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I.

A geometria és a gesztus fogalmai a művészettörténetben,
művészetelméletben

A gesztusban és geometriában gondolkodásmódok, a világról alkotott különböző modellek,
filozófiák ölthetnek testet, eltérő vagy rokon térszemléletek testesülhetnek meg, vagy
kaphatnak szerepe. Értekezésem témája ugyanakkor nem a geometrikus festészet és a
gesztusfestészet, hanem e két képalkotási elem együttes jelenléte. Mivel e két emberi
jelhagyási metódus a modern és posztmodern képzőművészetben – bár bizonyos értelemben
az ornamentika révén a geometria jóval korábban - vált önálló kifejező eszközzé,
említésüknek és elemzésüknek a modern művészet, az avantgarde összefüggésében van
igazán értelme. A hatvanas évek óta lezajlott kulturális, mediális és egyéb változások, az
újfestőiség, a kép fogalmának átértékelődése „geometria” és „gesztus” fogalmának új
megközelítését, lehetséges olvasatait nyitja meg.
Ha Worringer precíz és érzékletes fejtegetéseit és elemzéseit vesszük alapul a modern
képzőművészet, s benne geometria és gesztus meghatározásához, említett műve címe alapján
talán azt mondhatjuk, absztrakció az anorganikus irányt, a geometriát, beleérzés az organikus
irányt, a gesztust jelenti.1
Ugyanakkor geometria és gesztus a képi kifejezésmód két szélső értéke, két legtávolabbi
töltésű, jellegű pólusa: a gesztus a tudatalattiból vagy az animizmusból, az állatiból is
táplálkozó tett, míg a geometria a szakrális tartalmak (itt: irracionalitás vagy inkább
transzcendencia) különösen az ikonoknál2. Gesztus és geometria egyaránt a síkhoz és térhez
való viszonyunk alapvető elemei, illetve a világ modellezhetőségéről alkotott vélekedésünk
elemi jelei, megnyilvánulásai.
Az értekezés foglalkozik a címadó két téma stiláris, ikonográfiai, elvi-gondolati megközelítési
lehetőségeivel, továbbá az első fejezetben föltett, az alkotói motivációval kapcsolatos
kérdésekre később lehetséges egyéni válaszokat adni. Megpróbál tehát a disszertáció
rávilágítani a két felületkezelési, jelhagyási mód egymást kiegészítő mivoltának sajátságaira,
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jelentéstartalmaik, lehetséges ikonográfiai és más értelmezési lehetőségeik változásaira,
elsősorban alkotói életművek, metódusok sajátságainak bemutatásával. A dolgozat arra is
választ keres, hogyan változott a XXI. századra viszonyunk a gesztushoz, geometriához,
hiszen a virtuális és más technikai lehetőségek révén szinte nincs lehetetlen a képi gesztus
létrehozása és manipulálása, vagy geometriai problémák modellezése terén.
E disszertáció témáját hatvanas-hetvenes évekbeli jelenlétére reflektálva, hazai
képzőművészeti történései okán már több forrás említi és elemzi3, de az azóta eltelt idő sok
tekintetben változást hozott. Nem hiábavaló tehát a geometria és a gesztus fogalmát, együttes
jelenlétét és létjogosultságát az új kontextusokban is megvizsgálni. Érdekes és érzékletes
megközelítés a téma megközelítésére a káosz és rend kettősség mai kontextusokban történő
vizsgálata is4. A modern, nonfiguratív, tehát többek között geometriából és gesztusokból
építkező képzőművészet létrejötte a világ és az európai kultúra alakulása mentén
szükségszerű, logikus következmény volt.5
A formanyelv közelmúltbeli megteremtői, nagy alakjai
A XX. század egyik művészeti teljesítménye a mindenfajta ábrázolási feladattól
megszabadított, és önmagával azonosult kép, illetve a médiumok kibontakozó sokfélesége,
ami – bizonyos tekintetben - mentesítette a képet a tőle idegen elkötelezettségektől.6
Nyilvánvaló az absztrahálódás folyamata, amely a második világháborút követő időben egész
Európában kötelező erővel jelentkezett, a dolgozat itt bemutat a geometriát és gesztust
együttesen alkalmazó festői életműveket.
Geometria és gesztus, mint regionális kulturális sajátságok
Kulturális jelenségek különös együttállása, szinte törvényszerű, hogy különös, egyedi
karakterű művészetet, ezesetben képzőművészetet teremtsen. Japán vagy Kína esztétikai elvei
elég jelentős hatással voltak az elmúlt másfél évszázadban a mindenkor ránk is ható Nyugatra.
Mégis valószínűleg egyre nehezebb megtalálni a határmezsgyét, ahol ez vagy más
hagyomány összeegyeztethető az egyetemes kortárs művészet nyelvezetével. Ugyanakkor úgy
tűnik, a kortárs művészet Európában meg az USA-ban "születik". Ez persze nem jelenti azt,
hogy minden nem Nyugaton alkotó művész a Nyugat felé sodortatik, de joggal teheti fel
magának a kérdést a mai közép-kelet-európai alkotó, mihez vagyok, mihez legyek közelebb,
Kelethez vagy Nyugathoz?

Művészet és kultúra átváltozásai a közép-kelet európai térségben, nyelv és vizuális nyelv
összefüggéseiről, valamint a közelmúltról, mai képzőművészetünk előzményeiről
A posztsztálinista országokra úgy tekintett a nyugat, mint a modern, azaz a nyugati kultúrák
egyre erősödő színtereire.7 „A nyugat «kolonializációs stratégiájának hatékonyságát fokozta a
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nyugati kultúra jellemző Kelet-Európa-felfogásmódja. Ilyen körülmények között már nem
lehetséges Európát kizárólag a kelet-nyugat politikai kategóriával leírni.
A huszadik század második felében a világ bizonyos értelemben átköltözik a nyelvbe. Azt is
mondhatjuk, hogy a nyelvi jelek könnyen vizuális jelekké válhatnak. Az értelmezés
problémája hatványozottan jelentkezik, ha a nem ábrázoló művészetet próbáljuk leírni.
Például Mathieu (4. kép), Soulages, Tàpies, műveit szemlélve azzal a dilemmával kerülünk
szembe, hogy a meglévő szakkifejezéseket nem mindig, vagy nem egyértelműen tudjuk
alkalmazni, sőt a kialakulóban lévő kifejezések is közelebb vannak a költészeti, filozófiai
műszavakhoz, ha nem egyenesen onnan származnak.
Az 1960-as, 1970-es évek avantgárdja következetes harcot folytatott a kifejezés
szabadságáért.8 A kilencvenes évek művészete Magyarországon négy fő pilléren, hazai
hagyományon nyugszik. Az első három pillérnek a magyar avantgárd tradíció három rövid
„aranykorszakát” tekinthetjük. Ezek pedig az aktivista, konstruktivista mozgalom, a Kassákkör művészete a tízes évek végétől a húszas évek közepéig, majd az Európai Iskola, illetve a
Kállai Ernő szervezte csoportok tevékenysége a negyvenes évek végéig, ezután pedig a
neoavantgárd törekvések IPARTERV-es generációja a hatvanas években. A negyedik pillér a
transzavantgárd, az új festészet – „új szenzibilitás” jelensége és holdudvara, az elsősorban
Hegyi Lóránd koncepcionálta, hazai és nemzetközi kiállítások a nyolcvanas években.9
A magyarországi festészetet ért közelmúltbeli hatásokról, fiatal magyar művészek és a
kilencvenes évek10
A fiatal magyar művészek karakterisztikumát valószínűleg nem nacionalista vagy
internacionalista beállítottság határozza meg, hanem sokkal inkább azok a történelmi tények,
amelyek az ország művészetének alakulását befolyásolták az elmúlt kétszáz évben. A
művészek ma leginkább a nemzetközi kulturális közegből merítenek, mégis meghatározó az
egymásra hatás, az inspiráció helyi értelmezése és jelentéssel felruházása. Az új generáció
szemléletváltásának egyik alapvonása az, hogy maga mögött hagyta az élesen szembeállított
kategóriákban gondolkodó harcias mentalitást. A nemzedéken át továbbörökített, temérdek
energiát felemésztő, a magyar művészetfejlődés skizoid vonásaivá rögzült polaritások – mint
„absztrakt” kontra figurális, „hivatalos” kontra „tiltott”, nemzetközi kontra „provinciális”, és
fordítva: nemzeti kontra divatmásoló – fokozatosan elvesztették érvényességüket, feszültség8
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generáló erejüket.
Művészeti centrumok? Perifériák?
A legkritikusabb elmék is ritkán mutatnak rá arra, hogy a korunk multikulturalizmusáról
folyó vitáikban csak a metropoliszokkal foglalkoznak, az azokon kívül eső területekkel nem.
Az aktuális trendeket, az időszerű művészeti karaktert a fentebb említett nagyvárosok
diktálják. A fentieket átgondolva adódik a kérdés: például egy Győrött élő és alkotó művészre
vajon mi fog döntőbben hatni, a nemzetének fővárosából sugárzott „anyag” vagy a
földrajzilag azonos távolságban, illetve netán közelebb fekvő metropoliszok (Bécs, Pozsony)
művészeti történései?

II. Geometria és gesztus jelenléte a kortárs magyar festészetben
A geometria és gesztus első magyar képzőművész-nemzedéke
Az ötvenes években megtorpant a hazai művészet fejlődése, és ez a kényszerű állapot
a fiatal generáció tagjait érintette leghátrányosabban. Az itt tárgyalt művészek (számos
elődjükkel és kortársukkal) a hatvanas-hetvenes években elkötelezték magukat a magyar
művészet – elsősorban a festészet – megújítása mellett. Meghatározó művészek ők a mai
napig, úgy is, hogy melléjük azóta természetesen új nemzedékek is felsorakoztak. A
disszertáció itt lényegre törően igyekszik bemutatni Bak Imre, Gáyor Tibor, Hencze Tamás,
Keserü Ilona, Maurer Dóra és Nádler István munkásságát.
Gesztus és geometria együttes jelenlétét hordozó további művész-életművek
A dolgozat témaköreihez köthető, de sok tekintetben eltérő képzőművészek tevékenységéről
próbál átfogó képet adni ez a hosszabb fejezet. A tárgyalt alkotók olykor egymástól távolabb
eső nemzedékek tagjai (például Tolvaly Ernő és Gál András), máskor egészen különböző
metódussal dolgozó művészek kerülnek egymás mellé (mint Károlyi Zsigmond és Klimó
Károly vagy Konok Tamás és Kopasz Tamás). Mivel a fejezet szereplői már eleve egy
koncepciózus, de önkényes kategorizálás részei, nem lett volna szerencsés további
csoportosításuk, sem műveik – e dolgozat témakörén kívül eső – egyéb sajátságai, sem
életkoruk, vagy ismertségük alapján. Bizonyos alkotók egész életműve (mint például Schmal
Károly, Záborszky Gábor), míg egyeseknek (mint Váli Dezső) csak némely sorozata köthető e
disszertáció tematikájához.

Geometria és gesztus kapcsolata a plaszticitással, a térrel és a téralakító művészetekkel
néhány magyar alkotó munkáiban
A képzőművészetben egy kettős irányultságnak lehetünk tanúi az utóbbi
évtized(ek)ben: a hagyományos műfaji határok egyre jobban eltűnnek és kitágulnak,
ugyanakkor szinte heroikusan feltámadva, újra önálló létjogosultságukat keresik az egyes
műfajok. Másrészt nem szabad elfelejtenünk, hogy ezek a műfajok mindig szoros
kapcsolatban álltak egymással. Harmadrészt e dolgozat kutatási területe és így a tárgyalt
képzőművészet is fölvet nemcsak térkérdéseket, hanem téralakítási kérdéseket is. Végül, de
nem utolsósorban e disszertáció pedagógiai fejezete nagyrészt leendő térformálók, építészek
vizuális képzésével foglalkozik.
Az értekezés ezen apróbetűs fejezete néhány életmű rövid bemutatásán keresztül
közelíti meg korunk jellemző téralakítási-plasztikai jelenségeit, melyek a festőiséggel és a
geometria-gesztus fogalomkörrel érintkeznek.

II.

A címadó téma eddigi munkáimban

A disszertációnak ebben a fejezetében megkísérlem bemutatni egy évtizedes szakmai múltam
fontosabb állomásait és eredményeit. Vizsgálódásomat többek között a különféle technikák és
a velük való kísérletezés, a hagyományos és új anyagok használata, a formátum és a méret
illetve a sorozatok kérdése motiválja. Foglalkozom a különböző képalkotó elemek jellegének,
értelmezési-átértelmezési lehetőségének problematikájával és a talált hordozó profán illetve
szakrális tartalmainak kutatásával is. Munkáim bemutatása révén szeretném kihangsúlyozni
képalkotói tevékenységem fő gondolati és intuitív elemeit, viszonyulásomat hagyományos és
időszerű művészeti-kulturális kérdésekhez. A különböző jellegű terek és a kép viszonya,
lehetséges üzenetértéke, valamint vizuális élmények-emlékek és fotográfiáim munkáimhoz
kapcsolódása is érdeklődésemhez tartoznak. A címadás kérdését, geometria és gesztus
tekintetében a képzőművészet és alkalmazott grafika viszonyát is vizsgálja a dolgozatnak ez a
része.

IV.

Művészetpedagógiai

gondolatok,

tapasztalatok

és

program

építészhallgatók képzésében
Képzőművészként részt venni építészhallgatók vizuális képzésében sajátos kihívásokat és
feladatokat jelent. A mesterséges környezet kialakítása egy adott közösség, egyén vagy eszme
önkifejezési lehetősége, egy kor technikai eredményeire és szociális kihívásaira való
reflektálás. A föntiek leképezésének, vizuális értelmezhetőségének lehetőségeit kell a leendő
alkotók, építészek és képzőművészek számára közvetíteni. Ezt valószínűleg konvencionális
képi rendszerek bemutatásán kell kezdeni, de mindenfajta, korunkra jellemző kifejezési mód
és eszköz elfogulatlan ismeretében, párhuzamában kell ennek zajlania.
Lehetséges modellek, módszerek rövid áttekintése mellett a célszerűnek tűnő vizuális oktatási
módszer, tematika bemutatása, klasszikus és új elemekkel történt kiegészítése zárja a
disszertáció pedagógiai fejezetét.
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