nyugtalanságot. Példa erre az 1963-
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ban készült munka, mely egy összekötözött bútordarabot, egy becsomagolt 

széket mutat be, mint a költözködés metaforáját. A szék eredetileg egy galéria 

bútorzatához tartozott, ezért inkább egy elmúlt művészeti eseménysorozat 

relikviája vagy tárgyi dokumentuma, amelyet örökké megtartanak. Ez a 

konzerválási eljárás eléggé kényszeredett az átlátszó fóliába csomagolt 

számítógép esetében, amit Christo szintén 1963-ban készített. Ezúttal más a 

művész szándéka, mint a becsomagolt könyvek, házak vagy nagyobb tervek 

esetében: itt egy hiteles dialógus zajlik a külső és a belső között. Két valóság 

találkozik a fólia átlátszósága segítségével: a tegnap és a ma, a múlt és a jelen, 

miközben a találkozás egy muzeális exponenst csinál a tárgyból; tárgy ez, de 

olyan tárgy, amely ugyanakkor tudományos érdekességet is magában rejt. 

Christo a becsomagolt tárgyakat teljesen vagy részben elrejti a tekintetünk elől, 

és megfosztja őket funkciójuktól. Ugyancsak 1963-ban alkotta a Három akt egy 

ágyban című munkáját, melyben három kirakatbábut csomagolt be egy ággyal 

együtt. A munka címe utal a becsomagolt tárgyakra, anélkül azonban, hogy 

pontos információkat adna róluk. Bár a csomag tartalmát mindenki sejtheti, a 

halványan áttetsző fólián át a három test szokatlanul hat. A csomagolófólia új 

formákat hoz létre, és ugyanakkor el is szigeteli a tárgyakat a külvilágtól. A nézők 

ítélőképessége próbára tétetik e mű megtekintésekor, mivel a múzeumban, ahol 

a tárgyak általában fel vannak tárva, most egy becsomagolt formával 

találkoznak. A szemlélő szembesítve van a becsomagolás jelenségével, 

amelynek pszichológiai hatását saját magán állapíthatja meg. A becsomagolás 

által a tárgyak használhatatlanná válnak, befátyolozottak és elidegenítettek 

lesznek, fokozva kíváncsiságunkat, hogy kicsomagoljuk és birtokba vegyük őket. 

Mindez a fogyasztás világára való utalásként is felfogható, ahol az igényes 

csomagolás fontos szerepet játszik. Szobrász szemmel nézve a csomagolást a 

tárgyak egy új tömbszerűségét lehet felfedezni, ami bizonyára kapcsolatba 

hozható Christo szobrászi végzettségével. Christo további pályafutása során a 

francia születésű Jeanne-Claude-al (sz.1935) együtt művészi téralakításokkal, 

„environment"-kel foglalkozott, természetes és városi környezetben egyaránt, 

hatást gyakorolva ezáltal a néző asszociációs és reagáló készségére. Ennek a 
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tevékenységnek az egyik kiindulópontja az 1962-ben készült Wall of Oil Barrels 

- Iron Curtain, rue Visconti, Paris ( Fal olajhordókból - Vasfüggöny, Visconti 

utca, Párizs ) című munka. A rue Visconti egy szűk utca, melynek történelmi 

jelentősége van ( Racine, Delacroix és Balzac egykor az utca lakói voltak). 

Június 27-én este Christo és Jeanne-Claude nyolc órán át leállították az utca 

forgalmát anélkül, hogy engedélyt kértek volna rá a hatóságoktól. A munka 

valójában egy barikád volt, amely utalt Párizs nyugtalan történelmére, de 

ugyanakkor a jelenkori francia történelem azon időszakára is, amikor Algéria a 

polgárháború szélén állt. Egy másik fontos utalása a munkának a berlini fal, 

amelynek építését 1961 augusztusában fejezték be, végleg megakadályozva a 

városi lakosság elvándorlását. Az olajhordókból álló fal azonban nem egyszerű 

politikai kommentár, annál sokkal több: Andrew Causey szerint egy modern 

értelemben vett valódi szobor. A munka ugyanakkor environment jellegű is: a 

művészpár beavatkozik az utca rendjébe, és egy gyárudvar hangulatát idézi 

meg. Emellett akár egy konceptuális köztéri alkotásnak is tekinthető, mely 

kritikával illeti az elfogadott szokásokat és azok intézményesített rendszerét. 

Alkotásai révén Christo a legváltozatosabb módon szembesül a mindennapi 

tárgyakkal, melyek a városi és ipari civilizációból származnak, kapcsolatot 

teremtve rajtuk keresztül az emberekkel, főleg az új művészgenerációkkal, hatást 

gyakorolva tevékenységükre. 

Haim Steinbach: 1944-ben született, a 80-as években tűnt fel jellegzetes 

polcos installációival, amelyeket különböző fogyasztói termékekkel rakott meg. 

Tudatosan hozza létre munkáit, pontosan megtervezve a munkafolyamatot, 

amelyben a felhasznált tárgyaknak nyelvi funkciójuk van. Nagy hatással volt rá, 

akárcsak a többi művészre, Baudrillard A tárgyak rendszere című könyve, 

melyben a tárgyak rendszerezése nyelvészeti alapokra van helyezve. A művész 

az irányban érdekelt, amikor az emberek saját maguk választják ki a gyűjtésre 

kiszemelt tárgyakat. „ Steinbachnál a vásárlás, mint női szerep elhalványul, s 
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mindkét nem szerepének megfelelő tárgyakat vásárol - alkot".* A művész szerint 

az, hogy mik vagyunk, alapvetően meghatározza, hogy mit veszünk, és az 

önmagunkról kialakított képet is a mások rólunk alkotott képe befolyásolja. 

Steinbach egyik kijelentésébői megtudjuk, hogy a minimalizmust és a 

strukturalizmust filozófiai gondolkodásnak tekinti. A strukturalizmus a szokásos 

értelmezésen kívül pontosságot és szigorúságot fejez ki, amit Steinbach művészi 

eljárásként alkalmaz. Steinbach a nyelv két alapvető funkcióját, a kiválasztást és 

az elrendezést hozta összefüggésbe tárgyszobrászati aktivitásával. Ez a két 

asszimetrikus funkció kifejezi és meghatározza motívumainak humoros és 

ironikus jellegét. Ugyanakkor installációi hasonlítanak a betűsorokra, a polcok a 

sorokat alkotják, míg a rájuk helyezett tárgyak betűket, szavakat vagy 

szócsoportokat vizualizálnak. Steinbach a felsorolással és elrendezéssel kihúzza 

a tárgyakat a jelek világából, megkülönböztetve így saját művészetét a többi 

művész szemiotikus világától. A polcra helyezett tárgyak funkciója megszűnik, 

nem látszik rajtuk a kopás vagy rongálás, mindvégig megőrzik új jellegüket. 

Ennek eredményeként a tárgyak belépnek egy időanticipációba, egy 

archeológikus jövőbe, és az előrehaladást tükrözik. Steinbach a tárgyakat nem 

rögzíti, de részletes használati utasítást mellékel hozzájuk, mely tartalmazza az 

elhelyezési alaprajzot és tájékoztat a karbantartás módjáról, az olajozásról vagy 

fényezésről, melynek köszönhetően a tárgyak megőrzik eredeti minőségüket és 

kinézetüket. Steinbach számára elvben bármely eladott áru művészeti tárgy 

lehet, újabban azonban egyre finomabb és drágább tárgyakat sorakoztat fel 

polcaira, például antik görög vázákat. Egymástól különböző tárgyakat csoportosít 

hosszabb vagy rövidebb polcokon, amelyek inkább egy véletlen akkumuláció 

hatását keltik, mint egy összefüggő sorét. „Steinbach polcai a hálózati tévé által 

megteremtett középosztálybeli otthon iránti nosztalgiát hordozzák, s művei 

szándékosan hasonlítanak a middle-class átlag lakásainak berendezési 

tárgyaira." ** A polcok fából vagy politúrból készülnek, tehát anyagi 

lehetőségeket hordoznak, akárcsak a rájuk helyezett tárgyak (98 old). Maguk a 

*)**) Sturcz János: „ A tudás és bűnbeesés almája - New York ", Új Művészet 95/5, 82. old. 
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polcok egyformák és azonos színűek, vagy különböző méretű és színű 

darabokból vannak összeállítva; külön értelmezve őket, akár egy minimalista 

szobrászati alkotásnak is tekinthetők. Steinbach egyik fő újítása, hogy eredeti 

módon összekapcsolja a dadaizmusból és a Pop-Artból átvett tárgyakat a 

minimaiizmus szigorúságával, s mindezt az ellentétek megőrzésével és 

felhasználásával teszi. így a modernizmus ambivalenciáját mutatja be 

művészetében, hangsúlyozva az individualizmust és az avantgárd által elvetett 

tömegkulturális termékeket, miáltal teret biztosít a gadgeteknek és a giccseknek, 

hogy beszivárogjanak a művészetbe. 

Jeff Koons: 1955-ben született, a nemzetközi kortárs szobrászat egyik 

legmarkánsabb és legismertebb sztáregyénisége. Pályája kezdetén a New York-i 

MOMA propagandistája volt, majd később brókerként tőzsdézett a Wall Streeten. 

Művészi pályafutását újonnan vásárolt porszívókkal és szőnyegtisztítókkal 

kezdte, amelyeket a nyolcvanas évek elején mutatott be először plexidobozokba 

elhelyezve (99 old). Az új tárgyak tökéletességét irizáló neonfényekkel emelte ki, 

és egy időnkívüli ideális állapotba helyezte őket. A légmentes tér asszociálható a 

porszívó működési tulajdonságával, a vákuum létrehozásával, és mindkettő a 

tökéletes tisztaságot sugallja. „így a konzum termékeket szakralizáló 

pszeudóoltárokban az újnak a fogyasztói társadalomban való egyedüli 

szentségét állította fókuszba, azt a már-már szent aurát jelenítette meg, amely 

az új háztartási gépeket, szerkentyűket a modern társadalmakban körülveszi."* 

Koons egyik kijelentése szerint az új a születéssel és a halhatatlansággal függ 

össze; és az újdonságértéket a tisztasággal is összekapcsolja, amely az 

amerikai társadalom egyik alapvető értéke. „ Az amerikai tisztaság és higiénia -

mánia a transzcedencia iránti elemi emberi vágynak talán a túlfogyasztás miatt 

érzett - torzult levezetése lehet a konzumtársadalmakban."** Ugyanakkor ezek a 

porszívók tragikus hangulatot sugallnak, mivel az ember mulandóságára utalnak 

* Sturcz János: „ A tudás és bűnbeesés almája - New York ", Új Művészet 95/5, 81 old. 

** Sturcz János: „ A tudás és bűnbeesés almája -New York ", Új Művészet 95/5, 80 old. 
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azáltal, hogy időtálló műanyagbó! készültek és képzőművészeti alkotássá váltak. 

A porszívók, amelyeknek akár fallikus jelentést is lehet tulajdonítani, el vannak 

rejtve az érintés lehetősége elől, s csak megtekintésre vannak szánva. Ez 

esetben a plexidobozok átveszik az áruházi vitrinek szerepét. Más szempontból 

ezek a tárgyak nem közönséges tárgyak, mint például Duchamp palackszárítója, 

amely csupán egy egyszerű palackszárító, hanem márkanévvel ellátott tárgyak. 

A Hoower és Shelton porszívók a legelterjedtebb és legjobb amerikai márkák, 

melyek alkalmazásával Koons továbbviszi a duchampi elképzelést, kapcsolatot 

teremtve a műtárgy és egy jó minőségű márka között. R.Pincus-Witten találóan 

írja Koons-szal kapcsolatban: „Valaha a szobrot faragták, majd modellálták. A 

modernizmusban konstruálták. Ma vásárolják." * Koons első igazán jelentős 

munkája az 1985-ben bemutatott Equilibrium (Egyensúly tartályok). A munka 

átlátszó tartályokba helyezett, víz színén érzékien libegő kosárlabdákat mutat be, 

és a játékot, a geometriát, a szexualitást valamint az amerikai fekete kultúrát 

jelképezi, ugyanakkor visszahódítja a szobrászatnak a talapzatot, mini 

kompozíciós eszközt. Ezek a lábon álló tartályok akár egy duchampi ready-made 

szintézisei is lehetnek, vagy egy Arman-féle doboz újraértelmezései. Itt Koons új 

művészeti teret hozott létre a folyadék segítségével, amely fenntartja a 

kosárlabdákat. Koons a porszívókat és a kosárlabdákat elkülöníti a nézők elől, 

megőrizve új jellegüket, előidézve egy tisztán látható rejtőzést. Az átlátszó 

munkák ellentéte a rozsdamentes acélból kiöntött tárgyak sorozata. Ezek közül 

kiemelkedik XIV. Lajos portréja, amely egy iparilag előállított sorozatportré 

alapján készült. Máskor Koons szállni vágyó luftbalonfigurákat öntött acélba, 

például egy nyulat, kihangsúlyozva az ellentétet a könnyű, légies figurák és a 

nehéz acél között. A fém visszatükröző jellege láthatóvá teszi egyéb tárgyak 

jelenlétét a munka felületén, vagy a szemlélő portréját, kapcsolatot teremtve így 

környezetével. Koons szerint a rozsdamentes acél a szegényember platina-

pótlója, ennek ellenére a fémmunkák vásárlói a közép-vagy a felső 

középosztályhoz tartoznak. Talán legmerészebb és legprovokatívabb 

* Sturcz János „ A tudás és bűnbeesés almája - New York", Új Művészet 95/5, 80. old. 
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tárgyszobrászati teljesítménye az életnagyságúra nagyított sorozata, bár a 

nagyítást Oldenburg már alkalmazta. A tökéletes munka érdekében drága német 

és olasz fafaragókat, porcelánkészítőket alkalmazott. Legismertebb motívumai: 

párducot ölelő szőke lányok, Michael Jackson kedvenc majmával, Buster Keaton 

madárral, vagy játékmaci Bobby rendőrrel. Ezek a munkák is rejtenek 

koceptuális utalást, éspedig átvitelt az eredeti giccsből a képzőművészeti 

másolatba. A giccs mellett a sorozatnak karikatúra és rajzfilm jellege is van, 

ironizálva a fogyasztói társadalom létterét. Ennek ellenére Koons saját munkáit 

inkább tragikusnak, mint ironikusnak tekinti. Menedzseri, de főként brókeri 

tapasztalata arra késztette, hogy 1988-ban három egyéni kiállítást rendezzen 

egyszerre, éspedig New-Yorkban, Chicagóban és Kölnben. Saját bevallása 

szerint ezen kiállítások eredménye, hogy bruttó bevételként 7 millió dollárt kapott. 

Az eredmény történelmi jelentőségű, bizonyítja Koons menedzseri tehetségét és 

stratégiai érzékét, de leginkább talán média-manipulációs képességét. Koons 

tárgyszobrászati tevékenysége óriási jelentőségű, mivel továbbviszi a tárgy és a 

geometrikus forma kapcsolatát, márkanévvel gazdagítva azt. A giccstárgyak 

újraértelmezésével, mint amilyen például a rozsdamentes acélöntvény vagy az 

életnagyságú nipp, Koons új tereket hódított meg és lényegesen kiszélesítette a 

tárgyszobrászat területét. 

Jüan Munoz: 1953-ban született, spanyol szobrász. Első egyéni kiállítására 

1984-ben került sor Madridban, ahol több vaserkélyt mutatott be négy hosszú, 

függőleges, kerek vasoszlopra erősítve. Az erkélyek a padlóra rögzített 

vasszerkezeteken nyugodtak, és hosszú cölöpökre épített tornyokra utaltak, 

kontemplációt és várakozást sugallva. Később Munoz erkélyei nagyobbak lettek, 

és kifinomultabbak, s közvetlen kapcsolatba kerültek a fallal. A függőleges 

pillérek eltűntek és így az erkély letisztult formában, önmagában jelenhetett meg, 

mint például az 1987-ben készült London Ba/cony(Londoni erkély) című munka 

esetében, ahol az erkély kiugró részként jelenik meg a falon. A szobor egy 

görbített emelvény, amelynek rácsozata jobb és bal oldalon kiegyenesedik, és 

folytatódik a fal felületén. Lucinda Barnes műkritikus szerint (OBJECTives - The 
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New Sculpture, katalógus, 118. old.) a szobrász munkái tele vannak XIX. századi 

romantikus utalásokkal. A szemlélőnek Goya képei jutnak eszébe, amelyeken 

erkély mögött mutatkoznak befátyolozott arccal a maják, illetve Eduárd Manet 

erkélyei, melyek átváltoznak színházi díszletté, a francia burzsoá elidegenedését 

és felsőbbrendűségét érzékeltetve. Bár Munoz erkélyéből hiányoznak a 

sziluettek, a néző fantáziája bármikor mozgósítani tudja a szobor fizikai formáját. 

A művész szobrainak megvizsgálásához nélkülözhetetlen a séta, mint térbeli 

szemlélődő módszer. A változó látószög segítségével a munka teljesen 

kibontakozik a néző előtt, serkentve így a fantáziáját. Később a művész kipótolta 

erkélyeit más tárgyakkal, mint például létrával, padlóval vagy akár fakorlátokkal, 

utalva ezáltal a fizikai és metaforikus lét közti átmenetre. Az 1986-ban készült 

The Banister (A korlát) egy funkcionális tárgy elidegenített funkciójára és annak 

egyszerű eleganciájára utal. A korlát pihenésre szolgál, de ugyanakkor irányító 

szerkezetként is működhet. A Favourite Banister ( Kedvenc korlát), ami két évvel 

később készült, már nem egyszerű korlát, hanem kapcsolatba van hozva egy 

bizarr vasrácsemelvénnyel, amely egy pontban megszakítja a szertelen korlát 

hosszúságát. A következő lépés Munoz részéről egy 1984-ben elkezdett eljárás 

folytatása, éspedig a padló semlegességének a megváltoztatása és kompozíciós 

eszközként való felhasználása. A Minaret von Ottó Kurz ( Minaret Ottó Kurznak) 

című munkáról van szó. A művész egy toronyszerű szerkezetet helyez el a terem 

egyik sarkában, ahol a padló le van takarva egy keleti mintázatú szőnyeggel. A 

gazdag színezetű szőnyeg és annak motívumai metaforikus övezetet képeznek, 

és kibővítik a teret, kapcsolatot teremtve a minaretszerű konstrukcióval. A 

padlózat teljes igénybevétele a Wasteland (Puszta ország) című alkotásban 

érvényesül. A padló illuzionisztikusan geomatriai formákból van kialakítva, 

amelyek teljesen kitöltik a zárt teret. A szoba bejáratával szemben egy bizarr 

emberi bronzfigura van elhelyezve, űlő pozícióban, egy alacsony falépítményre. 

Maga a figura egy hasbeszélő bronzba öntött bábuja, amely lelógó lábaival 

tökéletes összhangot alkot a geometrikus padlóval. Annak ellenére, hogy Munoz 

utal a Spanyolországban föbbszáz évig virágzó iszlám kultúrára, mégsem 

jellegzetes motívumokat használ, hanem inkább az arab szellemiség hatását 
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mutatja be a spanyol kultúrában. A patinázott bábu tudatosan ápolatlan kinézete 

ellentétben áll a padlózat pontos, kifinomult geometriai motívumaival, 

feszültséget keltve a kompozícióban. A kidolgozott padló elválasztja a nézőt a 

bronzból kiöntött bábutól, és eltereli vizuális stabilitását egy mozgásban lévő 

felület irányába. A bábu a bejárat felé néz, kapcsolatot teremtve a 

szobainstalláció látogatójával. Az eredeti bábu fából készült és mozgatható, 

bronzba öntése után azonban megfosztódik a mozgás lehetőségétől és a 

hasbeszélő hangjától, egy végtelen immobilitásba és hallgatásba kerülve ezáltal. 

Későbbi installációiban Munoz élő törpe után vett minták felhasználásával 

készítette szobrait, a groteszk és bizarr vonások kihangsúlyozásával. Egy 1989-

es kompozíciójában a művész emberi testrészeket használ fel, melyeket 

kapcsolatba hoz egy tökéletesen kidolgozott antik jellegű bútorral. A mű címe 

Lacqered Feet (Lakkozott lábak), amelyben térden aluli falábakat helyez el ujjal 

lefelé a bútor egyik polcára. A váratlan párosítás összekapcsolja a szépet a 

különössel, szorongást és gátlást keltve a nézőben. „I build metaphors in the 

guise of sculpture, because I do not know any other way to explain to myself 

what it is that troubles me." * Munoz a tárgyjellegű szobrászatot a spanyol kultúra 

jellegzetességeivel gazdagította, előtérbe helyezve az irrealitást, illetve a 

tétlenséget és a cselekmény nélküli hangulatot. 

Katharina Fritsch : 1956-ban született, jelenleg a német kortárs szobrászat 

vezéregyénisége. 1995-ben ő képviselte Németországot a velencei biennálén 

egy tárgyszobrászati alkotással, egy német pontossággal elkészített 

szimmetrikus installációval. A düsseldorfi akadémián végezte tanulmányait, ahol 

kezdetben festészettel foglalkozott, de hamarosan rájött, hogy őt valójában a 

háromdimenziós tárgyak érdeklik. Eleinte kis tárgyakat különített el 

mindennapos dolgoktól, és jellegzetes színnel festette be, megkülönböztetve 

őket más hasonló tárgyaktól. Például két műanyag vázát festett feketére, s a 

* OBJECTives - The New Sculpture : Lucinda Barnes - „Jüan Munoz" 126. old. : „A szobor ürügy 

számomra, hogy metaforákat alkossak, mivel nem ismerek más eszközt, amellyel megmagyarázhatnám 

magamnak, mi az, ami nyugtalanít. " 
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felső részükre egy fehér és egy piros szegfűt helyezett, vagy játékautókat 

lakkozott feketére és pirosra. A tökéletes festés, lakkozás, a fekete, a piros és 

fehér szín használata mind a mai napig jellegzetes ismertetőjele munkáinak, ami 

egy általánosan érvényes metaforikus hangulatot kölcsönöz installációinak. 

1984-ben következett be a várva várt siker, amikor is egy düsseldorfi kiállításon 

nyolc asztalt mutatott be nyolc tárggyal. Az asztalok kör alakban voltak 

egymáshoz illesztve, akár a tortaszeletek, egy nagy oktaédert formálva. A rajtuk 

lévő tárgyak valódi, mindennapi dolgoknak tűntek, amelyeket Fritsch készített, 

megfosztva őket eredeti rendeltetésüktől. A tárgyak a valóság és a művészet 

közti határon mozognak, kontrasztos párokban jelenve meg, nagyított és 

kicsinyített, vagy világos és sötét formákban. Talán legismertebb alkotása a 

münsteri szobortervek keretében született Madonna of Lourdes (Lourdes 

Madonnája). Az 1987-ben elkészült Szűz Mária a vandalizmus áldozata lett. A 

katolikus városban a szobor egy sétány - a Salzstrasse - közepén volt 

elhelyezve. A ragyogó citromsárga szobor egy franciaországi zarándokhelyről 

származó souvenir alapján készült életnagyságú méretben. A város lakói úgy 

értelmezték a munkát, mint beavatkozást a hitéletükbe, egy vallásos giccs 

bemutatásával. Fritsch egy tabut érintett meg, mert ahelyett, hogy egy valós 

méretű templomi Madonnát választott volna ki modellnek, amit szürke 

terméskőből farag ki, egy nipp jellegű életnagyságú Szűz Máriát készített el. A 

világos sárga szín félreérthetetlenül tanúsítja, hogy a szobor műanyagból készült 

és egy másolatnak a felnagyított másolata, amely a vallásos jellegű manufaktúrát 

hangsúlyozza ki. 1988-ban készítette Fritsch a Goldkisten ( Pénzládikók ) című 

installációját, amely a duchampi kezdetekre, Arman átlátszó dobozaira, de 

leginkább Koons négylábú állványaira emlékeztet. A négy álványra négy félig 

kinyitott, kocka alakú ládikó van elhelyezve. A ladikok színültig vannak töltve 

fémpénz másolatokkal, illusztrálva a fogyasztói társadalom pénzorientált világát. 

Katharina Fritsch kedveli a nehezen kivitelezhető terveket, amelyekben az ő 

szervezése a végső munka részévé válik, ilyen jellegű munka a 

Tischgesellschaft (Asztaltársak), amelyet 1988-ban óriási sikerrel mutattak be a 

baseli műcsarnokban. Jelenleg a frankfurti Modern Művészeti Múzeum 
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tulajdonát képezi. Ebben az installációban Fritsch a végletekig fejlesztette 

kompozíciós elveit, a nyolcas számot mint mértékegységet, a szimmetriát és az 

ismétlést. A munka akár egy testi metaforaként is felfogható. A művész ugyanazt 

a figurát kétszer tizenhat példányban sokszorosította, akár egy iparilag előállított 

terméket, majd a másolatokat elhelyezte egymással szemben az asztal két 

oldalán. A harminckét figura elhelyezése a központi perspektíva alapján történt, a 

tökéletes szimmetria hangsúlyozásával. A kompozíció egységét a fekete, fehér 

és piros színek használata adja. Az egymással szemben ülő poliészter-figurák 

egy duplatükör hatását keltik, mintha végtelen hosszúságban ismétlődnének a 

piros abroszmintával együtt. Viktorie von Flemming szerint (Art német művészeti 

magazin, S5/6, 27 old.) az installáció egy ősi embertípust mutat be, magába 

fordult melankolikus tekintettel, utalva a középkori templomok felsorakoztatott 

szentjeire vagy a hindu templomok ismétlődő figuráira, mint a végtelenség, a tér 

és az idő felépítésére. Ellentétben Steinbach és Koons munkáival, Fritsch nem 

használ készen vett közhasználati tárgyakat, hanem saját maga tervezi meg 

tárgyait és azok előállítási fokozatait. Mindegyik létrehozott tárgyból prototípus 

lesz, amit a sorozatgyártási folyamatban fel lehet majd használni. Ezek után a 

prototípus képzőművészeti alkotássá válik, amit sokszorosítani lehet egy új 

esztétikai minőség elérése érdekében. Egy másik nagyméretű alkotása a 

Rattenkönig (A patkányok királya), amit 1993-ban készített a New York-i DIA 

ART CENTER részére. A kör szimbolikus erejét használja fel a tizenhat, 2,80 

méteresre felnagyított játékpatkány elhelyezésére. A köralakban elhelyezett 

fekete patkányok agresszivitást sugallnak, de ugyanakkor tehetetlenséget is, 

mivel a farkuk a kör középpontjában össze van bogozva, gombolyagot formálva. 

A tárgyszobrászaí területén Fritsch a tárgy és a szobrászat részleges 

egyesülését valósította meg, a prototípus művészi rangra emelésével. 

3.2. A szétrombolt tárgy újraértelmezése 

César Baldiccini (1921-1999): olasz bevándorlók leszármazottja. A 

Nouveaux Réalisíes csoportosulás tagjaként vált ismertté, és jelenleg a francia 

filmművészeti díj viseli a nevét. A francia kortárs szobrászat legerőteljesebb és 
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legismertebb egyénisége volt, üzletemberek, filmszínészek és magasrangú 

politikusok keresték a társaságát. Mediterrán jellegű klasszikus szobrásznak 

tekintette magát, 1960-ban mégis igazi szenzációt keltett, érdeklődést és 

botrányt váltva ki egyaránt első irányított kompressziói bemutatásával a párizsi 

májusi szalon keretében rendezett kiállításon. Több oSajkannát préselt téglalap 

formába egy autóroncstelep présgépével, és a műnek a Compression Mobil 

címet adta. Pierre Restany ezt írja az egyik katalógusában: „...Ezekben a 

mechanikailag összepréselt halmazokban César a fém új állapotát látja; 

másképpen szólva, a lényegére redukált anyagot... 

...Mert César munkássága, túllépve az amerikai neodadaista provokációkon, az 

újrealizmus felé nyit utat; itt az ideje, hogy a közönség felismerje, hogy ez a 

realizmus századunk második felének lényeges vívmánya." * Az autóroncs 

kompressziók segítségével César kapcsolatot próbált teremteni a közvetlen 

valósággal, de ugyanakkor dialógust is folytatni a jelenkori civilizáció egyik 

legjellegzetesebb bálványfárgyával, az autóval, újraértelmezve a futuristák 

kiáltványát. A művész maga választja ki a fémroncsokat, saját ellenőrzése és 

irányítása alatt történik a bálákba való préselés. César műalkotásnak minősíti az 

összepréselt tárgyi roncsokat, melyeket akár úgy is értelmezhetünk, mint egyfajta 

tiltakozó gesztust az uralkodó szépségfogalom ellen. Egy ilyen jellegű munka az 

1962-ben készült Auto-Kompression (100 old.), élénk színű karosszéria elérnek, 

hűtőrács és lökhárítók megjelenésével az összepréselt bála felületén. Ezzel a 

módszerrel César kapcsolatba hozza a művészetet a mindennapi élet tárgyi 

hulladékaival és a véletlennel, mint képzőművészeti eljárással. Az autó 

szétrombolása, mint újraértékelési aktus, hamarosan ipari jellegűvé vált: César 

Ford gépkocsikat préselt a gyár meghívására, és ugyanezt tette a Peugeot 

versenyautókkal, felcserélve a lázadó rombolást egy ipari szertartásra. Később a 

roncsok helyett új és értékes tárgyakat, márkás svájci órákat vagy gazdag párizsi 

családok ékszereit préselte össze. César kompressziói gazdagítják a 

tárgyszobrászat plasztikai nyelvezetét, tömbszerű megoldások felé terelve azt, 

Herbert Read, i.m. 264. old. 
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egy akciószobrászat keretén belül. 

Eduardo Paolozzi : 1924-ben született, olasz származású angol szobrász, 

aki Herbert Read szerint egy új szobrászati nyelvezetet teremtett mérnöki 

pontossággal megtervezett konstrukcióival. Pályája kezdetén a dadaizmus és 

szürrealizmus hatása alatt dolgozta ki első munkáit, majd később a Pop-Art 

nyújtotta lehetőségeket használta ki. Kifejlesztett egy sajátos technikai eljárást, 

újfajta készülékekből származó tárgymaradványokat, tönkrement áramkörökből 

kiszedett alkatrészeket öntött gipszbe. Ezt követően a sok gipszminta darabból 

állatot, rovart, emberi fejet vagy alakot ábrázoló munkákat konstruált, amelyeket 

később bronzba öntött. A szobor ezáltal egységessé vált, de még így is 

felismerhetők a tárgyi alkotóelemek. A hulladékokból konstruált szobor, mint 

eljárás, hasonlít a Picassoéhoz, de Paolozzi úgy alkalmazza a talált tárgyakat, 

hogy nem tünteti el előző életük nyomait, csak egy megújult, friss kontextusba 

helyezi őket. Maga a művész így nyilatkozik munkásságáról : „But the use of 

objets trouvés as the raw materials of sculpture makes it possible to suggest a 

kind of spontaneity that is of the same nature as that of much modern painting, 

even if, in my case, this spontaneity turns out to be, after all, an illusion." * - és 

arra utal, hogy egy szobrásznak sokkal nehezebb a spontaneitás elérése 

munkáiban, mint egy festőnek. Ide lehet sorolni az 1957-ben készített 

fejkompozicíót illetve az 1958-ban bemutatott Japán háborúisten című szobrot. 

Mindkettő figuratív jellegű, melyeknek felülete az új technika nyomait viseli 

magán. Következő tárgyszobrászati alkotásai, „az álszerszámgépek meg a 

meddő elektronikus számítógépek, már nem az ipari civilizáció hulladékaiból, 

roncsaiból származnak, hanem a technika racionális rendjéből." ** Ezek a 

bálvány kinézetű szobrok már magukban hordozzák a számítógépek 

kezdetleges formáit, a technikai fejlődés legújabb kibontakozásának jeleit. 

* Andrew Causey: Sculpture since 1945, 73. old.. „ De a talált tárgyak szobrászati nyersanyagként 

való felhasználása lehetővé teszi, hogy egyfajta, általában a modern festészetre is jellemző spontaneitást 

sugalljunk, még akkor is, ha az én esetemben ez a spontaneitás végső soron illúziónak bizonyul." 

* * Herbert Read, i.m. 223. old. 
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Paolozzi egyik legismertebb alkotása a Hermafrodita bálvány /., amely 1962-ben 

készült. Ez egy geometrikus formákból szimmetrikusan felépített kompozíció, 

melynek felületén kockák és körök vannak felsorakoztatva. A bálvány szemei 

golyóscsapágyból készültek, az orra meg a szája egy járművet díszítő elemből, a 

lépcsős fej pedig egy sugárhajtóműre utaló formával végződik - mindezek a 

tárgyak a 60-as évek csúcstechnológiáját képviselik. Egy másik hasonló munkája 

az 1963-ban készült A kör és a négyzet városa című kompozíció, mely szintén 

szimmetrikusan felépített geometriai formákból áll, aszimmetrikus talapzattal, 

beépített fémkerékkel. Ezek a bronzba öntött szobrászati konstrukciók 

ellentmondásosak, rideg és újszerű kinézetük ellenére lélekkel telítettek, s így 

megszűnik gépi jellegük. Paolozzi tárgyszobrászati tevékenysége egyedülálló és 

példaértékű, mely előkészíti a britt pop művészet megnyilvánulásait és ihletet ad 

a későbbi britt szobrász generációknak. 

John Chamberlain : 1927-ben született amerikai művész, az 50-es években 

vált ismertté nemhagyományos anyagokból készült szobraival. Az 50-es években 

a szobrászatban felhasznált nemhagyományos anyagok többnyire 

fémszerszámok maradványai, fagerendák, autókarosszéria részek és mindenféle 

talált anyagokból készült dobozok voltak. Ezeket a művész egymásra vagy 

egymás mellé helyezte oly módon, hogy még az új kontextusban is megőrizték 

korábbi formájukat. Chamberlain egyik jellegzetes munkája a Tríxi Dee, amely 

1963-ban készült autópléh színes darabjaiból. Chamberlain munkája szorongást 

kelt a nézőben, személyes emlékekeket idézve fel a járművel kapcsolatban, 

melynek behajlított lökhárítója vagy a behorpasztott autópléh esetleges 

autóbalesetre utal. Ebben a munkában az autópléhnek kettős szerepe van: a 

sárga színű pléh képezi magát a vízszintesen elhelyezett munkát, míg a fehér 

a talapzat szerepet tölti be, ugyanakkor mindkettő a munka egységét biztosítja. A 

színek megszokottak, mivelhogy a közvetlen környezetünkből valók, még ha 

szintetikusak is. Chamberlain a nyersanyagot kivágások és hajlítások 

segítségével dolgozza át, ami sok szempontból a kollázstechnikára hasonlít, 

bizonyítva a művész klasszikus értelemben vett szobrászati problematikáját. 
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Egyik kijelentése szerint ( Chamberlain katalógus, Kunsthale Bern, 1979, 15. 

old.) Michelangelónak a ' háza mögött nagy mennyiségű márvány volt 

felhalmozva, míg ő autóroncsokat gyűjt. E kijelentésével arra utalt, hogy a két 

anyagból nagyon különböző alkotásokat lehet létrehozni, még akkor is, ha a 

szobrász klasszikus felkészültségű. Tárgyszobrászati szempontból Chamberlain, 

Césarhoz hasonlóan, nyersanyagként használta a színes fém 

tárgymaradványokat, háromdimenziós konstrukciókat hozva létre. 

Bili Woodrow : 1948-ban született, a 80-as evekben tűnt fel a britt 

tárgyszobrászat egyik jeles képviselőjeként. 1981-ben részt vett a londoni 

Kortárs Képzőművészeti Intézményben rendezett Tárgyak és szobrászat című 

kiállításon. A 70-es évek végén talált tárgyakat kezdett szétszerelni, például 

bicikliket. Az eljárás, mint fordított ipari művelet, kiindulópont volt művészetében. 

Woodrow talált tárgyakat, elavult háztartasi készülékeket, felszereléseket és 

bútordarabokat használ fel, de soha nem újonan vásárolt tárgyakat. Ő is, akár a 

80-as évek többi britt művésze, hangsúlyt vált alkotásaiban, érdeklődése a faluról 

a városi civilizáció felé terelődik. Woodrow konstruál, görbít és belevág az 

elhasznált műszaki dolgok felületébe, új tárgyakat alkotva így a kivágott 

anyagokból. A kivágott tárgydarabokon keresztül a néző felismerheti az eredeti, 

ép tárgyat, amely kiindulópontul szolgált. Woodrow tárgyszobrai ellentétben 

állnak a Commodity Sculpture nézeteivel és módszereivel, nem új és 

márkanévvel ellátott tárgyakat használ fel, s nem épít a fogyasztói jellegű 

értelmezésekre. Woodrow egy modern kacatgyűjtő, aki egészen más 

szemszögből mutatja be a fogyasztói társadalmat, a hulladéktermelés 

szemszögéből. Az elavult közhasználati tárgyakat a művész újrahasznosítja és 

megváltoztatja, új identitással ruházva fel őket a képzőművészet területén. Egyik 

jellegzetes installációja az 1984-ben készült Blue monkey ( Kék majom ) (101 

old.), amely motorháztető, textil- és kárpitmaradványok, táska, motorbicikliváz, 

és pléh felhasználásával jött létre. A művész tönkrement közhasználati tárgyakat 

alkalmazott, amelyeket darabokra vágott és egy szellemes rombolást bemutató 

alkotást készített. Későbbi munkáiban nagyobb hangsúlyt fektet narratív 
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szándékai bemutatására, egyéni nyelvezete fejlesztésére. Installációiban, 

akárcsak Picasso, festett felületeket is alkalmaz, amelyek segítségével 

összhangot próbál teremteni az ipari jellegű, rideg tárgyakkal. „The theathricality 

of Woodrow's installations comes from an arrangement of pieces of furniture or 

car wrecks which simultaneously represent a stage, a protagonist, and corpus 

delicti of a mysterious incident." * Ezeket az eljárásokat alkalmazva Woodrow a 

metamorfózis felé terelte a íárgyszobrászatot, újrafelhasználva a dadaizmus és 

szürrealizmus vívmányait, a tárgyak összeszerelését és furcsa párosítását. 

3.3. A tárgy mint testi metafora 

Claes Oldenburg: 1929-ben született svéd származású amerikai 

képzőművész, a hatvanas években vált ismertté, mint a háromdimenziós Pop-Art 

legjelentősebb képviselője. Oldenburg festőként indult, érdeklődése azonban 

hamarosan az environment felé terelődött. 1961-ben készült a The Street (Az 

utca) című munkája, nagyjából megformált és festett hullámlemezekből. A 

művész a galéria falaira és plafonjára erősített, illetve a padlóra helyezett 

hullámlemezek segítségével New York alsó keleti részének emberi alakjait, 

épületeit és szemetes utcáit idézi meg. Ennek folytatása az 1961-ben elkezdett 

The Store (A raktár) című munka, amely New York keleti részén, a 21-es utca 

egy keskeny portája alatt, az utcafronton jött létre. Ezen a helyen a művésznek 

egy kis műhelye volt, ahol festett gipszből élelmiszerutánzatokat készített, 

melyeket az utcán árusított. Andrew Causey (Sculpture since 1945, 102 old.) 

szerint ez a fajta tevékenység színházi jellegű, melyben a képzőművész 

performer szobrász, aki a galériarendszer helyett műhelye utcai részét használja 

munkái eladására. Később Oldenburg megnövelt arányú alkotásokat hozott létre 

gipszből, hamburgerek, ruhák, mosdók, írógépek vagy világító-berendezések 

mintájára. Egy 1966-ban rendezett stockholmi kiállítás katalógusában saját 

* Nena Dimitrjevic: Sculpture after evolution, in: Flash Art N.117. April/ May 1984, 121. old.: 

„Woodrow installációinak színpadias jellege bútordarabok és autóroncsok egyfajta elrendezéséből ered, 

amelyek egyszerre mutatják a színpadot, a főhőst és egy titokzatos esemény bűnjelét." 
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ihletvilágáról beszélve azt nyilatkozta, hogy az étel egyenértékű a színnel, a 

bútorzat pedig a szobrászattal. A Bedroom Ensemble (Hálószobaegyüttes) című 

environmentje, amelyet 1963-ban készített, egy gyermekkori emléket idéz fel, 

egy Motel szobát, ahol a bútorzat különféle állatbőröket imitáló műbőrrel volt 

bevonva. Maga a hálószobabűtor az emberi test közelségét idézi, s ez a 

kapcsolat a tárgyak és az emberi test között Oldenburg művészi 

tevékenységének legmeghatározóbb jegye lesz. "Die Triebkraft hinter all meinen 

Arbeiten, den radikaísten Effekíen, ist das Veríangen, zu berühren und berührt zu 

werden. Jedes Ding ist ein Instrument zur sinnlichen Kommunikation." * Ezeket 

Oldenburg 1963-ban írta jegyzeteiben, s még ugyanebben az évben hozta létre 

Soft Sculptures (Puha szobrok) című sorozatát. Első puha szobrai közt található 

a Soft Pay-Telephone (Puha telefon) és a Soft Typewriter - Ghost Version 

(Puha írógép - kísértet változat) - mindkettő 1963-ban készült. Ezekben a 

munkákban a tárgyak bizonyos részein a művész kitöltetlen, üres tereket hagy 

meg, amelyek kiemelik a puhaságot. Oldenburg eltünteti a szögeket és a 

sarkokat, s a kerek és a zárt formákat hangsúlyozza. A tárgyak olyanok, mintha 

elveszítették volna levegő- vagy víztartalmukat, és most erőtlenül fekszenek 

összegöngyölve a földön, vagy leverten csüngnek a falon. Maga Oldenburg úgy 

beszél munkáiról, mint amelyekből a folyadék a pórusokon keresztül távozik, 

miközben a tárgyak megőrzik önazonosságukat, nem mint egy metamorfózisnál, 

ahol egy újabb formavilág keletkezik. Kedvenc anyagai a vászon, a muszlin és a 

műbőr, amelyeket célja elérése érdekében használ fel. A puhaság az, ami 

Oldenburg számára kívánatos, mivel megszünteti a tárgyak keménységét és 

sterilitását, minek folytán alkotásai érző tárgyakká vagy testekké válnak. A 

puhaság a szobrok kézzel való tapintásának kívánságát keltik az emberben. 

Oldenburg szerint a kemény anyagok elutasítják a közeledést, megtagadják a 

kontaktust, s ezáltal érdektelenséget váltanak ki a nézőből a szobrok iránt. Az ok 

* DEMGE IN DER KUNST DES XX. JAHRHUNDERTS, Stephanie Rosenthal "Das Ding fühlt" 98. 

old. „A legradikálisabb eljárásokkal létrehozott munkáimban az az igény jut kifejezésre, hogy a nézőben 

fölkeltsék a vágyat, hogy megtapintsa őket. Minden tárgy az érzéki kommunkáció eszköze." 
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nem pontos bemutatással stimulálja a képzelőerőt, a formák és az anyag 

kiválasztása határozza meg az irányt az emberi test felé. Oldenburg munkái egy 

fáradt testre emlékeztetnek, az elöregedett bőr csüngő hatását a muszlin és a 

műbőr segítségével éri el. A művész bevallása szerint (Zur Erscheinung in Kunst 

und Mode, kiállítási katalógus, bécsi Kunsthalle, 1988, 46 old.) tárgyai erotikus 

jellegűek, főleg a műanyagok felhasználása miatt, amelyek az emberi testen ezt 

a hatást váltják ki. Végezetül a művésznek sikerül felruháznia a funkcionális 

tárgyakat emberi érzelmekkel, jelentősen kibővítve ezáltal a tárgyszobrászat 

plasztikai nyelvezetét. 

Antony Gormlev : 1950-ben született, a 80-as években tünt fel a nemzetközi 

kiállítóhelyeken, mint a britt tárgyszobrászat figuratív képviselője, ő is 

résztvevője az 1981-ben Londonban rendezett Tárgyak és szobrászat című 

kiállításnak. Gormley szobrai, Andrew Causey szerint (Sculpture since 1945, 252 

old.), hasonlítanak egy klasszikus típusú idealizált figurára, s elárulják igazi 

eredetüket: a művész testéről vett gipszmintákból készültek, és ólomlapokkal 

vannak beborítva. Az emberi test felülete egyenletes és leegyszerűsített 

kidolgozású, miáltal eltűnnek az egyéni vonások. Noha Gormley nem érdekelt a 

mozgás érzékeltetésében, figurái mégis dinamikusnak tűnnek, főként a 

vízszintes és függőleges vonalak hangsúlyozása miatt, amelyek térhatást 

keltenek. A testet egy ólomköpeny zárja körül, akár egy páncélöltözet, melynek 

vízszintes és függőleges vonalai az ólomburkolat összeillesztéséből születnek, 

láthatóvá téve egyes munkákon a gipszöntvény fehér színét. Ezen eljárás 

következményeként a szobrok a művész hasonmásaivá válnak, de ugyannakkor 

megőrzik tárgyi jellegüket. „Through the process the artist himself becomes his 

own found object and man the measure, both literally and metaphorically, of the 

levels of experience that constitute his subject matter." * A szobron levő 

vízszintes és függőleges vonalak kapcsolatban állnak egy belső térrel, amelyben 

* Britisch Object Sculptures of the '80 s E . - Marco Livingston - „Az eljárás révén a művész önmaga 

talált tárgyává válik, a tárgyát képező tapasztalati szintek mércéjévé, mint szó szerinti, mint pedig átvitt 

értelemben." 
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el vannak helyezve, vagy a külső térrel, ahol a szobor horizontális illesztése 

egyenértékű a láthatárral. Ez a fajta eljárás megfigyelhető az 1985 - 1986-ban 

készült Standing Ground (Földön álló) cimű munkában, mely egy vízszintesen 

kinyújtott karú alakot ábrázol egy búzatáblában. Ugyanakkor Gormley utal a 

szobor belső terére is, amely szerinte érzékelteti a lélegzés aktusát. Gormley 

szerint nagyon fontos a megfelelő tüdőnyomás elérése a száradó gipszben 

ahhoz, hogy kellően kidomborodjon a test belső tere. A szándék nem az egyén 

kifejezése, hanem egy megfelelő kapcsolat kialakítása a testen belüli illetve a 

testen kívüli térrel. A testnek a belső térrel való kapcsolata figyelhető meg az 

1984-ben születeti Home (Otthon) című kompozícióban, amely egy fekvő 

figurából áll, fején egy kisméretű terrakotta házzal A háznak anyai-védelmező 

szerepe van, ugyanakkor kapcsolatban állva az emberi testtel, annak szociális 

környezetét alkotja. Egy másik installációjában a művész egy belső tér 

üvegplafonjára függeszt fel különböző pontokban fej nélküli egyforma testeket, 

fokozottan hangsúlyozva a térhatást. Alkotásaiban Gormley tárgyként használja 

fel a saját testét és általában az emberi testet, gazdagítva ezzel az eljárással a 

tárgyszobrászat megnyilatkozási lehetőségeit. 

Robert Gober: 1954-ben született amerikai művész, a 80-as években került 

be jellegzetes tárgyaival, később installációival a nemzetközi képzőművészeti 

élvonalba. Gober korai munkái közel állnak még a duchampi hagyományhoz, 

tárgyjellegű szobrok, amelyek jelen vannak a mindennapi életben és 

kapcsolatban állnak az emberi testtel. Ezek a tárgyak lefolyók, vizeldék, 

gyermekágyak vagy ajtók, amelyeket a művész saját kezűleg készített gipszből 

vagy fából, akár egy barkácsoló ezermester. Az eljárás ellentétes tehát Koons és 

Steinbach készen vásárolt tárgyaival. Gober a művészi aktust leegyszerűsíti a 

mesterségbeli tudás megmutatására, előtérbe helyezve a férfiasságot 

hangsúlyozó elemeket. A vizeldék lefolyó nélküliek, funkciótlanok, de megőrizték 

a hajdani tárgy tiszta vonalait, s jelenlétük egyfajta testi gátlást szuggerál. A 

gyermekágyak normális kivitelezésben, megdőlt vagy X formában jelennek meg, 

utalva a csecsemőkor időtlen és zárt világára. A saját kezűleg készített lefolyókat 
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Gober félig eltemette a kert egyik sarkában, amivel a sírkövekre és talán a lelkek 

világára kívánt utalni. Ezek a nem használt tárgyak, illetve az őket előállító 

folyamatok a férfi távolságtartó világát tükrözik, ellentétben az akkoriban 

erőteljesen kibontakozóban lévő feminista művészeti mozgalmakkal. A 80-as 

évek végétől, de főként a 90-es években Gober szoba-installációkat készített, 

amelyekben új elemek bukkantak fel, de a régi tárgyait is fel lehet fedezni. A 

kiállítóterem, akárcsak Munoznál, már nem egy egyszerű semleges tér, hanem 

egy intellektuális folyamatot elindító metafora. Egyik jellegzetes szoba

installációja az 1989-ben készült Menyasszonyruha, amit a New York-i Paula 

Cooper galériában állított ki. Gober a galéria falait egy alvó fehér ember és egy 

fára akasztott fekete ember ismétlődő motívumaival tapétázta ki. A szoba terét 

egy hosszú fehér menyasszonyruha tölti ki, melynek domborulatai sejtetik a 

hiányzó, jelen nem lévő női testet. Ebben az installációban Gober az Egyesült 

Államok történelmének azon időszakára utal, amikor törvényesítették a 

lincselést, hogy megfékezzék a rabszolga sorból felszabadult négerek agresszív, 

férfias megnyilvánulásait. Lincselésre akkor kerülhetett sor, ha a fehérek arra 

gyanakodtak, hogy egy néger megerőszakolt egy fehér asszonyt, vagy bármilyen 

feltételezett gyilkosság esetén. „Gober's juxtapozition of these two images surely 

suggests the arrogance of patriarchal white male indifference to the oppresion of 

black men in America and the relationship of racism to repressive sexual 

morality." * Az installáció segítségével Gober kapcsolatot akart teremteni a néző 

és az amerikai történelem illetve politika között. Gober egy 1989-ben készült 

munkájában, az Untitled (Cím nélkül)-ben egy újfajta férfi torzót hoz létre. A 

szobor viaszból készült és egy felöltöztetett, térden aluli férfi lábat ábrázol, mely 

kilóg a falból. Az ötletet valószínűleg Gober édesanyjának korai amputációja 

adta, ami további kapcsolatot teremt a néző és a művész családja között. 

„Es gibt wohl kaum eine Substanz, die das menschliche Fleisch, dessen Haut so 

* OBJECTives - The New Sculpture, 1990, Elisabeth Sussman, „Róbert Gober" 74 old. : ,JE két kép 

egymás mellé helyezésével Gober kétségkívül a fehér ember patriarkális közönyének az amerikai feketék 

elnyomásával szembeni arroganciáját érzékelteti, illetve a rasszizmusnak az elnyomó szexuális 

erkölcsiséggel való rokonságát." 
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perfekt nachahmt. Seine Plastizitát, Instabilitát, Anfálligkeit und 

Wárrneernpfindiiehkeit suggerieren das Gefühl von Fleisch." * Ugyanakkor 

Gober a szőrzettel a férfi testtel való kapcsolatra utal, folytatva korábbi munkái 

irányvonalát. 1990-ben elkészít egy élethű viaszgyertyát (102 old.), aminek 

talapzatára szőrzetet helyez, bővítve a test és tárgyak közti kapcsolatot. A 

gyertya a művész egyik jellegzetes testi metaforája, ami más alkotásokban is 

felbukkan. Iff a férfi nemíszervre utal, ellentétben a talapzattal, ami érzékeny 

emberi bőr hasonmása. Stephanie Rosenthal szerint (DINGE IN DER KUNST 

DES XX. JAHRHUNDERTS, 103 old.) a gyertya a szexualitást és a halált 

szimbolizálja. Ugyanakkor a test életerejét és fiatalságát is jelképezi, ami az idők 

során eltűnhet. 1991-ben elkészít egy cím nélküli szobainstallációt, amely egy 

falból kilógó hasonfekvő férfi viaszból készült, derékon aluli, felöltöztetett 

testrészét ábrázolja. A falon egy erdős táj látható, őszi színekben. Gober az 

emberi test segítségével kapcsolatot teremt a kultúra és a természet között. A 

felöltöztetett testre három gyertya van elhelyezve, egy a medencén és kettő a 

lábakon. Itt a gyertyák a halált szimbolizálják, az ember múlandóságát, aki 

visszakerül a földbe, a természetbe. Robert Gober alkotásai jelentősen 

gazdagítják a tárgyszobrászat palettáját, tárgyai mintegy az emberi test 

helyettesítői, s emberi érzelmekkel felruházva történelmi időkre utalnak, életet és 

halált szimbolizálva. 

Rachel Whiteread : 1963-ban született, a britt szobrászat legfiatalabb és 

legelismertebb képviselője. Whiteread elszigetelt és magányos alkotó, aki 

különböző testi rezonanciákat érint meg, takarékos módszerekkel kivitelezve. A 

80-as évek végétől Whiteread öntvényeket készít tárgyak után, amelyek 

kapcsolatban állnak a mindennapi élettel és az emberi testtel: ágymatracok, 

székek, ruhatárak, mosdókagylók, fürdőkádak és kandallók. A művésznő egy 

* DINGE IN DER KUNST DES XX.JAHRHUNDERTS , Stephanie Rosenthal, „ Fleisch aus Wachs" , 

102 old. : „Nem is létezik tökéletesebb anyag, ami ilyen jól utánozná az emberi húst, az emberi bőrt. A 

viasz plaszticitása, képlékenysége, tapinthatósága és hőérzékenysége a hús érzetét sugallják." 
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kiállítási katalógusban saját maga hangsúlyozza a tárgyakon lévő testi nyomok 

fontosságát. „I always use- second-hand things because there is a history to 

them....I once got a load of second-hand bedding from the Salvation Army and it 

was sweat and urine stained. All things I was trying to use....The smell of people, 

just everyday living....With the bath pieces....I wanted the rust to leave a trace on 

the plaster-töke scum left in the bath;creating a sense of something having been 

in there." * 1991-ben készíti el első matracait, több változatban, cím nélkül. A 

matracot viaszba önti, s még mielőtt teljesen kihűlne, meghajlítja oly módon, 

hogy egyik része a falnak támaszkodjék, a másik pedig a padlóhoz. Whiteread a 

londoni hontalanokra utal ezzel a munkával, mely egy támaszkodó testre 

emlékeztet. Egy másik falhoz támasztott matrac változatát sötétsárga, átlátszó 

gumiból öntötte ki, utalva ezzel a reggeli vizeletre (103 old.). Whiteread készített 

vízszintesen elhelyezett matracot is, amely szintén a testi nedvekre utal. Ezúttal 

a gumi fehéres-halványsárga színezetet kapott, emlékeztetve a sperma színére. 

Ugyanakkor a gumiba öntött matrac felülete az emberi test mindennapi nyomait 

is megörökíti, miáltal a tárgyak története is képzőművészeti alkotássá válik. A 

matrac felszíne és anyagának struktúrája az emberi bőrt is utánozza, de 

egyszersmind az idő múlását érzékelteti a testi nyomok segítségével. Whiteread 

jellegzetes munkái belső terek vagy tárgyak külső részeinek gipszbe vagy más 

anyagokba való kiöntése és azok formává nyilvánítása. Egy ilyen jellegű korai 

munkája az 1990-ben készült Ghost (Szellem), amely saját egyetemista szobája 

belső terének gipszből való kiöntése. A szoba az emberi élet mindennapjainak 

meghatározója, ami ebben az esetben egy kiürített térnek a pozitívja, egy időtlen 

világnak, a kinyilvánítása. A szobor egy minimalista jellegű alkotás, amely 

emlékeket elevenít fel bennünk és a tűzhely belső formáinak megmutatásával a 

Láztartási nyomokat idézi fel. Whiteread legismertebb alkotása az 1993-ban 

* Andrew Causey: Sculpture Since 1945, 237. old. „Én mindig használt dolgokat alkalmazok, mert 

történetük van ... .Egyszer kaptam egy használt ágyneműrakományt az Üdvhadseregtől, és ezeken izzadság-

meg vizeletfoltok voltak. Igyekeztem mindent felhasználni... Az emberek szagát, a mindennapi életet... A 

káddal... az volt a célom, hogy a rozsda nyomot hagyjon a kádban maradt gipszszerű habon, azt az érzést 

keltve, hogy van ott valami." 
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készült House (Ház), amely a minimaiizmus és konceptuális művészet 

összefonódását tükrözi. Whiteread a-lebontásra ítélt tető nélküli viktoriánus ház 

belső tereibe cementet öntött. Miután a cement megkötött, eltávolította a ház 

faiait és egy sírkőszerű, monumentális geometrikus alkotás született, amelyen 

tökéletesen felismerhetők a ház különböző szintjei, illetve a falak és az ablakok 

felületi ellentétei. Az eredmény egy hermetikusan lezárt szarkofág, mely már 

lakhatatlan, de amely őrzi az előbbi élet emlékeit és nyomait. Az alkotás, mely 

akár úgy is felfogható, mint tiltakozási forma a testközeli, emberarányú építészet 

megsemmisítése ellen, éles ellentétben áll a lakótelepi házak hatalmas, kopár és 

rideg formáival. A lebontásra ítélt alkotás vita témájává vált, és lebontása után 

könyv jelent meg róla. A könyv akár egy konceptuális alkotásnak is tekinthető, 

mely tartalmazza a tér elrendezési tervei körüli vitákat, illetve egy általánosan 

feltett kérdést, ami a múlt nyomainak a megőrzését szorgalmazza. A könyv 

párhuzamot von a háborús bombázások és a terület átrendezése között, s a 

házat egy potenciális háborús emlékműnek tekinti. A ház eltűnése után nyomai 

még felfedezhetők a fűben, ahol az alapzat egy része megmaradt. Whiteread 

legújabb alkotásaiban ismét felbukkanak a testi utalások a vizelet színű gumik és 

az emberi testhez közelálló tárgyak felhasználásával. 1994-ben készült az Asztal 

és Szék című kompozíció, amely a négy láb és a fedőlap közti tér anyaggá való 

átalakítását mutatja be. Első látásra egy posztminimalista jellegű mű, de 

alaposabb megfigyelés után észre lehet venni a felületi kopások nyomait, 

amelyeket az emberi test hagyott használat közben. 1996-ban készíti el több 

változatban a Kád című szobrát gumi- és gipszöntvényekből. A művésznő az 

üresség méltóságát és tekintélyét kívánta hangsúlyozni egy hagyományos 

szobrászati módszer segítségével. A kád gipsz-változatán észre lehet venni a 

használat során képződött barnás felületi nyomokat, amelyek kapcsolatot 

teremtenek a mindennapi élet és a művészet között. „Der Körper ist in 

Whitereads Werken sinnlich anwesend und zugleich körperlich abwesend. Denn 

zum einen verweist der Abdruck auf einen ehemals vorhandenen Körper, zum 
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anderen wird dieser Abdruck nur sichíbar durch dessen Abwesenheit."* 

Tárgyszobrászati szemponból Whiteread egyszerre használja fel a tárgyakat és 

azok nyomait az öntési folyamat segítségével. Ugyanakkor a tárgy felületei 

magukon viselik az emberi test nyomait, amelyek utalnak a tárgy funkcionális 

jellegére és arra ösztönzik a nézőt, hogy emlékezzék saját testközeli, 

mindennapi tárgyaira. 

3.4. Kollázs, összerakás, kombinálás 

George Segal: 1924-ben született, amerikai képzőművész, a 

háromdimenziós pop-art egyik kiemelkedő képviselője. 1961-ben egy enyhébb 

baleset következtében Segal megismerkedik a törött végtag fásli segítségével 

való begipszelésének a módjával. Az orvosi beavatkozás ihletként szolgált a 

művész további szobrászati tevékenységéhez. Az első mintát a saját testéről 

vette a felesége segítségével. Maga az eljárás nem volt új, már régóta 

alkalmazták a halotti maszkok készítésénél. Az új csupán az volt benne, hogy 

Segal az eredeti negatív formákat használta fel figurái felépítésében, 

összeragasztva őket kívülről. Figurái tehát nem egyszerű másolatok vagy minták, 

hanem gipszes fáslival beborított emberi test negatívjai, amelyeket szeletenként 

távolít el a testről. Ezt követően a szeleteket összeilleszti és fehérre festi, 

megőrizve így belülről az emberi test negatívját. Az eredmény nem egy 

egyenletes, hanem hepe-hupás és egyenlőtlen felületű szobor, mely emlékeztet 

a művész korábbi pasztás festészeti stílusára. Segal életnagyságú figuráinak 

felülete durva és fehér, s így eltávolodik a naturalista ábrázolási módtól. Alakjai 

rendszerint valamilyen magánjellegű tevékenységgel vannak elfoglalva, mint 

fürdés, kávézás vagy borotválkozás, ha pedig nyilvános helyeken tartózkodnak, 

mindig általános dolgokat csinálnak : buszra szállnak, falhoz támaszkodva 

álldogálnak, padokon vagy kávéházakban üldögélnek. Figurái a magányt és az 

* DINGE IN DER KUNST DES XX. JAHRUNDERTS, Stephanie Rosenthal, „Wachsfigurenkabinet " 

105. old. : „A test Whiteread munkáiban érzékien jelen van, ugyanakkor testileg hiányzik. Mert egyrészt 

ennek nyomai egy előbbi testre utalnak, másrészt viszont csak a test hiányában vehetők észre a 

lenyomatok." 
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elszigeteltséget érzékeltetik, élethű, színpadias környezetben, valódi tárgyaktól 

körülvéve. 1961-ben készült Segal jellegzetes környezetszobrászati munkája, a 

Nő egy éttermi fülkében című, amely egy ülő női figurát ábrázol, tudatosan 

kiválasztott tárgyak társaságában. Segal egyik kiállítási katalógusában (George 

Segal katalógus, Sidney Janis Gallery, New York, 1965) Marcel Duchamp azt 

írja, hogy Segal számára nem a talált tárgyak a fontosak, hanem azok, 

amelyeket ő maga választ ki. A figurán kívül a kompozícióban jelen van még egy 

kétoldalú ülőpad, egy asztal és egy csésze. Ezek a valódi tárgyak legalább olyan 

fontosak kompozícióilag és tartalmilag, mint maga a gipszfigura. A bútordarabok 

valódi, használt, kopott tárgyak, melyek élénk színükkel éles ellentétben állnak a 

fehér gipszfigurával, mintegy kiemelve azt. Ez a fajta művészi eljárás egyébként 

a 60-as évek egyik jellegzetessége, melynek célja minél közelebb hozni a valódi 

életet a művészethez. A művész által bemutatott tárgyak felidézik a cselekmény 

színhelyét, ami lehet egy gyorsétkezde vagy egy kávézó. A munka egy 

szokványos helyzetet jelenít meg, amellyel naponta találkozhatunk, s mely éppen 

ezért már fel sem tűnik nekünk. A művész állítása szerint munkáiban a 

legfontosabb a térfogat, mint a forma és az üres tér tulajdonsága. Meghatározó 

tényező az emberi alak és a tárgyak közötti távolság, illetve az environment 

kiegészítése a néző fantáziája által. Tárgyszobrászati szempontból lényeges, 

hogy Segal az emberi alakokat tárgyakkal kombinálja alkotásaiban, színpadias 

jellegű, valódi teret igyekezvén rekonstruálni. George Segal figurális 

kömyezetberendezései olyan environrnentek, amelyek a tárgyak segítségével a 

modern ipari civilizáció banalitását és elidegenedettségét tükrözik. 

Michelangelo Pistoletto: 1933-ban született, az olasz kortárs művészet 

vezéregyénisége. Ő volt a legidősebb, legmarkánsabb képzőművész, aki 

kapcsolatba került az Arte Povera művészeti irányzattal. Pistoletto jellegzetes 

háromdimenziós munkáit 1965-től kezdte el készíteni, egyedi tárgyakat 

integrálva különböző formai együttesekbe, melyeket úgy hívott, hogy oggetti in 

menő (minusz tárgyak). A tárgyak kivonásával Pistoletto távol akarta tartani 

magát a szerialitás és az akkumuláció modelljeitől, melyeket a Pop- és a 
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Minimal-Art alkalmazott sikeresen. Az Arte Abitabile kiállításon, melyet a torinói 

Sperone galériában rendeztek 1966-ban, újfajta, bútor kinézetű szobrokat állított 

ki, amiket egy ideális típusú tárgykivonatként hozott létre. Maga a munka egy 

nappali szobának a bútorzata minimalista nyelvezet alkalmazásával. Pistoletto 

kapcsolatot igyekezett teremteni ideális tárgyak és a mindennapi élet dolgai 

között. A művész ellenállt a minimalista befolyásoknak, és saját idealizált 

szándékait helyezte előtérbe. Andrew Causey a Sculpture Since 1945 (145 old.) 

című írásában felhívja a figyelmet arra, hogy Pistoletto és az Arte Povera 

művészek visszanyúltak Fontana művészetéhez - aki a formatervezés és 

fényhatások segítségével szintén kapcsolatot teremtett a festészet és szobrászat 

között - arra törekedve, hogy művészetük az ideális formák révén a jelen 

hordozója legyen. Az 1967-ben elkezdett Golden Venus of Rags ( Rongyos 

Vénusz ) jelzi Pistoletto bekerülését az Arte Povera mozgalomba. A munka egy 

cementből kiöntött, aranyszínnel bevont Vénuszt ábrázol háttal a nézőknek, félig 

beágyazva a fal mellett lévő rongycsomóba. Vénusz a napfény és egy ideális 

világhoz való tartozás szimbóluma, s éles ellentétben áll a rongyrakással, amely 

Germano Celant (Sculpture Since 1945, 147. old.) szerint a társadalom által 

felhalmozott kacatok rendetlen sokféleségét hangsúlyozza. Pistoletto utal a 

jelenkori életre, annak ültözködési szokásaira és kultúrájára, amely túl sok 

szennyes rongyot hagy maga után. Hasonlójellegű munka az 1968-ban elkészült 

Orchestra of Rags (Zenekar rongyokból), mely körben felhalmozott ruhákból és 

egy üvegtalapzatra helyezett villanyforraló katlanból áll. A munka akár egy 

primitív tábortűz metaforájaként is felfogható, ahol az üveg egyszerű formája és 

anyaga kontrasztot alkot a régen készített katlan formájával. „My works, 

Pistoletto explained, are not constructions or fabrications of new ideas any more 

than they are objects wich represent me... " * Munkáiban Pistoletto ellentétbe 

állítja Olaszország allegorikus, idealizált múltját a jelenkori 

* DOCUMENT A X short guide, Paul Sztulman- „Michelangelo Pistoletto", 186 old. : „ Az én munkáim 

- magyarázta Pistoletto - nem új ötletek konstrukciói vagy gyártásai, ennél többek: tárgyak, amelyek 

engem képviselnek. 
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kultúra regresszív jellegével. 

Tonv Craqq: 1949-ben született, a 80-as években vált ismertté a britt 

tárgyszobrászat egyik jeles képviselőjeként. A művész 1978-ban kezdett el talált 

tárgyakkal dolgozni, színes műanyagdarabokkal utalva a sorozatgyártásban 

felhasznált anyagok gyors körforgására, amelyben a műanyagok előkelő helyen 

szerepelnek. Cragg élénk színű műanyagdarabokat helyez el domborműszerűen 

a padlóra vagy rögzít a falra, sematikus és jelképes ábrát hozva létre, mint 

például zászlót, katonát vagy rendőrt. 1978-ban állítja ki a New Stones, Newton's 

Tones (Új kövek, Newton tónusai) című kompozícióját, amely egy háromszínű 

zászlót idéz, s amely színes műanyag tárgyakból és tárgydarabokból van 

kirakva. Munkájával Cragg kritikával illeti a minimalista és a posztminimalista 

szobrászatot, főként azonban Richard Long alkotásait. Long szobrai természet 

és tájkép után készült metaforák, ezzel szemben Cragg alkotásai a városi életet 

tükröző tárgymaradványokból állnak. Cragg tárgymaradványokat helyez el sík 

felületeken vagy polcokon, mintha arheológiai leleteket mutatna be, melyekből 

következtetni lehet a tárgyak eredeti mivoltára és formájára. A művész 

kihasználja az új anyagok adta lehetőségeket, hangsúlyozva azok 

hulladékjellegét és értéktelenségét. E tárgymaradványok azonban a 

képzőművészeti alkotás részeiként felértékelődnek és új életre kelnek. Cragg 

tárgykollázsokat hoz létre, melyekből kiküszöböli a rendetlenséget, színük szerint 

osztályozva a tárgymaradványokat. Andrew Causey ( Scuplture Since 1945, 232. 

old.) szerint ez az alkotás tekintélyt és nemzeti büszkeséget sugall, s 

ikonográfiája utal a Thatcher-féle periódusra. Cragg első nyilványos szereplésére 

1981-ben került sor a londoni Whitechapel Art Galleryban, ahol a Polaris atom

tengeralattjáró színes kontúr-másolatát mutatta be politikai célzattal. Szintén 

1981-ben részt vett a Tárgyak és Szobrászat nevű kiállításon, melyet a londoni 

Kortárs Képzőművészeti Intézmény termeiben rendeztek. Cragg tárgyszobrai, 

melyeket kollázs formájában tónusokra egyszerűsít le, emberi alakok körvonalait 

hozva létre, kapcsolatba hozhatók a 60-as évek európai művészetével, főként 

Arman akkumulációival. Egy ilyen jellegű munka az 1981-ben készült Policeman 
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(Rendőr), (104 old.), mely falra rögzített apró, kék színű tárgymaradványokból áll, 

és egy 4 méter magas emberi alakot ábrázol profilból. Ez a fajta kompozíció csak 

átmeneti jellegű, ugyanis minden kiállítás alkalmával újra össze kell állítani. 

Cragg tárgyszobrászati újítása abban áll, hogy apró tárgy maradványokból 

kirakott kompozíciói az újrahasznosítást és az emberi lét múlandóságát mutatják 

be, monumentális méretekben, kollázs formájában. 

3.5 A tárgy mint fétis 

Joseph Beuvs (1921-1986): német képzőművész és teoretikus, az európai 

kortárs művészet egyik kulcsfigurája. A düsseldorfi művészeti akadémián 

végezte tanulmányait, majd 1961-től ugyanennek az intézménynek lett a 

professzora, ahol 1972-ig, amikor elbocsátották, monumentális szobrászatot 

tanított. Beuys biográfiájának ismerete elengedhetetlen, ugyanis életének 

misztifikált változata fontos szerepet játszik munkásságában. Életének múltbeli 

eseményei mítosszá válnak, és Beuys magyarázataival együtt szobrászaténak 

témájává lesznek. Beuys szerint a művészet energiaforrás, a művészetében 

felbukkanó tárgyak pedig ennek az energiának a szimbólumai. Andrew Causey 

szerint ez az energia, illetve annak kibontakozási lehetősége (Sculpture Since 

1945, 139. old.) rejtve mindenkiben megtalálható. Ez az energia segítette 

Beuyst pedagógiai pályafutásán, mikor közös akciókat szervezett tanítványaival, 

de a polemizálások során is, amikor a társadalmi változásokról beszélt. Hegyi 

Lóránd szerint „a képzeleti esztétikai kreativitás társadalmi kiterjesztésének, 

gyakran radikális exportjának és a művészet és élet közötti határ eltörlésének 

programja, mely a hatvanas és hetvenes évek avantgárd tendenciáit egyaránt 

jellemezte." * Beuys ezt a fajta eljárást és magatartást találóan társadalmi 

szobrászatnak nevezte, még inkább hangsúlyozva mélységesen szubjektív 

világát. Joseph Beuys saját maga értelmezi a tárgyak és a szobrászat 

kapcsolatát, társadalmi kivetítésben. „Tárgyaimat a szobrászatról, illetve 

általában a művészetről alkotott gondolataink átalakítását elősegítő 

* Hegyi Lóránd: Új szenzibilítás, 21-22. old. 
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stimulánsoknak kell tekinteni. E tárgyaknak gondolatokat kell provokálniuk arról, 

hogy mi is lehet a szobrászat, és hogyan lehet a szobrászat koncepcióját bárki 

által használt láthatatlan anyagok felé kiterjeszteni: 

Gondolkodó Formák 

hogyan formáljuk meg gondolatainkat, vagy 

Beszélt Formák 

hogyan formáljuk szavakká gondolatainkat, vagy 

Társadalmi Szobrászat 

hogyan alakítjuk és formáljuk a világot, melyben élünk. Szobrászat, mint 

evolúciós folyamat; mindenki művész. 

Ezért plasztikáim természete soha nem megállapodott és befejezett. 

Legtöbbjükben különböző folyamatok zajlanak: kémiai reakciók, erjedés, színbeli 

változások, felbomlás, kiszáradás. Minden a változás állapotában van." * Beuys 

egyik korai munkája, melyben egy talált tárgyat használ fel - saját műtermi ajtóját 

- , 1958-ban készült Ajtó címmel (105 old.). Az ajtó egy robbanás következtében 

leégett. Beuys az elüszkösödött ajtóra egy madárkoponyát és két nyúlfület 

akasztott. A leégett ajtó, mint negyedik elem, a meleg forrását, a tüzet idézi, és 

az állati maradványokkal együtt ősi érzéseket próbál felébreszteni az 

emberekben. A sámánok és boszorkányok mágikus világára emlékeztetnek ezek 

a felakasztott állati testrészek, amelyek mágikus erejükkel megoltalmazták a ház 

lakóit a gonosz szellemektől. Eva Badura-Triska szerint (Fasination des Objekts, 

katalógus, 106. old.) az ajtó ilyen módon fétissé válik, mivel olyan erőket sűrít 

magába, amelyek befolyásolják az emberi lényeket. A fetisizmus és a tárgy 

kapcsolata, a sámánizmuson kívül, felbukkan már a XIX. században Kari Marx_A 

tőke című könyvében. Marx „fétis áru"-ról beszél, utalva a túlságosan is 

elanyagiasodott világra, az iparosodásra és annak következményeire, 

kihatásaira. Az ember és az állat közti kapcsolatok helyreállításával Beuys 

* Hegyi Lóránd, i.m. 22-23. old. 
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később sokai foglalkozott a Fluxus mozgalmon belüí, valamint egyéni akciókban 

és performanszokban. Beuys felépíteti egy sajátos mitológiát az újjászületésről, 

melynek alapjául a saját életrajza szolgált. 1944-ben, ll-ik világháborús 

pilótaként, szolgálati küldetés közben gépével lezuhant a Krímm félszigeten, ahol 

tatárok bukkantak rá, és kimentették a Junkers roncsai közül. Beuys 

beleegyezésével a tatárok állati zsírral és nemezzel borították be a testét, hogy 

kigyógyítsák a lázból. Ennek az élménynek a hatására a zsír később 

kulcsfontosságú szerepet tölt be Beuys munkáiban: az ajándékot és az élet 

konzerválását jelképezi számára. Beuys legismertebb munkája, amelyben zsírt 

használ fel, az 1963-ban készült Fat Chair (Zsírszék). Ez egy antropomorf 

jellegű szobor, s mind a szék, mind pedig a zsír az emberi testre utal. Az egyik 

egy bútordarab, amely - akárcsak az ágy - a leggyakrabban érintkezik az emberi 

testtel, a másik egy szerves anyag, amely hő hatására formát változtat, és utal 

az emberi test funkcióira, például az emésztésre vagy a szexualitásra. A nemez, 

a zsír és a méz alkalmazásán kívül Beuys többféle készüléket is felhasznál 

akcióiban és installációiban: telefonokat, adó-vevő készülékeket, 

videofeivevőket, villanymotrokat és vezetékeket, amelyek az energia áthaladását 

teszik lehetővé és azzal működnek. A művész saját nemzeti kultúrájából merítve 

kapcsolatot igyekezett teremteni a jelenkori társadalom és a múlt történelme 

között. Beuys hitt a művész papi szerepében, abban, hogy segíthet másoknak 

felszínre hozni a bennük rejlő kreativitást. Installációiban Beuys általában gyenge 

minőségű anyagokkal dolgozik, melyek az iparosodás kezdeti időszakának 

technikai világát idézik. Ez az anyaghasználat ellentétes az akkoriban a 

szobrászok által alkalmazott, második világháború utáni technológiával előállított 

új anyagokkal, például a nagyon jó minőségű rozsdamentes acéllal. Beuys 

jellegzetes alkotásai a lábon álló vitrinek, vagy az üveggel fedett kis fadobozok, 

amelyekben saját szobrait vagy akcióiban felhasznált tárgyait helyezte el, például 

a Rajna szennyezett vizét tartalmazó üvegeket, melyekkel utal mintegy az 

ökológiára. Ezek az alkotások ereklyetartók, melyek saját élete és barátai testi 

nyomait viselik magukon, és hasonló pszihológiai hatást váltanak ki, mint a 

hannoveri Kurt Schwitters által készített jellegzetes dadaisía alkotások. Szintén a 
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dadaizmushoz kötődnek Beuys ready-made-jei, amelyekben továbbviszi a 

duchampi felfogást és a tárgyak közti kontextusból keletkezett jelentést. Ready-

made-jei közt szerepelnek fémasztalok, pléhtálcák, guruló fémágyak, fürdőkád 

és szék valamint faszánkók. 1961-ben mutatta be a Fürdőkád című ready-made-

jét, egy régi kádat, melynek belső felére gipszdarabokat erősített ragtapasszal. 

Ezzel az eljárással Beuys továbbfejleszti az egyszerű ready-made-et, 

érzékeltetve a nézővel, hogy a kád szoros kapcsolatban áll tartalmával, a 

meleggel és a vízzel, ugyanakkor az egészségügyi ragtapaszok sebekre utalnak, 

és kapcsolatban állnak a gyógyítással. 1969-ben készült a The Pach (A csomag) 

című environmentje, amely egy fehér Volkswagen-mikrobuszból áll, amiből 

harminckét faszánkó hosszú sora nyúlik elő. Mindegyik szánkóra nemeztekercs 

és zseblámpa van felerősítve pántok segítségével. Később Beuys a berlini René 

Block galéria közreműködésével - Duchamphoz hasonlóan - ötven példányt 

készített a szánkókból, amelyekre nemeztekercset, zseblámpát és egy darab 

zsírszobrot erősített fel, utalva velük az újjászületésre, az átváltozásra, a 

konzerválásra és a fényre. A két leggyakrabban használt anyag a zsír és a 

nemez, amelyek végigkísérik tárgyszobrászati tevékenységét. Munkáiban Beuys 

a magánmiíológia és a képzőművész sámáni szerepének hangsúlyozásával 

irracionális jelentés-összefüggéseket hoz létre, új irányba terelve a tárgy és a 

szobrászat közti kapcsolatot. 

3.6. A hibrid tárgy 

Jean Tinquelv (1925-1991): svájci szobrász, a kinetikus szobi-ászat egyik 

kezdeményezője, a Nouveau Réalisme csoportosulás tagja. Pályafutásának 

egyik döntő pillanata a Daniel Spoerrivel való találkozás, aki később a Nouveau 

Réalisme mozgalom egyik kezdeményezője lesz. A "találkozás 

következményeként Tinguely érdeklődni kezd egy szinkretikus képzőművészet 

iránt. Szintén Spoerrivel nemhagyományos színházi díszletterveket készít, 

melyeknek alapgondolata a mozgás érzékeltetése volt. 1954-ben egy milánói 

kiállításon Tinguely megismerkedik Bruno Munarival, aki a gépek segítségével 

hoz létre képzőművészeti alkotásokat. Munari 1938-ban kiadja a Manifesto del 
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Mscchinismo (A gépiesítés kiáltványa) című könyvét, melyben a gépek 

művészetéről beszél, mint teljes értékű művészetről, illetve a dezintegrációról 

Ezt követően elkészíti a Macchine inutili (Hasznavehetetlen gépek) című, 

festőgépekből álló sorozatot. A Bruno Munarival való megismerkedést követően 

Tinguely mechanikus jellegű alkotásokat hoz létre, melyekben a szabad 

plasztikai konstrukcióhoz egy modern üzenet társul, valamint ironikus és 

szomorú játékosságot idéző metaforikus alkotásokat, ahol a gép kétértelmű 

szimbólummá válik. Ezek az eredeti funkciójuktól megfosztott konstrukciók 

hiábavalóságot fejeznek ki, az elidegenedettség rossz közérzetét keltve a 

nézőben. 1960-ban bemutatja a New York-i modern művészeti múzeumban az 

Homage to New-York ( Hódolat New York előtt ) című alkotását, mely gépi 

fémalkatrészek, főként különböző kerekek kombinációjából áll, s amely működés 

közben tönkremegy. Ezzel az eljárással a művész a műalkotás múlandóságát 

akarta kifejezni, amely nem éli túl az alkotás aktusát, s végül nem kerülhet be a 

múzeumba. Ugyanakkor a széteső gépezet a gépek korszakának végét is jelzi 

egy olyan városban, amely szorosan azonosult a gépekkel. Tinguely kisebb 

méretű, értelmetlenül működő konstrukciókat is készített, főleg fémroncsokból, 

melyekben a kerekek kis villanymotrok segítségével működnek, alátámasztva 

így saját múlandóságukat a jelen időben történő mozgással. Egyik jellegzetes 

munkája az 1961-62-ben készült Demi Barock című kinetikus szobor, ahol a 

vizet is felhasználja az ötlet hangsúlyozása érdekében. A konstrukció 

biciklialkatrészekből, gumitömlőkből, vízszóró fejekből és egy villanymotorból 

készült. Más munkáival ellentétben ez a szobor egy funkcionális tárgy, mely 

használható kerti öntözésre is anélkül, hogy a munka szoborjellege megváltozna. 

A szobor funkcionális részeinek plasztikai szerepe is van, sőt egyfajta barokk 

hatást keltenek, hangsúlyozva a munka címét. Tinguely egyik kijelentése szerint 

„Das einzige Stabile ist die Bewegung, immer und überall. Das Rad, das ist 

alles." *, amely akár művészete mottója is lehetne. Tinguely a tönkrement 

* Fascination Des Objekts, Museum moderner Kunst, Wien 1980, Wolfgang Drechsler „ Das Objekts als 

Werkstoff" 78 old. : „ Az egyetlen biztos dolog a mozgás, mindig és mindenhol. A kerék, az minden." 
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iárgymaradványokból nemcsak egy mulandó, rövid életű műalkotást kívánt 

létrehozni, hanem egy hibrid tárgyat, ami múlandóságával az emberi élet és test 

múlandóságára utat. 

Panamarenko: 1940-ben született, belga képzőművész, az individuális 

mitológiák irányzat egyik jelentős képviselője. Panamarenko egy alacsony szintű 

technikai, gépi világot hoz létre, kritikusan helyezkedve el a művészet és a 

tudomány között. Léghajókat és első világháború előtti, dupla szárnyú repülőgép-

modellekét mutat be, a földön elhelyezve. Repülőgépei antitudományos 

jellegűek, s mindig a kezdetlegesség és technikai primitivizmus hangulatát keltik. 

„A 70-es években kibontakozó művészeti tendencia, melynek legfontosabb 

jellemzői a művész sajátos, poetizált világképének pszeudófniíológiaként 

formalizált pszeudó-történelemként való demonstrálása, illetve a művész által 

fontosnak érzett tárgyak, dokumentumok, terek, személyek, anyagok szimbolikus 

vagy allegorizáló bemutatása." * Panamarenko az életet és a tudatot poetizált 

térként kezeli, amelyben saját felépítésű repülőszerkezetekkel közlekedik. 1966-

ban kezdi el létrehozni első „poetizált tárgyait": lehetetlen bicikliket, mágneses 

talpú bakancsokat, mosogatóedányeket vagy műhóval borított személyes 

holmikat. 1967-ben készíti el első repülőszerkezetét, egy elegáns cső- és 

drótkonstrukcióí, melynek propellerjeit egy bicikliszerkezet segítségével lehet 

mozgásba hozni pedálozás közben. Ez a hibrid tárgy egy álomszerű alkotás a 

konstruktivitás és abszurditás között, mely arra ösztönzi a nézőt, hogy emlékeivel 

és álmaival részt vegyen a művész ábrándozásaiban. 1969 és 1971 között 

Panamarenko egy 27 méter hosszú léghajót épít műanyag fóliából, fém- és 

faszerkezetű kabinnal ellátva, amelyen négy légcsavaros motor látható(106 old.). 

Panamarenko a művészetet az élet metaforájának tekinti, az emberi életet pedig 

egy hosszú utazásnak az ismeretlenbe, mely részben megismerhető poétikus 

repülőszerkezetei révén. Szerkezetei a tudomány és a technika metamorfózisai, 

s egy művészi képzeletből nyerik értelmüket és összefüggéseiket a 70-es évek 

* Hegyi Lóránd, i.m. 246-247. old. 
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második felében, Panamarenko utópisztikus formatervezésű tárgyakat hozott 

létre, melyekben kapcsolatot teremtett a primitív technika és a repülő rovarok 

szerkezeti felépítése között, kiemelve alkotásai hibrid-tárgy jellegéi. 

Richard Deacon: 1949-ben született, a britt íárgyszobrászat jeles 

képviselője. 1981-ben részt vett a londoni Arnolfini galériában rendezett Object 

and Sculpture nevű kiállításon. Szobrai lényegesen különböznek a többi britt 

tárgyszobrász alkotásaitól, főleg a Craggétől és a Woodrowétól, elsősorban 

azért, mert Deacon nem használt fel talált tárgyakat. Szobrászata metaforikus 

jellegű, és különböző minőségű anyagok hatását és lehetőségeit érvényesíti. A 

Deacon által felhasznált anyagok sokfélék: galvanizált fém, réteges fa, cserzett 

bőr, linóleum, szőnyeg, illetve különféle fűzött anyagok, melyeket nagy 

mesterségbeli tudással alkalmaz a szobrok elkészítésében. Deacon tudatosan 

kerüli a tömör anyagokat, mesterségbeli tudását különböző anyagok 

összekapcsolásában, -heggesztésében, -ragasztásában, valamint szegecsek, 

csavarok és nittek felhasználásában igyekszik érvényre juttatni. Deacon egy 

képzőművész mesterember, aki kreatívan aknázza ki a mesterség fortélyait, 

plasztikai hatást keltve a csavarok hosszú soraival vagy a kiduzzadó ragasztó 

formáival. Formái nyitottak vagy rendelkeznek nyílásokkal, melyek az emberi 

test nyílásaira utalnak: a szemüregre, a szájra, a vaginára vagy a végbélnyílásra, 

fokozva ezt a hatást a cím segítségével. Egy ilyen jellegű munka az „Eye Has it" 

(A szemnek megvan), amely 1984-ben készült fém, préselt fa és textil 

felhasználásával. Az alkotás utal a szem felépítésére, a szemgolyó és a retina 

kapcsolatára, ugyanakkor más testrészekkel is asszociálható, mint például a női 

nemi szervvel. IMonfigurativ mű, de a cím révén Deacon egy bizonyos 

testrészre utal, a szemre, amely érintkezik a külvilággal, aláhúzva így 

szobrászaténak kétértelműségét, tárgyainak hibrid jellegét. Az anyagok 

alkalmazásának módjával Deacon mesterségbeli tudást és gyártási folyamatot 

mutat be, kapcsolatba hozva a testi utalásokat a csúcstechnológiával és a 

tömeg-termeléssel. 1987-ben készítette a The Back of May Hand ( A kezem feje) 

című munkáját bronzlemez, szivacs és posztó felhasználásával. A szobor egy 
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falra rögzített lapos, görbe vonalú dupla forma, amelyen egy téglalap alakú 

mélyedésben elhelyezett hullámzó posztó látható. A fémkonstrukció nittekkel és 

csavarokkal van összefogva, és tökéletes mesterségbeli tudásról tanúskodik. A 

nitteknek és a csavaroknak a rögzítésen kívül plasztikai szerepük is van: 

körülpontozzák a görbe kontúrokat, és átlós, egyenes vonalakat hoznak létre a 

szobor felületén. A szobor a görbe-egyenes illetve a kemény-puha 

kontrasztjaira épül, címe pedig egy emberi testrészre utal, ugyanakkor azonban 

nonfiguratív mű is, ami aláhúzza Deacon fárgyszobrászatának kétértelműségét. 

Deacon tárgyjellegű szobrokat konstruál, amelyeken nem látszanak az idő 

nyomai. Munkáiban kapcsolatba hozza a képzőművészetet az iparilag előállított 

jó minőségű anyagokkal, amelyeket emberre való utalásokkal és érzelmekkel 

gazdagít. 

Julian Qpie: 1958-ban született britt szobrász, a 80-as évek közepétől 

kezdett kiállítani. Bár többször említették együtt az Object and Sculpture nevű 

szobrászcsoporttal, Opie sokkal fiatalabb, s Deacon hoz hasonlóan alkotásaiban 

nem használ fel talált tárgyakat. A tárgyak tiszta bemutatásával inkább az 

amerikai Commodity Sculpture irányzathoz áll közel, anélkül azonban, hogy 

készen vett tárgyakkal dolgozna. Alkotásai zártak és ridegek, a szobrászat és a 

belsőépítészet kapcsolatára utalnak iparilag előállított nyersanyagok 

felhasználásával. Szobrai gyárilag előállított tárgyakra hasonlítanak: kockákra, 

bódékra, modern épületek bútorzatára, hűtőszekrényekre, légkondicionáló 

dobozokra vagy belsőépítészeti terekre. Opie szobrászata kódolt és utalásokat 

tartalmaz a korai modern művészet megnyilvánulásaira, a De Stijl-re és a 

Bauhaus-ra. Opie tárgyainak egy része funkcionális, mint például a 

polcrendszerrel ellátott kinyitható üveg- és fémbútorok, vannak azonban 

átlátszó, neonfénnyel kiegészített zári tárgyai is, melyek belső tereinek 

felfedezése a képzeletünkre van bízva. Opie, akárcsak Deacon, egy tökéletes 

szobrász mesterember, aki mérnöki pontossággal, saját kezűleg állítja elő 

tárgyait, arra törekedve, hogy azok gyári kivitelezésűeknek tűnjenek. „There is a 
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calculated absurdity to Opie's labor of handcrafting things to look factory-made."* 

Tárgyainak minimalista formai nyelvezetét néha működő ventilátorokkal egészíti 

ki, melyeknek tompa zaja, esetenként pedig a tárgyak neonfénnyel való 

megvilágítása a hűtőszekrények és -polcok hangulatát idézik. Ezzel az 

eljárással Opie a kompozíció hibrid jellegét hangsúlyozza. 1988-ban készült a P 

című alkotása, egy fehér falú, hűtőszekrény kinézetű tárgy üvegből, 

alumíniumból, műanyagból valamint cellulózból, melynek belső formái egy 

abszurd térfelosztást mutatnak be. Opie műszaki berendezésszerű tárgyai 

kapcsolatba hozhatók az idővel és a formatervezéssel, mivel a felhasznált 

anyagok a XX. század végének technikai világát tükrözik a tárgyszobrászat 

segítségével. 

Ashley Bickerton : 1959-ben született, a Commodity Sculpture tagjaként 

vált ismertté a nyolcvanas években. Munkái lényegesen különböznek Koons és 

Steinbach alkotásaitól. Bickerton nem használ fel iparilag előállított, kész 

tárgyakat, hanem ő maga alkot tárgyakat, szerkezeteket, melyeknek nincs 

meghatározott funkciójuk. Tárgyszobrai új technikai felszereléseket imitálnak, s 

drága anyagokból vannak előállítva nagy mesterségbeli tudással. Bickerton 

minimalista formákat alkalmaz, melyeknek felületét névtáblákkal és festett 

jelekkel díszíti, utalva ezáltal az üzlet világára, művészeti galériákra illetve saját 

tevékenységére. Bickerton a felületi jelek segítségével rideg, technicista jellegű 

munkáit plasztikusabbá teszi, és a képzőművészeti tárgyak irányába tereli. 

Andrew Causey szerint ezek a munkák olyanok, akár egy forgalmas város 

részei. „Bickerton's referencing is complex, with openings towards traditional 

genres of art - there are allusions to portraiture and still life - and different 

moments of earlier history - Pop Art and, in its symmetry and modern materials, 

* OBJECTives : The New Sculpture, Kenneth Baker „Julián Opie" 140. old.: „Van valami kiszámított 

abszurdum Opie tevékenységében, abban, ahogy arra törekszik, hogy a kézileg előállított tárgyak gyári 

kivitelezésűeknek tűnjenek." 
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Minimalism." * Ezek a fajta törekvések hasonlítanak Richard Deacon 

elképzeléseihez, aki a nonfiguratív szobrászatot szintén figuratív szuggesztiókkal 

gazdagítja. Bickerton szerint a képzőművészeti alkotás nem a véletlen 

szüleménye, hanem egy alaposan végiggondolt folyamat, amely hordozható, 

tárolható és eladható tárgyakat hoz létre, melyeknek az a rendeltetése, hogy 

végül a kiállítási termekbe és a galériákba kerüljenek. Akárcsak Deacon, ő is 

drága, modern alapanyagokból építi fel nagy mesterségbeli tudással munkáit: 

átfűzött műanyagok, fóliák, fémrudak, feszítővasak, építészeti szerkezetek és 

átlátszó plexilemezek felhasználásával. Bickerton hangsúlyozza, hogy saját 

kezűleg hozza létre szobrait, melyeknek a hátára használati utasításokat ragaszt. 

Egyik jellegzetes munkája az 1990-ben készült Bbfragment A/o.2.(107 old.), 

amely egy sorozat részét alkotja, s amelyben a művész geológiai 

maradványokat állít ki egy beépített vitrinben. A kompozíció, mely egy portréra 

való utalásként is felfogható, eredeti funkcióiktól megfosztott drága fogyasztói 

termékek felhasználásával készült, s a falra van kifeszítve építészeti módszerrel. 

A minimalista jellegű sötét felületek fehér átfűzésekkel és piros címkékkel vannak 

díszítve, s kontrasztot alkotnak az üveg mögötti természetes anyagokkal. Az 

utalás nyilvánvaló: a csúcstechnológiát a természet szolgálatába kell állítani. Ez 

az ökológiai üzenet más munkákban is felbukkan, például a tengerfenéki 

munkálatoknál használatos szerkezetekre emlékeztető konstrukciókban. 

Bickerton hibrid tárgykonstrukciói láthatóvá teszik saját szerkezeti felépítésüket, 

utalva így a szerkezet és a plasztikai megoldások kapcsolatára egy hűvös 

minimalista összhangon belül. 

3.7. A tárgy mint jel 

Edward Kienholz (1927 - 1994): amerikai képzőművész, a 

háromdimenziós Pop-Art egyik kimagasló egyénisége. Az Egyesült Államok 

* Andrew Causey „Sculpture Since 1945 " 247 old.: ,3ickerton utalásai sokoldalúak, hagyományos 

művészeti műfajok felé nyit - utalásokat találunk a portréra és a csendéletre - különböző pillanatokat 

ragad meg a Pop-Art történetéből, szimmetriájával és modern anyagaival pedig a minimaiizmushoz 

közelít." 
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nyugati részén, Kaliforniában tevékenykedett, ahol a Pop-Art sajátos módon 

bontakozott ki. A_nyugati part Pop-Art művészei hajlamosak voltak a túlzásokra 

és a groteszk megnyilvánulásokra, amelyek a félelem gátlás nélküli 

kimutatásából erednek. Kienholz a totális environment megvalósítója, aki a State 

Hospital (Állami kórház) című munkájában brutálisan naturalista ábrázolással 

mutatja be a kórházi állapotokat, valódi bútorzat és tárgyak felhasználásával. 

Maga a munka „...a kórházban szenvedő emberek lárvaszerű bemutatásával 

érzékelteti a kórház gyári jellegét, a személytelen esetként kezelt ember 

magányosságát." * Egyik legismertebb munkája az 1968-ban készült Portable 

War Memorial (Hordozható háborús emlékmű) című environment, mely a késői 

Pop-Artban keletkezett. Abban az időben a fogyasztói társadalom kezdeti 

kibontakozásait beárnyékolták a vietnámi háború eseményei. Az utalás nem 

véletlenszerű: Kienholz egy háromdimenziós másolatot készített egy híres 

második világháborús fényképről, mely az Iwo Jima szigetét elfoglaló tengerész 

gyalogosokat ábrázolja az amerikai zászló kitűzése pillanatában. A háborút 

felidéző életnagyságú pillanatképpel szemben egy tipikus bevásárlóközpont 

kávézójának szintén életnagyságú fényképe van felállítva. A munka két része 

között egy asztal található, mely a kávézó bútorzatához tartozik, ugyanakkor 

azonban egy katonai akció része is: a katonák rá akarják helyezni a zászlót. Az 

asztal mögött egy fekete tábla látható a hódítások közben eltűnt katonák 

névsorával. A párosítás nem véletlenszerű: Kienholz utalni akart a fogyasztás és 

a hódítás egybeesésére, mint üzleti lehetőség az amerikai társadalomban. A két 

különálló részt, a katonákat és a bútorzatot egyesíti és összhangba hozza az 

ezüstszín, mely ugyanakkor kiemeli tárgyi jellegüket. Ebben az alkotásban a 

tárgyak jelek, melyek aláhúzzák a fogyasztói társadalom és a háború közös 

mozgatóját, a pénzt. Kienholz a sima felületű történelmi fényképről készít 

háromdimenziós másolatot, mely a háborút idézi, a valódi háromdimenziós 

kávéházi jelenetet pedig két dimenzióban mutatja be, utalva általa a 

kereskedelem és a reklám világára. Ez az ellentétekből álló szerkezeti felállítás, 

* Készmán József: Az elrendezés esztétikája. Új MŰVÉSZET, 1999. június, ó.szám, 15. old. 

71 



melyben központi szerephez jutnak a tárgyak, a háromdimenziós pop művészet 

egyik jellegzetessége. Későbbi tárgyszobrászati jellegű alkotásainak egyik 

kiemelkedő darabja az 1972-1973-ban létrejött Dokumenta koffer, amely egy 

emlékeztető jel az ötödik kasseli Dokumentáról. A valódi koffer le van pecsételve, 

hogy titok maradjon a fartalma, külső részeire azonban kasseli terek és épületek 

fényképei vannak ragasztva. Az autómárkák, a ruhák, a „Kassel 1972" és a 

„Szuvenír"_feliratok a visszaemlékezés jeleivé válnak, hangsúlyozva a fogyasztói 

társadalom elidegenedettségét és íárgykultuszát. 

Allan Mc Collum: 1940-ben született amerikai képzőművész, a Commodity 

Sculpture szobrászcsoport tagjaként vált ismertté. Mc Collum reduktivista jellegű 

alkotásokat hozott létre saját kezűleg, megkülönböztetve így magát Koons 

sokszorosításaitól és Steinbach késztárgy-fel használásától. 1985 és 1989 között 

készült a Fifty Perfect Vehicles (Ötven tökéletes jármű) (108 old.) című alkotása, 

mely egy tipikus kínai gyömbérkorsó sokszorosított cementmásolataiból áll. A 

korsó egy minimalista jellegű, leegyszerűsített tárgy, amely még őrzi az eredeti 

tárgy arányait, de már elveszítette eredeti funkcióját. Mc Collum alkotásaiban 

ugyanazt a tárgyat sokszorosítja nagy példányszámban, a színek és az arányok 

apró megváltoztatásával. Művészete révén érzékeltetni akarja a fogyasztói 

társadalom piaci természetét, amelynek egyik alapfeltétele a korlátlan 

mennyiség. Egymástól alig különböző tárgyaival a késő kapitalizmus piaci 

természetét, a választás illúzióját kívánja bemutatni, azt, hogy a választás 

valójában nem igazán létezik. A számítógép segítségével meg lehet változtatni a 

sorozatgyártás paramétereit, apró változásokat hozva létre a tárgyon anélkül, 

hogy az alapterv megváltozna. Mc Collum tárgyain, funkciójuk megszűnése 

illetve az eredeti anyag megváltoztatása miatt, nem látszanak a használás és a 

kopás nyomai. Ebben az esetben a tárgyak az eredeti tárgyakra és azok 

funkcióira utalnak, tehát azok jelei. A szobrok sokszorosításával Mc Collum a 

másságot kívánja hangsúlyozni, utalva az amerikai társadalom sokszínűségére. 

Egy másik munkája az 1988-ban készült Plaster Surrogates No.3. (Gipsz 

helyettesítők), amelyben már a cím segítségével utal alkotása lényegére. Egy 
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képrámáí gipszbe öntött, és többféle méretben és színben sokszorosított, majd 

felfogta a falra téglalap formában. Mc Collum tárgyszobrai helyettesítők és olyan 

jeiek, melyek a társadalom és a sorozatgyártás közti összefüggésekre és 

kapcsolatokra utalnak. 

Anish Kapoor : 1954-ben született Indiában és 1972-től tartózkodik Nagy-

Brittaniában. Kapoor 1979-ben látogatott el újra szülőhazájába, ahol a piacokon 

különböző élénk színű krétaporokat vásárolt, amelyeket később felhasznált 

alkotásaiban, A színes krétapornak óriási jelentősége és szimbolikája van az 

indiai kultúrában, amit Kapoor felhasznál, hogy kapcsolatot teremtsen a 

különböző kultúrák közt. 1981-ben részt vett a londoni Object and Sculpture nevű 

kiállításon, bár alkotásaiban a többi kiállító művésszel ellentétben a tárgyi 

utalások alig kivehetők. Ugyanebben az évben készült az As if to Celebrate, I 

Discovered a Mountain Blooming with Red Flowers ( Mintha csak ünnepelnék, 

felfedeztem a piros virágoktól viruló hegyet) című installációja, melynek csillogó 

krétaporral bevont formái szexuális utalásokat tartalmaznak. A kompozíció a 

padlóra van helyezve és három részből áll: a piros hegy mint vertikális elem a 

férfiasság szimbóluma, a vízszintes fekvésű két női mell kapcsolatba hozható a 

nőnemű tengerrel, valamint a sárga színű, alapformájára redukált csónak 

összekötő elemként működik az előbbi kettő között. A pigmentek segítségével 

Kapoor tovább lép és eltünteti a formák anyagszerűségét, kihangsúlyozva a 

felületek törékenységét. Az egyetlen tárgyi utalás az installációban a csónak, ami 

Craggel és Woodrowal ellentétben nem egy elhasznált, kopott tárgy, hanem egy 

egyszerű stilizált jeltárgy. „The skin, the outermost covering, has always been for 

me the place of action. It is the moment of contact between the thing and the 

world. The film that separates inside from outside. I feel it to be the place of 

tension, the place of weight, the place of illusion." * Kapoor munkája metaforikus 

* Flasch Art International, No. 179, November-December, 1994, Francesco Bonami „JUMPING INTO 

THE VOID "81 old. : „A bőr, a legkülső burkolat számomra mindig a cselekvés helye volt. A dolog és a 

világ érintkezésének a pillanata. A hártya, amely elválasztja a belsőt a külsőtől. Úgy érzem, mintha a 

feszültség helye lenne, a súly helye, az illúzió helye." 
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és érzékiséget fejez ki, egy olyan kulturális jel, amely a tájkép felhasználásával 

utal a testi kapcsolatokra. Kapoor szerint minden művész egyfajta 

száműzetésben él, még azok is, akik saját kultúrájukon belül tevékenykednek, 

ezért alkotásaival a kulturális kétértelműséget próbálja kifejezni. 

3.8. Tárgyfelhasználás a kortárs román szobrászatban 

A fogyasztói társadalom fejlettsége egyértelműen befolyásolta a tárgy és a 

szobrászat kapcsolatát, a tárgy megjelenését és elterjedését a 

képzőművészetben. így nem véletlen, hogy a volt szocialista országokban nem 

fejlődhetett ki a tárgy és a szobrászat amerikai és nyugat-európai mintára 

felépített kapcsolata. Románia kortárs szobrászatára nem jellemző a 

tárgyfelhasználás, érdekes módón inkább a nem szobrász képzőművészek, 

főként a festők és textilművészek kísérleteztek tárgyfelhasználással, és értek el 

maradandóbb eredményeket. Ennek ellenére nyomon követhető a tárgyak 

megjelenése a román szobrászatban, főleg a hatvanas évek második felétől 

elindított kulturális nyitásnak köszönhetően, amikor Bukarestben kortárs amerikai 

és nyugat-európai képzőművészeti kiállításokat rendeztek. A kiállítások 

következményeként a romániai képzőművészek megismerkedhettek a legújabb 

képzőművészeti irányzatokkal, s elsajátíthatták azok művészi eljárásait és 

módszereit. 1965-ben az írószövetség Országos Konferenciáján hivatalosan 

szakítottak a szocialista realizmussal mint irányzattal. A kulturális liberalizálás, 

bár rövid ideig tartott - 1965-től 1974-ig - , elegendő volt ahhoz, hogy radikális 

szakítás jöjjön létre az előző évekhez képest. A következő időszakban Románia 

helyzete ismét rosszabbodott, és egy neosztalinista, merev politikai rendszer 

vette kezdetét. Ezt a periódust, amely 1975-től 1989-ig tartott, Magda Cárneci 

művészettörténész „ÍNCHIDEREA CARE DESCHIDE "*-nek nevezte el. Ez a 

periódus a felerősödött Ceausescu- diktatúra és személyi kultusz évei, amikor a 

román képzőművészet a zártság ellenére folytatni tudta, de már nem olyan 

intenzitással, az előző évek eredményeit, és sikerül új elemekkel is gazdagodnia. 

Magda Cárneci. Artele plastice ín Románia 1945 - 1989, 128. old. : „A BEZÁRÁS, AMI KINYIT" 
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Fontos megemlíteni a 70-es évek végén és a 80-as évek elején megalakult 

úgynevezett neobizánci irányvonalat, amely a helyi középkori szellemi 

hagyományokból és egy vallásos újjáéledésből született. „Acest curent trebuie 

probabi! pus ín legáturá cu rena§terea religioasá, pe care analistii occitíeníali au 

observat-o ín Románia de la finele anilor 70, si care ar reprezenta unica forrná de 

disidenta pe care régimül nu a fost capabil sá o distrugá." * A 89-es események 

után Romániában a képzőművészet számára is újra elkezdődött az európai 

képzőművészeti nyelvezet felhasználása, melynek következményeként 

megszűnik a képzőművészet elszigeteltsége, teret nyernek az európai és 

amerikai irányzatok, új képzőművészeti csoportosulások és alternatív 

kiállítóhelyek jönnek létre. A fent említett három periódusból külön kiemeltem 

három nemzetközileg is elismert képzőművészt, kiknek háromdimenziós 

alkotásaiban fel lehet fedezni a tárgy jelenlétét. A kulturális liberalizáláshoz 

kötődik Ovidiu Maitec szobrászművész tevékenysége, a neobizánci 

irányvonalhoz kapcsolódik Marian Zidaru szobrászművész aktivitása, míg az 

európai képzőművészeti nyelvezet felhasználása terén a subREAL csoport 

tevékenysége volt a legeredményesebb. 

Ovidiu Maitec: 1925-ben született, a romániai kortárs szobrászat egyik 

legkiemelkedőbb, nemzetközileg is elismert egyénisége. A Romániában lezajlott 

kulturális liberalizálás következtében Maitec a 60-as évek végétől a britt 

képzőművészet közvetítésével kapcsolatba kerül a neoavantgárd irányzatokkal, 

melyek lényegesen megváltoztatják szobrászati elképzeléseit. A legnagyobb 

hatást a minimaiizmus gyakorolja a művészre, melynek purista és ipari jellegű 

rideg formái bizonyos fokig a Bráncusi-i üzenet folytatásaiként is felfoghatók. 

Alkotásaiban, melyeknek többsége fából készült, Maitec a modern technika 

mechanikai módszereit: az ipari átfúrást, vágást és csiszolást helyezi előtérbe, 

* Magda Cárneci, i.m. 135 -136. old. : „Ezt az irányzatot valószínűleg kapcsolatba kell hozni a vallásos 

megújulással, amelyet a nyugati elemzők észlelték a 70-es évek végétől Romániában, és amely az 

ellenállás egyedüli formája volt, amit a rendszer nem volt képes megsemmisítem." 
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melyek segítségével szerkezeti és felületi megoldásokat hoz létre. Eiső 

jellegzetes alkotásai, amelyekben elvontan érzékelhető a tárgy jelenléte, s 

amelyek interferenciák a modem civilizáció és a román népi kultúra között, főleg 

fából készült technikai felszerelések. Maitec első tárgyvonatkozású alkotása a 

Radar című sorozat, amely a modern technika egyik vívmányára utal, modern 

ipari technikák alkalmazásával. Ez a sorozat mérföldkő Maitec szobrászati 

pályafutásában, mivel ellentétben a nagy előddel, Bráncusi-sal, aki a fényt a 

szobrok felületére irányította, ő a fényt a szobor belsejébe viszi. E hatás 

elérésére az egyszerű téglalap alakú szobrot Maitec egy, kettő vagy három 

irányból átfúrja úgy, hogy a furatok tökéletesen keresztezzék egymást. 1968-ban 

készült diófából a Radar \/.(109 old.) című kompozíciója, amely egy trapéz 

térformára helyezett vízszintes körforgást idéző, három irányból átlyukasztott 

téglalap. A tubuláris perforálásokon keresztül a fény az anyag belsejébe jut, és 

megváltoztatja az anyag tömbszerűségét. Maitec fő célja a szobor tömegének 

átláthatóvá tétele és elanyagtalanítása az anyag belsejébe irányított fény 

segítségével, utalva ennek az eljárásnak a révén a kiindulópontként szolgáló 

katonai radarokra. A 80-as évek elejéhez kötődik a monumentális méretű, 

szintén minimalista kivitelezésű Trón című sorozat, melynek darabjai több 

változatban is elkészültek. Maitec trónjai a hatalom és a bölcsesség 

szimbólumai, s mivel mindig üresen állnak, utalhatnak bármely történelmi 

személyiségre. Egyszerű faíéglalapok és -kockák összeillesztéséből jöttek létre, 

melyeknek különböző magasságú támlapjaira a művész hatalmat sugalló, fából 

vagy bronzból kivitelezett tárgyjellegű kis formákat helyezett el. Egy ilyen jellegű 

alkotás a Trónul Mircea ( A Mircea-trón ), amely 1985-ben született. Ez a 

kompozíció szintén egy minimalista jellegű konstrukció, a faerezetek 

hangsúlyozásával, melynek függőleges íámlarészén királyi koronára emlékeztető 

átfúrt kocka található. Az 1989-es decemberi bukaresti események során Maitec 

műtermét találat éri és leég; mintegy 70 fa- és bronzszobor, a könyvtár 

dokumentumokkal együtt és a szerszámok a lángok martalékává válnak. A 

katasztrófa nemzetközi visszhangjaként a francia kultuszminisztérium Maitec-et 

Párizsba hívja, rendelkezésére bocsájtva egy műtermet és egy közmegrendelést. 
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A 90-es években jönnek létre, általában kisplasztikái méretben, a Szarkofág és a 

Konténer című sorozatok, melyek esetében a művész már nem perforálja az 

anyagot, inkább a téglalap formájú zárt tömb egyszerűségét és tárgyi jellegét 

hangsúlyozza. Szintén ehhez a periódushoz kötődik a relikviaszerű apró talált 

tárgyak szobrokba való beépítése: régi kovácsolt szegek vagy vaskorlátok 

maradványai, melyeket a művész nagy gonddal gyűjtögetett az évek során. A 

Konténer sorozat egyik jellegzetessége, hogy Maitec bontásokból származó 

tölgyfa gerendákat használ fel nyersanyagként, oly módon, hogy az ácsmester 

által a gerendán hagyott jeleket megőrzi a szobor felületén. A nyersanyag itt 

tárgyként van felhasználva, s történelmi és időutalásokat tartalmaz. Maitec a 

konténert funkcionális tárgynak, a szállítás szimbólumának tekinti, amely a 

modern kikötők titokzatos belső raktereit tölti ki, s ugyanakkor maga is titkokat 

rejt magában. A Szarkofág sorozat fából és bronzból készült, s monumentális 

darabokat is tartalmaz téglalap alakú kivitelezésben. „Vegyük csak szemügyre 

Maitec szarkofágjait. Ezeket a művész olyan hallgatag tárolókként teszi meg 

elmélkedésünk tárgyává, melyek évszázadok indiszkréciójától megóvandóan 

zárják magukba biztonságosan egy lényeglátó emlékezet hagyatékát. Maga a 

szobrász ironikusan kontájnernek nevezi műveit. Szerintem igaza van, hiszen 

éppenséggel csukódó, visszavonhatatlanul lepecsételt, örökre lezárt, közönyös 

voltukban hökkentenek meg bennünket ezek az erdei lényükkel megmutatkozó 

műtárgyak." * Tárgyszobrászati alkotásaiban Maitec az ipari jellegű 

anyagmegmunkálást hagyományos kézművességgel, minimalista formavilágát 

pedig archaikus utalásokkal egészíti ki. 

Marian Zidaru : 1956-ban született szobrászművész, a 80-as években vált 

ismertté a neobizánci irányzaton belül, amely a rendszerváltás után a 

neoortodoxizmus nevet vette fel. A diktatúra utolsó éveiben kibontakozóban lévő 

új vallási jelenség befolyásolja Zidaru képzőművészeti pályafutását. A művész 

SZÍNeVÁLTOZÁSOK (kiállítási katalógus) , Műcsarnok / Anastasia 1998 , Sorin Dumitrescu 

.Maitec" 86. old. 
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nagy kiterjedésű vallásos jellegű sorozatokba tömöríti alkotásait, melyeknek első 

jelentős bemutatására az 1985 decemberében a bukaresti Falu Múzeumban 

rendezett Craciun ínsangerat (Véres karácsony) című kiállításon került sor. Ez a 

kiállítás már tisztán tükrözte Zidaru képzőművészeti elképzeléseit miszerint 

számára a művészetbe vetett hit az első lépés a Krisztusba vetett hit 

megszilárdulása felé. Zidaru egy művészpróféta, aki alkotásait a Szent Lélekkel 

való együtműködés eredményének tekinti, mely kinyilvánítja az Isteni üzenetet, s 

feltárja a misztika világát. Négy évvel később valóban bekövetkezett 

Bukarestben a „véres karácsony ", a kommunista rendszer megdöntése, mely 

végérvényesen megpecsételte Zidarunak a vallás és a művészet kapcsolatába 

vetett hitét. 1992-ben Zidaru saját templomot épít Pucioasa faluban, Tárgoviste 

környékén, egy szent helyen, ahol a művész szerint Jézus lélekben született. 

Ezzel a templommal, melynek a Sfánta Sfintelor a Noului lerusalim (Az Új 

Jeruzsálem Szentélye) nevet adta, Zidaru isten igéjét kívánta térben elhelyezni. 

A munka akár egy jól megalapozott konceptuális „projecf-ként is felfogható, vagy 

egy szektás szerzetesi életformára való utalásként, de ugyanakkor egy alkotási 

sorozat névadója is. Zidaru vallásos művészete az ortodox egyházon belül 

helyezkedik el, amit egyéni elképzelésekkel gazdagít. Zidaru szerint a művészet 

csak vallásos jellegű lehet, melynek fő célja az isteni igazság kinyilatkozása kell 

hogy legyen. Zidaru szerint a múlt és a jelen művészei a Szentlélek Isten által 

kiválasztott apostolai, mivel ők azon kevesek közé tartoznak, akik még hisznek 

valamiben. Zidaru alkotásai archaikus formavilágra utalnak, általában egyszerű, 

természetes anyagokból készülnek (vesszők, viasz, mész, szárított növények, 

agyag illetve fa), és rusztikus jellegű faragási technikával vagy fonással vannak 

kivitelezve. Munkái önálló szobrok, újabban azonban installáció formájában 

jelennek meg, melyeknek fehér, meszes felületén hermetikus és profetikus jelek 

vannak feltüntetve. Zidaru szerint a szobor egy csoportmunka végeredménye kell 

hogy legyen, mint ahogy az a reneszánsz műhelyekben is volt. Alkotásaiban két 

végletet mutat be: az őskereszténység messianizmusát és a posztmodern kor 

szinkretikus érzékenységét. „Zidaru tenfeazá o neastepfeíá, tripla szintezá Tntre 
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síratuí rural, eel ortodox si eel modern/postmodern al culturii románé." * Zidaru 

íágyszobrai saját kezűleg vágy a műhelye által előálított tárgyak, amelyek önálló 

vagy csoportos formában kerülnek bemutatásra. 1994 - 1995-ben állítja ki a 

Curatirea Romániai (Románia megtisztítása) című alkotását: bőröndre 

emlékeztető formákban különféle tárgyakat helyez el, példéul kelyheket, 

tányérokat, kereszteket vagy különböző anyagokból készített Románia

térképeket. Ezen kívül a művész létrhozott még szétnyitható vagy görögkereszt 

alakú dobozokat, amelyek szénátokra és kerubokra utaló formákat tartalmaznak; 

vagy fából készített fészekre utaló Románia-térképet, melybe tojás helyett egy 

kisebb fehér Románia-térképet helyezett. Installációiban Zidaru hasonló 

tárgyakat csoportosít, például görbült kereszteket, amelyek a megújuló vallás 

szimbólumai, vagy tárgyiasított installációkat hoz létre = ilyen például a lona ín 

péntecul chitului (Jónás a hal gyomrában) című alkotása. Egyik jellegzetes 

tárgyiasított installációja a Véste §i poveste (Hír és mese) című sorozat egyik 

darabja, egy kockába helyezett háromlábú faszék, amelyen egy fehér könyv 

található „Isten igéje" felirattal (110 old.). Tárgyszobrászati alkotásait Zidaru 

vallásos szövegekkel és jelekkel látja el, melyek segítségével a múltat, a jelen 

eszközeivel, a profetizált jövőbe irányítja egy új vallásos tárgyvilág felépítésével. 

subREAL csoport: 1990 júliusában jött létre Bukarestben Cálin Dan 

(sz.1955) művészettörténész és műkritikus, a csoport teoretikusa és Dan 

Miháltianu (sz.1954) grafikus, formatervező közreműködésével. A harmadik 

személy, losif Király (sz.1957) műépítész és fényképész, még 1990 

szeptemberében csatlakozott a csoporthoz, mint fényképész. Dan Miháltjanu 

1993-ban kivált a csoportból és egyéni utakon folytatta pályafutását. Bár a 

csoportot nem szobrászok alkotják, konceptuális jellegű installációikban és 

videoinstallácsóikban fel lehet fedezni íárgyszobrászaíi megnyilvánulásokat, 

amelyek a 90 - es évek nyugat - európai szobrászatéhoz kötődnek, romániai 

* Zidaru - kiállítási katalógus: Magda Cárneci „O tripla sintezá" (Egy hármas szintézis), 35. old. : 

„Zidaru egy meglepő, hármas szintézist kísérel meg létrehozni a román kultúra falusi, ortodox illetve 

modern/posztmodern rétege között." 
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kiindulópontok felhasználásával. Ezekben az alkotásokban kész tárgyakat is 

felhasználnak: üres befőttes üvegeket, cigarettás csomagokat vagy múlt 

rendszerbeli elismert szobrászati alkotásokat. A csoport első szobrászati jellegű 

alkotása, amelyben tárgyak is megjelennek, 1994-ben jött létre az „Art Unlimited 

s.r.l." kiállításon, amelyet Angel Judit műkritikus szervezett az aradi művészeti 

múzeumban. A kompozíció a Szfinx nevet kapta, s egyszerre tárgy ős installáció, 

elsősorban azonban egy térbeli jelenlét. Minimalista jellegű alkotás, egy 

fémpántokra rögzített 2 méter magas, préselt lemezből készült doboz, amely 

Szfinxre emlékeztető, fából faragott lábakon áll. A doboz hátsó részén egy 

nyílás található, amelyen be lehet lépni a doboz belsejébe. Belül egy négyszíntű 

polcrendszer látható, melyen különböző dátumokkal címkézett üres befőttes 

üvegek vannak elhelyezve. A belfér szűkössége a romániai, előregyártott 

elmekből épített tömbházlakások kis éléskamráit idézi, melyekben az emberek 

kénytelenek voltak éielmiszeríaríalékokaí felhalmozni. A tárolt élelmiszerek 

nagyrészt befőttek és lekvárok voltak, amelyek gondosan fel voltak címkézve a 

pontos eifevési dátum feltüntetésével. A subREAL csoport értelmezésében a 

Szfinx a túlélés szimbóluma: a román nép életerejét és kitartását jelképezi. A 

csoport egyik, talán legismertebb installációja a Kastély című, amely tárgyakból 

készült, és része egy több éves sorozatnak, a Draculalandnek, amelyben a 

subREAL romániai jellegzetességeket dolgoz fel. Az installáció, amely 

Draculaland 8 néven is ismert, 18 kivetített színes illetve 10 fekete-fehér falba 

rejtett diából áll. A színes diákon videójátékszerű kastélyrészletek, a fekete

fehéreken pedig Jules Verne Le chateau de Charpates ( Heizel kiadás ) című 

könyvéből vett illusztrációk láthatók. Az installációi994 végén került bemutatára 

a varsói kortárs képzőművészeti központban (Vjazdowski kastély), s 

fárgyszobrászati részét a Casa poporului (A nép háza) 3500 Carpafi cigarettás 

dobozból arányosan felépített kicsinyített mása alkotta. A cigarettás doboz

építmény felett egy szék volt látható, melynek meghosszabífotf hegyes lábai 

utaltak a karóba húzásra. Az utalás nyilvánvaló: Ceausescu nem más, mint 

Drakula modernkori reinkarnációja. Továbbá az utalások érintik Lengyelország 

Jaruzelsky- korszakát, azt az időszakot, amikor az ország fekete piacként 
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vonzotta a románokat, akik főleg szeszes italt és cigarettát árultak, többek közt a 

Carpati román népi cigarettamárkát. Az installáció ugyanakkor romániai politikai 

utalásokat is tartalmaz, ugyanis Ceausescut a „Kárpátok géniuszáénak 

nevezték, a Nép háza pedig Ceausescu diktatúrájának leggrandiózusabb 

szimbóluma volt. A csoport egy másik, szobrászathoz kötődő alkotása, a What 

Does a Project Mean ? (Mit jelent a terv ?) szintén installáció, amely egy 

képzőművészeti folyóirat fotóarchívumának a felhasználásából indul ki. A volt 

romániai képzőművészeti lap, az Arta fényképarchívumából kiemelték Ion 

irimescu szobrászművész alkotásairól készült fotókat, amelyeket életnagyságra 

felnagyítottak. A fekete-fehér fotókból kivágták a szobrokat, és egy ugyanolyan 

kontúrú préselt lemezre ragasztották, majd talapzatokra állították őket. Ion 

Irimescu szobrászművész 1903-ban született és 60 éven át elismert művész volt, 

a két világháború közötti időszakban éppúgy, mint az egypártrendszerben. A 

subREAL csoport ezt a sikersorozatot ironikusan továbbvitte és egy nemzetközi 

képzőművészeti kontextusba helyezte át, energiát sugalló lapos formákba. Az 

installáció elölnézetből egy hagyományos szobrászati kiállítás arculatát mutatja, 

míg hátulról lapos, préseltlemez-árnyszobrokat és üres talapzatokat lehet látni, 

melyek a rendszert kiszolgáló képzőművészeti alkotások értékére és sorsára 

utalnak (111 old). A háttérben fotón lehet megpillantani Irimescu mestert a 

műtermében, korabeli fotódokumentumoktól körülvéve. Az installáció 1995 

májusában került bemutatásra a berlini Kunstlerhaus-Bethanien kiállítótermében 

egy ösztöndíj keretében. "It was used in the installation as a hilarious ready-

made"* Az installációban ready-made-ként felhasznált szobrok a romániai 

művészeti élet múltját és jelenét mutatják be egyszerre, ötletes kompozíciós 

kivitelezésben. A subREAL csoport tárgyszobrászati jellegű alkotásai az 

Európához való közeledést és a nemzetközi képzőművészeti vérkeringésbe való 

bekapcsolódást jelzik, jellegzetes romániai motívumok feldolgozásával. 

* subREAL - katalógus, 107. old. : „A fénykép úgy volt felhasználva az installációban, mint egy 

túláradóan vidám ready-made." 
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IV. TÁRGYAK FELHASZNÁLÁSA A SAJÁT ALKOTÁSAIMI 5 a 

4.1. A szoboríba beépített tácg^ 

A tárgyak felhasználása saját alkotásaimban 1992-től számítható, amikor 

is összetört nippekeí kezdtem el beépíteni a már kifaragott szobraimba. Az ötlet 

a véletlen szüleménye volt, egy földön heverő összetört nipp láttán fogant meg 

bennem. Ugyanakkor felfigyeltem a giccs jelenlétére a kortárs 

képzőművészetben, főleg Jeff Koons életnagyságú nippjeire. Míg Koons a 

nippeket nagyítás és sokszorosítás útján hozta összefüggésbe a szobrászattal, 

én az eredeti porcelánnippet összetört formában használtam fel egy meglévő 

szobor felületén. Koonsnál az eredeti giccs prototípusként és kiindulópontként 

szolgál a képzőművészeti alkotáshoz, amely nagyításra és sokszorosításra van 

leegyszerűsítve. Én a giccs létét próbáltam megszüntetni a nipp összetörésével, 

és képzőművészeti alkotásnak tekintem a nippdarabok újrakomponálását egy 

kész szobor felületén. Az eljárás a giccs megmentését és újraértelmezését 

eredményezte: a giccs új státust kap a szoborba való beépítése után, 

képzőművészeti alkotássá lesz. A giccsmentés ötletével 1991-ben kezdtem el 

foglalkozni, eleinte mint festő, írásos falvédők befestésével és az eredeti varrott 

vonalak meghagyásával. 1992-től kezdődően az eljárást átvittem a szobrászat 

területére, melynek eredményeként megszületett a Baba sorozat, melyen két 

évet dolgoztam. A Saoa sorozat volt az első szobrászati alkotásom, amelyben 

tárgydarabokat használtam fel a szobor szerves részeként. A kiindulópont egy 

összetört, jó minőségű barokk jellegű pocelán nipp volt, amely egy táncoló 

kislányt ábrázolt. A porcelán törmelékekből sikerült összerakni öt külön kis 

kompozíciót oly módon, hogy észlelni lehetett rajtuk az eredeti tárgy, a kislány 

jelenlétét is. A szobrok, amelyekbe beépítettem a porcelándarabokat, fából 

készültek, s még emlékeztetnek főiskolai éveimre, amikor egy bizonyos fokig 

alkalmaztam a neobizanci képzőművészeti irányvonalat. Főiskolai éveimet lasi-

ban, Moldova fővárosában végeztem a Ceausescu diktatúra utolsó éveiben, 
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amikor nagyon nehezen lehetetett kortárs képzőművészeti információkhoz jutni. 

Ezt a hiányt azonban kárpótolta a környezet hangulata, a városban ugyanis 

bőven akadtak műemlékszerű, többszáz éves kolostorok és templomok. De talán 

a legnagyobb hatással voltak rám az észak- moldvai kolostorok, melyeknek 

jellegzetessége a külső festett fal. Felfigyeltem az emberi test ikonszerű stilizált 

formáira, egyes templomok estében pedig a festmények laikus és modern 

hangulatára, amelyek egy bizonyos fokig emlékeztettek az olasz primitív 

festészet formavilágára. Ennek az élménynek a hatására született az Archaika 

sorozat, mely megtekinthető a Fragmente (Részletek) című katalógusban. E 

sorozat öt fából kifaragott példányába építettem be a porcelándarabokat. A nipp 

és a szobor párosításával, a giccs megmentésén túl, utalni akartam a keleti és 

nyugati kultúra összefonódására. A Baba sorozat stilizált mellképekből és 

torzókból áll, melyeken téglalap alakú bemélyedésekben vannak elhelyezve a 

porcelándarabok. A sorozat egyik jelképes darabja egy stilizált, fej és kéz nélküli 

mellszoborszerű kompozíció, melybe egy torzó kinézetű porcelánfigura van 

beépítve az üres nyakrész közelében (112 old.). A kompozíció plasztikai hatása 

ellentétekre épül: a fa és a porcelán, a sötét és világos színek, a gondosan 

lecsiszolt felület és a porcelán spontán töréseinek a kontrasztjaira, ahol központi 

szerepet játszik a baba. Ugyanezek a plasztikai hatások érvényesülnek a többi 

négy kompozícióban is. A nipp összetörésével egy új tárgyi valóságot próbáltam 

létrehozni, mely akár úgy is felfogható, mint egyfajta tiltakozási folyamat a 

giccsek sorozatgyártása ellen. A giccs újraértelmezésével egy valóságos 

tárgynak a képzőművészetbe való beemelését valósítottam meg, mely a tárgy 

giccsjellegének a megszűnését erdeményezi. 

4.2. Fába faragott ruhatári kellékek újraértelmezése 

A tárgyak és a szobrászat közti kapcsolat folytatása a Nyomok sorozat, 

amit 1995-ben kezdtem el és 1997-ben fejeztem be, s amely a Nyomok című 

katalógusban jelent meg 1997-ben. A sorozat tulajdonképpen egy gondolatsor, 

mely a valós valóság és az ábrázolt valóság közt von párhuzamot, kinyilvánítva 

ezáltal művészi önazonosságomat, Arad megyei szülőfalumhoz való 
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kötődésemet. A sorozat kellékei a nagyapám ruhatárát és személyes tárgyait 

képezték élete folyamán. A felhasznált ruhatári darabok és tárgyak a következők: 

bőrcsizma, csizmanadrág, bakancs, kabát, papucs, mellény, nadrágszíj, esernyő, 

kalap és egy görbebot, mely lezárja a sorozatot. A ruhatári kellékek belülről 

mintegy konzerválják a test formáit, hangsúlyozva viselőjük egyéniségét, 

ugyanakkor magukba sűrítenek egy bizonyos életszakaszt, felületükön hordozva 

az érintés nyomait, amelyek egyes tárgyakon a patina segítségével 

érvényesülnek. A ruhatári kellékek felhasználása a kortárs képzőművészetben a 

szürrealizmus után, elsősorban a Pop-Artban érvényesült. Talán a 

legérdekesebb ruhatári kellékek szobrászatban való megnyilvánulása 

nemzetközi szinten a 70-es évek második felében mutatkozott Wendel Castle 

amerikai képzőművész alkotásaiban. Edward Lucie-Smith az ART IN THE 

SEVENTIES című könyvében Wendel Castle alkotásait háromdimenziós 

illúzióknak nevezi, s munkamódszerét egy hagyományos bútorkészítő-mester 

szaktudásával rokonítja. Castle tárgyszobrai fából készültek, a bútorzat és a 

ruhatári kellékek kapcsolatán alapulnak: asztalra helyezett sál és kalap, fogason 

lógó kabát, vagy esernyő a tartójában, melyek a valóság tökéletes hasonmásai. 

„Here there is just a nuance of difference between the replica and what is 

replicated, a knowing stylistic wink consonant with the humorous slyness of much 

craft." * Castle illuzionisztikus művészetével szemben alkotásaimban túlléptem a 

ruhatári kellékek egyszerű másolásán, s párhuzamot vontam a valóság és a 

valóság ábrázolása között. Tárgyaimat sílécekkel, dobozokkal, vállfával és piros 

színnel gazdagítottam, új jelentésekkel ruházva fel őket. Az eredeti tárgyak fába 

rögzítésével nyom megőrző tárgyak jöttek létre, melyek egy letűnt falusi civilizáció 

értékrendjét képviselik. Az újraértelmezett tárgyak, amelyeket megőrzés végett 

beemeltem a kortárs képzőművészetbe, azonosulásomat fejezik ki egy letűnt 

hagyományokon alapuló falusi civilizációval. „Jelenleg ugyanez a falusi közeg 

* Edward Lucie-Smith - ART IN THE SEVENTIES, 85. old. : „ Irt csak egy árnyalatnyi különbség 

van a másolat és a lemásolt dolog közt, egy ügyes stilisztikai fogás, mely humoros ravaszságról és nagy 

mesterségbeli tudásról tanúskodik." 
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azonban egy felbomlóiéi ben lévő világ, amelyben még nem jelentek meg az új 

rend normái. így egyfajta törés érzékelhető az élő jelen és a konzervált múlt 

között, amivel a művész szembeszáll és megoldást ajánl: a folytonosság 

alternatíváját. Egyfelől a geneológia , másfelől az erkölcsi és művészi 

hagyomány sínpár, amin az alkotási folyamat keresztező mozgásban és kettős 

kapcsolatban van."* A tíz tárgyszobrászati alkotás egyetlen nagy installációt 

képez, de külön-külön is bemutathatok, mint önálló alkotások. A Nyomok 

katalógus egy fényképpel kezdődik, mely engem ábrázol felöltözve a ruhatári 

darabokba, és a görbebottal ér véget, mely az egyetlen tárgy, amiről nem készült 

faváltozaf. „Ebben a világban az egyetlen reális elem a nagyapa görbebotja, ami 

a jelentések átvitelében úgy működik, mint egy elektronikus jelvevő / relé. A 

boton végbevitt utólagos színintervenció is kvázi - tautológikus jelentéssel bír. 

Maga a művészi gesztus is ön meg határozó, mint a bot jelentésében végbevitt 

külső beavatkozás. A görbebot mintegy megnyitja és be is zárja az 

újrafogalmazott / kiállított dolgok sorozatát, amelyben nem annyira a tárgyi 

aspektus a fontos, hanem inkább az „átültetés", a szobrászi munka folyamata." ** 

A sorozat legelső darabja 1995-ben készült bőrcsizma és vízisí párosításából 

illetve azok másolataiból. Az installáció fából faragott része egy tökéletes 

másolatból és egy nagyvonalakban kivitelezett példányból áll. Az össze nem illő 

tárgyak társításával a jelenkori falu ellentéteit akartam hangsúlyozni, ahol 

egyszerre vannak jelen a régi, hagyományos világ tárgyi kellékei és a modem 

élet tárgyai. A nadrág és a kabát kifaragott példányait 1997-ben készítettem 

összehajtogatott formában, utalva ezáltal a renden alapuló hagyományokra, 

valamint arra a faragási technikára, amely egyszerű, tömör formák 

kivitelezésével kezdődik. A Bakancs című kompozíció (113 old.) 1996-ban jött 

létre, két minimalista jellegű doboz és két pár bakancs felhasználásával. A piros 

dobozra, ami egyben talapzat is, a valódi bőrbakancspár van felerősítve, míg a 

patinázott talapzatra egy pár pertu nélküli, fából aprólékosan kifaragott 

*) **) Kocsis Rudolf „ Nyomok" katalógus, Angel Judit írása 
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bakancs van helyezve. A talapzat piros színe kontrasztként kiemeli a fekete 

bőrbakancs jellegét, ellentétben a fából faragott patinázott bakancsokkal, melyek 

összhangban vannak a szintén patinázott talapzattal. A Bakancs kompozíció a 

sorozat egyik kiemelkedő darabja, mivel kapcsolatot teremt a nemzetközi 

tárgyszobrászattal, főleg a Steinbach által képviselt irányvonallal, aki minimalista 

jellegű polcokra helyezett tárgyakat úgy, hogy azok egységes kompozíciót 

alkossanak. A Papucs szintén 1996-ban készült egy pár lestrapált, foltozott 

papucs felhasználásával, illetve egy fából faragott papucsból. Míg a bakancsok 

esetében egy minél tökéletesebb másolatot próbáltam létrehozni, a papucs 

kifaragott változata egy lehetetlen tárgy, egy szimmetrikus papucs, mely 

segítségével gondolatébresztő utalásokat akartam létrehozni. Hasonló 

gondolatmenet vezetett a Nadrágszíj című kompozícióban, melyet ugyanabban 

az évben készítettem; egy tömör, ovális formában feltekert kifaragott 

nadrágszíjat állítottam ellentétbe egy spontán spirálvonalat idéző 

bőrnadrágszíjjal. 1996- ban készült a Mellény című installáció, egy piros vállfán 

lógó indigószínű mellény és egy kifaragott mellény párosításából. Ebben a 

munkában kimutattam a két felhasznált anyag ellentétét, a vállfán lógó 

szövetmellény lezserségét és a fameliény merev tömörségét, amely vállfa nélkül 

is kilállítható. Az Esernyő kompozíció kidolgozása is a felhasznált anyagok 

ellentétére épült. Az összekötött, tömör formájú, részletesen kifaragott esernyő 

plasztíkailag ellentétben áll az öreg, kopott, szétnyíló esernyővel. Ezzel az 

eljárással a művészetbe átmentett tárgyak maradandóságára kívántam utalni, 

szemben a valódi tárgyak sokkal rövidebb élettartamával. A Kalap 

tárgykompozíció is két formából áll, egy fekete posztókalapból és egy fából 

faragott kalapból. A kifaragott kalap a poszfókalap belsejének a pontos mása. 

Ezzel az eljárással a kalap negatív formáját először pozitív formává változtattam, 

s csak ezután készült el a másolat. Ennek eredményeként a kalap külső és belső 

része egyszerre, párhuzamosan megtekinthető a szobrászati beavatkozásnak 

köszönhetően, mely pozitív formának tünteti fel a belső, a fejjel érintkező formát. 

A sorozatot lezáró görbe bot önmagában került bemutatásra, mint kész fatárgy, 

melynek felületén csak egy piros színbeavatkozás történt, mely megkülönbözteti 
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más görbe botoktól. A nagyapa ruhatárát és tárgyait a kifaragott példányok 

segítségével a képzőművészet felé tereltem, megmentve így őket az eltűnéstől 

egy időtállóbb anyagba való átültetéssel. „A fa megmunkálása, faragása egy 

lassú, új formát létrehozó alapos és konstruktív munkafolyamat. így a tárgyak 

anyagszerűségének visszaadása közepette felidéződik egy letűnt világ esztétikai 

és morális tartása." * A fába faragott ruhatári kellékekkel együtt egy régi 

patriarkális hagyományokra épülő falusi világ nyomai is átmentődnek egy 

maradandóbb formába, a képzőművészet világába. „ A ruhák és családi tárgyak 

ugyanazok, a tartalmuk azonban változik, új jelentést kapnak, mert ez esetben az 

élet üzen a művészetnek. Az egész művészi folyamatban maga az élet megy át 

a művészetbe, melynek célja egy transzesztétikus világ érvényre hozatala." ** A 

Nyomok sorozat tárgyai révén körvonalaztam regionális és kulturális 

hovatartozásomat, melyek meghatározó tényezők művészi önazonosságom 

kinyilvánításában. Ezek a tárgyszobrászati alkotások egy bizonyos régióhoz 

kötődnek, főleg Arad megyei szülőfalumhoz, Szapárligethez, és tükrözik a helyi 

jellegzetességeket. 

4.3. A szétrombolt tárgy újraértelmezése 

Tárgyszobrászati tevékenységem legutolsó alkotása a Táska sorozat, 

amely a nemzetközi kortárs szobrászat áttanulmányozását követően jött létre, és 

tükrözi jelenlegi tárgyszobrászati elképzeléseimet. A Táska ciklusban megjelenő 

plasztikai megoldások kiindulópontja a Kontrasztok sorozat, amelyet 1999-ben 

kezdtem el, s melynek különböző változatain a mai napig dolgozom. A Nyomok 

sorozathoz képest ezek a szobrok formailag sokkai egyszerűbbek és 

tömörebbek, s szobrásztevékenységem legelső szakaszaira emlékeztetnek. 

Formailag talán Ovidiu Maitec szobrászművész Szarkofág és Konténer 

sorozataihoz állnak legközelebb, melyek egyszerű geometrikus és minimalista 

formái archaikus utalásokat is tartalmaznak. Valójában a Kontrasztok sorozat 

csíráját a Jel ciklusban kell keresni, melyet 1996-ban kezdtem el, s amely 

*)**) Kocsis Rudolf, Nyomok katalógus, Angel Judit írása 
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a Fragmente katalógus legutolsó fejezetében található. A Kontrasztok sorozat 

darabjai egységes és mértéktartó formákból indulnak ki, melyeknek 

homogenitása különböző kifinomult beavatkozásokkal van megtörve. A kezdeti 

tömörség megtörése bevágással, csíkozással, perforálással, helyetesítéssel és 

minőségileg különböző anyagok adagolásával történik. A sorozat elvontan 

tartalmazza a tárgy jelenlétét, de felhasználtam valódi tárgyakat is, mint például 

sárga rézszegeket vagy rézcsődarabokat, melyek a szobor szerves részeként 

kiegészítik a kompozíciót. A sorozat konstruktivista jellegű szoborcsoport, 

melyben építészeti alapanyagokat is felhasználtam, mint például bontásból 

származó tölgyfagerendákat, homokot, oltott meszet vagy enyveket, melyek 

segítségével kihangsúlyoztam a szobor építészeti jellegét. A sorozat egyszerű 

formái elvontan utalnak a tárgy jelenlétére, például: régi páncélsisakra, 

fadobozokra, régi szemüvegfartókra és bútordarabokra vagy régi varrógépek 

borítójára. Gyűjtöm és vonzódom a régi tárgyakhoz, amelyek inspirálnak alkotói 

tevékenységemben, és melyek kopott, régi hangulatát a patinázott fa 

segítségével próbálom elérni. A Kontrasztok sorozat minimalista jellegű formai 

világot alkot, amelyeken geometriai formák negatív terei találhatók. A negatív 

terek legmélyebb pontjait homokkal, mésszel vagy faragott struktúrával 

egészítem ki, utalva így az építkezési eljárásokra, mint például az épületalapzat 

elkészítésére. Ezek a geometriai alapú mélyedések a kompozíció középpontját 

képezik és a patina segítségével kontrasztot alkotnak a szobor többi felületével. 

A felhasznált tárgyak, mint például a színes fémszegek vagy a rézcsődarabok 

kiegészítik a plasztikai nyelvezetet, és a számszimbolika révén kiszélesítik az 

értelmezés tartományát. A tökéletesen lecsiszolt felületek ellentétben állnak a 

homokkal vagy mésszel megtöltött vájatok kisebb felületeivel, illetve a fa 

felületén rézcsődarabokkal megtöltött furatokkal. Mindezek révén a kezdeti 

formák statikussága ás zártsága megtörik, ami belső feszültséget és dinamikát 

kölcsönöz a szobroknak. Az elvont tárgyi utalásokon túl ezeket a szobrokat akár 

egyéni tárgyi megnyilvánulásoknak is lehet tekinteni, mesterkélt kinézetük miatt. 

Tárgyi asszociációra késztetik a nézőt, mint bármely tárgy, mely környezetében 

megjelenik. Ugyanakkor az archaikus világra való utalások, a mértéktartó formai 
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nyelvezet szellemi jelenlétet kölcsönöz a kisméretű szobrászati alkotásoknak. 

Kisplasztikái formájuk ellenére monumentális hálást keltenek, s bármikor 

kivitelizhetők nagyobb méretben is. „Altough working in small dimensions, 

Kocsis' sculptures contain the monumental in themselves. They seen to be some 

projects of grandiose and misterious edificies, a kind of scale models of the 

sacred spaces. That it why evinced the relationship between sculpture and 

architecture, in which the first element seems to be only one stage for the 

subsequent achivements." * A Kontrasztok sorozat legelső darabja emlékeztet 

egy középkori páncélsisakra, melynek szegezett keskeny kilátója az akkori világ 

szűk látókörére utal. A következő szobor régi bőrfotelre utaló formájával és 

sárgaréz díszszegeivel egy antik tárgy hangulatát kelti, és éles ellentétben áll a 

szobor felületén levő homoktéglalap bemélyedéssel. A Kontrasztok III. (114 old.) 

egy háromszög keresztmetszetű vízszintes elem, amelynek hátsó bordázott 

része folytatódik a szobor másik oldalán. A szobor elülső részét egy félkör alakú 

vízszintes bemélyedés választja ketté, mely a bordázott részeknek a nagyítása, s 

amely belső dinamikát kölcsönöz a szobornak. A szobor elülső felének alsó 

részén fehérrel keretezett homoknégyszög látható, melybe 11 darab színes 

fémszeg van beverve, míg a felső részén félkör formájú fehér bordás felület 

található. Tárgyszobrászati szempontból a Kontrasztok sorozat csak igen 

kismértékben tartalmaz valódi tárgyakat, inkább az elvont tárgyak ábrázolása és 

a kisplasztika között teremt kapcsolatot az építészeti formavilág közvetítésével. 

A Táska sorozat a legutolsó alkotásaim közé tartozik, tartalmaz plasztikai 

megoldásokat korábbi fárgyszobrászati alkotásaimból, de ugyanakkor tükrözi 

legújabb elképzeléseimet a tárgy és szobrászat kapcsolatáról. A Táska sorozat a 

kortárs szobrászati irányzatok szempontjából talán legközelebb áll a 80-as évek 

britt tárgyszobrászafának kezdeményezéseihez, ahol a művészek ugyancsak 

* INTERNATIONAL TRTENNIAL OF SMALL-SIZE SCULPTURE 2001, Ileana Pintilie Teleagá 

„Kocsis Rudolf 135. old. : „Noha kis méretekben dolgozik, Kocsis szobrai magukban hordozzák a 

monumentalitást. Ezek a szobrok grandiózus és rejtélyes épületterveknek tűnnek, szent terek egyfajta 

makettjeinek. Éppen ezért hangsúlyozva van a szobrászat és az építészet közti kapcsolat, melyben az első 

elem a későbbi fejlődés csupán egyik lépcsőfokának tűnik." 
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használt tárgyakat alkalmaztak alkotásaikban. A sorozat alapgondolata egy 

aktualizált, szelídebb minimalista formavilág párosítása a tárgymaradványokkal. 

A tárgyiasságot képviselő táska kiválasztása nem a véletlen szüleménye volt, 

hanem egy hosszú keresés eredménye, melynek végcélja egy közép-kelet 

európai specifikum megtartása. Szerintem a sokat használt és kopott táska 

hordozza leginkább a hétköznapi közép-kelet- európai egzisztencia lenyomatait 

és hangulatát. A táska az emberhez legközelebb álló tárgy, magán viseli 

tulajdonosa ujjlenyomatait, s tükrözi társadalmi pozícióját ós rangját. A táska egy 

gazdasági barométernek is megfelel, minél alacsonyabb az életszínvonal, annál 

hosszabb a táska használati ideje, s végeredményként sokkal kopottabb és 

használtabb a kinézete. A táska a használat révén az idő múlását sűríti magába, 

mely megállapítható a gyártási időpont alapján. Ugyanakkor a táska az ember 

nélkülözhetetlen útitársa, rövidebb vagy hosszabb távokon kapcsolatban van a 

mozgással. Miként a Nyomok sorozatban, itt is az elhasznált tárgyak élettartamát 

akartam meghosszabítani a képzőművészet segítségével. A felhasznált tárgyak 

régiek, kopottak és felületük patinázott a hosszú használati idő miatt. A kiszemelt 

táskát feldaraboltam, és akárcsak a Baba sorozatban, több szoborban is 

felhasználtam, kapcsolatot teremtve a munkák közt. A feldarabolt táskából a 

legkopotfabb részeket választottam ki, azokat, amelyek a leggyakrabban kerültek 

érintkezésbe az emberi kézzel. Ezek a darabok a táska legfunkcionálisabb 

részei, mint például a táska füle, bekötőszíja, a csatok vagy a táska külső 

rekeszei. Ezeket a funkcionális részeket beépítettem a szoborba oly módon, 

hogy már ne teljesíthessék eredeti feladatukat, hanem csak plasztikai célt 

szolgáljanak. Elhelyezésük alapján ennek ellenére akár funkcionálisak is 

lehetnek. Szintén az előző sorozatból tovább folytattam a minimalista formai 

megoldásokat, amelyeket valós és kifaragott tárgyrészletekkel párosítottam. A 

Táska sorozat példányai két különböző részből állnak, egy dobozhoz hasonló 

formából és a táskát ábrázoló részből, amelyek egybeolvadnak és egy egységet 

alkotnak. A funkcionális tárgy elidegenített funkcionális részei kapcsolatban 

állnak a dobozszerű formai megoldásokkal, a valós tárgy hangulatát és kinézetét 

juttatják eszünkbe, leegyszerűsített formában. A szobor egyszerű geometriai 
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része kiegészíti az eredeti tárgy hiányzó részeit, és így egy egységes tárgy képét 

alkotja. Ebben az esetben a különböző ellentétes anyagok - bőr és fa -

eltompulnak a patina segítségével, de kontrasztként hatnak a tárgy fémrészei. A 

patina segítségével kapcsolatot próbáltam teremteni az eredeti tárgyrészek és a 

fafelületek között úgy, hogy mindkét esetben érvényesüljenek a kéz érintésének 

nyomai, kihasználva a fa nyújtotta lehetőségeket. A minimalista kivitelezésű 

szobor részei talapzatként szolgálnak, és kontrasztként kiemelik a szobor tárgyi 

részeit. Végeredményként nem funkcionális tárgyszobrok jönnek létre, hanem 

csak esztétikai élményeket nyújtó tárgyak. Ellentétben Koons és Steinbach 

konzervált új tárgyaival, én a régi tárgyak sajátos patináját és hangulatát 

próbáltam hangsúlyozni. A táskák dobozszerűsége egy zárt teret képez, belső 

tartalmuk rejtély marad a néző számára, ugyanakkor maga elé képzelheti a valós 

táskák valamikori tartalmát. A régi táskáknak történetük van: tanúi voltak 

tulajdonosaik egy bizonyos életszakaszának, s magukba sűrítik a napi 

eseményeket, amelyek ezentúl a képzőművészet területén konzerválódnak. 

Kiválasztásom eredményeként a táskák egy jelentésváltozáson mentek át, 

egyszerű, hasznos tárgyakból esztétikai értékkel bíró tárgyakká váltak, melyek 

mintegy leletként megőrzik az eredeti tárgy darabjait. A táskák elkészítése, 

akárcsak a szobrok kivitelezése ügyességet és mesterségbeli tudást igényel, de 

míg a táskák a sorozatgyártás termékei, a táskaszobrok egy egyéni 

munkafolyamat eredményei. A kopott tárgy darabjai egyfajta metamorfózison 

mennek keresztül, használhatóságukat elveszítik, és váratlan plasztikai 

tulajdonságokkal ruházódnak fel. A Táska sorozat legelső darabja 2000-ben 

készült, és formailag még közel áll a Kontrasztok sorozathoz, de itt már jobban 

körvonalazódnak a tárgyi jellemzők. A szobor két részből áll, egy fából készült 

csonkagúlából, melyen egy domború homokforma található. A formai és anyagi 

ellentétet egy funkcionális tárgy fogja össze, egy valódi táskából kiszedett 

sárgaréz-kapocs, mely a szobortárgy felületén funkcionálisan van elhelyezve, a 

faanyag tömörsége miatt azonban működésképtelen. A női táskából származó 

rézkapocs fokozza a szobor tárgyi jellegét és nőnemű hangulatát, ugyanakkor 

aprólékos kidolgozottságával egyfajta plasztikai relé szerepét tölti be. A második 
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szobortárgy kötődik az elsőhöz azáltal, hogy a felhasznált külső bőrrekeszen fel 

lehet fedezni az előző szoborba beépített kapocs zöldes, oxidált nyomait Az 

egyszerű geometrikus térforma talapzatként szolgái és kiemeli a használati 

nyomokat viselő bőrrekeszt. A következő három szobortárgy egy férfi bőrtáska 

funkcionális darabjaiból és posztminimalista formai nyelvezet keveredéséből jött 

létre. A harmadik szoboríárgy egy csonkagúlaszerű térforma, aminek a közepén 

függőlegesen egy táskarészlet van kifaragva. A kifaragott rész a táska bekötő 

szíját ábrázolja, amelyen egy vascsat és a szíjat leszorító valódi bőrdarab 

található. A geometrikus térformába bele lehet képzelni a valós tárgy valamennyi 

részét, ami által utalok a faragási technika egyik fokozatára. A negyedik 

szobortárgy nem tartalmaz faragott tárgyrészleíeket, és összekötő elem a 

Nyomok sorozattal és a Commodity Sculpture irányzattal. A Nyomok sorozatból 

a bakanccsal mutat rokonságot, míg a nemzetközi mezőnyből Haim Steinbach 

alkotásaival Mindkét esetben a talapzat szerepét is betöltő geometrikus 

térformára vannak helyezve a tárgyak úgy, hogy kompozícióilag egységet 

alkossanak. A negyedik szobortárgy egyszerű posztminimalista trapéz alakú 

térforma, amelyre egy funkcionális szerepet is betöltő táskafül van rögzítve. A 

Táska V (115 old.) egy valódi tárgyrészlet illetve tökéletes másolatának a 

párosításából jött létre. A szobor egy táskára emlékeztető forma, melynek felső 

része egy fül nélküli valódi táska hasonmása, míg a másik fele az előző 

példányoknál is alkalmazott csonkagúla térforma. A szobor itt is két különböző 

részből áll: egy táska vésőnyomokat tartalmazó másából és egy csiszolt felületű 

geometrikus térformából, amelyeket összeköt a két táskakapocs. A valóságos 

kapocs fémből készült, ellentétben a fából faragott kapoccsal, de mindkettő 

különböző formákat és felületeket kapcsol össze, és akár egy konceptuális 

gondolatmenet elindítója is lehet. Bár a szobortárgyon lévő fémcsat 

működőképes, nem tud eleget tenni eredeti funkciójának, mivel átértékelődött és 

egy gondolatébresztő művészeti tárggyá vált. A tárgyszobrászat által rehabilitált 

tárgyrészletek új életet kezdenek, melyben felértékelődnek előző életük nyomai 

és új jelentések hordozójává válnak, egy új tárgyi valóság formájában a 

képzőművészet területén. 
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4.4 Utószó 

Clement Greenberg • amerikai műkritikus 1946-ban egy New-Yorkban 

rendezett Moore-kállítás alkalmával kiemelte a kubizmus fontosságát az új 

szobrászat kibontakozásában. „The new sculpture, he said, drew its strength not 

from earlier sculpture but from painting, specifically from Cubist collage."* A 

kubista kollázs és Picasso közreműködésével a szintetikus kubizmussal veszi 

kezdetét a tárgynak a szobrászattal való kapcsolata, melynek kiindulópontja az 

1914-ben készült Abszintos pohár. További fontos állomások a tárgy és a 

szobrászat kapcsolatában a futurizmus, a dadaizmus, a szürrealizmus, valamint 

Marcel Duchamp ready-made-jei, amelyek iparilag előállított funkcionális 

tárgyakból művészeti tárggyá váltak, új utakat nyitva a szobrászat további 

fejlődése előtt. A Pop-Art és a Nouveau Réalisme további megújulást hozott a 

tárgy és a szobrászat kapcsolatában. A Commodity Sculpture az új tárgyak 

felhasználásával és azok újszerűségének a megőrzésével gazdagította a tárgy 

és a szobrászat közti kapcsolatot . A legnagyobb előrelépést azonban a britt 

tárgyszobrászat, a British Object Sculpture nyolcvanas évekbeli színrelépése 

jelentette, mely az első szobrászati irányzat, s melynek nevében először fordul 

elő a „tárgy" szó. A britt tárgyszobrászat új létteret biztosított a tárgyaknak, 

magába foglalva az összes korábbi irányzatok eredményeit. Saját szobrászati 

tevékenységem kiindulópontja a forma és a geometria kapcsolata volt, melyet 

később a tárgy felhasználásával gazdagítottam. A nemzetközi kortárs 

szobrászatból Arman, César, Steinbach, Koons, Cragg, Opie és Whiteread 

alkotásaival tudtam kapcsolatot teremteni és felhasználni eredményeiket saját 

alkotásaim felépítésében. Arman dobozba zárt tárgy-akkumulációit és César 

téglalap formába préselt roncsait láttam alkalmasnak arra, hogy kimutassam a 

tárgy és egy geometrikus térforma kapcsolatát. Ezt az eljárást átvitt értelemben 

legelőször a Baba sorozatban, később a Kontrasztok sorozat létrehozásában 

alkalmaztam. Szintén ennek a kapcsolatnak a folytatását láttam Steinbach és 

* Andrew Causey „ Sculpture since 1945 " 62 old. „Az új szobrászat - mondta Greenberg - nem a 

korábbi szobrászatból merítette erejét, hanem a festészetből, különösen a kubista kollázsból." 
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Koons alkotásaiban. Koons átlátszó plexidobozokba zárt porszívói, valamint a 

giccs felhasználása az alkotási folyamatban, Steinbach polcra helyezett tárgyai 

és Cragg geometrikus formába sűrített íárgymaradványai bátorítottak a 

tárgyjellegű szobrászat folytatásában, A Baba sorozat téglalap formájú 

mélyedéseibe rögzített nippdarabok Cragg alkotásaira, de főként Koons 

giccsvilágára emlékeztetnek, míg a dobozokra rögzített bakancsok a Nyomok 

sorozatból Steinbach alkotásaival mutatnak rokonságot. Opie, kiváltképp 

Whiteread fömbszerű geometrikus formavilágát és a testközeli tárgyak plasztikai 

felhasználását újszerűnek találtam, ugyanakkor azonban egy hagyományosabb 

szobrászat folytatásának tekintettem, mely döntően befolyásolta a Kontrasztok, 

de különösen a Táska sorozat megjelenését. Szintén ebbe a formavilágba lehet 

sorolni Maitec legutolsó alkotásait, a Konténer és Szarkofág sorozatokat, 

amelyek bizonyos fokig rokoníthatók két utolsó sorozatommal. A Táska sorozat 

legutolsó szobrai magukba sűrítik a fent említett nemzetközi tárgyvonatkozású 

szobrászat irányvonalait, de leginkább talán a 80-as évek britt 

íárgyszobrászatáét, főleg Woodrow és Cragg használt tárgyak utáni vonzódását. 

A Táska sorozaton belül alkotott szobrokkal, amelyek a kortárs szobrászat 

tárgyvonatkozású alkotásainak áttanulmányozását követően jöttek létre, egy új, 

egyéni plasztikai nyelvezetet próbáltam megvalósítani a valós valóság és az 

ábrázolt valóság egybeolvasztásával. 
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tective, is a space across which a person relates to a presence, because— 
being neither a monument nor an ornament—it is in some way like, or 
equivalent to, a human figure. 'In the perception of relative size,' 
Morris said, 'the human body enters into the total continuum of sizes 
and establishes itself as a constant on that scale. One knows immedi
ately what is smaller and larger than the self and the two are seen dif
ferently because of the different qualities ot intimacy in relation to its 
size:" 

Morris's Two Columns 1641 are light gre\ fibreglass boxes, neutral in 
character and unrelated to existing non-figurative sculpture. They ex
hibit a gesralt, a word borrowed by Morris from psychology to describe 
a naturally comprehensible form that imprints itself easily on the mind 
because it lacks complexity. It is a term generally applicable to 
Minimalism. Thus Andre's Equivalent í'T//[651 can be disassembled 





tjttep honk, frtm 1989 251 
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erfolgreich genug", grummelt der im-
mcrhin dreimalige documenta-Teilneh-
mer César in scinem geraumigen Stadt-
atelier in der Rue Roger, unweil des 
Montparnasse-Friedhofes. Der kleine 
Mann mii dem groBen Nanien empfangl 
den Besucher etwas unwirsch. Er mag 
die Presse nicht, vor allém nichi diejün-
geren Kunstkritiker, die ihn lange Jahre 
clutch den Kakaó der Avantgárdé gezo-
gen und seiner Meinung nach 
dafur gesorgl habén, dali es zur 
Zeit „zu viele Intellektuelle und 
zu wenige llandwerker" in der 
Kunstszene gebe. 

Unaufgefordcrl selzt er zu ei-
nem langen Klagemonolog fiber 
die Ungerechtigkeil der Krilik an, 
und er schinipfl vor allém aufdic 
Fanatiker der Minimal Ari. die ihn 
angeblich seit 20 Jahren links 
oder vielleichi auch eher rechts 
liegenlassen und statt dessen sei
ne Freunde leiem: Jean Tinguely 
etwa oder unter den jungeren 
Künstlern Dániel Buren. Derwie-
derhole sich zwar standig, sei aber 
trolzdem ein center Rumpel. 

Als der Name des kürzlich ge-
storbenen Schweizer Maschinen-
Künstlers Tinguely liel, habén die 
vorher in vorwurfsvollem Weli-
schmerz blickenden braunen Au-
gen zu leuchten begonnen. Der 
Rnurrhahn wird sentimental, und 
ein anderer César brichl durch, 
ein temperáméul vol lor, spontaner 
Südlander, Sohn armer toskani-
scher Einwanderer, der grund-
sátzlich laut denkt und sich hinter-
her am liebsten sellist fiber den 
Mund l'ahren würde. 

Seinen Galeristen nennt er 
cinen „geldgierigen GeschaÜs-
mann", die dem Ronzeptuellen 
verüillene Runstszene eine 
„Dummheit", und permanent mag er 
sich darüber ereifern, dafi der französi-
sche Staat laufend beim Amerikaner 
Richard Serra bestelll und nicht bei ihm, 
obwohl or seine Arbeiten doch wenig-
stens selbst schweiBt. 

Ob der Besucher schon Tinguelys 
„Zyklopen" gesehen habe, fragt 
er, eine soebcn fertiggestellte, 

südlich von Paris im Wald von Fontainc-
bleau installierte, haushohe Kopfskulp-
tur. Am Vorabend sei er selbst dórt ge-
wesen, und Tranen habe er in den Augen 
gehabt, vor Rührung, vor Begeisterung, 
aber auch vor F.ilersucht, dali der 
l'reund, der einsl zusammen mii ihm 
und Arman. mit Yves Klein und Christo 
ilen Kern der „Nouveaux Réalistes" 
bildete, ein solches Vermachtnis habe 
hinlcrlassen dürfen. 

Und gleich beginnl César zu lamcn-
tieren. Van Gogh habe seinen Theo ge
habt, klagt er, Yves Klein den Kritiker 
Pierre Restany, Alberto Giacometti sei
nen Brúder Diego, aber er. er habe nie-
manden. der ihn verteidige, schűtze, tor-
dere. Seit Jahren schon wollten die 
groBen Museen nichts mehr von ihm 
wissen. und niemand habe sich bereit-
gefuhden, die wunderbare Retrospekti-

In der Schrottpresse 
formte der Künstler Autos 

zu Skulpturen um - die 
„Auto-Kompression" (153 x 73 x 45 

cm) entstetnd 1962. Spater 
verkam der f rühe Geniestreich 

zur Masche: César 
zersiampf te Autos wie 

am Fliefiband 

vc von Marseille zu übernehmen. Das 
alles sei die Schuld von Pontus Hulten, 
dem langjáhrigen Direktor des Centre 
Pompidou, beschwert sich César. Der 
Schwede habe in den siebziger Jahren in 
Paris die Tűr für die französische Kunst 
zugemacht und nur noch Auslánder 
rangelassen. mii Ausnahme eben von 
Tinguely, seiner Frau Niki de Saint 
Phallc unt̂ Yĵ elleichl noch Buren. 

Aber er, César. habe doch auch 
GroBes schaffen dürfen, versucht der 

Besucher zu beschwichtigen. 
„Hommageá Picasso" etwa, ein brt 
ner Zentaur, knapp fiinf Meter I 
nach lángercr Wanderschatt mitto 
Saint-Gcrmain-dcjjPrésaurgeslell 
von derStadt Parisuezahlt. Oderdii 
Tonnen schwere und 18 Mcler 
„Hommage á Eiffel", aus verros 
Teilen des Eiflelturms im Park der 
dalion Cartier zusammengescln 

und so monumental, dali s 
Umweltsehützer sic trotz gev 
ncnen Prozesscs nicht mehr • 
bekamen. Oder sein zwölf N 
hoher Daumen, wiederum 
Bronze, der gerade vor der Pa 
Runstmesse l'IAC installiert 
de und anschlieBend ins H 
hausviertel La Defense kor 
SehlicBIich die meterhohe wc 
che Brusl aus Gufieisen, die 
dem Zierteich eines Parfüm 
stellers lanzi, und ihre Besit? 
im „Crazy Morse"... 

Das Hinterteil des „Zen 
ren" stamme eben 
von einer Frau, meint 

sar stolz. das habe er instinkti 
gcmachl. wie er ja alles inslin 
angehe, das sei einfach sch< 
so. Der Kopf allerdings tragi 
aller Bescheidenheit - Cé 
Ziige und nicht die Picassos. I 

_ die primáren Geschlechtsattril 
des Pferdemenschen - wer sal 
wohl Modell? fielen so mt 
mental mannlich aus, dali die 
riser Stadtoberen das Teil am I 
sten zuriiekgegeben haltén. ̂  
ein Picasso wirklich so prall 
ehrt werden? Warum muB alle 
eindculig sein bei César, so ül 
trieben monumental? 

Das habe mit seiner Aus 
dung zu tun, meint César; er 

eben ein „Rlassiker", wie alle Runs 
aus dem Mittelmeerraum, er habe 
Bildhauern noch am Modell gelernt 
sei um wirkliche Standbilder berni 
die organiseh aus dem Material wii 
sen und nicht untergingen in der \ 
der Hoehhauser. Hinzu kommc sl 
Uerkunfl aus armsten Vcrlialtnist 
„Alles. was ieh tue, hat seine soz 
Romponente." Bis zum Alter von 
Jahren warder Sohn eines Böttchers 
mittelloser Student an der Pariser A 
demie eingeschrieben, um biliig in 
Mensa essen zu können. Sein erstes / 
lier in cinem Schrottlager nördlich 1 

Paris bekam er vom Vater eines Fre 
des gestellt. ehe ihm 1955 beim Sa 
de Mai der Durehbruch gelang. Inr 
halb kürzester Zeit wurde der ew 
Student aus dem Arbeiterviertel 
Belle de Mai zum Liebling der obe 
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Wie eine alte 
Malratze lehnt an 
der Wand, was 
tatsachlich den Raum 
unter einem Beit 
mit vier Beinen abbil-
det: Die Gummi-
skulptur „ohne Titel 
(Bernsteinbett)" 
entstand 1991 
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RADAR V, lemn de nnc 
Colectia Max Benhamon, Paris 
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what Does a Project Mean? 
Art History Archive. Lesson 2) 

nstallation, Künstlerhaus Bethanien, 
Berlin, May 20 1995/January 1996 
/laterals: 90 b/w photographs cut and 
wsted on plywood (11x11/24 x 18 crn), 
X) pedestals (13 x 11 x 13/11 x 2 0 x 13/11 
t 25 x 13 cm). 80 documentary photogra-
)hs (10 x IS/ 18x 24 cm), a b/w framed 
)hotograph (38 x 29 cm), texts printed on 
V4 format paper 

junk. A do it-yourself installation 

ascription: Photo reproductions of sculp-
ures are exhibited in an illusionist way, as 
I they were real 3-D objects, giving the 
mpression of an out of-scale solo art 
ihow On the wall, a portrait of the sculptor 
ion irimescu) is surrounded by other pho 
os documenting his social and political 
ictivities A comprehensive biography, an 
ipphcation letter addressed to the director 
)f Künstlerhaus Bethanien and a recom 
nendation from subREAL are opposite this. 

|rS§PReferential environment: The sculptor ion irimes-
cu (born 1903) has been an official figure of the 

Romanian art scene for more than 60 years, before and 
during the communist regime. His work adopted one 
style after the other as they were dictated by the ma
kers of ideology. From 1978 to 1990 he was the presi
dent of the National Union of Artists, the publisher of 
Romania's official art magazine. This publication there
fore covered his activities extensively, both as an artist 
and as a political figure. His application for a residency 

at the Künstlerhaus Bethanien was 
a forgery, but it fits the energy of the 
flat sculptures that subREAL extrac 
ted from photo reproductions. 

The biography is reproduced from one of the monogra
phs dedicated to ion irimescu, an elaborate comparat
ive study which places the artist in an international con
text, it was used in the installation as a hilarious ready 
made. • 
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Pnpusö/Die Puppe, lemn i porjelon/liolz i porzellan, 31K£ŹX15 cm, 199? 



3. URME BOCANCI+LEMN+ROSU 44X70X30 (cm) 
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