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BEVEZETÉS

Építészet és képzõmûvészet kapcsolatát a XX. századra – különösen pedig a század utolsó harmadára – vonatkozóan viszonylag kis számú tanulmány és írás állítja vizsgálatainak középpont
jába. Ugyanakkor, egy-egy korszak, vagy alkotó kapcsán számos könyv, még az összefoglaló
mûvek is érintik ezt a kérdéskört, a mûvészettörténet és az építészettörténet oldaláról egyaránt.
A két mûvészeti ágat összekötõ formanyelv kérdéseivel – fõként a század elsõ felének fejleményeire koncentrálva – a mûvészet és az építészettörténészek mellett elsõsorban maguk az
alkotók foglalkoztak behatóan. A képzõmûvészetet és az építészetet a formaalkotás területén a
kora modern idõszakától a korábbiaknál szorosabban összekapcsoló geometrikus absztrakció
szemléleti, gondolati hátterének és az új formanyelv belsõ törvényszerûségeinek feltárását a
festészet nagy „nyelvújítói” Kandinszkij, Malevics és Mondrian írásaikban már a századelõn
megkezdték.
Kandinszkíj az elsõ absztrakt akvarell megfestésének évében foglalja össze írásban gondolatait és fejezi be „A szellemirõl a mûvészetben” címû könyvét. Az orosz festõ, aki a Bauhaus
késõbbi teoretikusa, a mûvészet és spiritualitás kapcsolata mellett behatóan foglalkozik a színek
pszichológiai tartalmával és hatásaival, a formanyelvi eszközök tudatos használatával, ír „a
forma alapelemeirõl” és a „Pont, vonal, sík” címû mûvében késõbb egy vizuális grammatika
megteremtésének igényét is felveti.
Mondrian „Az új formálás a festészetben” címû, a De Stíjl programadó írásaként és késõbb
a Bauhaus kiadásában is megjelent mûvében fejti ki a neoplaszticista felfogásnak a szellem és
az anyag egységére és az új formanyelvre vonatkozó alapelveit, amelyek aztán a De Stilj-hez
kapcsolódó alkotók közvetítésével átértelmezett módon a vizualitás minden területére, így az
építészeti formaalkotásra is jelentõs hatást gyakoroltak. Mondrian „Természetes és absztrakt
valóság” címmel írott, az absztrakt mûvészetet magyarázó platonikus dialógusában, építészetre
vonatkozó elképzeléseit is ismerteti és a neoplaszticizmus építészeti alkalmazását szorgalmazza
és vetíti a jövõbe.
Malevics a Bauhaus könyvek tizenegyedik kötetében megjelent „A tárgynélküli világ” címû
könyvében foglalja össze a modern építészetre is hatást gyakorló szuprematista alapelveit,
amelyek El Lisszitzkij közvetítésével már korábban eljutottak az európai kulturális centrumokba.
Malevics könyvében többek között vizsgálja a formanyelv belsõ átalakulásának, fejlõdésének
folyamatát és a szuprematizmus építészeti alkalmazásának lehetõségeit „Architektonok”- nak
nevezett gipszplasztikáin mutatja be.
Le Corbusier – akinek munkásságában építészet és képzõmûvészet egymásrahatása a modern
építészet formateremtõ mesterei között a leginkább érvényesült – Amédée Ozenfanttal megjelentetett Purista Kiáltványában egy olyan formanyelv megteremtésének igényével lép fel, ami a
vizualitás minden területén érvényes és ily módon az építészet és képzõmûvészet között közös
nevezõt teremt. „Új építészet felé” címû könyvében – felfogásának sok oldalú kifejtésének menetébe illesztve – az elemi geometrikus formákból alkotott rend purista festészetbõl adaptált gondolatát építészeti kontextusban is kiinduló pontjává teszi.
Walter Gropius a Bauhaus Manifesztumában újra gondolja a Gesamtkunstwerk eszméjét és az
építészet és képzõmûvészet új szintézisének megteremtésére hív fel, és az építészet, a mûvészet
és a tudomány közötti szorosabb kapcsolatteremtés mellett érvel „Apolló a demokráciában”
címû 1967-ben megjelent mûvében is.
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Moholy-Nagy László „Az anyagtól az építészetig” címû könyvében szintén a Bauhaus
Gesamtkunstwerk szellemének jegyében képzõmûvészetet és építészetet együtt látva tár
gyalja, hasonlóképpen a már Amerikában megjelent „Új látás” és a „Látás mozgásban”
címû mûveihez.  E mûvek mérföldkövet jelentenek a vizuális gondolkodás, nyelv és formaalkotás minden mûvészeti ágra kiterjedõ egységének bemutatása és egy sok tekintetben
máig érvényes szemlélet alapjainak megteremtése szempontjából.
Hasonló jelentõségû Kepes György szintén Amerikában megjelent „A látás nyelve” címû
könyve, ami az építészetben és a képzõmûvészetben egyaránt mûködõ formanyelv mûködési mechanizmusát, grammatikáját, „szótárát” teszi elemzés tárgyává, amit más aspektusból közelítve folytat „A világ új képe a mûvészetben és a tudományban” címû könyvében
is. Alapvetõ jelentõségû, ahogyan – a Kepes György könyvéhez elõszót író – Siegfried
Giedion „Time, Space and Architecture” címû összefoglaló munkájában egy egész fejezetet szentel a modern építészet és festészet kapcsolatának és a szemlélet, a térkoncepció és a formaalkotás tekintetében megjelenõ analógiák feltárása szempontjából máig
érvényes megállapításokat tesz. Giedion könyvében több helyen újra visszatér építészet
és képzõmûvészet párhuzamainak taglalására, ami talán kevésbé tûnik meglepõnek, ha
tudjuk, hogy annál a Heinrich Wölfflin–nél doktorált, aki „Mûvészettörténeti alapfogalmak”
címû a stílusfejlõdés problémáit vizsgáló alapmûvében festészetet, szobrászatot és az építészetet szintén párhuzamosan vizsgálja.
Építészet és képzõmûvészet kapcsolatára a De Stilj, a Bauhaus, az orosz Konstrukti
vizmus mûvészetével és mûvészeivel foglalkozó monográfiák rövidebben-hosszabban kitér
nek, de a figyelmet elsõsorban nem erre a kérdésre irányitják.
„Szobrászat és festészet az építõmûvészetben” címû könyvében Pogány Frigyes viszont
a két mûvészeti ág klasszikus korszakokban megvalósult szintézisét állítja vizsgálatainak
középpontjába.
Németh Lajos „A mûvészet sorsfordulója” címû mûvében a modern mûvészet megszületésének okait és körülményeit vizsgálva, a fejleményeket a XX. század elsõ évtizedéig követi
végig, az építészetet, képzõmûvészetet, zenét egy nagy történeti áttekintésben mutatva be.
Ugyanakkor, könyvében Konrad Fiedlerre támaszkodva a vizuális gondolkodásnak, mint
a fogalmi gondolkodástól eltérõ gondolkodásmódnak és a vizuális nyelvnek, mint önálló
kommunikációs eszköznek olyan értelmezését adja, amire az értekezés nagyban támaszkodik és ami nagyjából egybeesik Gottfried Boehm „A kép hermeneutikájához” címû írásában képviselt álláspontjával és az építészet oldaláról nem esik túl messze Charles Jenks a
„A késõ modern építészet retorikája” címû képesszéjének felfogásától.
A XX. század utolsó harmadára vonatkozik Barbara Diamonstein „Collaboration Artist
and Architects” címû könyve, amely többek között olyan jelentõs építészek és képzõmûvészek együttmûködését dokumentálja, mint Richard Meier és Frank Stella, Frank O.Gehry
és Richard Serra és amelybõl a két mûvészeti ág képviselõinek bizonyos egymásra hatására, építészeti és képzõmûvészeti gondolkodás bizonyos párhuzamaira is fény derül.
Hasonlóképpen, mint azokból a tanulmányokból és rövidebb riportokból, írásokból, amelyek különbözõ mûvészekrõl és építészekrõl szóló monográfiákban az El Croquis, a The
Japan Archtiect és más építészeti, illetve a Flash Art, a Modern Painters és más, többek
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között magyar nyelvû (Balkon, Új mûvészet) képzõmûvészeti folyóiratokban megjelentek, illetve
más olyan magyar nyelvû mûvészetelmélettel és mûvészettel is foglalkozó folyóiratokban voltak
olvashatóak, mint az Enigma, a Lettre Internationale, a Cafe Babel, vagy (a megszûnt) Nappali
ház. Építészet és képzõmûvészet kölcsönhatására is kitér Ilka & Andreas Ruby, Angeli Sachs,
Philip Ursprung könyve a „Minimal Architecture”, amely a minimalista mûvészet háttere elõtt
vizsgálja több szempontból és megközelítésben a minimalista építészeti törekvéseket. A minimalista építészetre és képzõmûvészetre egyaránt vonatkoztatható kérdéseket érint Sol LeWitt
Konceptuális mûvészetrõl írott paragrafusaiban és mondataiban, Mel Bochner „A szeriális attitûd, Robert Morris az „Anti-Form” címû tanulmányában és más minimalista mûvészek, többek
között Carl Andre, Donald Judd, Tony Smith írásaiban és James Meyer „Minimalism” címû a
minimalista törekvéseket összefoglaló, szövegeket, cikkeket is összegyûjtõ könyvében. A minimalista képzõmûvészetrõl ír, de bizonyos mértékig az építészetre is vonatkoztatható megállapításokat tesz Michael Fried „Mûvészet és tárgyiság”, illetve Donald Kuspit „A minimalista
mûvészet wittgensteini aspektusai” címû írásában.
Képzõmûvészeti oldalról az eddigieken túlmenõen a modern vagy késõ modern építészetet helyenként érintõ vagy építészetre is vonatkoztatható összefoglaló írások közül Werner Hoffman:
A modern mûvészet alapjai, Ruhrberg, Scheckenburger, Fricke, Honeff: Mûvészet a XX. század
ban, Peter Osborne: Conceptual Art, James Meyer: Minimal Art címû könyve, Szabó Júlia: A
magyar aktivizmus mûvészete, Beke László: Mûvészet/elmélet, Média/elmélet, Hegyi Lóránd:
Avantgarde és Transzavantgarde, illetve Élmény és fikció, Forgács Éva: Az ellopott pillanat,
Almási Miklós: Anti-esztétika, Anna Moszynszka: Abstract Art címû könyvét fontos megemlíteni.
Építészeti oldalról a képzõmûvészettel való kapcsolat szempontjából elszórtan, de értékes
megállapításokat tartalmaz: Kenneth Frampton: A modern építészet kritikai története címû
könyve, illetve a Kritikai regionalizmus: az ellenállás építészetének hat pontja címû írása,
Charles Jenks: Architekture Today, illetve Late-Modern Architecture címû mûvei,  Colin Rowe
- Robert Slutzky: Transzparencia, Joan Ockam: A mértékadó építészet felé c. tanulmánya,
Szentkirályi Zoltán: Az építészet világtörténete, Vámossy Ferenc: Az építészet története, A
Modern Mozgalom és a késõ modern, Meggyesi Tamás: A XX. század urbanisztikájának
útvesztõi cimü könyve, illetve Moravánszky Ákos, Ferkai András és Szalay András néhány
rövidebb terjedelmû írása. A térértelmezés tekintetében a képzõmûvészetben is párhuzamokra
és visszhangra találnak Christian Norberg-Schulcz az egzisztenciális térre vonatkozó gondolatait tartalmazó írásai, többek között a „Hiteles építészet felé” címû tanulmánya. A térelmélet
kérdéseivel foglalkozik építészeti oldalról Hajnóczy Gyula : Vallum és intervallum cimû könyve,
illetve a formaelmélet problémáit állitja kutatásainak középpontjába Balogh István: Építészeti
forma cimû munkája.
A filozófia oldaláról a XX. század utolsó harmadának építészetrõl és képzõmûvészetrõl való
gondolkodására a legmaradandóbb hatást talán elsõsorban Heidegger, Wittgeinstein, Lyotard,
Foucault, Merleau-Ponty, Virillio, Derrida, Baudrillard, Deleuze és Guattari munkássága gyakorolta, de a mûvészeti ágak közötti viszonyt Adorno „A mûvészet és mûvészetek” címû írása
mellett „A mûvészetek eredete” címû máig ható érvényû írásában Heidegger vizsgálja a legbehatóbban, részben egy festmény és egy épület, tehát festészet és építészet párhuzamba
állításán keresztül.
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„Az igazság rögzitettsége az alakban”1
Martin Heidegger „A mûalkotás eredete” címû mûvében egy festmény (Van Gogh: Paraszt
cipõk) és egy épület (görög templom) párhuzamos elemzésén keresztül mutat rá két különbözõ
mûfajú, világszemléletileg és formai-strukturális szempontból is egymástól rendkívül távol álló
mûalkotás közötti filozófiai közös nevezõre, mû létükbõl fakadó lényegi azonosságra. A két
mûvet több mint kétezer év választja el egymástól, így az általuk közvetített világkép, filozófia, korszellem a legteljesebb mértékben különböznek. Ennek ellenére Heidegger mûvészet értelmezése szerint, mûlétükbõl fakadóan, eredetükben, lényegükben, lényegüknek származása
tekintetében, analógia áll fenn közöttük és általában a mûalkotások között, amelyeket, legmélyebb tartalmukat tekintve nem választja el egymástól az, hogy különbözõ mûvészeti ágakban
objektiválódnak és amelyek végsõ soron mûfajuktól függetlenül költészetnek tekinthetõek.2 Ez
az ekvivalencia a mûalkotások azonos ontológiai státuszán és az igazság feltárásában játszott
azonos szerepükön alapszik.
Heidegger a hagyományoktól eltérõ módon, a mûalkotáshoz nem a szépség, hanem az
igazság oldaláról közelít. Központi gondolata az, hogy függetlenül attól, hogy versrõl, képrõl,
vagy épületrõl van szó, függetlenül szellemi pozíciótól, formai megjelenéstõl, kortól, mûfajtól
vagy stílustól; a mûalkotás nem elmondja, vagy közvetíti az igazságot, hanem az igazság a
mûben lép mûködésbe.
“A mûvészet az igazság mûködésbe lépése”,3 a mû pedig „az igazság rögzítettsége az alakban.”
Emellett hangsúlyozza, hogy a mû nem ábrázolja a világot, hanem „a mû egy világot nyit fel
egy világot támaszt”4. Hogy melyik mû milyen médiumot, milyen eszközöket használ erre, és
hogyan, arra Heidegger nem tér ki. A filozófus a „hogyan” problémáját egyáltalán nem érintve,
a „mit” kérdését állítja középpontba.
Ugyanakkor – ahogyan Adorno írja - „a hasonló, az amit a mûvészetek kimondanak,
egy Másikká válik az által, ahogyan ezt kimondják. Tartalmuk éppen az amit és ahogyan
viszonya….. tartalmuknak szüksége van hogyanjukra, különös nyelvükre; a mûvészeti ágon túli
átfogó tekintet elõtt szertefoszlana ez a tartalom”5. Adorno, Heidegger álláspontjához képest
a mûvészeti ágak közötti azonosságok mellett a különbségekre, a „mit” mellett, a „hogyan”6-ra,
illetve a mûvek anyagi vonatkozásaira is nagyobb hangsúlyt helyez.
Heidegger sem a mûalkotás eredetében, sem a késõbbiekben Cézanne-ról szólva nem beszél
színekrõl, kompozícióról, a kép felépítettségérõl, szerkezetérõl, a festészet médiumáról. Mint
ahogy az elemzett görög templom esetében sem határozza meg közelebbrõl, hogy konkrétan
melyik templomról beszél, sõt azt sem, hogy a görög templom fogalmán belül milyen típusú,
méretû, stílusú épületre gondol.
Nem beszél arányrendszerekrõl, forma- és térszervezésrõl, aminek révén az idea térbe fogalmazódik, hanem szigorúan a filozófia határain belül maradva, a mindezeken túl, mindezek
mögött lévõ lényeget a mûben mûködésbe lépõ igazságban ragadja meg.
Ez az igazság, „aletheia”-ként értelmezve az „el-nemrejtettségbe” kilépõ létezõnek a mûben
való megnyilatkozása, melynek során „a létezõ léte fényébe állíttatik”7.
„Épületet, szobrot emelni azt jelenti: a mindvégig irányadó mérték szerinti igazat felnyitni”8.
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Heideggert a késõbbiekben mélyen megérintette Cézanne mûvészete, behatóan foglalkozott az aix-i mester festészetével, akinek tektonizált képterei és képi struktúrái a festészet
architektúra felé való elmozdulásának elsõ jegyeit mutatták már a XIX. század végén.
A filozófust lenyûgözte a festõ heroikus küzdelme a Sainte-Victoire heggyel, a számos váz
lat és kép, kudarcként megélt próbálkozás, hogy megjelenítsen egy olyan „csekélységet”,
mint egy hegy tapasztalása9. Számára Cézanne küzdelme a „csekélységekkel”, almákkal,
tárgyakkal, hegyekkel, a „realizáció” problémája, amely körül Cézanne minden gondolata
forgott, annak a végsõ igazságnak a megragadására irányuló erõfeszítést jelentette, amely
nek révén „a meggyõzõ mivolt, a dologgá válás, a tárgy élménye által az elpusztíthatatlanságig felfokozott valóság”10, a dolgoknak ez a „magvassága”11 a festményen rögzítésre
került és feltárult.
Heidegger értelmezése szerint „kései mûveiben Cézanne magát a jelenülést teszi témájává,
nem pedig a jelenlévõ ábrázolását jelenlétében”12. „A tárgyak és jelentések feloldásán
keresztül Cézanne egy magasabb objektivitáshoz emelkedik és ez az eljárás ugyanolyan
szerkezetû, mint Heideggernél az elfedés és elrejtés.”13
A filozófus szerint azok a napok, melyeket Cézanne otthonában töltött könyvtárnyi filozófiai olvasmánnyal értek fel és aix-i elõadása elõtt arról beszélt, hogy Cézanne mûvészi
útjának; „saját gondolkodói útja az elejétõl a végéig megfelel a maga módján.”14
A „megfelel a maga módján” azt jelenti; áttételekkel felel meg.
Az áttételek pedig óriásiak, ha arra gondolunk, hogy a filozófia grammatikai térben szavakból, fogalmakból emelt építménye áll párhuzamban a festészet színekbõl és formákból
álló, kétdimenziós térben létrehozott képi struktúrájával. A festészet, építészet, költészet,
zene, filozófia végsõ lényeg tekintetében vett, Heidegger által hangsúlyozott azonossága
mellett, a verbális, a vizuális, a zenei nyelv közötti áthidalhatatlan távolság jelenti azt az
egyidejûleg jelentkezõ felszámolhatatlan különbséget, ami képiség és fogalmiság, vizualitás és verbalitás idegenségében és a mûvészeti ágak közötti kapcsolat áttételességében
jelentkezik.
„A mûvészeti ágak közötti ilyen mélyreható különbségek mindenesetre azt tanúsítják
– írja Adorno-, hogy az úgynevezett mûvészetek nem állnak össze olyan kontinuummá,
amely feljogosítana arra, hogy maradéktalanul egységes fogalomba foglalva gondoljuk el
az egészet. Heidegger – folytatja Adorno- nyomatékosan kiemeli minden mûvészet nyelv
jellegét. Az ontologizálás azonban alárendelt mozzanattá teszi és eltünteti a mûvészetek
különbözõségét, anyagiakra vonatkoztatottságát.”15
A mûvészeti ágakat elválasztó áthidalhatatlan formanyelvi szakadékot – ami az összes
többi mûvészeti ág között továbbra is megszüntethetetlenül van jelen – az építészet és
képzõmûvészet esetében a geometrikus absztrakt formanyelv példátlan módon áthidalta a
XX. század elején.
A mûvészetek közötti távolság, különbözõség az, ami az anyagiakra vonatkoztatottság
tekintetében is a mûvészettörténetben példa nélküli módon, a lehetõségek végsõ határáig
csökken a modern építészet és az absztrakt festészet között a XX. század elején azzal,
hogy nem csak a „mit”, hanem a „hogyan”, nem csak az ontológiai státusz, a világ és mûvészetszemlélet, de a formanyelv és a térkoncepció tekintetében is közös nevezõre kerülnek.


BEVEZETÉS

Építészet és festészet történetükben elõször egy hosszú folyamat végén olyan közel jutnak
egymáshoz, hogy párhuzamaik a végsõ lényegi azonosságokon túl, a képi és építészeti
struktúrák szemmel látható, direkt hasonlóságában is megnyilvánulnak. A két mûvészeti
ág kölcsönhatása a modern építészet kibontakozása idején, illetve az egész XX. század
során, az áttételes analógiákon messze túlmenve, szemléletileg és a formaalkotásban egy
aránt, minden eddiginél közvetlenebb módon mutatkozik meg.
A festészet és építészet egymás irányába mozdulnak el; a festészet architektonikussá válik, az építészet az absztrakttá és architektonikussá vált festészettõl veszi át formanyelvét és
részben filozófiáját. A kép szerkesztési elvei megfelelnek az architektúrának, az architektúra elvei a képnek. Építészet és festészet, funkcionális, technikai és mûvészeti gondolkodás
áthatásba kerülnek egymással. A századelõn az absztrakt kép architektúrája nyomán raj
zolódik ki a modern architektúra képe.
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A MODERN ÉPÍTÉSZET ÉS AZ ABSZTRAKT FESTÉSZET KÖZÖS GENEZISE

„Az Új Formálás azt valósítja meg a festészetben, amit késõbb a szobrászatban és az építészetben láthatunk majd”, - írja Mondrian 1919-ben.1
„Lassan az architektúra felé mozgunk” – jelzi Moholy-Nagy három évvel késõbb a konstrukti
vista mûvészet irányát.2
A klasszikus avantgard két meghatározó mûvésze a festészet és az építészet közötti kölcsönhatás két ellentétes irányú, de egymást feltételezõ mozzanatára mutat rá a század elején. Mondrian azt jósolja, hogy az építészet át fogja venni a neoplaszticizmus szemléletét és formanyelvét,
azaz, hogy a festészet jelentõs hatást fog gyakorolni az architektúrára. Ugyanakkor a MoholyNagy a képzõmûvészetben már az elõzõ évszázad végén megkezdõdött és a XX. század elsõ
évtizedeiben egyre erõsödõ architektonikus gondolkodásra, a festészetnek az architektúra felé
való folyamatos mozgására hívja fel a figyelmet. A két kijelentés úgy kapcsolódik össze, hogy
az elsõ feltételezi a másodikat, azaz hogy éppen a képzõmûvészetnek az architektúra irányába
tartó (a magyar mûvész által jelzett) elmozdulása tette lehetõvé az építészet számára, hogy (mint
Mondrian elõre megjósolta) a festészettõl kölcsönözve szemléleti, forma- és struktúraszervezési
alapelveit, mert hogy ezek az alapelvek részben architektonikusak voltak, illetve egy hosszú
elmozdulási folyamat eredményeképpen Mondrian és Malevics festészetében architektonikussá
váltak.
A festészetnek az architektúra felé való, a XIX. század végén kezdõdött személeti-formanyelvi
elmozdulása három fázisban zajlott le és az illúziókeltõ ábrázolástól való távolodás és a tiszta
absztrakcióhoz való közeledés következménye volt. A festészet útja az ábrázolástól az absz
trakcióig a kora modern idõszakáig tartó három lépcsõs folyamat, amely a „tárgyközeliség
tõl” kiindulva, a „tárgytól távoli” fázison át, a „tárgynélküliségig”3 jutott el és egyúttal az építészethez való közeledést, a képzõmûvészet egy jelentõs vonulatának architektonikussá válását
is jelentette.

A képzõmûvészet „tárgyközeli” fázisa.
A képzõmûvészet „tárgyközeli” fázisa a látványhû ábrázoláshoz, a görög-római hagyomá
nyon alapuló mimetikus tradícióhoz kötõdik. A mimetikus elv a képi vagy plasztikai mû létrehozásának azt a elvét jelenti, amely a látható valóságot pontosabban vagy átírtabban, de felismerhetõ módon jeleníti meg és lényegében a teremtett világot ábrázolva, mintegy megkettõzi azt.
A „mimézis ugyanakkor eredeti görög értelmében nem a látvány utánzására, megragadására,
hanem az ideák világának megjelenítésére vonatkozott és csak latin átértelmezése („ars imitatur naturam… – a mûvészet utánozza a természetet) révén mozdult el a jelenségek, a látszat
világának illúzionisztikus ábrázolása felé”4. A látható valóság idealizáló leképezése a szimpla
utánzáson túl az arisztotelészi mimezis értelmében a civilizáció kezdetétõl programot adott a
festészet és a szobrászat számára, elsõsorban a jelenségek világán keresztül, a jelenségeken
túli, a láthatón keresztül, a láthatatlan (szellemi világ), az egyedin keresztül az általános érvényességek felmutatására.
A klasszikus korszakokban élt az a meggyõzõdés és hit, hogy a látható világnak minden
tárgya, minden eleme jelent valamit a természet feletti világban, azaz a természet világa titkos
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jelentéssel teli és a természet titkos jelei úgy állnak elõttünk, mint hieroglifák, amelyek megfejtésre váró jelentéseikkel a szellemi világra mutatnak5. Ez a meggyõzõdés a klasszikus korszakok számára azt jelentette, hogy a világ látható képe nem puszta felszín, látszat és káprázat,
hanem a látható világ minden darabja „áttetszõ” amin keresztül az idea vagy a szakrális
nyilatkozik meg. Ennek megfelelõen a mimetikus mû az érzékeken túli világnak az érzékelhetõn
keresztüli megközelítését jelentette, illetve az evilági szépségben visszatükrözõdõ isteni szépség megpillantásának és egy érzékeken túli igazság felismerésének a lehetõségét ígérte. A mimetikus mû minden csábító látványossága, testek, tárgyak és a természet szépségeit lenyûgözõ
érzékiséggel megmutató élményszerûségének ellenére, vagy inkább azzal együtt, legmaga
sabb rendû megnyilvánulásaiban elsõsorban a hierophania megjelenítése volt, azaz a szent
látható világon keresztüli megnyilatkozásának képi ábrázolása vagy térbe fogalmazása.
A látható valóság leképezése, a látvány mûvészi ábrázolása óriási kihívást jelentett az emberi szellem számára, egyrészt, mint lehetõség az optikailag érzékelhetõ világ-kép érzékiségének, az egész teremtett világ formai és színbeli gazdagságának a lehetõ legközvetlenebb
megragadására és ezen keresztül való megismerésére.
Másrészt a múló idõ megállítására emberek arcának városok képének jelentõs események
rögzítésére és ezen keresztül korok szellemének, világszemléletének festékben, vásznon és
kõben való felmutatására és megõrzésére. A látványhû ábrázolás vonzerejének egyik titka
talán éppen abban van, hogy megállítja és kimerevíti a mindenkori jelen eltûnõ pillanatát,
rögzíti a halandó emberek és a változó világ képét, a képen vagy szobron mintegy megállítja
az idõt.
A mimetikus mûvek a vizuális nyelv folyamatos jelenidejében léteznek az idõk végezetéig,
hiszen Müron Diszkoszvetõjének a kezébõl 2000 éve nem repült el a diszkosz, a Kolozsváry
testvérek szobrán Szent György több mint 600 éve folyamatosan öldökli a sárkányt, és Rafaello
képén Pietro Bembo a kor híres költõje ma is olyan fiatal, mint 500 évvel ezelõtt volt. A mimézis
talán nem más a mûvészek kezében, mint az elmúlás elleni harc egyik eszköze.
Az egyik oldalról a mûvészet szakrális, megismerõ és didaktikus funkciója, a másik oldalról
a valóságot visszatükrözõ, megörökítõ és gyönyörködtetõ funkciója az, ami a „tárgyközeli”
fázisban a látványhû ábrázoláshoz kötõdve elsõsorban elõtérbe kerül.
A klasszikus festészetnek az illúziókeltõ ábrázolás tárgyközeliségéhez kötõdõ hagyománya
a XIX. század akadémizmusában etikailag és esztétikailag is kiürül, relevanciáját veszti. Az
akadémizmussal szembe helyezkedõ impresszionizmus egyrészt ugyan felszabadítja a festészet kifejezõ eszközeit a tárgyi tartalom kizárólagos szolgálata alól, ugyanakkor azonban
a festészetet még inkább a látvány pontos leképezésének, a látható felszín ábrázolásának
irányába vezeti.
„A filozófiai és tudományos pozitivizmus, az empirikus tények precíz számbavétele szó szerint
megvalósult a festészetben”6 az impresszionista és pointilista törekvések eredményeképpen.
Az impresszionizmus, de elõtte már a naturalizmus is, a látvány prekoncepciók nélküli pontos
megfigyelése, a tapasztaltak lehetõ legpontosabb rögzítése, a megfigyelt jelenségek analízise
révén a tudományos metódussal analóg eljárást alkalmazott a mûvészet területén.
„Az [observation] (megfigyelés) a kor tudományának központi kategóriája”7 a naturalizmus,
az impresszionizmus, a pointilizmus számára éppen úgy kardinális kérdés, mint a figyelemnek
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az empirikusan adott tényekre való (a tudományos pozitivizmust is jellemzõ) korlátozása és a
tapasztalaton túli impulzusok teljes kirekesztése. A tudományos pozitivizmus módszere azonban
az impresszionizmust és a pointilizmust paradox módon nem az objektivitáshoz, hanem a totális
szubjektivizmushoz vezette.
Az így megragadott látvány mögül eltûnt a valóság, felszívódott a fény és atmosztférikus hatások, reflexek és szubjektív benyomások pillanatokként változó, véletlenszerû játékában, amit az
impresszionisták naponta egyszerre több képen is dolgozva próbálták rögzíteni.
Az impresszionizmus a pillanatnyi látszat megragadásában elment a lehetõségek végsõ
határáig, ezzel betetõzõje és egyben lezárója lett a látható világ hûséges ábrázolására tett
évszázados erõfeszítéseknek. Az ábrázolás tárgyközeliségét ezen túl már csak a fotográfia volt
képes fokozni, amely a gép pontosságával emberi kéz számára elérhetetlen „objektivitással” és
gyorsasággal rögzíti a látható világ képét, merevíti ki az eltûnõ pillanatot.
A képzõmûvészetnek ebben az igen hosszú „tárgyközeli” periódusában, - amit az ókori görög
mûvészettõl a XIX-századi klasszicizmusig és romantikáig csak a román és gótikus korszak
viszonylagos „tárgytól távolisága” szakított meg – az építészet stílusadó, szervezõ, szintézis
teremtõ erejével egységbe fogta a mûvészeti ágakat. Az ókori magas kultúráktól kezdve a XIX.
század közepéig függetlenül attól, hogy a festészet és szobrászat éppen „tárgyközeli”, vagy
„tárgytól távoli” periódusát élte, az építészet társmûvészeteket összefogó központi szerepe vitat
hatatlan volt.

A képzõmûvészet „tárgytól távoli” fázisa.
Az empirikus tények precíz számbavételének módszere a XIX. század végén nem csak a festészetben mondott csõdöt, de a filozófiai empirizmus ágense a pozitivizmus is válságba került. A
válság azonban nem csupán egyetlen filozófiai és festészeti irányzatot érintett, hanem az egész
európai kultúrára, gondolkodásra kiterjedõ minden mûvészeti ágat alapjában érintõ általános
értékválságot jelentett. E válság nyomán elõtérbe került gondolkodók és filozófiák Kierkegaard
-tól, Schopenauer-en, Nietzsche -n, Dilthley-n, Bergson-on keresztül a neoplatonizmusig, a panteizmusig és a teozófiáig éppúgy meghatározó szellemi impulzust jelentettek nem csak saját
koruk, de a XX. század elejének gondolkodása számára is, ahogyan a képzõmûvészetben is
e válság nyomán születtek meg azok az életmûvek, amelyek kijelölték és inspiráltak a modern
mûvészet XX. század eleji tendenciáit.
Kierkegaard már a XIX. század közepén érzékeli az érvényességet adó „láthatatlan szellemi
kötelék eltûnését”. Nietzsche a századvégen konstatálja a legfõbb értékek devalválódását és a
legradikálisabb módon „kalapáccsal filozofálva” minden érték átértékelését tûzi napirendre. A
legfõbb értékek megrendülésébõl azután egyenesen következett az esztétikai értékek devalvációja, az önmagukat túlélt mûvészeti kánonok értékvesztése, kiüresedése. Ahogyan Nietzsche a
filozófiában az új kezdet reményét a „hajnalpírt… minden érték átértékelésében… minden eddig tiltottnak, megvetettnek, elátkozottnak igenlésében és elfogadásában látja”8, hasonlóképpen
a mûvészetben is napirendre került a radikális átértékelés, a múlt kánonjainak megtagadása és a
mûvészi érzékenységnek a klasszikus normák által a mûvészeten kívül rekesztett (tiltott, megvetett
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és elátkozott) jelenségek irányába fordulása. A „romlás virágainak” korábban nem érzékelt
szépsége Baudlaire költészetében, vagy Rimbaud rajongása az „együgyû festmények, a cégérek,
népies metszetek, fogyatékos helyesírású erotikus könyvek, bárgyú reflének, naiv ritmusok”9 iránt
egy olyan új érzékenység megnyilvánulása, amely majd a XX. században meghatározó erõvel
jelentkezik a „naiv” mûvészet, a népmûvészet, a természeti népek és más kultúrák mûvészete, a
gyermekrajzok, az elmebetegek rajzai, a bizarr, és a groteszk iránti érdeklõdésben.
A klasszikus tradíció válsága megmutatkozik abban az e hagyományhoz kötõdõ felfogás meg
rendülésében is, amit Goethe a klasszikus kor alkotói gyakorlatát leírva úgy fogalmazott meg,
hogy: „minden, ami külsõ – belsõ, s ami belsõ, az külsõ”10. A klasszikus mûvészet „tárgyközeli”
fázisában ez a szemlélet óvta meg a mûvészetet a felszínességtõl és adta mélyebb indokát a
tények a tárgyak vagy a látvány pontos ábrázolásának, merthogy a külsõ transzparens és megmutatásával a belsõ lényeg is megmutatkozik, a tények a valósághoz vezetnek.
A XIX. század végétõl azonban radikálisan kezdett átrendezõdni a tények világa. „Rettenetes
– mondta Rilke -, hogy a tényektõl soha nem tudhatjuk meg a valóságot”11. Bár már Galilei óta
tudott, hogy amit a közvetlen tapasztalat mutat, az nem úgy van, de a látást a szemet a mûvészek azért még sokáig a megismerés legtökéletesebb eszközének tartották. A XIX. századtól
kezdve azonban a szem megismerõ képességébe, a látvány és az érzéki tapasztalat igazságtartalmába vetett bizalom megrendül. A tudományban és a mûvészetben egyaránt a látszatok
mögötti valódi igazságokig kívánnak eljutni és ezeket a valódi igazságokat nem tapasztalati úton
szerzik meg, hanem különbözõ módszereket kidolgozva igyekeznek megközelíteni azt. Ilyen a
közvetlen tapasztalaton, látszaton túli valóság feltárására kidolgozott módszer volt Gaugain, a
pont – aveni iskola és a „Nabis” csoport mûvészeinek szintetizmusa, emlékezetbõl festésre a
formák deformálására, a kontúrvonalak síkszerû struktúráiból építkezõ, a naturától elszakadó
egyszerûsítõ metódusa, amelynek révén, - ahogyan Emile Bernard fogalmazta – „nem magukat a
dolgokat, hanem a dolgok mögött meghúzódó eszmét kívánták megfesteni.”.12
Ilyen módszer volt Cézanne a dolgok változékony felszíne mögötti állandó szerkezet megmutatására kidolgozott architektonikus kép építési metódusa, vagy Van Gogh torzításokat; szabad
ecsetjárást és extatikus gesztusokat alkalmazó módszere az emberi lélek tartalmainak kifejezésére.
A külsõ és belsõ egymástól való teljes elszakadásának, a látszat és valóság ellentétes voltának
modern tapasztalatát fogalmazza mûbe a XIX. század végén Degas szobra a „Kis táncosnõ”.
Egy finoman mintázott, kecses balett pózban álló, szép gyermeklányt látunk, akihez elsõ látásra a
szelídség és az ártatlanság fogalmait kapcsolnánk, ha nem tudnánk, hogy Degas Lombrozónak,
a bûnözõk arcvonás tipológiáját adó munkájából, az egyik legkegyetlenebb bûnözõi típusnak
tulajdonított arcvonásokat kölcsönözte az „ártatlan” kis táncosnõnek.13
Cézanne, Gaugain és van Gogh mûvészete poláris ellentétekként is felfoghatóak ugyan, de abban mindenesetre megegyeznek, hogy mindhárman egy olyan új szemlélet jegyében dolgoznak,
amely a látványtól való eltávolodásban látja a tények, a dolgok, a látszat mögötti valósághoz való
eljutás feltételét. Cézanne objektivizmusa, Van Gogh szubjektivizmusa, Gaugain szintetizmusa tudatosan eltávolodik mind a klasszikus, mind a naturalista, mind az impresszionista festészet illúzionisztikus eszközöket alkalmazó tárgyközeliségétõl az ábrázolásnak egy átírt „tárgytól távoli” lehetõségét teremtik meg, új tartalmakat kifejezve és a modern festészetre óriási hatást gyakorolva.
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Az építészetnek a társmûvészetek között betöltött központi vezetõ szerepe a képzõmûvészet
„tárgytól távoli” periódusában a XIX. század második felében megrendül, nem függetlenül az általános világnézeti és értékválságtól, ami a hagyományos esztétikai értékek devalválódása mellett, a „közép elvesztését” és minden területen a részeknek az egészbõl való „kiágyazódását”
hozta magával. Ebben a történeti korszakban a progresszív festészeti törekvések számára a
kor eklektikus építészete már nem volt stílusadó erejû, az építészet nem volt képes többé a kor
legjelentõsebb mûvészeti törekvéseinek szintézisét megteremteni. Az eklektikus építészet szellemi pozíciójában és érzületében az akadémikus festészettel volt közös nevezõn, így nem is találhatott kapcsolatot, a magát ezzel szemben megfogalmazó impresszionista és posztimpresszionista mûvészettel. „Minden egész eltörött”, így szétesett az építészet által egységbe fogott
összmûvészeti alkotás is, amit a klasszikus hagyományok, kánonok értékek érvényességének
ereje tartott egybe, ami nem meglepõ, hiszen éppen ez az összetartó erõ és a szellemi cent
rum veszett el, ami köré a mûvészetek egysége szervezõdött. A kor historikus, eklektikus épü
leteibe nem a kor legjelentõsebb (progressziv) mûvészeinek muráliái kerültek, teljesen ellentétes,
egymással összeegyeztethetetlen világ és mûvészet szemlélet, esztétika és ízlés jegyében alkottak posztimpresszionista festõk és eklektikus építészek. A kor építészeti és mûvészeti törekvései
csak a szecesszió, majd a kora modern idejére kerülnek újra szinkronba, teremtõdik meg újra a
kor szellemét, akaratát térbe fogalmazó Gesamtkunstwerk és az Új Egység lehetõsége.
Habár már Cézanne-nál megfigyelhetõ, hogy a kép tektonikus jelleget ölt, azonban az építészet és a festészet közötti közvetlen kapcsolat a kubizmustól datálható. A kubizmus olyannyira
eltávolodik a látványtól, autonóm jellege annyira hangsúlyossá válik, hogy minden korábbinál
erõteljesebben fedi fel a kép lényegét, hogy: nem a látható valóság logikája szervezi a képet,
hanem a mû öntörvényû logikája szervezi képpé a látható világot.
Az erõteljes formai és színbeli redukció, az egyenes vonalak túlsúlya, a geometrizáltság minden korábbi mértéket meghaladó foka, a vonalak és formák építõ elemként való kezelése, a
struktúra architektonikus jellege és az öntörvényû vizuális logika hangsúlyos szerepe azt jelzi,
hogy a kubizmus már az analitikus korszakában is a mimetikus elv helyett a konstrukciós elvet alkalmazza, ami az építészetnek is sajátja. A kubizmus nem az empirikus tényeket rögzíti, hanem
az architektúrához hasonlóan racionális konstrukciót alkot. A kubista kép azt mutatja meg, ami
tudható, és nem azt, ami látható. Az impresszionista festészet a prekoncepció nélküli érzékelés,
a látás, a szem mûvészete. A kubizmus többet kíván megmutatni, mint amit a szem láthat. Impresszionizmus és kubizmus ismeretelméleti szempontból épp az ellenkezõ póluson állnak, az
elõbbi az empiria az utóbbi a ráció felõl közelítve kívánja megragadni tárgyát.
Az I. Világháború elõtt a kubizmus közvetlenül is megjelent az architektúrában. Az Osztrák
Magyar Monarchiában, Csehország területén kubista építészet jött létre, amely a kubista festészet formavízióját közvetlenül adaptálta az architektúrába, rendkívül érdekes ám nehezen
lakható házakat létrehozva. A nagyrészt Prágára koncentrálódó építészeti törekvésnek kevés
párhuzama volt Európában, közülük az egyik legjelentõsebb Duchamp-Villon hasonló szemléletû homlokzati modellje. (Maison Cubiste)
Ami ezen felül a korábbiaknál szorosabban összekapcsolja a kubista festészetet az építészettel
az a kubisták térrel kapcsolatos kutatásainak eredménye: az új térkoncepció, amely az építészet
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re is jelentõs hatást gyakorolt. A kubisták (hagyományoktól merõben eltérõ) térkoncepciójának
lényege az, hogy a kubizmus a korábbi ábrázolásokkal szemben nem leképezi a tárgyakat,
hanem a tér analízisét végzi el, úgy hogy a tárgyak különbözõ idõ pillanatokhoz tartozó különbözõ nézeteit szervezi egyetlen képpé, megszüntetve ezzel az egyetlen idõpillanathoz tartozó
egyetlen nézõpont képi egyeduralmát. „ A kép eddig csak a térben uralkodott, de mostantól
kezdve az idõt is hatalmába kerítette” 14– írta Jean Metzinger, rámutatva az új térszemlélet
leglényegesebb pontjára. Az idõ ilyetén térben való rögzítése révén megvalósuló szimultenaitás
azt eredményezte, hogy a képeken „a tárgyak jól ismert testszerû zártsága nem valósul meg
és az õket körülvevõ térrel összefonódva belsõ tereik is felnyílnak, és ellenállnak minden olyan
kísérletnek, amely kibontani, különválasztani, és ily módon önállósítani kívánná õket”15.
Az új tér koncepció megjelenése a modern építészetben szintén az épületek zártságának megszüntetését, a belsõ terek felnyílását, a belsõ térnek a külsõ térrel való összefonódását, a külsõ
és belsõ terek szimultán láthatóvá válását jelentette.
Siegfried Giedion egy egész fejezetet szentel „Tér, idõ és architektúra” címû könyvében a kubis
ta és futurista kutatások eredményeinek, az új térkoncepció kidolgozásának, a tudomány, az
építészet és a mûvészet paralel erõfeszítésének bemutatására.16 Ezen felül konkrét festményeket
állít párba épületekkel, hogy szemléltesse mennyire hasonló módon jelentkezik a szimultenaitás,
a transzparencia, a síkok átfedése, az új térfelfogásból következõ nyelvhasználat a két diszcip
linában. Giedion Picasso egy kubista stílusú 1911-ben festett képének és Gropius 1926-os Bauhaus épületének összevetésével látványosan tárja fel az új térkoncepció alkalmazásából fakadó
szemléleti és formanyelvi analógiákat a két mûvészeti ágban. Gropius által már a Faguss Mûvek
épületén is alkalmazott megoldás a zárt falsíkok nagy üvegfelületekkel való megnyitása és a
függönyfal sarokpilléreinek elhagyása. Ennek révén az üvegfelületek lebegõ transzparenciája,
az egymás mögötti áttetszõ síkok és a külsõ-belsõ tér szimultán megmutatására és egymásba
kapcsolására irányuló szándék még erõteljesebben nyilvánul meg. A Picasso mû szintén transz
parenciára és szimultaneitásra építõ képi tektonikája és térkoncepciója nyilvánvaló és szemmel látható felfogásbeli és formanyelvi párhuzamot mutat Gropius mûvével, ami látványosan
nyilvánul meg, annak ellenére, hogy az egyik mû festészeti, a másik építészeti kontextusban
manifesztálódik.
Giedion tézise az, hogy a századelõ dezintegráló erõi mögött egyesítõ tendenciák figyelhetõk
meg. A mélyen a korban gyökerezõ problémákra minden diszciplína maga keresi a választ és
gyakran egymástól függetlenül, egymásról nem tudva, módszertanilag és szemléletileg párhuzamos utakon járnak. Giedion ezt nevezi a diszciplinák között jelentkezõ „ tudatalatti” vagy
szándékolatlan metódusbeli párhuzamoknak, amely párhuzamok feltárására és tudatosítására
nagy hangsúlyt helyezett.
Sem Picasso, sem Braque kubista képeirõl nem igen lehet azt mondani, hogy szép képek, a
szépnek abban az értelmében, ahogyan egy Leonardo kép szépségérõl beszélhetünk. Ehhez
hasonlóan Gropiusnak sem a Faguss Mûvek, sem a Bauhaus épületével kapcsolatban nem
tûnik találónak a „szép” kifejezés abban az értelemben, ahogy mondjuk a velencei Santa
Maria della Salute templommal kapcsolatban ez a szó elnyeri tartalmát. Picasso és Braque képei nem szép, hanem jó képek, erõs képek, mint ahogy a Faguss Mûvek sem szép, hanem jó
épület. A jót, a funkció, az anyag, a szerkezet egységébõl és a térszervezés ökonómiájából
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fakadó, „objektív” igazságot térbe fogalmazó öntörvényûség értelmében használva.
„ A három képzõmûvészeti erény: a tisztaság, az egység és az igazság” – írja Appolinaire,17
a szépséget még csak meg sem említve. A kubista festészet és a kora modern építészet kibontakozásának idõszakára a XX. század elejére, a hagyományos értelemben vett szépség rele
vanciáját vesztett, kiürült kifejezéssé vált és az Appolinaire által említett tisztaság, egység és
igazság vette át a helyét, ezzel utat nyitva a késõbbi a mûalkotást elsõsorban nem esztétikai,
hanem etikai oldalról megközelítõ alkotói felfogás számára és a fenséges, a groteszk, a bizarr,
a rút esztétikai kategóriáinak irányába is.18
„Talán csak adoma – írja Kállai Ernõ19 – hogy Picasso egy nõi arcképét a vámhivatalnokok
fortifikációs tervrajznak nézték. De így is: a vártervrõl szóló adomának szándéktalanul komoly
és mély értelme van. Egy Picasso vagy Braque – féle síkszerûen kubista portré vonalrendszere
a legnaivabb szemlélõben is föltételen bizonyossággal valamiféle mérnöki mûnek a képzetét
kelti. Hogy erõdítés, vagy bonyolult transzmissziós üzem, avagy mozgó erõnégyszög képzetét,
– egyre megy. A matematikailag logikus, mértanilag szerkesztett rendnek a jellegét nem lehet
félreismerni”.
A kubizmus „tárgytól távolisága” a látványhû ábrázolástól való elszakadása, konstruktív
elven való alkotásmódja, új tér koncepciója, racionális attitûdje, geometrizáltsága, képi tektonikája révén a festészet jelentõs mértékben mozdult el az építészet felé. Ezt az építészet felé
való elmozdulást hangsúlyozza Kassák is, amikor a kubizmust „architektonikus stíluskeresésnek”
nevezi, és ezt konstatálja a kubizmusról írott tanulmánya zárásaként összegzõ mondata:
„A kubista kép a színek és formák új építészete”.20

A képzõmûvészet „tárgynélküli” fázisa.
A tárgynélküliség és egyúttal az architektonikus gondolkodás irányába a kubisták mentek a
legmesszebb. Ezzel egyik fõ ösztönzõjévé váltak az absztrakt festészet kialakulásának. Bár
valamennyi kubistát jellemzi a „tárgytól távoli” ábrázolási mód, de bizonyos alkotók egyes
képeiken (Picasso: Meztelen nõ, 1910., Leger: Kék ruhásnõ, 1912.), ha nem mentek is el a
teljes absztrakcióig de oly mértékben szorították háttérbe a tárgyi tartalmakat és koncentráltak
a formatartalomra, hogy mûvük forma fragmentumokból épített autonóm képi architektúrának
tûnik és már csak a címük utal a jelentõségét vesztett tárgyi tartalomra.
„Sok új festõ olyan képeket fest - írja Appolinaire21 -, amelyeknek nincs igazi tárgyuk. A kubisták Picasso és Braque által reprezentált szárnya a formát építõelemként kezelve a színességgel
szemben a tónusosságot preferálva érkezett el a „tárgytól távoli” és a „tárgynélküli” mûvészet
közti határterületre.
Kupka és Delunay, az orphikus kubisták, a tiszta szín felszabadítása révén (színelméleti kutatásokra és a divizionista technikára támaszkodva) érkeztek el az absztrakcióhoz. A futuristák
sebesség analízise szintén az absztrakció irányába mutatott, és Klee, Kupka és Kandinszkij
részben a klasszikus zene, részben Wagner és Schoenberg által való inspiráltsága is a teremtett
világ ábrázolása helyett egy új világ teremtése, azaz az absztrakció irányába vezetett.
Az az elgondolás, hogy a képnek nem kell a látható világot ábrázolnia, hanem elvonatkoztat
hat a természeti látványtól, azaz absztrakt lehet és ennek ellenére mégis kifejezõ maradhat, ez
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az elgondolás a modern mûvészet egyik nagy paradigmaváltását idézte elõ és az orosz Vaszilij
Kandinszkij mellett a cseh Frantisek Kupka nevéhez fûzõdik. A nem ábrázoló jellegû kép vagy
szobor ideája a képzõmûvészet hosszú szabadságharcának végsõ gyõzelmét jelentette, amikor
is e mûvészeti ág végleg kiküzdötte teljes autonómiáját. Miután már korábban felszabadította
magát az Eszme, a Morál és a Szépség fennhatósága alól az absztrakció megjelenésével
nem volt utánzója már a látható Valóságnak22 sem. Elõzményként ehhez hozzátartozik, hogy
a vizuális gondolkodásra, a vizuális nyelvre és az önelvû vizualitásra vonatkozó Fiedler által
megfogalmazott felismerések nyomán korszakos jelentõségû volt, amikor a képzõmûvészet végképp kilépett a verbális nyelven elmondott történetek képi illusztrátorának szerepkörébõl, azaz
ettõl fogva a vizuális nyelvet a verbális nyelvhez, és a zenei nyelvhez hasonlóan, önálló kommunikációs eszközként tételezte és ennek megfelelõen tudatosan, öntörvényû módon használta.
Ezek után az absztrakt festészet öntörvényû vizuális nyelven, színekkel, vonalakkal, foltokkal
szavakra le nem fordíthatóan kommunikálva, a zenéhez és az építészethez hasonlóan úgy
tudott kifejezõ lenni, hogy nem ábrázolt semmit sem. Ezt a Kandinszkij és Kupka által megteremtett mûvészetet, a késõbbiekben nevezik absztraktnak, nonfiguratívnak és konkrétnak egyaránt.
Az absztrakt és konkrét, pontosan egymás ellentétét jelentik úgy, hogy a két ellenkezõ értelmû
terminusnak ugyanarra a mûvészeti tendenciára való vonatkoztatása éles fénybe állítja e par
exellence modern mûvészeti törekvés két alapvetõ jellegzetességét, ami lényegében ugyanannak a karakterisztikumnak két egymással ellentétes aspektusból való megnevezése.
Az absztrakció elvonatkozást jelent. Ennek megfelelõen, az absztrakt elnevezés annak az alap
vetõ jelentõségét hangsúlyozza, hogy ez a fajta mûvészet elvonatkoztat a látványtól, a látható
világot nem ábrázolja többé és ezzel, az ábrázoló jellegû mûvészettel szemben határozza meg
magát, az új mûvészetet. Az absztrakt elnevezésben csak implicit van jelen, hogy a mû a saját
építõelemeibõl belsõ szükségszerûségeinek megfelelõen strukturálódó, a természettel mintegy
párhuzamosan létezõ világ, a mûvész által teremtett entitás és maga is konkrét objektum. Ez a
felfogás, a mûvészettörténetben elõzõleg hegemon szerepben lévõ, a látványt ábrázoló mimetikus mûvek szemléletével való drámai szakítást tekinti a legmeghatározóbbnak, és ennek alapján
nevezi absztraktnak a mûvészeti tendenciát.
Viszont más oldalról közelítve, ha eleve nem ismerjük el annak az abszolút elõfeltevésnek az
érvényességét, amit a klasszikus korok a festészettel kapcsolatban evidenciaként kezeltek, hogy
a festészetnek a látható világot kell ábrázolnia, mert egyszerûen nem tehet mást, ha tehát ezt
nem tartjuk se kiinduló, se viszonyítási pontnak, akkor nem ennek a szemléletnek a meghaladását
látjuk e mûvészeti tendencia legfõbb jellemzõjének.
A konkrét mûvészet23 megnevezés arra teszi a hangsúlyt, hogy a mû nagyon is konkrét a maga
tárgyszerûségében. Tehát nem annak alapján nevezi meg, hogy mit tagad, azaz nem negatíve,
hanem pozitíve határozza meg tárgyát. Nem vitatja azt, hogy ez a mûvészet a látványhoz
képest elvont, de mégsem ezt exponálja, hanem éppen azt, hogy a mû nagyon is konkrét, önálló
entitás (így fel sem merül vele kapcsolatban az az igény, hogy egy másik tõle független dolgot
ábrázolnia kellene) egyszerûen van, mint bármely más létezõ és így a maga tárgyi lététben
nagyon is, és elsõsorban konkrét, mint a világban bármely más objektum.
Éppen ez a konkrét objektumszerûség a legfõbb jellemzõje a mimetikus mûvekkel összehasonlítva, amelyek konkrét tárgyi létüket bizonyos mértékig felfüggesztik azzal, hogy saját tár14
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gyiasságuk transzparenssé válik24, amint magukat, mint „ablakokat” megnyitva önmagukon
keresztül más tárgyakra mutatnak. Tehát, mind az absztrakt, mind a konkrét megnevezés jogos,
hiszen e mûvészetet ugyanazon meghatározó jellegzetessége kapcsán nevezik meg, igaz, hogy
ellentétes oldalról közelítve.
A továbbiakban a tanulmányban az absztrakt megnevezést használom, tekintettel Kandinszkij
ra, aki az általa megteremtett mûvészetet szintén így nevezte.
A közgondolkodás számára az absztrakt mû öntörvényû létének felfoghatatlansága abból
fakad, hogy a közönség nagy részében, soha nem igazolt és soha kétségbe nem vont axiomatikus alapelvként él az a bizonyosság, hogy a képnek vagy szobornak ábrázolnia kell valamit.
Ad Reinhardt amerikai monokróm festõ egyik karikatúrája ezt a problémát tematizálja. Egy
absztrakt kép elõtt álló tanácstalan nézõ szokásos kérdésére, az: „Ez mit ábrázol?” kérdésre, a
kép dühös lesz, és visszakérdez rárivallva a meghökkent nézõre: „Te mit ábrázolsz?”
A karikatúra a nézõ kérdésének az absztrakt mû szempontjából való értelmetlenségét azzal
világítja meg, hogy megfordítja a kérdést és a nézõt arra kényszeríti, hogy választ keressen arra
az abszurd kérdésre, hogy õ maga mit ábrázol.
Ha a teológiai értelmezéstõl eltekintünk, akkor ez a kérdés természetesen nem megválaszolható és a karikatúra éppen ezzel igyekszik beláttatni azt hogy, az absztrakt mûalkotás éppen
olyan semmit nem ábrázoló, független létezõ, mint egy ember. Saját jogán létezõként éppen úgy
egyszerûen csak van, mint maga a nézõje, akinek létezése nyilvánvaló, hogy szintén nem igényel semmilyen további igazolást. Ad Reinhardt karikatúrája az absztrakció kapcsán a modern
mûvészet és a közönség közötti konfliktus egyik legfontosabb alapkérdésére fókuszál és erre „a
kibékíthetetlennek látszó ellentétre a mûvészet és a közönség elvárásai között feszülõ szemléleti
különbségre mutatott rá – ironikus formában”25.
A jelen kultúrájában együtt él egy ábrázoló jellegû, mimetikus elveken nyugvó több ezer éves
hagyomány, aminek formálási elvei és gyakorlata közismertnek tekinthetõ, és egy nem egészen
száz éves a korai modernizmus elsõ nagy generációja által megteremtett konstrukciós elveken
nyugvó, nem ábrázoló jellegû absztrakt hagyomány, ami sokkal kevésbé közismert és elfogadott.
A két drámaian eltérõ formálási szisztéma persze két különbözõ világszemléletet, gondolkodásmódot jelent még akkor is, ha a szembenállásuk kezdeti élessége sokat tompult az
idõk múltán.
A mimetikus elv a görög-római kultúra klasszikus-humanista tradíciójának formálási elve, a
konstrukciós elvû absztrakció pedig a klasszikus avantgarde máig ható hagyománya, amely lényegében éppen a mimetikus képalkotási konvenció meghaladásának szándékával, éppen annak tagadásaként született. Az absztrakcióban a korai modernizmus világlátásának (és vizuális
érzékenységének) lényege nyilvánult meg, amennyiben az absztrakció nem a teremtett világot
kívánta ábrázolni, hanem egy új világot kívánt teremteni.
Annak ellenére, hogy a mimézis és az absztrakció sok tekintetben egymásnak pontosan az
ellentétei mégis van bennük közös mozzanat.
Paradox módon a mimézis nem nélkülözi teljesen az elvontságot és az absztrakció „realizmusáról” beszélni sem teljesen értelmetlen.
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A mimetikus mû öntörvényûsége és a valóságtól való elvontsága.
Egyrészt a látható valóságot és az azt ábrázoló képet, a közgondolkodás teljesen indokolatlanul azonosítja egymással, holott ezek valójában egyáltalán nem azonosak. Igen
gyakori, különösen a köztudatban e viszonylat leszûkítése a dolog és képe dualizmusára,
ezt teszi a vulgáris tükrözés elmélet is, s ezzel egy tõrõl fakad, kép és valóság problémátlan
egybevetése, azonosítása26.
A festészetben az ábrázolás még a lehetõ legnagyobb médium engedte leképezési pontosság esetén is absztrahált lesz némiképpen, hiába a legillúzió keltõbb ábrázolás, a
képen nem lesz se ember, se természet, se anyagok, se ég, se föld, a képen csak színfoltok
lesznek, a képen a médium természetének megfelelõen olajfesték foltok, színes, síkon elterülõ mintázataként jelentkezik az egész látható és fogható, három dimenzióban létezõ
világ. Bármit is gondoljunk, a való világról, az biztosan tudható, hogy nem színes olajfestékfoltok mintázata.
A látvány ábrázolására törekvõ képen nem az objektív valóság van jelen, hanem az adott
médium belsõ természete szerint erõsen átformáltan közvetített optikai kép, amit tovább
módosít az alkotó szemléletébõl fakadó akár akaratlan, vagy öntudatlan, de mindenképpen elkerülhetetlen értelmezés, tehát a kép és valóság nem azonosak egymással.
Az ábrázolásra törekvõ kép is éppúgy öntörvényû, mint az absztrakt kép, még ha a laikus
ezt nem is látja rajta, mert a kép témája teljesen leköti a figyelmét, és azt gondolja, hogy
a látható valóság logikája szerint szervezõdik a kép, holott ez épp fordítva történik. A mû
a saját öntörvényû vizuális logikája szerint szervezi képpé a látható világot.
Az absztrakt és mimetikus mû egyaránt vizuális nyelven kommunikál és ebben az értelemben teljesen mindegy, hogy a kép építõelemei emberi testek, vagy elvont geometrikus formák, a lényeg, ami a képi minõséget meghatározza mindkét esetben ugyanaz, hogy ezek
az építõelemek hogyan tudnak egy szükségszerûnek mondható öntörvényû képi rendbe,
egy öntörvényû esztétikai egységbe szervezõdni.
Az absztrakció „realizmusa”
Az absztrakció „realizmusa” viszont abban áll, hogy sok esetben az absztrakció csak a
látványt utasítja el és nem magát a természetet. Az absztrakció lehet természetelvû akkor
is, ha nem ábrázolja a szemmel látható világ képét, viszont Kandinszkij nyomán arra az
álláspontra helyezkedik, hogy: „A mûvészet csak akkor lehet nagy, ha közvetlen összeköttetésben áll a kozmikus törvényekkel és azoknak rendeli alá magát… ha nem kívülrõl
közeledik a természethez, hanem belülrõl”27.
A természetelvû absztrakció nem vágott el minden szálat, ami a valósághoz köthetõ, hanem csak a kívülrõl látható valóságot nem ábrázolja, éppen azért, mert belülrõl akar a természet lényegéig hatolni, és magát a nem láthatót, a természeti törvényt kívánja láthatóvá
tenni.
A nem természetelvû absztrakció persze visszautasít minden ilyenfajta „realizmust”. Azaz
bármiféle, akár a legáttételesebb kapcsolatot is a természeti valósággal.
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Az abszolút autonóm mû gondolatát Kassák következetesen végigviszi és szakítást követel még a pszichikai tartalmakkal, érzésekkel, érzetekkel is.
„A kép, mint síkon élõ teremtmény semmiféle idegen testre (tehát a képen jelen nem lévõ
testre) nem emlékeztethet és semmit elõ nem adhat”28.
E kategorikus kijelentés rámutat az absztrakt mûvészeten belül elfoglalt két szellemi
pozíció közötti szembenállásra és a lehetséges felfogások különbözõségére.
Bár mind Kandinszkijt, mind Mondriant az érzéki tapasztalat is az absztrakció irányába
vezette (Kandinszkijt a véletlenül fordítva meglátott festmény tárgytalanságának élménye,
Mondriant az Almafák sorozat következetes absztrahálási folyamata), de mûvészetüket
mégis alapvetõen a „neoplatonizmus abszolútum tételezésére” építették29.
A XIX. századi filozófiai és tudományos pozitivizmusban megnyilvánuló materializmussal szembeni reakcióként megjelenõ vallásfilozófiai rendszer a Teozófia, jelentõs hatást
gyakorolt az absztrakt festészet „nyelvújítóira”, Kandinszkijra, Malevicsra és Mondrianra
is. Ahogyan a filozófia területén a pozitivizmus és a teozófia ellentétében az empirizmus
és a spiritualizmus áll szemben egymással, ugyanúgy áll szemben a mûvészet területén a
XIX.századi naturalizmus és impresszionizmus (érzéki megfigyelésre alapozott) látványfestészete és a nagy nyelvújítók absztrakciójának minden individuálison felülemelkedõ spirituális univerzalizmusa.
Az absztrakt festészet a látvány ábrázolását egyrészt azért utasította élesen el, mert a lényegi valósághoz való hozzáférést érzéki tapasztalat útján nem tartotta lehetségesnek. Az
impresszionizmus után a mûvészek nem hisznek már abban, hogy a felszín ábrázolásával
megmutatható a lényeg, hogy a külsõn keresztül megmutatható a belsõ hogy a látvány
nem csak látszat, hanem átsejlik rajta a valóság. Másrészt amint Kandinszkij mondotta:
„ Amikor a vallás, a tudomány, és a morál összezavarodik…. amikor a külsõ támaszok
összeomlanak, akkor az ember tekintete a külsõrõl önmaga felé fordul”30. Kandinszkij
mûvészetében a tekintet befelé, a lélek felé irányul. Kandinszkijnak a német idealizmus,
Hegel, és Schopenauer hatását mutató felfogása szerint a színnek és formának „belsõ
szükségszerûségbõl” kell fakadnia, a zenéhez hasonlóan a lélekben kell rezonálnia, egy
„belsõ hangot” kell megszólaltatnia. Míg Kandinszkíj a befelé figyelés útját választotta,
addig Mondrian szintén a teozófia által inspirálva kontempláció révén kívánt eljutni a változékony külsõ valóságtól, „a változatlan, az egyetemes tudatos felismeréséhez”31. Talán
nem véletlen az, hogy minden individuális, esetleges, partikuláris szempont kiküszöbölése
az univerzális rend, harmónia megteremtésére törekvés és a környezõ és látható valóságon
való teljes felülemelkedés programja éppen az elsõ világháború és az azt követõ válságos
idõszakra esik.32 Talán nem véletlen az sem, hogy az absztrakt mûvészet második felívelése
a második világháború utánra tehetõ. Talán egyrészt a nagy történelmi kataklizmák kiváltanak egy a tapasztalati valóságtól való elfordulást, menekülést, másrészt talán az absztrakt
festõk a világban nem létezõ rendet a mûvészet által kívánják megteremteni és a képek rendjét
kívánják a világban megteremtendõ rend modelljévé tenni.
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Elvi, szemléleti és formanyelvi párhuzamok az építészetben és a
festészetben az avantgarde mûvészet expanziójának és a modern
építészet kibontakozásának idõszakában

A modern építészet kibontakozása, az avantgarde mûvészet expanziójának idõszakára
esett. Az I. Világháborút közvetlenül megelõzõ és az azt közvetlenül követõ idõszak a
nagy társadalmi-kulturális változások, a forradalmak kora, amelyet egyrészt a gépesítés,
az iparosítás, a tömegtermelés kérdései és a technika mûvészetekkel való összekapcsolására irányuló törekvések jellemeztek. Másrészt, az utópisztikus víziók, a jövõ tervezhe
tõségébe, a szellemi-anyagi világ átalakíthatóságába és az ember külsõ-belsõ megváltoztatásába vetett hit határozta meg a kor szellemi arculatát és adta az építészet és a
festészet számára azt a társadalmi-szellemi környezetet, azt a történeti szituációt, amely
ben ugyanazokra a kérdésekre nagyon hasonló válaszok születtek mindkét mûvészeti
ág területén. A korszakot (és ezzel együtt az egész évszázadot) egyrészt a tudomány
és a technika fejlõdése, másrészt a nagy ideológiai viharok befolyásolták, alakították
és kormányozták olyan tragédiák felé, melyeket „a múlt század legjobb ítélõképességû
társadalom tudósai sem láttak elõre”. 1
Az avantgarde mûvészet expanzív természetének megfelelõen céljait az esztétikai szfé
rán túl találja meg és alapvetõen két irányba kísérelt meg egyidejûleg hatást gyakorolni.
A festészet, az elvont szellemi érvényességek világából kilépve az új társadalom, az új
ember megformálásának eszközét látja a mûvészetben, amelynek gyakran nem is esztétikai értékeit, hanem társadalmi hatékonyságát értékeli a legmagasabbra. Az avantgarde
mûvészet expanziója egyrészt a társadalmi-ideológiai-politikai szféra irányába zajlik, a
mûvészeti és politikai avantgarde egy ideig párhuzamosan az utópia megvalósításának
irányába mozog. Másrészt az eredendõen a „funkciónélküli” képzõmûvészet, diszcip
linájának határai közül kilépve az anyagi-tárgyi világ átalakításának céljával a gyakorlati hasznosságához kötött építészet, formatervezés-tárgyalkotás, a praktikum irányába
mozdul el. A konstruktivista mûvészek a festészet határainak az építészet irányában való
átlépése közben a határterületeken olyan alapvetõen új felfedezéseket tettek, amelyek
rendkívüli befolyást gyakoroltak a szemléletét, formanyelvét keresõ, éppen kibontakozó
modern építészetre. Ugyanakkor, az absztrakt festészethez hasonlóan a modern építészetet is ennek a történeti korszaknak szellemi klímája alakítja, az építészet is ugyanarra a történeti szituációra reagált, és mint mûvészeti ág maga is része az avantgarde
expanziónak. Nem csak a festészet építészetre gyakorolt hatásából, hanem elsõsorban a
történeti szituáció, a korszellem a szellemi impulzusok azonosságából fakadnak azok az
elvi, szemléleti és formanyelvi hasonlóságok, amelyek a modern építészetet és az absztrakt festészetet minden korábbinál szorosabban köti össze és a két diszciplina közvetlen
egymásra hatását is lehetõvé teszik.
Mindkét mûvészeti ág hasonló eszmékbõl, ideológiákból meríti energiáit, hasonlóképp
alapproblémája az ipari- technikai civilizációhoz való viszony, hasonló okokból utasítja
el a múltat, hasonlóan merül fel a kollektivizmus és az individuum ellenesség, a tabula
rasa igénye és az új eszmék alapján álló Gesamtkunstwerk lehetõsége. Hasonló célok
érdekében, hasonló módszereket, eszközöket, formanyelvet használ, hasonlóképp jellemzõ az egyszerre jelentkezõ formaszigor és formaérzékenység, az aszketikus attitûd, a
reduktív jelleg és az univerzális modellekben való gondolkodás.
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Gesamtkunstwerk
Az építészet és a képzõmûvészet között nem csak esztétikai értelemben vett összekötõ
kapocs a század elején a világváltoztató utópiákhoz kapcsolódó Gesamtkunstwerk eszméje. Mind Gropius kiáltványa, – melyben az új hit kollektívé felépítendõ katedrálisának
képében újra megjelenik az össz-mûvészeti alkotás víziója – mind Tatlin tornya az 1919-es
évhez kötõdik. Mindkettõjük elképzelése a kor szellemi és gyakorlati igényeit összegezve
kívánt új egységet, új szintézist teremteni. Tatlin tornya egyszerre volt hasznos rendeltetésû
épület és a korszak eszményeit, utópisztikus elképzeléseit, világfelfogását térbe fogalmazó
szobor – emlékmû, és Gropius koncepciója szintén egyszerre tartalmazott, rendkívül gyakorlatias és teljesen utópisztikus elemeket.2 A Bauhaus vonzerejét azonban elsõsorban
nem gyakorlatiassága adta, a hallgatókat az utópia vonzotta. „Özönlöttek a fiatalok
– írja Gropius – és nem azért, hogy funkcionalista lámpákat tervezzenek, hanem hogy
részesei legyenek egy közösségnek, amely az új embert készül megteremteni a környezetével együtt”.3
Az „ Új hit”, amirõl Gropius beszél, és aminek jegyében Tatlin tornya - a III. Internacionálé
emlékmûve – is épül az elveszett szellemi centrum helyén tátongó ûrt kívánja betölteni. Azt
a szemléleti egységet kívánja a forradalmi eszme, az új „kvázi vallás” szellemi erõterében
épülõ Gesamtkunstwerk révén újra megteremteni, ami a premodern korszak idején még
megvolt, ami a mûvészetek és az építészet szintézisét is megteremtette a mítosz és a ka
tedrálisok korában mielõtt még „minden egész eltörött” volna.
„A modern Gesamtkunstwerk mítosz és vallás egy mítosz és vallás utáni korban”4, ezért
is jelenhetnek meg a Bauhaus manifesztumában a középkorra való utalások.
Azt a szemléleti egységet, amely a vallásos korokban adott és magátólértetõdõ volt,
a modern építészek és a konstruktivista mûvészek a Gesamtkunstwerk révén megkísérlik
újra megteremteni és erre vonatkozó elképzeléseiket általános, sõt kizárólagos érvényûvé
tenni, annak ellenére, hogy ennek a mindenkire vonatkozó szemléleti egységnek a feltételei a modernitás körülményei között a legkevésbé sem adottak. „S innen adódik a kollektivizmus ami valójában csupán az esztétikai totalitás képzet elterjesztésére hivatott; azaz
nem egy eleve meglévõ kollektív egység hordozója, hanem egy alapvetõen egyéni totalitás
képzet kollektív érvényûvé tételének harci eszköze”5. A forradalom utáni néhány év „csodavárása” után Németországban változott a szellemi klíma, és - ahogy Schlemmer mondta
- a katedrális eszméje háttérbe szorult és a praktikus szempontok, a tárgytervezés kerültek
elõtérbe.6 Amikor a nagy társadalmi változások idõszakában a mûvészet világváltoztató
programja realizálhatónak látszik, akkor az utópisztikus elképzelések, a mû társadalmi
hatékonyságának szempontjai elõtérbe kerülnek a praktikus meggondolások, az esztétikai,
formai kérdések háttérbe szorulnak.
A forradalmi idõszak elmúltával, amikor a mûvészet világváltoztató erejébe vetett hit
megrendül, akkor az utópia szorul háttérbe és a gyakorlatias megfontolások mellett, az
esztétikai szempontokra és a stílus kérdésére kerül a nagyobb hangsúly. A Bauhausban,
ahogyan az idõ múltával az utópia szükségszerûen háttérbe szorult, egyre inkább a tárgyformálás, az autonóm mûvészetektõl az alkalmazott mûvészetek irányába való elmozdulás
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vált meghatározóvá. Ugyanakkor, egyúttal a tárgyak esztétikai puritanizmusa és funkcionalizmusa a vásárlók számára stílusként – a Bauhaus stílusként –jelentkezett és nem egy új
értékrend és életforma és világszemlélet megnyilatkozásaként értelmezték. Ha az alkotók
tiltakoztak is, de a vásárlók elvégezték azt az „ideológiai redukciót”, ami a mûvészetet a
társadalmi hatékonyság illúziójának szertefoszlása után visszahelyezte az esztétikai szfé
rába.
Amerikában ehhez hasonló „ideológiai redukció” során helyezõdött vissza a társadalom
átalakító céljaitól megfosztott modern építészet az esztétikai szférába és vált (nemzetközi)
stílussá. A modern építészet és festészet meghatározó mestereinek nagy része egyaránt
több mûvészeti ágban alkotó „Gesamtkunstwerkman” volt. Malevics fest, plasztikákat
készít, tárgyakat tervez, tanít és elméleti munkássága is jelentõs.
Le Corbusier építész, festõ, aki saját épületeiben muraliákat is készít, a purista kiáltvány
társszerzõje, az Espirit Nouveau szerkesztõje, könyvek írója.
Mies van der Rohe és Gropius építészeti munkásságuk mellett tárgytervezéssel, elméletírással is foglalkoznak és mindketten önálló plasztikai jelként funkcionáló, a szobrászat
és az építészet határán álló emlékmûvet is készítettek.
A De Stijl köréhez tartozó alkotók is több mûvészeti ágban dolgoztak, Picasso és Dali
közismerten sokoldalú mûvészek, Duchamp festõként és gondolkodóként egyaránt jelentõs,
Moholy-Nagy a festészettõl a mobil szobrászaton, a fotón, a filmen keresztül a tipográfiáig,
az elméletírásig és a design-ig ívelõ életmûve is a mûvészeti ágak közötti átjárhatóságra
mutat rá.
Technicizmus
A modern építészet és az avantgarde képzõmûvészet számára egyaránt meghatározó a
technikához való viszony, jellemzõ a technicista szemlélet, amely a különbözõ alkotóknál
a technika által való inspiráltságtól a doktriner technomániáig különbözõ idõszakokban
különbözõ mértéket ölt.
A technika (és az ennek révén elérhetõ egyre növekvõ sebesség, a közlekedési eszközök
fejlõdése) - ahogyan Paul Virillio rámutatottt7-, alapvetõ filozófiai problémákkal kapcsolódik össze és meghatározza a történelem alakulását, a gazdaság fejlõdését, befolyásolja
a társadalom rendjét, (sebesség osztályok léteznek, amelyek megfeleltethetõek gazdasági
osztályoknak), a városok fejlõdését, a kultúra, ezen belül az építészet és a mûvészetek
alakulását.
A századelõn felnövekvõ generációknak meghatározó alapélményévé váltak a technikai
fejlõdés soha korábban nem tapasztalt szenzációi.
„A bölcsõmet gõzgép ringatta – írja El Liszitzkij - alig voltam öt éves, amikor Edison
fonográfjának gumi csöveit elõször a fülembe dugtam. Nyolc voltam, amikor az elsõ villamoskocsi után futottam Szmolenszkben…Néhány évvel késõbb Németországban Zeppelin lég
hajók szálltak a fejem felett és repülõgépek bukfenceztek a levegõben”8. A léghajók lebegése,
a repülõgép, a repülés és egyáltalán a gravitáció legyõzése, a technikai eszközök által elért
soha nem tapasztalt sebesség lenyûgözte a kor mûvészeit és építészeit egyaránt.
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Malevics saját mûvészetének ihletõ környezetét „valóságát” is a repülõgépek, az aviatika
világában találja meg9.Súlytalan és anyagtalan formái energiahalmazokként áramlanak és
repülnek a földi légkörön is túljutva az interplanetáris térben. El Liszitzkij hasonló szellemben dolgozva az un. Repülõépítészet terveivel kísérletezett.
„Építészeti szempontból belehelyezkedtem a repülõgép konstruktõr szellemi állapotába”
– írja Le Corbusier10– és a repülõgépek mellett az autók, az óceánjárók, és általában a
gépek funkcionális esztétikáját tekinti „az új, tiszta, világos, áttekinthetõ, egészséges építészet” számára inspiráló példának. Ahogyan már szó esett róla, Apollinaire is elsõként
említi a tisztaságot a képzõmûvészeti erények között és szintén a világosság és a fény
szeretetérõl ír.11 Malevics arra is rámutat, hogy a Cézanne-i kultúra vidéki közegével szemben a kubizmus és a futurizmus „az ipari feszes környezet mûvészete”12. Az ipari feszes
környezet mûvészete a purizmus is, ide tartozik Le Corbusier purista gépesztétikája és
Malevics saját mûvészetét a szuprematizmust is ebbe a kategóriába sorolta. Ide tartozik
Mondrian neoplaszticizmusa, a De Stijlhez, a Bauhaushoz és az orosz konstruktívizmushoz
kapcsolódó építészek és képzõmûvészek tevékenysége.
Az „ipari feszes környezet mûvészete” a modern építészet is és a modern építõanyagok,
a beton, az üveg, a fém is ehhez az ipari környezethez kötõdnek „urbánus egzisztenciával” bírnak13 A gépesztétika összekötõ kapcsot jelent az eltérõ hangsúlyokat kitévõ,
esetleg egymással súlyos konfliktusokba keveredõ, de mégis rokon szellemû alkotók és
mûvészeti irányzatok, továbbá az építészet és a képzõmûvészet között.
A purizmus a gépet szimbólumnak tekinti, mint abszolút tökéletes tárgyat, ami nem tûr
meg magán semmiféle fölösleges, mûködéséhez szükségtelen elemet sem. A purista mûalkotás kizárja a legcsekélyebb véletlenszerûséget is. A mû szükségszerû egységbe szervezett
formarelációk architektúrája, ami tökéletes tárgyilagosságot követel és kevés egyéni bea
vatkozást enged meg. A lakás, a ház gépként való felfogása ugyanakkor profanizálja
az emberi lakóhely eszméjét, végleg megtagadva annak hagyományos értelemben vett
kozmologikus eredetét. Egy hosszú, az európai kultúrában zajló vallásos világképek széthullását kísérõ deszakralizálódási folyamat végpontján – ahogyan Mircea Eliade leírja – a
modernitás szellemi klímájában a tér és idõ elveszti korábbi szentségét, az épület és város
a keresztény mitológiához kapcsolódó kozmológiai szerkezetét.14 Az „imago mundi”, az
„axis mundi”, az „imitatio dei” építészethez kapcsolt fogalmai és a szent középpont elenyésznek. A kozmosz-test-ház analógia, a ház testszerû zártságának, tengelyre fûzött szimmetriájának, antropomorf struktúrájának megszûnésével érvényét veszti.
A modern építészet és a konstruktivista mûvészet (az idealista szárnyat leszámítva) profán
térben és idõben igyekszik megkonstruálni a jövõt, az új világrendet és annak új architektúráját.
„A konstruktív mûvészet szakított a transzcendentalizmussal” – írja Kállai Ernõ és MoholyNagy, Péri és Kemény által aláírt nyilatkozatban15 kollektive is elhatárolódnak „a társadalmi
formák felett … kozmikus távlatokban lebegõ mûvészettõl”16, ami nyilván a konstruktivizmus
idealista szárnyától elsõsorban Malevics spiritualizmusától és anti funkcionalizmusától való
elhatárolódást jelenti.
„Korunk minden törekvése profán feladatokra irányul. A misztikusok fáradozásai epizó23
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dok maradnak”-írja Mies van der Rohe.17 Le Corbusier az expresszionizmus spiritualizmusa
kapcsán „Akut neuraszténiáról, zavarodottságról, fájdalmas lelkek építészetérõl beszél”18.
Nem csak az építészetet és az alkalmazott mûvészetet változtatták meg alapvetõen, de
a századelõn „a festészetbe is betörnek a gépek, és az automaták”. Marcell Duchamp,
De Chirico és a futuristák mellett az egyik elsõ és talán legnagyobb hatású képviselõje
annak a gépesztétikának, ami azután széles körben inspirálta a kortárs képzõmûvészetet.
Mechanikai szerkezetek jelennek meg ez idõ tájt Picabia, Hausman rajzain és Schwitters
kollázsain. Duchamp-nak „nem az a szándéka, hogy úgy fessen, mint egy gép, hanem,
hogy a gépet használja fel a festészetben”19. Az elsõ ready made, a „Biciklikerék”, amely
a gépesztétika körébe tartozónak látszik, ugyanakkor csak felszínes kapcsolatot tart ezzel
a gondolatkörrel, lényegét tekintve nem ebbe az irányba mutat, hanem a mûtárgy kontextus
változásával és a mûvészet újra definiálásával összefüggõ kérdéseket veti fel. Ugyanakkor
Duchamp nõi gépezetei, optikai gépei és fõképp enigmatikus fõmûve a „Nagy Üveg”
pontosan ezt a kérdéskört tematizálja. A „Nagy Üveg” fõalakja a Menyasszony, amelynek
Duchamp által adott leírásából kiderül, hogy az az antropomorf gépi konstrukció, amit a
mûvész ismertet, egy újfajta szemlélet és szépség megnyilvánulása egy olyan korban, amit
a technika ural.
„A Menyasszony ’motor’, gépi motor, robbanómotor, ugyanakkor élõlény is, amelynek
mozgását vágy irányítja. ’Szerelmi üzemanyaga’ egyfajta ’autómobilin’, mely a gyenge
hengerû motorban elosztottan és konstans élete ’mágneses vágy’ szikráival érintkezésbe
kerülve robban, s kibontja a vágya végpontjához érkezett szüzet”.20
Duchamp ironikus módon a gépek és a technológia nyelvén beszél a szerelemrõl, mintegy gépesítve azt.
….”Mi valamennyien hittünk a gépben - írja Philip Johnson21 – a gép meghatározta a XX.
század esztétikáját”. A gépesztétika újabb és újabb alakban mutatkozott meg a kubizmus,
a futurizmus, szuprematizmus, De Stijl, a purizmus, a konstruktivizmus, a Bauhaus köréhez
tartozók mûvészetében és a modern építészetben egyaránt. Mies van der Rohe számára „a
technika a modern ember kulturális megnyilatkozása” és építészetében „a technika monumentalizálására” tesz kísérletet.22 Gropius nemcsak, hogy alkalmazza az új anyagokat és
az ipari technológiát, hanem elsõ legjelentõsebb épületei maguk is gyárépületek. Gropius
a Bauhausban programként hirdeti meg a mûvészet és technika Új Egységét, amely a korábbiakhoz képest a hangsúlyt az individuális kibontakozásról a kollektív alkotómunkára,
az alkalmazott mûvészetekre és az iparral való kapcsolat keresésére helyezte. A Bauhaus
programjának a konstruktivizmus felé való eltolódása az expresszionizmus introveltáltabb
világához kötõdõ Itten felmondását vonta maga után. A helyére érkezõ Moholy-Nagy
maga is az új, a korra jellemzõ mérnök-mûvész-technikus típus egyik megtestesítõje, aki
a technika mûvészeti alkalmazásának lehetõségeit kutatja. Moholy-Nagy mûvészetének
irányultsága teljesen egybeesett a Gropius által meghirdetett „Új Egység” programjával
és a fiatal mûvész a késõbbiekben is végig támogatója maradt Gropius elképzelésének,
amely a technika és a mûvészet összeegyeztetésére, szintézisére irányult. Moholy-Nagy
egy iparilag fejletlen mezõgazdasági országból Németországba érkezve, feltétel nélkül
csodálta a gépkorszak és a technika új világát. Ez a technika által teremtett világ, a mo
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dern nagyváros világa volt az, ami Moholy-Nagyot a kezdetektõl élete végéig inspirálta.
„ Moholy-Nagy mûvészetében a nagyváros és a modern technika millió mozgás és formalehetõségén és valóságán érzett ujjongás egy új világ hirtelen fölfedezése…23.itt a modern
gépek mechanikája és mozgásrendszere válik mûvészetté – írja Kállai Ernõ, aki késõbbiekben a szellemi klíma változásával bírálja is a mûvész „doktríner technomániáját”. MoholyNagy az „ipari feszes környezet” a „második természet” kegyetlen világát. „A nagyváros
dinamikája” címû film tervében fejezte ki, amelyben az avantgarde technicista attitûd és
annak minden vonatkozása átütõ erõvel mutatkozik meg. A filmtervben a gépesztétika és
az ahhoz kapcsolódó mozgás analízis jelenik meg olyan differenciált módon, ahogyan
Moholy-Nagy a késõbbiekben soha nem éreztette ennek az ipari világnak a kegyetlen oldalát. Telefonképeit korábban a festészettõl idegen, de az építészek és designerek számára
nagyon is ismerõs módon négyzethálós papírra készítette el, gyári színkártyák alapján
határozva meg a színeket és telefonon rendelte meg és gyártatta le a mûtárgyat anélkül,
hogy a kivitelezésükben részt vett volna, vagy az üzem munkatársaival találkozott volna.
Moholy-Nagy gesztusában a technika és mûvészet közelítésének szempontjából radikális
újdonság az, hogy a festészet területérõl korábban távol tartott, de az ipari termelésben el
kerülhetetlen szabványosítást beemelte a nagymûvészetbe, és lényegében (kockás papíron
lerajzolt) szabványformákat, szabványszíneket, szabványtechnológiát, szabványanyagokat alkalmazva hozott létre szabványméretû „grand art” körébe sorolt mûalkotást, amire
korábban nem volt példa. Moholy-Nagy csak két példányt gyártatott le, de a módszerben
benne van a sorozatgyártás lehetõsége, ami a festészeti alkotások ipari elõállításának elvi
lehetõségét veti fel és, amely lehetõséggel Moholy-Nagy próbaképpen sem élt. Ugyanakkor
ezen a ponton a modern építészet tovább haladt, de a sorozatgyártott házak és a házgyár
ideája nem váltotta be a hozzáfûzött reményeket.
Tradíció ellenes érzület.
Mind a modern építészetben, mind az avantgarde képzõmûvészetben a kezdetektõl fogva
erõteljesen nyilvánul meg a múlt és tradíció ellenes érzület. Egy teljesen új világ és mûvészet
szemlélet érvényre juttatásának, egy teljesen új esztétika és formanyelv megteremtésének igénye átütõ erõvel jelentkezik mindkét mûvészeti ágban a XX. század elején. Az új szellemet nem
lehet a régi nyelven kifejezni és a kifejezõ eszközök radikális megújításának programja is napirendre kerül mindkét diszciplinában. A tradícióellenes érzület ugyanakkor nem feltétlen azt
jelenti, hogy az elmúlt korok mûvészetét a modern mûvészek és építészek nem becsülik, hanem
azt, hogy ezt a hagyományt a saját korukban folytathatatlannak tartják, mert a korszellem változásával igazságtartalmát elvesztette, mert a formanyelv elhasználódott és nem hordoz már
új információt. Le Corbusier, Mies, Gropius, Mondrian, Malevics, El Liszitzkij, Moholy-Nagy
írásaiban a múlttal való radikális szakítás nem a múlt értékeinek megkérdõjelezését jelenti,
hanem a múlt követésének elutasítását. Felfogásukban nem a stíláris-formai elemek átvétele,
ami összeköti a múltat a jelennel, hanem a mindenkori kor szellemének kifejezése az, ami a
különbözõ korok mûvészetében a közös pontot jelenti.
„Az építõmûvészet mindig a kor térbefoglalt akarata nem más” – írja Mies.24 Le Corbusier
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elmélyülten elemzi Parthenon-t, a római építészetet, Michalangelo építészeti elképzeléseit,
de stiláris elemek átvételét elképzelhetetlennek tartja. A mégis meglévõ kontinuitást a
pontosságban a kivitelezés tökélyében jelöli meg.25 Malevics írásaiban Giotto, Rubens,
Rembrandt, Millet, Cézanne, Braque és Picasso nevét sorolja fel, mint akik „halhatatlan
abszolút értékeket teremtettek”, de nem hagy kétséget a felõl, hogy saját korában a szuprematizmust tartja a korszellem adekvát kifejezésének.26
Mondrian „Természetes és absztrakt valóság” c. neoplatonikus dialógusában röviden
érinti az avantgarde törekvések kapcsán mindig élesen felvetõdõ destrukció-konstrukció
problematikát. „A széprõl alkotott elképzelés önmagát pusztítja el, amikor elér fejlõdése
végpontjához….gyengeségbõl nem akarják, vagy nem merik szétrombolni a széprõl alkotott elképzelést, mely valóban megérett az idõ szellemében, és amelyik elérkezett a fejlõdése végéhez és így elfoglalja azt a helyet, melyhez az új életnek van joga. Az ember ép
annyira pusztító, amennyire alkotó és megõrzõ lény – az egész ókori filozófia ilyennek
festi le õt a korábbi korokra hivatkozva”- írja.27 A modern mûvészetre a korábban leírtakkal együtt is rendkívül jellemzõ a harsány vagy áttételes múlt ellenesség, aminek kapcsán
mind az építészetben – ez különösen a város építészetben vetõdött fel élesen - mind a festészetben felmerül a törlés, a „tabula rasa” eszméje. A modern mûvészet szemlélete az új
megjelenéséhez természetesen kapcsolja hozzá a régi pusztulását, a (forma)teremtéshez a
(forma)rombolást. A modern mûvészet messianisztikus attitûddel bír és a „messianisztikus
tudat a megváltást soha nem békés átmenetként, hanem mindig is katasztrófaként képzelte
el. Minden el kell, hogy pusztuljon ahhoz, hogy utóbb létrejöhessen egy új világ”.28
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„Le a mûvészettel! Éljen a mûvészet!” – kezdi Kassák Képarchitektúra manifesztumát29
egy látszólagos ellentmondással, ami rávilágít az avantgarde kettõs természetére, amelyben destrukció és konstrukció, rombolás és építés elválaszthatatlanul kapcsolódik össze.
Kassák – a dadaizmus nyomán – a mûvészet fogalmát egyrészt azonosítja a régi mûvészettel, amelynek pusztulását kívánja, másrészt annak ellenlábasát az új mûvészetet a
dadaistákkal ellentétben nem anti-mûvészetnek (hanem a radikális szakadás ellenére a foly
tonosságot is tisztán látva) szintén mûvészetnek nevezi és ezen új mûvészetnek, viszont a
virágzását kívánja. Az avantgarde mozgalmak a modern építészeti mozgalmat is ideértve,
a köztük lévõ minden jelentõs különbség ellenére abban megegyeznek, hogy a tabula
rasa, a zéró ponthoz való visszatérés és az onnan való teljes újrakezdés eszméje, központi
jelentõséggel bíró kikerülhetetlen pontja gondolkodásuknak és mûvészetszemléletüknek.
„Átalakítottam magam a forma zéró pontján” – írja Malevics30– és 1915-ös kiállításának
címe a „0 –10” is a szuprematizmus 0 pontból való indulásának, semmibõl való megszü
letésének jelentõségét hangsúlyozta. „A Bauhaus a nulláról indult – írja Breuer Marcell31 - a
Bauhus eszméje a nulláról való kezdés volt.” A zéróponthoz, a tisztalaphoz való visszatérés igazi
súlyát az adta, hogy nem csak a mûvészeti tradíciókkal való szakítást, hanem elsõsorban annak
esztétikai vetületein keresztül a hagyományos társadalmi értékrend és életforma radikális elutasítását és destrukcióját is jelentette.
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„Mi magunk akarunk mindent megteremteni – írta Hausmann a dadaista programban32
és ez az attitûd a látszólag legtávolabb álló avantgarde mozgalommal, a konstruktivizmussal is összekötötte a dadát, ahogyan Van Doesburg, (aki a De Stijl – en kívül dadaista
lapokban is publikált és szoros kapcsolatot tartott fenn a dadaistákkal) személyében is
összekötötte a két mozgalmat.
„A képarchitektúra azt hiszi magáról, hogy egy új világ kezdete” – írja Kassák33, amivel
szintén rámutat a kezdõpontra, ahonnan az új világ kezdõdik, és ahol a régi végzõdik. A
kezdõpontra, ahol a régi világ kiürült értékei szükségképp vagy lerombolásra, vagy átértékelésre kerülnek.
Az értékek átértékeléséhez, pláne lerombolásához pedig, még ha önmagukat túlélt értékekrõl is van szó, keménység kell, „a kalapács keménysége” – ahogyan Nietzsche mondja. „…Legyetek kemények – írja a Zarathustrában és az Ecce homo-ban – minden alkotó
kemény”.34
Az a kemény hang, amit Malevics megüt az „individuum citadelláinak” szétverését szorgalmazva, vagy Mies hideg hangja („az egyén sorsa már nem érdekel bennünket”), vagy
az a keménység, ahogy Le Corbusier Párizs egy részének eltörlését tervezi, hogy „a helyén és nem másutt építhesse fel álmai konstruktivista városát,” rámutat az építészeket
és képzõmûvészeket elválasztó minden különbséget felülíró, minden mûvészi zsenialitás
mögött meglévõ attitûdbeli azonosságra.35 A radírról nem csak Aragon álmodott,36 a törlés
az avantgarde gesztusa. A törlésnek ugyanakkor, ha az gesztusszerû, akkor saját logikája
van: minél értékesebb dolgot kell eltörölni, mert az adja meg a gesztus értékét.37
A tabula rasa szorongtató élménye („engem is félelem sõt szorongás tölt el” – írja Malevics),
a teljesen új és ismeretlen világ felé való elszánt elõretörés, amikor minden korábban ismert
támpont eltûnik, és körös-körül csak ûr – Nietzsche szerint tenger, Malevics szerint sivatag
- azonos módon jelenik meg a filozófiában és a mûvészetben: a semmi vákuma azonban
mindkét esetban magában hordozza a reményt, hogy ez a semmi mindenné válhat.
Nietzsche a Hajnalpir-ban a morális értékek átértékelése kapcsán, Malevics csaknem  50 év
múltán a Tárgynélküli világ –ban az esztétikai értékek átértékelése kapcsán hasonlóképpen meg
rendítõ erõvel írja le az élményt, a felfedezetlen tájakon járó alkotó élményét.
„Mi a szellem léghajósai! – írja Nietzsche –...merész madarak, akik kirepülnek a távolba, a
lehetõ legtávolabbra, persze! Lesz majd egy pont, ahol nem tudnak tovább röpülni, s leereszkednek egy árbócra, vagy egy nyomorúságos szirtre…. De senki ne higgye, hogy elõttünk ne lennének még végtelen szabad utak… ! Más madarak majd tovább repülnek…nálunk hatalmasabb
madarak rajai eljutnak oda, ahova mi is törekedtünk, s ahol minden csak tenger, tenger, tenger!
És akkor merre tovább? Át akarunk szállni a tengeren? Merre szólítanak minket ezek a hatalmas
vágyak, amelyek minden vágynál többet érnek nekünk? Miért éppen ebbe az irányba, arra, ahol
eddig az emberiség minden napja lehanyatlott? Egykor majd talán rólunk is azt mondják, hogy
Nyugat felé kormányozva egy Indiát reméltünk elérni, de az lett a sorsunk, hogy a végtelenségben
megbuktunk? Vagy talán, testvéreim? Vagy?”38
„A mûvészetnek a tárgynélküliség magasságába való felemelkedése fáradalmas és
gyötrelmekkel teli… ám mégis boldogító – írja Malevics. Mind messzebb és messzebb
marad mögöttünk a megszokott ….mind mélyebbre süllyednek a tárgyi világ körvonalai;
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s így megy ez lépésrõl lépésre, míg végül a tárgyi fogalmak világa – [minden, amit sze
rettünk, és amibõl éltünk] többé már nem is látható. Nem létezik többé a valóság hasonmása, nincsenek már eszmei elképzelések – nincs már semmi csak a sivatag!
A sivatagot azonban betölti a tárgynélküli érzet szelleme, amely mindent áthat”.39
Kulturális internacionalizmus.
Az avantgarde építészetre és festészetre egyaránt jellemzõ az univerzális érvényû mo
dellekben való gondolkodás, a nemzeti, népi, kulturális kereteken, különbségeken való
felülemelkedés igénye, és ennek megfelelõen a kultúra internacionális jellegének hangsúlyozása.40 A századelõn az európai kulturális centrumokba, Párizsba, Londonba, Berlinbe a legkülönbözõbb és legtávolabbi országokból érkeznek mûvészek.
A képzõmûvészet területén a kubizmus volt az elsõ irányzat, amely különbözõ nemzetiségû mûvészek munkássága nyomán bontakozott ki. A francia Braque, Delunay, Duchamp, Leger, Metzinger, Ozenfant mellett a spanyol Picasso, Gris és Gonzalez, a svájci
Giacometti és Le Corbusier, a román Brancussi, a lengyel Apollinaire és Zadkine, a magyar
Csáky és Réth (csak a legismertebbeket említve) azok, akik meghatározó szerepet töltöttek
be a kubizmus történetében.
A közlekedési eszközök a század 20-as éveiben már olyan fejlettségi színvonalat értek el,
hogy Oroszországból, Kelet-európából, Amerikából, Japánból már nem jelentett a korábbi
korokhoz mérhetõ problémát az, hogy valaki eljusson Párizsba, vagy Berlinbe. Európai
folyóiratokat meg lehetett rendelni akár Afrikából és például a német Der Querschnitt címû
lapban Mies van der Rohe modern építészetrõl leírt gondolatai, Rilke és Thomas Mann
írásaival együtt akár egy afrikai ültetvényen is olvashatóak voltak néhány hét késessel. A
század elején erõteljesen indul meg a mundializálódás folyamata.
1927-ben a Guggenheim ösztöndíjjal Párizsba érkezõ fiatal japán-amerikai szobrász
Isamu Noguchi a már hírnevet szerzett Constantin Brancusi mûhelyében dolgozik és a
román szobrásznál töltött hat hónap alatt életre szóló szellemi impulzusokat kap. A 20-as
években hoszszabb-rövidebb ideig Párizsban él az amerikai Ezra Pound, Scott Fitzgerald,
Gertrud Stein, Ernest Hemingway, az ír James Joyce, a holland Piet Mondrian, az orosz
Chagall, késõbb Kandinszkij és számtalan mûvész a világ minden részérõl, köztük ma
gyarok is.
Mig a nyugat-európai és amerikai mûvészek szabad akaratukból választották Párizst, addig a kelet-európai régiókból nagyon gyakran politikai okokból kényszerültek emigrációba
a mûvészeti avantgarde prominensei.
Az orosz forradalom elõtt a politikai avantgarde vezetõi Lenin, Trockij és Lunacsarkij is felbukkannak Párizsban. Lenin Zürichben inkognitóban a Cabaret Voltaire utcájában lakik és a
legenda szerint nevezetes sakk játszmát vív a mûvészeti avantgarde vezetõ alakjával, a dadaista Tristan Tzara-val.42 A Magyar Tanácsköztársaság bukása után Kassák és köre bécsi emig
rációba kényszerül, Moholy-Nagy elõször Bécsbe, majd Berlinbe távozik, késõbb a Bauhaus
tanáraként Weimarban, majd Dessauban dolgozik. Kandinszkij szintén a Bauhausban vállal
tanári állást, de megfordul Berlinben és élete utolsó idõszakát Párizsban tölti.
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A Bauhaus tanári kara és hallgatósága egyaránt nemzetközi volt és Van Doesburg is
egész Európában propagálta a De Stijl eszméit és magát a lapot, amely nemzetek feletti orgánuma lett a modern mûvészeti gondolkodásnak. A folyóiratban Leiden-AntverpenPárizs-Róma kerül megjelölésre, mint azok a városok, ahol a lap megjelenik, (ezzel együtt,
a példányszám mindössze 400-700 között mozgott).43 A különbözõ nemzetközi kiállítások
és konferenciák alkalmat adtak a nemzetközi szcéna egymással lazább-szorosabb kap
csolatot tartó tagjainak a folyamatos érintkezésre, még ha viszonyuk nem is volt minding
felhõtlennek mondható.
Az 1922-ben megrendezett, Weimarban összehívott Nemzetközi Konstruktivista Konfe
rencia delegátusainak fotóján ott látjuk együtt Van Doesburgot, El Lisszitzkijt, Tzarát és
Moholy-Nagyot. El Lisszitzkij részt vett a Mies által finanszírozott G csoport munkájában és
a Weissenhofsiedlung felépítésére Mies által meghívottak Le Corbusier, Oud, Taut, Gropius
más építészekkel együtt szintén nemzetközi csapatot alkottak.
Ha Le Corbusier életútját nézzük, aki épít Franciaországban, Németországban, DélAmerikában, Indiában, vagy Breuer Marcellét, aki Magyarországon születik, Bécsben jár
egy évet a Képzõmûvészeti Akadémiára, azután a Bauhausban tanul, majd tanít, késõbb
Svájcban, Angliában, végül Amerikában dolgozik; mintha jóval késõbb a század végén
megvalósuló és a nemzetközi mûvészeti szcéna szereplõit jellemzõ alkotói élet és magatartásforma elõképeit láthatnánk bennük megvalósulni a XX. század elsõ felében.
Redukció
A modern építészet formateremtõ mesterei és az absztrakt festészet nagy „nyelvújítói”
között további összekötõ kapocs az esztétikai puritanizmus és a formai-strukturális reduktívizmus.
A „kevesebb több”, „kevés is sok”, „lemondás ad” aszketikus axiómái egyaránt a redukció paradoxonára mutatnak rá: minél többet hagyunk el, annál többet nyerünk.
A redukció az építészetben és a festészetben is az egységre, a képletszerû tisztaságra
és az egyetemes érvényû törvényszerûségek megragadására való törekvés eredménye.
Az azonos történeti szituációra reagáló modern építészet és mûvészeti avantgarde egy
általános, sõt kizárólagos érvényû, helytõl és kontextustól kevéssé függõ, illetve helytõl és
kontextustól függetlenül adaptálható modellekben gondolkodott. A személytelenség – ami
az individuális fölé való emelkedés célkitûzésébõl fakadt – éppúgy megjelenik Mondrian
vagy Malevics képeinek hûvös geometriájában, az emberi kéz, az ecsetnyomainak teljes
eltûntetésében, mint a modern építészet szigorú sztereometrikus formáiban vagy beton, fém
és üveg felületeinek homogén, személytelen, indusztriális jellegében. A geometrikus absztrakt formanyelvi modell, a nyelv analízise, és fokozatos formai-strukturális redukció révén
jön létre, ahogyan azt Mondrian Almafa sorozatán, Bart van der Leck és Van Doesburg
sorozatain pontosan látható, vagy ahogyan Malevics „A lappangó elem” címû írásában
Cezanné-tõl a szuprematizmusig végig követhetõ. Míg a kubizmus elvégezte a tér analízisét,
a futurizmus a sebesség, a mozgás analízisét, addig az absztrakt festészet a formanyelv tudatos analízisébe kezdett.
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Malevics gondosan analizálta Cézanne és a kubizmus festõi nyelvét és azután eljutott a
szuprematista formanyelv extrém reduktivitásáig, a fehér alapon fehér négyzet zérópontjáig.
Ennek a radikális nullapontig visszamenõ reduktív szemléletnek építészeti megfelelõje Adolf
Loss Steinerháza.44
Kollektivizmus és individuum ellenesség
„Az egyén mindinkább veszít jelentõségébõl, sorsa már nem érdekel minket. A meghatározó
teljesítmények minden területen személytelenek, alkotójuk többnyire ismeretlen” – írja  Mies
van der Rohe.45
„ Az új kifejezési módok csak akkor lesznek életteliek, életképesek a jövõben, ha döntõ módon az egyetemes kifejezését érvényesíti az individuálissal szemben”-írja Mondrian.46
Míg Mies azt mondja, hogy objektív okokból az individuum térvesztése zajlik, addig Mondrian
a jövõ érdekében az individuális kifejezésmódok visszaszorulásának szükségességérõl beszél.
Malevics ennél is továbbmegy és az avantgarde-re jellemzõen az esztétikai cselekvést direkt
módon a társadalmi cselekvéshez kapcsolva, azt mondja, hogy „bûnös dolog” az, hogy
az individuum meg kívánja védelmezni magát „a tömegek általános egyenlõségében való
feloldódástól”, ezért az individuum „citadelláinak szétrombolása minden ember feladatává
kell, hogy váljon”. Ezen túlmenõen helyesli a társadalomban ez irányba tett lépéseket „mivel
az általános egyenlõség megvalósításával minden nemzeti, népi, kulturális különbségnek is
el kell tûnnie, azaz a tiszta tárgynélküliség felé kell haladnia”.47 A nagy társadalmi-kulturális
változásokhoz kapcsolódó expanzív mûvészeti avantgarde egyik jellemzõ vonása a kollektivista attitûd és az ehhez kapcsolódó individuum ellenesség, ami a festészet és az építészet
területén egyaránt megfigyelhetõ a századelõn. Valamennyi mûvészeti ágban megjelenik az
igény az egyéni szempontokon felül emelkedõ univerzális törvényszerûségek és igazságok
megfogalmazására, a saját diszciplina határain és az egyéni alkotói gyakorlaton túlmutató
kollektív cselekvésre, ami a nagy társadalmi változások idején etikai jelentõsséggel bír, mert
a haladással, a társadalom, az anyagi-tárgyi környezet megváltoztatásának reálisnak tûnõ
lehetõségével kapcsolódik össze.
Az individuum szubjektív szempontjai „szeszélyei” arra való képtelensége, hogy partikuláris
érdekeit a nagy közös cél elérésének alá rendelje, akadályát jelentheti a haladásnak, az általános érvényû igazságok szintjére való felemelkedésnek, sõt az ezen igazságok alapján zajló
társadalom átalakításnak is.
Ezért etikai kérdés az individuum és az individuális érzelmek háttérbe szorítása és a kollektív
célok alá rendelése. Az univerzális érvényû igazságok szintjére való emelkedés és a szubjektív
mozzanatok kiiktatásának igénye megjelenik a mûvekben, az esztétika területén, megjelenik a
festészetben az „absztrakt szín”, az „absztrakt forma” személyes élményekhez nem köthetõ,
„az egyetemesség nyugodt érzését”48 kifejezõ alkalmazásában. Megjelenik az épületek
személytelenségében, a konstrukció, a szerkezet igazságának elõtérbe helyezésében, és
ezen univerzális törvényszerûségek objektivitásának építészeti hangsúlyozásában. Ugyan
akkor ezek az esztétika világához köthetõ értékek, mint igazság, arány, egység, tisztaság,
egyensúly, egyúttal az új társadalomról alkotott vízióhoz közvetlenül kapcsolódnak, s ez30
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által az esztétikai jelentésük mellett a társadalmi gyakorlat területére is vonatkoznak.
Ahogyan a reneszánsz idején Bruni a firenzei közállapotok kapcsán az arányok harmóniáját
dicséri, illetve az állami berendezkedés esztétikai élvezetet nyújtó zenei harmóniájáról
beszél,50 úgyanúgy tekintettek a konstruktivisták a mûveikben megteremtett tiszta áttetszõ rend
re, harmóniára, amely az új társadalom univerzális, objektív törvényeken alapuló rendjét és
kiszámított harmóniáját elõlegzi meg. Malevics a mû formálását közvetlen párhuzamba állítja a társadalom alakításával; „súlyok megosztására való törekvésrõl” és súlyok egy pontba
koncentrálásának törekvésérõl beszél egyidejûleg mindkét területre gondolva. Amit esztétikai
oldalról hibásnak talál, vagy helytelenít azt társadalmi oldalról már „bûnösnek” mondja, azaz
az esztétikai kérdéseket is etikai mezõben ítéli meg.51 A személytelenség eszméjét Mies a
klasszikus korok nagy építészetére vezeti vissza, rámutatva, hogy az e korokban emelt épü
letek nem egyes emberek, hanem korszakok mûvei „tisztán a korakarat hordozói”52.
A személytelenség, vagy még inkább az individualitás fölé emelkedés ugyanakkor teljesen
mást jelentett a spirituális egységükben intakt klasszikus korok példaként felhozott épületeinek
esetében (amelyekben létezett egy tradíciókban és a vallási világképben gyökerezõ egyének
feletti közös értékrendszer) s teljesen mást jelentett, ezen alapvetõ értékek megrendelülése
utáni, idõszakban, amikor az egyén kiszakadt ebbõl a közösség szelleme által meghatározott
és természetesnek vett individuum feletti és szakrális alapokon álló világ- és értékrendbõl és
ezt az elveszett egységet új (ideológiai) alapon kívánta újra teremteni.
Formanyelv
A századelõn a formanyelvi paradigmaváltást alapvetõ módon befolyásolta, hogy az
európai kultúrában lejátszódó, így az építészet, festészet és szobrászat területén is érzékelhetõ deszakralizálódási folyamat eredményeként a metafizikai érzékenység a korábbiakban
eltérõ módon szervezett strukturákon keresztül nyilatkozik meg az absztrakt festészetben. Nem
függetlenül a szimmetriának a természettudomány területén lezajlott újraértelmezésétõl, mind
az építészetben, mind a festészetben a szimmetria törésre épített képi, téri struktúrák kerülnek
elõtérbe, illetve a centrum feloldódásának folyamata figyelhetõ meg.
A hierophania, ami korábban szimmetrikus és hierarchikus, tengellyel vagy középponttal
rendelkezõ, többnyire statikus képi és téri architektúrákban nyilatkozott meg, egyre inkább a
„polyarchikus, aszimmetrikus dinamikus struktúrák és haladvány diagrammok”,53(növekedést
leíró) matematikai modellek képében jelenik meg.
A deszakralizálódással egyidejûleg az építészetben és a festészetben egyaránt egy dematerializálódási folyamat is zajlik, ami a addíció helyett az extrém redukció, az anyag helyett
a tér, a súlyosság helyett a súlytalan lebegés, az érzéki helyett a szellemi, az üresség, a
semmi, a csend felé vezeti esztétikai, filozófiai értelemben és a formaalkotás tekintetében
is a társmûvészeteket.
„Milyen csendes egy kör a Laokoon szoborcsoporthoz képest – írja Kandinszkij és
ehhez hasonlóan a modern építészet purista geometriájának csendje is kontrasztos kü
lönbséget mutat a historizáló építészet oszlopokkal, párkányokkal, ornamensekkel tagolt
homlokzataihoz hasonlítva. Malevics – ahogyan õ maga mondja – „a mûvészetet …. a
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tárgynélküliség világa, a felszabadult semmi világa felé vezetõ úton az elsõ lépésnek”
tekinti. 54
„Aviatorok szálljatok utánam! – írja – az ûrben felállítottam a szuprematizmus szemaforjait. A fehér tiszta ûr elõttünk van”. 55
A „fehér, tiszta ûr” (ha némiképp más értelemben is), de megjelenik a modern épületek
fehér falfelüteinek ürességében, a lebegés, a repülés, a nehézkedés legyõzésének eszméje inspirálja a modern építészetet is. A modern architektúra az absztrakt festészethez
hasonlóan az anyag helyett a teret juttatja egyre nagyobb szerephez, az alaprajzokról,
homlokzatokról és a festményekrõl egyaránt eltûnik minden történeti vagy antropomorf
utalás, eltûnik a szimmetria tengely gerincoszlopa és a középpont archetipikus víziója.
A modern építészetben megjelennek a szuprematizmus és a neoplaszticizmus elemi
geometrikus formákból álló struktúráinak térbe adaptált változatai. A lábakra állított épü
letek föld felett úszó kubusai a szuprematizmus földtõl való elszakadását, a súlytalan
lebegés érzetét tették az architektúrában is átélhetõvé, a kor szellemének kifejezõvé. A
falak és tetõk függõleges és vízszintes síkok dinamikus struktúrájaként való értelmezése,
a szuprematista és neoplaszticista formaalkotási elvek építészeti építészeti asszimilálása
olyan absztrakt struktúrává tették az épületet, ami radikálisan eltért a magastetõs, súlyos
falakkal körülzárt, belsõ- és külsõ tereit mereven elválasztó ház archetípusától.A mûvészettörténeti korszakokat átívelõ tendenciák mellett egy-egy alkotó életmûvében sûrítetten
akár egy évtized alatt is lezajlanak azok az elmozdulások, amelyek a tágabb történeti
korszakot is jellemzik.
Mondrian az általa nagyon tudatosan végigvitt formanyelvi és strukturális analízis révén
mintegy tíz év alatt feltárta azokat a nyelvi struktúrákat, forma és térszervezési lehetõséget,
amelyek azután a vizualitás területén mintaadóvá váltak. Életmûvében nyomonkövethetõ
az a folyamat, ahogyan a korai mûvek merev szimmetriája egy négyzetekre és téglalapokra szervezõdõ raszterrendszerben elöször oldottabbá válik, majd eltûnik és átadja
a helyét egy teljesen asszimmetrikus, tengely és középpont nélküli dinamikus rács és folt
struktúrának.
Mondrian programjának lényege, az „egyensúly viszonyok ábrázolása” révén a „kozmikus relációk egzakt megjelenítése volt”. 56 A keresett egyensúly a korai mûveken a szi
gorú tengelyes szimmetriából következõen a kép két felének egybevágóságából fakadt,
akárcsak a klasszikus korszakok épületeinek alaprajzi és homlokzati elrendezése ese
tében. Mondrian korai idõszakának egyik visszatérõ témája egyébként szintén épület;
a malom és a világítótorony szimbolikusan felfogott, emblematikusan leegyszerûsített épü
lete, amely testszerû zártságával, szimmetriájával, antropomorf jellegével a klasszikus
korszakok test-ház-kozmosz analógiára alapuló felfogását is megidézi. A malom lapátkerekeinek a süllyedése és emelkedése, végtelen körforgása a napszakok és az évszakok
változását, az élet elmúlását és újrakezdõdését és a nietzsche-i örökvisszatérés ideáját
tematizálja. Érett neoplaszticista képein az egyensúly már nem a szimmetrián, hanem a
„mérleg elven” alapul. A képnek nem centruma vagy tengelye, hanem súlypontja van.
A jobbra-balra, lent és fent elhelyezkedõ (különbözõ méretû és számú) asszimmetrikusan elrendezett elemek „súlya” összességében kiegyenlíti egymást. A kép súlypontjától
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távolabb lévõ kisebb elemek a hosszabb erõkar révén ellensúlyozzák a közelebb lévõ
nagyobb formák tömegét, így a kép extrém asszimmetrája ellenére sem billen el, hanem
egy feszültséggel teli dinamikus egyensúlyi helyzetet jelenít meg.
Ez az a szimmetria és centrum nélkül is egyensúlyt teremtõ struktúraszervezési modell,
amit aztán építészeti kontextusban láthatunk viszont, a modern építészetben és, ami a
” Nemzetközi stílus” formanyelvi közös nevezõjévé vált.
Mondrian az általa kifejlesztett neoplaszticista formanyelv révén kívánta új módon meg
ragadni az univerzális harmóniát: „a vízszintes a nõi, a függõleges férfi princípium megfelelõje, a két irány, dimenzió, vonatkozás adott konzekvenciáival” – ahogyan a teozófiai értelmezéstõl inspirálva õ maga kifejti. „A természetben – írja Mondrian – minden
vonatkozáson egyetlen primordiális vonatkozás uralkodik, a szélsõségek vonatkozása.
Az absztrakt festészetben ez a vonatkozás pontosan megfelelõ kifejezést nyer a derékszög helyzetének kettõsségében, ennek felismerésében. Ez minden vonatkozás között
a legkiegyensúlyozottabb, mert két extremitást tökéletes harmóniába hoz egymással és
minden más vonatkozást magábazár”. 57
A két extremitást a két ellentétes pólust magába záró univerzális harmónia kozmoszra
kivetített mondriani képe, mintha struktúrájában a yin-yang jel taoista világ modelljét
idézné, ha formailag és világszemléletében alapvetõen különbözik is tõle. Ugyanakkor,
e világszemléleti különbségek ellenére a korábban említett tengely és középpont nélküliség, az aszimmetria, az esztétikai puritanizmus, a redukcionizmus, az ökonomikus struktúraépítés, a tárgyszerû gondolkodás, az üres felületek illetve az anyaggal szemben a
tér dominanciája közös pontokat jelent Mondrian és Malevics absztrakt festészete és a
tradicionális japán építészet között. Szuprematista kompozíciók formákat szinte elnyelõ
ûrje és a japán belsõ terek „telitett üressége” a modern építészet számára ugyanazon
irányba mutató impulzust jelentett. Ebben az összehasonlításban a mondriani dinamikus
rácsstruktúrák a tatami osztások rendszerének vagy a japán épületek faszerkezeteinek
megfelelõiként tûnnek fel és rácsstruktúrák közötti fehérség túlereje a papírral borított,
finom arányban osztott tolóajtókat idézi. Sõt a „Móló és óceán” képeken és az e képek gondolkodását továbbvivõ 1916-17-es kompozíciókon a vízszintes és függõleges
szakaszok között áramló tér a japán térkoncepcióhoz kapcsolódó struktúraszervezési
metódusnak feleltethetõ meg.
A modern építészetre Mondrian, Malevics és tradicionális japán építészet tér- és formaalkotási koncepciója egyaránt jelentõs hatást gyakorolt, ha a „termékeny félreértés”
a legtalálóbb szó, ami építészeti befogadásukat jellemezte. Ugyanis mindkét esetben
a spirituális tartalmak teljes vagy részleges negligálása mellett történt az esztétika és a
formanyelv adaptációja.58
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A szellemi klímaváltozás – ami a posztmodern építészet és a transzavantgarde festészet
„csendes forradalmát” elõidézte – az építészetben jóval korábban vette kezdetét és néhány évvel korábban is következett be, mint a képzõmûvészetben.
Charles Jencks a posztmodern fordulatot „szimbolikusan” a Minoru Jamasaki által épített PruittIqoe –i lakótelep 1972-ben történt felrobbantásához köti, Arata Isozaki a korszakhatárt 1968ra teszi, Robert Venturi „szelíd kiáltványa” 1966-ból való, míg a képzõmûvészetben az olasz
transzavantgarde a 70-es évek végén jelentkezik és legfõbb teoretikusuk Achille Bonito Oliva
könyve „The Italian Transz- avantgarde” címmel 1980-ban jelenik meg.
Ha az elõzmények az építészetben és képzõmûvészetben idõben távolabbra nyúlnak is vissza,
mind a poszt-modern, mind az itáliai transzavantgarde festészet globális szintre emelkedése és
a mûvészeti köztudatba ily módon való bevonulása az 1980-as Velencei Biennáléhoz kötõdik.
Az Aperton a transzavantgarde festészet, míg az építészeti szekcióban a posztmodern építészet
protagonistáinak mûvei egybehangzóan sugallták, hogy véget ért egy korszak és elkezdõdött egy
új, hogy immár a minden kulturális területre kiterjedõ visszafordíthatatlan szellemi klímaváltozás
bekövetkezett. Ha a posztmodernrõl szóló, a filozófia és az irodalom terén is megindult diskurzusban különbözõ nézetek ütköztek is meg a változás lényegét, természetét, megítélését és a használandó terminológiát illetõen, de abban egyetértés mutatkozott, hogy az alapvetõ szemlélet, érték
és attitûd váltás nem a modern teljes elutasítását jelenti, a posztmodern nem a modern antitézise.
Ahogyan Jürgen Habermas szintén 1980-ban az Adorno–díj átvételekor tartott elõadásában hangsúlyozza: a posztmodern is a modern egy pozíciója, „a modernség befejezetlen projektum”.1
A változás ennek ellenére igen éles szemléleti fordulatot hozott és Arata Isozaki e fordulatot, mégis csak egy korszak végének érzékelve, azt Róma 1527-es kifosztásához hasonlítja, Rómának,
mint centrumnak az elvesztése nyomán támadt ürességgel vonva párhuzamot.2 A japán építész
által is érzékelt üresség, vagy vákuum annak nyomán támadt, hogy az építészeti modernizmus
és a képzõmûvészeti avantgarde fundamentumát is adó modern alapértékek megrendültek. A
modern építészet elerõtlenedése, az avantgarde mûvészet kimerülése, a modernizmus fundamentumául szolgáló értékek relativizálódása nyomán a keletkezett vákuumot az architektúra
oldaláról a posztmodern, a késõ modern és az új modern építészet, a képzõmûvészet oldaláról a transzavantgarde mûvészet és a visszaszoruló avantgarde töltötte ki. Sem az építészeti
posztmodern sem a képzõmûvészeti transzavantgarde nem egy stílus, hanem mindkettõ egy-egy
szemléletet jelent, amelyek tendenciaként több egymástól erõsen különbözõ stílusvonulatot fognak egybe és ugyanez érvényes a késõ modern építészetre is.
Az építészet egymással szembenálló, - egyaránt a modern válságára, de ellenkezõképpen
reagáló - két fõ tendenciája a posztmodernizmus és a késõ modernizmus. A posztmodern építészetre - különösen annak amerikai szárnyára – képzõmûvészeti oldalról hatást ugyan a Pop-art
gyakorol, de a klasszikus tradícióhoz is visszanyúló építészeti irányzat mûvészetszemléletében
a transzavantgarde festészettel fut párhuzamosan.
Mind a posztmodern építészet, mind a transzavantgarde festészet szemléletében a korábbi
korszakhoz képest, az egyik legmeghatározóbb változást az eklekticizmus és a szubjektivizmus
megjelenése mellett, a múlttal és a hagyománnyal való párbeszéd újrakezdése jelenti, amint azt
az 1980-as Velencei Biennálé Építészeti Szekciójának katalóguscime -„A továbbélõ múlt” - is
kiemeli hangsúlyozván, hogy a múlt jelen van.
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A posztmodern építészet és a transzavantgarde festészet „csendes
forradalma”3 mindkét mûvészeti ágban a korábbi korszak világ és
mûvészet szemléletének, formanyelvének részbeni elutasításához, részbeni felülvizsgálatához vezetett. A századelei mûvészeti forradalommal szemben, e forradalom „bársonyosan” zajlott az építészetben és
a képzõmûvészetben egyaránt, mint ahogyan késõbb a Kelet–közép
európai országok társadalmi-politikai értelemben is „bársonyos forra
dalmai”.
Robert Venturi „Az összetettség és ellentmondás az építészetben” címû
könyvét „szelíd kiáltványnak” nevezi4 és a modern építészet idoljának
számító Mies van der Rohe – val szembeni bírálata is nélkülöz minden
agresszivitást – egy szójátékban kulminál – és össze sem vethetõ a szá
zadelõ avantgardista kiáltványainak és pamfletjeinek hangnemével. A
képzõmûvészetben az itáliai transzavantgarde egyik vezetõ mûvésze
Ernesto Tatafiore szintén rendkívül szelíden fogalmazva, a változásokat
a „bensõ forradalmának” nevezi és az introvertált attitûd megjelenését
a történeti szituációhoz kapcsolja és a legkevésbé sem állítja szembe
az extrovertált „zajos” forradalommal, amit szintén magáénak érez5.
Ha e „csendes forradalom” sem az építészetben, sem a képzõmûvészetben nem is hozott teljes fordulatot, sokkal inkább iránykorrekciót,
hangsúly áthelyezést jelentett, azért az adott idõszakban élve igen éles
változásként volt érzékelhetõ és rámutatott arra, hogy a mûvészeti mo
dernség fogalmát mennyire nem lehet homogénnek tekenteni.
A transzavantgarde festészet bár szemben áll az avantgarde múlt és
hagyományellenes attitûdjével, de egyáltalán nem jellemzi konzervati
vizmus, vagy premodern nosztalgia. Rendkívül átírtan idézi ugyan töb-

Robert Venturi: Allen Mûvészeti Múzeum, Oberlin
College,1973-77

Aldo Rossi:Teatro, 1979

Sandro Chia: Successo
al Cafe Tintoretto, 1982
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bek között a barokk, a reneszánsz, vagy az antik mûvészet világát De Chirico, Boccioni,
Balla, Nolde, Kirchner, és mások motívumai mellett, de egyáltalán nem idézi a klasszikus
mûvészet „a még élõ mitologikus világképen alapuló” harmóniáját, „metafizikai optimizmusát”. Chia, Cucci, Garouste, Baselitz képei vadak, tépettek, messze túlmennek a leke
rekített szépség határain, az expresszionista festészet átértelmezett nyelvén, a XX. század
utolsó negyedének életérzésével kommunikálnak a múlt mûvészetével és a kulturális hagyománnyal.
A posztmodern építészet szintén idézi ugyan a klasszikus építészeti formanyelvet, de a
nagyon erõteljes leegyszerûsítés, stilizálás, helyenként pop-art-os irónia és a modern formanyelv párhuzamos jelenléte mindig érezteti, hogy az építészek nem kívánják kitörölni a
modern építészet tapasztalatát, hanem e tapasztalat birtokában gyakorolnak éles kritikát
a modernizmussal szemben. Johnson, Venturi, Moore, Tigerman, Rossi rendkívül átírtan
sosem „szó szerint” idéznek, saját koruk hangján szólnak és egyáltalán nincs bennük
nyoma sem annak a modern mûvészettel minden szálat megszakítani akaró érzületnek,
avantgarde-ellenes élnek, amely a totalitárius rendszerek klasszicizáló építészetét jellemzi.
Venturi, Johnson, Moore, Tigerman, minden elfogultság nélküli irónikus játékot játszik
a klasszikus építészet formai etalonjainak számító motívumokkal. Tigerman stilizálja és
megnyújtja, „kvázi” felrajzolja a homlokzatra a ion oszlop motívumot, Venturi pop-art-os
gesztussal összenyomja és „megduzzasztja”, így kissé nevetségessé teszi, mintha csak
Oldenburg lágyított formáinak egyikét látnánk építészeti kontextusba helyezve. Az etalon
extrém összenyomása, vagy megnyújtása, átírása, szubjektivizálása, pláne nevetségessé
tétele az etalon univerzális érvényességének megkérdõjelezését, eredeti norma teremtõ
funkciójának negligálását jelenti, és élesen különbözik a historizálás korábbi gyakorlatától, amikor a klasszikus mûvészet etalonjainak számító formák arányait sokkal nagyobb
tisztelettel közelítve, pontosan igyekeztek átvenni.
Az amerikai posztmodernizmus könnyedségéhez képest persze Aldo Rossi mûvészetének
súlyossága szembeötlõ, de a metafizikus festészet – amit építészete idéz – Carra és  De
Chirico világa sem habkönnyû. Az európai posztmodern építészet általában véve is komolyabb, súlyosabb az amerikainál, de ez a különbség a festészetben is fennáll: míg az
Philip Johnson: AT&T
Building, 1978-82

Gerard Garouste: Columbia, 1981
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amerikai mûvész súlytalanul lebeg, mint a toll, addig az európai mûvész úgy repül, mint
a madár – súlya van. Anselm Kiefer mûvészetének, vagy Georg Baselitz egyes mûveinek,
vagy hangvételének párhuzamait nem találjuk meg a korszak amerikai festészetében.
„Úgy látom – írja Peter Halley, az amerikai neogeometrikus mûvészet fõ alakja – a nagy
különbség az amerikai és az európai mûvészet között az, hogy az európai mûvészetnek
heideggeriánus hagyományai vannak néhány alapvetõ értelemben. Ezek a létezés halálhoz való viszonyának egzisztenciális kutatása révén mutatkoznak meg. A mi amerikai
kultúránkban ha nincs valóság az azért van, mert eltûnt a halál. A halál már hosszú ideje
nincs elismerve, mint szociális kategória. Mint említésre sem méltó lett félretolva. Ahogy
Warhol mondta: „az ember egyáltalán nem hal meg, csak eltûnik”. 6
Rossi modenai temetõje kapcsán teszi fel Jencks a kérdést: ….”vajon egy temetõnek ilyen
könyörtelenül halálosnak kell lennie?”7 Úgy tûnik az európai kultúrában ennek a komolyságnak és annak a szemléletnek, ami a mûvészetre mint élet és halál közötti közvetítõre
tekint, mélyen gyökerezõ hagyománya van, ami az építészetben és a képzõmûvészetben
egyaránt megmutatkozik.
A belsõ mûstruktúrát jellemzõ eklektika, amit a posztmodern építészetben a „kettõs kód”
terminusával írnak le, a transzavantgarde festészetben is hangsúlyosan jelen van, bár
Jencks teminológiáját a képzõmûvészetben nem alkalmazzák. A képeken egyszerre tûnik
fel egyrészt a klasszikus hagyományból átemelt motívum világ – az átlag befogadók által könnyebben dekódolható jelentése – másrészt az absztrakt expresszionizmust idézõ
szabad ecsetjárás, a fakturális hatások, a színhasználat nyersessége, és a – cezannei értelemben véve – nem fejlesztett kép által hordozott, a modern hagyományból eredeztethetõ
tartalom. Az „összetettség és ellentmondás”, amit Venturi az építészekre vonatkoztatva
hangsúlyoz, mint értéket, a „vagy – vagy” helyett, az „is-is” gesztusa, a „hibrid”, a „torz”,
a „több értelmû”, a „fésületlen vitalitás”8 megjelenik a transzavantgarde festészetben is,
az érzelmi-indulati tartalmakat hordozó festésmódban, a múltból és a jelenbõl származó
motívumok szemantikai összeütközésében és a múlthoz és tradícióhoz egyszerre közelítõ,
és a múlttól és tradíciótól a szubjektív átértelmezés és radikális átírás révén egyidejûleg
eltávolodó paradox viszonyban.
Mind a transzavantgarde festészet mind a posztmodern építészet komplexitását az adja
meg, hogy – az avantgarde tradíció-ellenes érzületével szembe fordulva – újra kezdik
ugyan a párbeszédet a múlttal és a kulturális hagyománnyal, de ugyanakkor a modern
illetve avantgarde hagyományt sem szakítják meg teljesen. Philip Johnson AT-T székházán
egyrészt számos historikus utalás jelenik meg, - többek között a bejárati rész Brunelleschi
Pazzi kápolnájának homlokzatát idézi, - míg más oldalról az épület magmarad egy hagyományos modern felhõkarcoló paraméterei között, hasonlóan ahhoz, ahogy Sandro Chia
vagy Gerarde Garuste képei is félig a klasszikus, félig a modern tradicióhoz kapcsolódnak. Ebbõl fakad a posztmodern és a transzavantgarde jellegzetes heterogenitása, ami
élesen szemben áll a modernizmus központi esztétikai kategóriájával a már Appolinaire
által is a három képzõmûvészeti erény egyikeként említett egységgel.
A transzavantgarde festészet az avantgarde mûvészet strukturalista, minimalista,
konceptualista tendenciáinak hûvös objektivizmusával szemben, szélsõségesen szubjektív.
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A posztmodern építészet a transzavantgarde festészethez hasonlóan szubjektív önkénnyel
válogat a történeti stílusok, motívumok között és szubjektív önkénnyel értelmezi õket át. A
modern építészet objektivitásra, általános érvényû törvényszerûségek érvényre juttatására
való törekvésével szemben a posztmodernizmus hangsúlyozottan individuális formaadásra
törekszik, a modern univerzális térfelfogásával szemben szándékosan meglepõ, szélsõségesen individuális belsõ tereket hoz létre. Egyes irányzataiban az épület objektum helyett
szubjektumként jelenik meg, antropomorf jelleget ölt és a modern építészet sokat bírált
arctalanságával szemben a szó szoros értelmében emberi arcot nyer – az épület lénnyé,
individuummá válik.
A transzavantgarde festészet és a posztmodern építészet gyakorlatában az avantgarde
mûvészet és az építészeti modernizmus technicizmusával szemben a technikától való távolságtartás jellemzõ. A transzavantgarde felfutása idején a festészet – mint hagyományos
mûforma – irányába való fordulás egyúttal a technikai médiumok háttérbe szorulását is
jelentette. A Minimal art és a „hard edge” szándékos személytelenségével, indusztriális
felületeivel szemben a transzavantgarde festészetben a „kézzel formáltság” központi jelentõségûvé válik és a kéz (az ecset) nyomának hangsúlyozott jelenléte teszi személyessé és tölti
fel érzelmi tartalmakkal a fakturális hatásokon keresztül a mûveket. A posztmodern építészet
szintén elfordult a technicizmustól, számos irányzata távolodni igyekszik az indusztriális
jellegtõl. A regionális természeti vagy városi kontextusba illeszkedni kívánó épületeken elõtérbe kerülnek a természetes anyagok és a kézmûves jelleg, de a posztmodern magas épü
letek is mellõzik a techno-esztétikát és a „rideg” indusztriális anyagok mellett gyakori a kõ,
mint természetes anyag alkalmazása.
Posztmodern építészet és transzavantgarde festészet hasonló irányba mozdultak el az
elõzõ avantgarde illetve modernista korszak szellemi pozíciójához képest. Nagyrészt szembe helyezkedve annak értékválasztásaival, egyaránt a múlt, a hagyomány, az individuum
felé fordultak, a regionális -kulturális,városi, természeti- kontextusba illeszkedést hangsúlyozták, elutasították a redukcionizmust, a technicizmust, az absztrakt formanyelvet, a helytõl
független univerzális modelleket, az egység helyett a heterogenitás és az eklekticizmus
irányába mozdultak, az „elõre az idõben” helyett a „vissza az idõben” attitûdjét érvényesítették és végül abban is meg volt bennük a párhuzam, hogy a lendületes felfutás után éles
kritikák kereszttûzébe kerülve, mindkét tendencia meglepõen hamar elerõtlenedett.
Kushner: Elvitorlázni1983

Moore: Piazza d’Italia,1975-80
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Szemléleti és formanyelvi párhuzamok a késõ és új modern építészet,
illetve a képzõmûvészet avantgarde irányzatai között

Míg a modern építészet válságára a posztmodernizmus a modernista teória, esztétika és formanyelv jelentõs részének feladását tekintette adekvát válasznak, addig a
késõ modernizmus épp ellenkezõleg, a modern építészeti teória, esztétika és forma
nyelv részbeni „dekonstrukciójával”, részbeni továbbfejlesztésével, radikalizálásával
vélte megadni a választ, amiben a képzõmûvészet aktuális és korábbi eredményei
révén nyert szellemi impulzusok és formanyelvi inspirációk nagyban segítették.
A 60-as években építészet és képzõmûvészet között jelentõs fáziseltolódás érzékelhetõ.
Míg a modern építészet leszálló ágba került és „Le Corbusier 1965-ben bekövetkezett
halálával szellemileg és morálisan is irányt vesztett” 9, addig a képzõmûvészetben, a
60-as években az éppen emelkedõben lévõ avantgarde hullám révén az építészetben
kimerülõ progresszív szellem, avantgarde attitûd és esztétika megújulni látszik. Bár az
avantgarde az építészetben is megjelenik, többek között az Archizoom, az Archigram,
a Superstudio csoportok munkáiban, a New York-i „Five Architects” vagy Londonban
Rem Koolhaas és körének tevékenységében, de az elkövetkezõ idõszakot inkább a
posztmodern építészet felfutása és a késõ modernizmus kevésbé domináns jelenléte jellemzi és a neo-avantgarde az építészetben közel sem olyan erõs és meghatározó, mint
a képzõmûvészeti szcénában. Ez az oka annak, hogy az építészetben a posztmodern
kezdetei jóval messzebbre nyúlnak vissza, merthogy az építészeti neo-avantgarde nem
volt képes kitölteni a vákuumot, amit a modern építészet hagyott maga után és ami
így a posztmodernizmusnak adott teret – Jencks periodizációja szerint – már 1960-tól.
Ugyanakkor a képzõmûvészetben az elsöprõ erõvel érkezõ avantgarde hullám miatt a
posztmodern szemléletnek – néhány kivételtõl eltekintve – a 70-es évek közepéig egyáltalán nem volt tere és ez késleltette a megjelenését az építészeti szcénához képest.
A késõ modern építészeti és a képzõmûvészeti avantgarde tendenciák egyrészt a
mindkét mûvészeti ágban megjelenõ strukturalizmus révén, másrészt az építészeti
és mûvészeti avantgarde-ban egyaránt jelen lévõ metanyelvi kutatások nyomán, harmadrészt a dekontruktivista építészet és a konstruktivista festészet párhuzamainak ese
tében, végül a minimalista építészet és a Minimal Art kapcsolódási pontjain keresztül
kerülnek legközvetlenebbül kölcsönhatásba egymással.
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A strukturalizmus az építészetben és a képzõmûvészetben párhuzamosan jelentkezett, elõször
mindkét mûvészeti ágban Hollandiában az 50-es évek végén, a 60-as évek elején.
A képzõmûvészetben a holland „Nul” csoport a képi struktúrák felépítésére, a kép építõelemeire és ezen képi elemek által létrehozható formai-téri relációkra irányuló kutatásokat folytatva
szerkezetelvû, szisztematikus képi modellek építésének új lehetõségeit keresve, hasonló utat jár
be mint a német „Zero”, vagy az olasz „Gruppo T” csoport. Strukturaelvû törekvések a strukturalizmus mellett a minimalizmushoz kapcsolódva is jelentkeztek, többek között Sol LeWitt, Mel
Bochner, Carl André mûvészetében.
Az építészetben a szintén holland Aldo Van Eyck a Team Ten tagja, a modern építészeti és
városépítési felfogás éles kritikusa a strukturalizmus elsõ képviselõje. Van Eyck antropológiai
tapasztalatokra támaszkodva a városfejlesztés problémáinak megoldását keresve a struktúra
szervezés olyan új elméletileg megalapozott modelljét dolgozza ki,10 ami a modern építészet
merev moduláris rendje helyett egy labirintus szerû térszövedéket és forma struktúrát hoz létre az
épület és a város léptékében egyaránt. A strukturalizmus az építészetben és képzõmûvészetben
is egy általános érvényû rendszer ideáját a középpontba állitva, az alapelemek szigorú logikájú,
sorozatszerû rendbe szervezhetõségének és variabilis komplex struktúrák létrehozásának új módszereit kutatja. A képzõmûvészetben az avantgarde természetének megfelelõen az új módszer
felmutatása önértéket jelent, míg az építészetben az új módszerrel generált struktúra – Van Eyck
szándékai szerint – a „hely” az identitás, az intimitás megõrzését lehetõvé tévõ városi szövet
megteremtését célozza a tömegtársadalom által meghatározott viszonyok között is.
A strukturalizmus jelen volt többek között a holland, a japán, az amerikai, az izraeli építészetben11, Kenzo Tange, Arata Isozaki, Zvi Hecker építészetében és Van Eyck gondolatai többek
között Herman Herzberger és Eric Bloom munkásságára is jelentõs határt gyakoroltak. Herman
Herzberger legjelentõsebb mûve, a Central Beheer épületének struktúráját azonos alapelemek
ismétlése révén építi fel, de azokat nem a modern építészet merev moduláris rendje szerint, hanem egy komplexebb, egy mindenre kiterjedõ koncepció által összefogott – „ egy új szemléletû
rész-egész hierarchiát teremtõ”12 – szeriális rendszerbe szervezi. Ennek révén egy olyan háromHerman Herzberger: Central Beheer,irodaház, 1968-72

Mel Bochner: 36 fotó és 12 diagramm,/részlet/1966
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dimenziós téri szövedéket alkot, ami megfelel Van Eyck „labirintusszerû rend” koncepciójának,
felidézi a passzázs vagy a közel-keleti kasbah – a nagy teret intim, személyes terekre osztó – tér
koncepcióját és egyúttal külsõ és belsõ struktúrájában szintén felidézi a kortárs képzõmûvészet
strukturalista és minimalista plasztikáinak szeriális rendre –egy alapidea szerint térbe kiemelt
formák, sikok, pontok rendszerére - épülõ forma és tér koncepcióját is.
A strukturalizmust a nyelvtudomány erõteljes inspiráló hatása építészeti és képzõmûvészeti terü
leten egyaránt jellemzi. Herzberger párhuzamot von a Centraal Beheer térfelfogása és Saussure
sokat idézett azon tézise között, ami a nyelv és beszéd lingvisztikai megkülönböztetésére vonatkozik.13 Herzberger ko-determinációs modellje – amit Saussure teóriájára támaszkodva dolgozott ki – az épitész(et) nyelve mellet, a lakók „parole”-jának (beszédének) is teret enged.
A strukturalizmushoz kapcsolódva a képzõmûvészetben szintén megjelennek a „lingvisztikai
jellegû” mûvek, amelyek a mûvészet eszközeivel magukat a mûvészet eszközeit, médiumát, nyel
vét, vizuális grammatikáját vizsgálják és a nyelvtudományban kifejlesztett módszereket mûvészetbe adaptálva alkalmazzák.
Ezzel párhuzamosak Peter Eisenman korai korszakában végzett kutatásai, amelyek Noam
Chomsky nyelvelméletébõl a generatív grammatika és a transzformációs grammatika koncepciójának építészeti adaptálása révén kívánták a formaalkotás új metódusait létrehozni.14
Eisenman a nyelvtudományból származó elveket adaptált az építészetbe és generált a nyelvi
struktúrák mintájára téri struktúrákat, pontosan úgy, ahogyan az a képzõmûvészet területén is
zajlott, ahol „az elvek, melyeket… strukturalista nyelvészek fogalmaztak meg,..mint kompozíciós
elvek jelentkeznek.”15
Eisenman korai alkotói korszakában elmozdult ugyanabba az irányba, amerre a képzõmûvészet is mozgott a 70-es évek elején, azaz a társadalmi-szociológiai megközelítéstõl a médium
centrikus szemlélet felé, amely elmozdulás ugyanakkor a két mûvészeti ág közötti különbségek
miatt építészeti kontextusban egészen más, sokkal megrendítõbb következményekkel járt. Több
mint tiz évig tartó kísérlet sorozata, melynek során az építészeti nyelv szisztematikus vizsgálatát,
más szempontok, többek között a lakhatóság követelményei elé helyezte, felforgatta a prioritásokat az építészeti gyakorlatban.

Günther Uecker: Mezõ,1987

Reliefometer 1973

Schonhoven:R 72-27,1972
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Eisenman korai alkotói korszakának építészete magáról az építészetről szól, ahogyan a
képzőművészetben is a művészet önmagára irányulásának időszakát hozza a 60-as évek és a 70es évek első felének avantgardja. A kikísérletezett módszerek az amerikai épitész későbbi alkotói
korszakában (célból) eszközzé váltak és részben visszahozták azokat az értékeket, amelyeket
korábban radikális avantgarde gesztusaival megtagadni látszott, ahogyan ennek szükségességét
dekonstruktivista korszakának filozófiai inspirátora Jacques Derrida hangsúlyozza.
“..a dekonstruktivizmus akkor áll be - mondja Derrida -, amikor bizonyos építészeti előfeltevéseket
dekonstruáltunk, például az esztétika a szépség uralmát, a hasznosságot, a funkcionalitásét, az életét, a lakhatóságét. Akkor azonban ezeket a témákat újra be kell hozni. Ezeket az értékeket nem
lehet (és nem szabad) egyszerűen félretenni”16
A dekonstruktivista filozófia építészeti adaptálásának formanyelvi konzekvenciája az volt, hogy
előtérbe kerültek a komplex struktúrákat generálni képes formaalkotási módszerek, amelyekkel
analóg metódusok a képzőművészetben már korábban kidolgozásra kerültek. A dekonstruktivista
építészet a modern monizmusával szakítva, Derrida filozófiai szemléletétől inspirálódva, több
értelmezési lehetőségre utaló, egyszerre több hangot szólni engedő, a káoszt is a rend rangján
kezelő bonyolult formai és téri rendszereket hozott létre, amelynek hátterében nem csak az
orosz konstruktivista építészet állt, hanem ott volt az avantgarde festészeti absztrakció tapasztalata is. Bernard Tschumi a párizsi Parc de la Vilette tervezésekor részben Kandinszkij „Pont,
vonal, sík” című könyvében kidolgozott vizuális grammatikára épít,17 Zaha Hadid saját építészetét
Malevics szuprematizmusára vezeti vissza.18 Eisenman jó néhány dekonstruktivista korszakában
emelt épületének alaprajzi és homlokzati struktúrája a formanyelv és az alkalmazott grammatikai alapműveletek tekintetében párhuzamot mutat Malevics dinamikus szuprematizmusával vagy
Moholy-Nagy elforgatásra és transzperanciára épülő képi architekturáival. Míg a modern építészet
az absztrakt festészetből ökonómiai, technológiai, és ideológiai okok miatt csak a legegyszerűbb
struktúraszervezési modelleket vette át, addig a dekonstruktivizmus idejére mind ezek a szempontok aktualitásukat vesztették és az építészetben is megjelentek a képzőművészetben már a
klasszikus avantgarde idején kidolgozott összetettebb struktúra szervezési módszerek, - illetve
azok párhuzamai -, amelyek a századvégi szellemi klíma kontextusában átértelmezve, új tartalmakkal töltődtek fel, és a konstruktivizmus után a dekonstruktivizmus szellemét is képesek voltak
közvetíteni. A minden korábbi építészeti nyelvnél bonyolultabb, az „esztétikai földrengés” és a
káosz képét is felidéző formanyelv egyrészt, a teória oldaláról a posztmodern fordulat után a
korszellem dekonstruktivista olvasataként jelentkezett, másrészt az esztétikai, vizuális megjelenés
tekintetében jóval túlment azon az igényen, ami a modern építészet reduktív puritanizmusától
való elmozdulásra kényszerítette valamennyi építészeti irányzatot a posztmodern kezdetei óta.
Tchumi: Folie P7, 1986-87

Popova: Diszletterv 1922

Tchumi: Folie P6, 1986-87
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A dekonstruktivista építészettel szemben fellépõ minimalista építészet elméletében és esztétikájában is az ellenkezõ pólus irányába mozdult vissza.
Amilyen szorosan kötõdött a dekonstruktivizmus a filozófiához, annyira radikálisan távolodott el tõle a minimalizmus és irányította a figyelmét a (mû)
tárgyra, az anyagra és „a dolgok valóságára”. Amilyen radikálisan ment
túl az összetettség, a komplikáltság, sõt az áttekinthetetlen káosz irányába
a dekonstruktivizmus a modern építészet esztétikai pozícióján, ugyanolyan
radikálisan tért el attól a minimalizmus éppen ellenkezõ irányba, a még
puritánabb egyszerüség, a még további formaszigor és redukció, a „szinte
semmi” felé.
Míg a modern építészet és a konstruktivista festészet Mies van der Rohe
„a kevesebb több” axiómájának jegyében alkot, addig a minimalizmus
túl megy ezen, és arra az álláspontra helyezkedik, hogy „a kevés is sok”.
A képzõmûvészetben ez az álláspont többek között abból a szemléleti
különbségbõl fakad, ami az európai geometrikus absztrakt hagyomány
formarelációkból építkezõ és a mûvet a kompozíció egyensúlyának megte
remtése révén létrehozó, azaz a részek felõl az egész felé közelítõ alkotói
metódusának és az amerikai minimalisták a kompozíciót, az egyensúlyt
elutasító, „nem-relacionista”, a mûtárgyat csak mint egészet szemlélõ, mint
egységes formai alakzatot érzékelõ, részben Gestalt elméletre támaszkodó
szemlélete között fennáll. A Minimal art alkotói a valóságos mû(tárgy)
észlelésére, érzékelésére, megtapasztalására helyezik a hangsúlyt és a
mûvet nem kivánják a mögöttes világokra, szimbolikus tartalmakra való
utalásokkal megterhelni. Frank Stella erre vonatkozó szállóigéje , -„Látod
amit látsz,” - mintha csak festészeti viszhangja volna Gertrud Stein sokat
idézett mondatának - „A rózsa az rózsa”, vagy ahogyan Peter Zumthor
építészetre vonatkoztatva mondja; „Maradjunk magánál a tárgynál..a dolgokban lévõkön kívûl nincsenek eszmék ......”19
A minimalista építészet közelebb áll a minimalista mûvészet nyolcvanas
évekbeli, mint hatvanas évekbeli poziciójához. A dekonstruktivizmus „diszjunktív, diszszociáló, dezintegráló” jellegével szemben – amit Tschumi egy
rajzán az egységes formák szétrobbanását ábrázolva tesz világossá – a
minimalista építészet a Minimal art nyomán újra az egységes formát, a

Robert Morris:Ellipszisek
1965-68

Dominique Perrault: Velo
drome, Berlin,1990 - 92

Donald Judd: Cim nélkül,
1980-1984
Donald Judd: Cím nélkül,
1966
Dominique Perrault:
APLX üzem, 1997-99
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homogenitást hangsúlyozza. Míg a dekonstruktivista építészetben az „abszencia” (hiány, távollét) kap különös hangsúlyt – Derrida és Eisenman szakításhoz vezetõ vitája is többek között e körül forgott – addig a minimalizmus a „prezencia” kérdését állítja középre, a modernizmus számára pedig
korábban az „esszencia” ,(a belsõ lényeg feltárása és megmutatása) jelentette építészetben és a képzõmûvészetben egyaránt a központi problémát20.
Míg a dekonstruktivisták a komplikált struktúrák révén állandó mozgásban
tartják, addig a minimalisták a homogén részlet nélküli felületeken megállítják a tekintetet. Az „all over” hatás mind a képzõmûvészetben mind az
építészetben megjelenik, a homogén, holisztikus felület akár a festékkel
bevont vászon, akár az épület üveg függönyfalának membránja esetében
tagolatlan kiterjedésként jelentkezik.
A minimal art dematerializáló törekvései, amelyek fõképp az üresség
érzékeltetésére helyezik a hangsúlyt, domináns módon jelennek meg az
építészetben is. (Isozaki, Ando, Baeza, Perrault, Morger és Degelo) Másrészt az átlátszóság és még inkább a tükrözõdés révén az elanyagtalanítás
lehetõségeit – amelyeket Donald Judd tükörfényes felületû formákon a kiállítóteremben, illetve Robert Smithson a természetes környezetbe tükröket helyezve kutat – felhasználják a minimalista és a high tech építészetben is az
osztópálca nélküli, homogén üveg homlokzatokon, ahol a tükrözõdõ felület
a környezetét reflektálva szinte megszünteti önmagát.21
A minimal art „materialista” szárnya ezzel szemben a mûvet – ahogy
Carl Andre mondja – „az anyag egyfajta bemutatási módjaként” értelmezi,
a mûben „az anyag nagyfokú sûrûségének konzerválását” kísérli meg.22
A minimalizmus gyakran éppen az anyagok szenzibilis, érzéki jellegének
(túl)hangsúlyozásával nyit új utakat az építészet számára – elég ha csak
Moneo fa, Ando beton, Arets átlátszó és homályos üvegfelületek kifinomult
használatára gondolunk, vagy Herzog és De Meuron kaliforniai borászati
épületének brutális erejû kõstruktúrájára. Ugyanakkor Tadao Ando és Peter
Zumthor építészetében, a szellemi principium elsõdlegességére mutató üres-
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ség és az anyag érzékisége egyszerre jelentkezik a lenyûgözõ terekben
és az azokat határoló robosztus, mégis szenzibilis beton és kõfalakban,
felületekben.
A minimal art a 60-as években és a 70-es évek elején éri el csúcspontját. Az építészeti minimalizmus a 70-es évektõl van jelen és a mai
napig jelentõs szerepet játszik, bár a 90-es évek végén már „a butik cisz
tercianizmus”23 jelzõje is felmerül (miután vezetõ design paradigmává
válva a divat világcégek üzleteinek belsõ építészeti stílusa lett), ami jól
mutatja az avantgarde-nak a társadalomba való belépülésével egyidejû
feloldódását és azt a folyamatot, ahogyan az új elõbb teljes értetlenséget
vált ki, azután „megszelidítve” befogadásra kerül, késõbb konszolidálódva elterjed és kommercializálódása is elkezdõdik. Ugyanakkor ez a
kommercializálódás elsõsorban a belsõ építészetre és a tárgytervezésre
vonatkozik és a minimalista építészetre egyáltalán nem jellemzõ.
A minimal art legjelentõsebb alkotói (Donald Judd, Robert Morris, Carl
Andre, Soll LeWitt, Tony Smith) közül többeknek közvetlen személyes
kapcsolata volt az építészettel. Judd írásaiban foglalkozott építészeti
kérdésekkel, Soll LeWitt korai korszakában I.M.Pei építészirodájában
dolgozott grafikusként, és ahogy õ maga mondta, ennek kapcsán kezdte
megérteni „a folyamatot, ami az ideából indul ki, és az eredmény felé
vezet”.24 Tony Smith maga is építészként kezdte pályáját, Robert Smithson hangsúlyozta, hogy korai munkáit egy építészeti céggel egy repülõtéri projekten való közös munka inspirálta.
Valamennyien architektonikus méretekben is dolgoztak, belsõ és külsõ
térben egyaránt, Richard Serra Frank O.Gehry-vel közös projekten együtt
mûködve is,25 és LeWitt szintén egy kevésbé ismert építésszel közösen
tervezett egy zsinagóga épületet élete végén szülõvárosa számára.26
A minimalista mûvészet számos további ponton kapcsolódnak személyesen is az építészethez, de sokkal fontosabb az, hogy gondolkodásukban és szemléletükben kapcsolódnak hozzá, és éppen ez teszi lehetõvé
az építészet számára is a kapcsolódást.

Peter Zumthor:
Termálfürdõ, Vals, 1997
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Kiecol: Téglaszbor,1983
Zumthor: Kunshaus1994-
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A minimalista mûvészetet a strukturalizmussal együtt tekinthetjük az
architektonikus gondonkodás képzõmûvészeten végigsöprõ második
nagy hullámának, amely a századelõ konstruktivizmusa után – attól nem
teljesen függetlenül – új módon közelítette meg a forma és téralkotás,
a tér és formaérzékelés problémáit és ennek révén új utakra vezette az
építészetet is. A minimalista mûvészet a vizuális gondolkodás új pályáit
nyitotta meg, alapkutatásokat folytatva az elemi geometrikus formákkal, anyagokkal, arányokkal, méretekkel, elhelyezéssel kapcsolatos az
építészet számára is alapvetõen fontos területeken. Az építészet pedig
ezeket az eredményeket, amelyek a képzõmûvészet területén születtek
azért tudta magáévá, illetve további kutatások kiinduló pontjává tenni, mert a minimalista mûvészet eleve architektonikus volt, illetve még
inkább azzá vált, ahogy a mûvek kiléptek a szoborszerepbõl, leléptek
a posztamensrõl, gyakran építészeti léptékû objektumokká válva és az
emberi forma és térérzékelés határait tesztelve a forma, illetve téralkotás új lehetõségeit kutatták.
A minimalista építészetben többek között David Chipperfield, John
Pawson, Tadao Ando, Toyo Ito, Peter Zumthor, a korai Herzog és de
Meuron munkáiban, ha nagyon különbözõképpen is, de az a korábban
nem tapasztalt mértékû reduktivitás, homogenitás, a holisztikus felületek
és formák kultusza és a (mû)tárgyra koncentrált figyelem jelenik meg,
amit a minimalista mûvészetbõl ismerünk. Ugyanakkor a minimalista
mûvészet önmagára irányultságával szemben, az építészetben a szûkszavúság, a csend, a hallgatás túlmutat a (mû)tárgyon, az esztétikai
szférán és részben etikai, részben metafizikai tartalmakat is hordoz.
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A 60-as évektõl kezdõdõen megismétlõdik az építészet és a képzõmûvészet közötti köl
csönhatásnak az a koreográfiája, ami a századelõn egyszer már lejátszódott.
Elsõ lépésben – a századelõn és a század második felében egyaránt - a képzõmûvészet
közelít az architektura felé, azaz az absztrakció hûvös, analitikus, geometrikus szárnya,
appolóni oldala jelenik, illetve erõsödik meg a dionüzoszi oldalt képviselõ (a századelõn
az expresszionista, fauve, a század második felében az absztrakt expresszionista) törekvésekkel szemben.
Ezek után mindkét történeti korszakban, - ha különbözõ világ és mûvészetszemléleti
keretek között is de – a mûvészeti kutatások egyik fõ iránya a geometrikus absztrakció,
az architektonikus gondolkodás terepére helyezõdik át, és itt (a századelõn a szuprematizmus, neoplaszticizmus és a konstruktivista törekvések, a hatvanas évektõl pedig a strukturalizmus és a minimalizmus révén) az építészet és képzõmûvészet határterületén zajló
kutatómunka olyan eredményeket hoz, amely a teória és a praxis oldaláról is adaptálható
kiindulópontot és inspirációs forrást jelent az építészet számára. A vizualitás területén a
képzõmûvészet geometrikus, strukturalista, minimalista irányzatai a századvég felé tartva
– egy más szellemi klimában, egy más történeti szituációban -, de ugyanazt a szerepet töltik be, mint a neoplaszticizmus és a szuprematizmus és a konstruktivista törekvések töltöttek
be a századelõn.
Az új szemlélet és új formálás mindkét történeti korszakban a képzõmûvészet területérõl kilépve, az építészet, a belsõépítészet, a design és a vizualitás más területein is
vezetõ paradigmává válik. Mindkét korszakban az avantgarde mûvészet eredményeinek
más mûvészeti ágakba és a társadalomba való beépülése során a konszolidálódás, majd
egyes esetekben a kommercializálódás jelensége figyelhetõ meg. A konstruktivista mûvészet viszonya az „alkalmazott konstruktivizmushoz” a század elsõ felében hasonló, mint
a századvége felé közeledve a minimal art viszonya a belsõ építészetben és a designban
megjelenõ „alkalmazott minimalizmushoz” – a stílussá, illetve divat jelenséggé válás, etikai
– esztétikai kiürülés irányába vezet mindkét esetben. A konstruktivizmus és a minimalizmus
szelleme egyaránt „sima vonalú használati tárgyakban” kezd feloldódni.27
Ezzel a folyamattal szembehelyezkedve hozza létre Donald Judd Chinati Alapítványát
Marfa-ban – amely az építészek számára a legfontosabb referencia a minimalista mûvészettel kapcsolatban – ahol számos épületet megvásárolva a minimalista mûveket optimális
körülmények között kívánja kiállítani.
“Valahol a kortárs mûvészet egy része példaként kell létezzen, rámutatva arra, amit a mûvészet és kontextusa kellene hogy jelentsen – mondta Judd. Valahol, épp ahogy a platinium-irridium méter rúd garantálja a mérõszalag hitelességét, pontos mértéke kell, hogy legyen e
kor és hely mûvészetének. Máskülönben a mûvészet csak show és… üzlet”.28
A posztmodern fordulat után az ezredvégrõl visszatekintve már látható hogy a minimal art,
ami a hatvanas években nagyrészt az európai modern mûvészeti hagyománnyal való szakításként tûnt fel, valójában – a jelentõs szemléleti különbségekkel együtt – e modern hagyomány folytatása is egyben. A modern értékek megrendülése idején a modern szellem és a
támadott értékek Judd és a minimalisták masszív fém és betonszerkezeteiben találnak menedéket, avantgarde attitûdjében és geometrikus absztrakt formanyelvében élnek tovább.
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Pontosan úgy, ahogy a modern építészet elgyengülése után a kezdetben rendkívül vitális
posztmodern építészet keltette „ellenszélben” a modern értékeket – a modernizmust egyúttal kritikával is illetõ – késõ modern építészet éltette tovább, többek között éppen a mo
derntõl átvett geometrikus absztrakt formanyelv továbbfejlesztése és a modern szemléleti,
esztétikai preferenciák átértékelése, dekonstrukciója révén.
Az a formanyelvi kontinuitás, amely fennáll egyrészt a képzõmûvészeten és az építészeten belül egyaránt a század elsõ, illetve második felében megjelenõ rokonszellemû
tendenciák között, és amely másrészt fennáll ezen építészeti és mûvészeti irányzatok között
interdiszciplináris tekintetben is, kifejezi és megjeleníti azt a – minden jelentõs világszemléleti különbség ellenére is meglévõ – közös nevezõt, ami a nagyon eltérõ külön mûfajú
mûvek, a különbözõ mûvészeti ágak, tendenciák és alkotók között a modern alapértékek
melletti elkötelezettség tekintetében meghatározó módon van jelen. Az építészetben és a
képzõmûvészetben a huszadik századon végigvonuló geometrikus absztrakt formanyelvet
alkalmazó tendenciák paradox módon rokonszellemûek, de eltérõ szemléletûek egyszerre.
Eltérõ szemléletûek amennyiben jellemezheti õket metafizikai, vagy szociális érzékenység,
társadalom vagy médium centrikus felfogás, lehetnek utópikus idealisták vagy pragmatikusok és még számos ellentétpár felsorolható volna, de mindezen ellentétes pozíciók a
modern szellemhez és értékekhez való ragaszkodás közös nevezõjén találkoznak. Szellemi rokonságuk éppen a modernitás és a modern alapértékek mellett való elkötelezettség
fundamentumán áll és többek között a geometrikus absztrakt formanyelv valamelyik változatának alkalmazása révén fejezõdik ki síkon, térben és anyagban.
Ahogyan a forma nem egy üres tartály, amely bármilyen tartalommal feltölthetõ, úgy a
geometrikus absztrakt formanyelv – rendkívüli gazdagsága, árnyaltsága, flexibilitása ellenére – sem egy neutrális eszköz, amely független az általa hordozott tartalomtól. A formanyelv nemcsak hordozója a jelentésnek, hanem a formanyelvnek már magának is jelentése van. Bizonyos értékválasztásokat érzelmi, lelki, habituális beállítódást pontosan be
nem határolt szellemi pozíciót már eleve jelöl. Hogy melyik tendencia milyen formanyelvet
használ, melyik alkotó milyen formanyelvet választ már eleve megmutatja bizonyos szempontból a gondolkodás irányultságát és a lelki hangoltságot, alkatot, mint a pszichológiában a Szondi-teszt. 29
Az építészetben talán ennél is többrõl van szó. Míg a képzõmûvészetben a modernizmus
szelleme a geometrikus absztrakció mellett más formanyelveken is megnyilatkozik, addig
az építészetben az absztrakció „a” modern formanyelv, lényegében az egyetlen építészeti
nyelv, ami par excellentce modern. Így minél élesebb az elfordulás tõle, az a modern szellemmel való annál fokozottabb szembe helyezkedést is jelent – amint az a posztmodern
építészet esetében látható volt – míg bármilyen módon való átértelmezett használata egyúttal a modernség (minden kritika ellenére való) vállalását jelenti. Ez a késõ modern építészet
pozíciója: úgy gyakorol kritikát a modernizmussal szemben, hogy közben annak oldalán
áll, ami lényegében a modern építészet egy új történeti helyzetben való önkritikájaként
hat.
A huszadik századi építészet számára a geometrikus absztrakt formarend túlmutat önmagán: értékhierarchiát jelölõ (civilizációs) szimbólummá válik, mint a dór oszloprend
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egy korábbi korszak számára. A formanyelv sok tekintetben eldönti, bármilyen értelmû
közlésrõl legyen szó, hogy az adott mû, „üzenet” milyen hagyomány keretei között értelmezhetõ, milyen hagyomány keretei között maradva bírálja akár a lehetõ legélesebben azt
a tradíciót „belülrõl”, amihez õ maga is tartozik. Nem véletlen, hogy miután a századelõ
avantgardja a maga kritikáját nem a klasszikus hagyományon „belülrõl” kívánta elvégezni,
hanem azzal teljesen szakítva hagyományon kívülre akart kerülni, akkor szakított – az
„elfogadott formakonvenciókkal”, „szépség eszménnyel”, „érték hierarchiával”, azaz ami
mindezt hordozta -, a régi formanyelvvel is.
A geometrikus absztrakt formanyelv használata íly módon az építészetben és képzõmûvészetben egyaránt messze több mint esztétikai kérdés. A geometrikus absztrakció, – ami
a posztmodern–transzavantgarde korszak rövid intemezzója után a késõ modern idején
újra összekapcsolja az építészetet és képzõmûvészetet – egy architektonikus, hûvös, racionális gondolkodásmód, amely a ráció eszközeivel a ráción túlra is elvezet, amely esztétikai mellett etikai tartalmakat is hordoz, amely esztétikai eszmények által értékhierarchiát,
magatartás és életforma modellt is közvetít, egy szellemi beállítódás, implicit filozófiai
állásfoglalás, ami a „horror vacui” helyett az „ amor vacui”,30 az ürességtõl való irtózás
helyett „az üresség gyönyöre” jegyében áll.
Fogalmi gondolkodás és vizuális gondolkodás, filozófia és formaalkotás, teória és praxis
összefonódnak egymással, ugyanakkor azonban a vizualitás világa autonóm terület, amelyen belül más törvények válnak érvényessé. A formanyelv olyan öntörvényû közeg, amely
ben nem érvényes a fogalmi struktúrát építõ logika, ebben a közegben a fogalmi gondolkodás alkalmatlan eszközzé válik. Fogalmi gondolkodás és vizuális gondolkodás pályái
nem esnek egybe, közöttük áttételeken keresztül létesül kapcsolat. Vizualitás és verbalitás
között nem vonható közvetlen párhuzam, a látás õsibb, mint a beszéd, a képiség a fogal
miság elé nyúlik vissza. Kép és szó viszonyával, a köztük való átjárás lehetõségével a képi
hermeneutika31 foglalkozik, de a két terület közötti átjárás, „fordítás” nehézségeire Kassák
egy mondata élesen rávilágít: „Mûvészetrõl beszélni annyi, mint víz alatt énekelni.”32
Az esztétikai gondolkodásban, már Konrad Fiedler az önelvû vizualitás elméletében rámutatott a vizuális gondolkodásnak és a vizuális nyelvnek a képzõmûvészet autonómiája szempontjából alapvetõ jelentõségére. A modern festészetnek az „autonóm látvány
meghódítására”, az „irodalmiság láncainak lerázására”, a cím „nulla-fokra” redukálására33 tett erõfeszítései mögött az a felismerés állt, hogy a verbálisan megnyilatkozó
fogalmi gondolkodás mellett, annak kevésbé közismert, de egyenrangú társaként létezik a
vizuális gondolkodás, amely vizuális nyelven szavakra le nem fordítható tartalmakat közöl.
A vizuális nyelvi közlés nem a szóban is elmondható tartalmak képi illusztrációja csupán - a
vizuális nyelv önálló kommunikációs eszköz.34 Az avantgarde nyelvi kísérleteinek alapjául
a modern mûvészet azon felismerése szolgált, miszerint nem csak az irodalom, de a zene,
a képzõmûvészet és az építészet is nyelvi eszközökkel dolgozik.35 Az avantgarde mûvészet
a nyelvi struktúrák feltárására irányuló törekvése és intenzív kísérletei révén a forma-nyelvi
kutatások laboratóriumává vált, és óriási tudásanyagot halmozott fel. A magyar szcénában
ezt a vizuális grammatikát a Kassák tanítvány Fajó János foglalta össze rendkívül tömören,
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kijelentve, hogy ezek olyan ismeretek, amelyek: „a vizuális nyelv univerzális bázisát képezik, és érvényességük kiterjed minden látható dologra, az experimentális mûvészettõl az
alkalmazott mûvészetekig”.36
Fajó röviden listázza a „síkon lehetséges nyelvtani alapmûveleteket, amelyek a struktúraszervezés azon módszereit jelentik, amelyeket az avantgarde festészet kutatásai során
fedeztek fel, és amelyek a vizuális nyelv természetébõl fakadó formastrukturálási lehetõségek és amelyek ha az épület valamennyi nézetén szimultán alkalmazásra kerülnek , akkor
a „dimenzió növekedés” elve szerint átfordulnak a térbe és az építészet számára háromdimenzióban is a forma és térszervezés eszközévé válnak.
A „SÍKOSZTÁS” grammatikai alapmûvelete–amire Piet Mondrian egész életmûve épül- az
arányok festészeti eszközökkel való megjelenítését jelenti.
Az arány számokban fejezõdik ki a matematikában és érzékileg közelíthetõ meg, formai
és téri relációkban élhetõ át a festészetben és az építészetben. Formakeresése során az
avantgarde festészet „nem csupán a látható szerves természetet veszi figyelembe, hanem
a természet matematikai modelljeit is”. Az aranymetszés számsorát, Fibonacci haladvány
diagramját, a zene matematikai rendjét, mind az építészet mind a festészet már a korábbi
korszakokban is megkísérelte geometriába fordítani.
Az építészetre a klasszikus korok óta jellemzõek voltak a geometrikus spekulációk, a
platonikus formák, az ideális arányok és a tökéletes harmónia matematikai alapjainak
vizsgálata. A reneszánsz építészeti aránytan, az elméletileg rögzített aránysémák, a szépség, és a tökéletes harmónia megragadásának eszközei voltak.37 Ezzel párhuzamosan a
festészet területén is zajlottak ideális arányokra vonatkozó kutatások (Dürer, Leonardo)
amelyek filozófiai hátterében szintén a neo-platonizmus állt.
Ez a neo-platonikus inspiráció, - a tökéletes arányok és egyensúly keresésében -, jelenik
meg egy más, új formanyelven Mondriannál a kora modern idõszakában is. Ehhez hasonlóan Le Corbusier villaépítészetében szintén egy új formanyelven ugyan, de a palladioi
villa építészet arányrendszere jelenik meg – ahogyan azt Collin Rowe az „Ideális villa
geometriája” címû mûvében kimutatta – és amely tanulmánnyal azután a késõ-modern építészet néhány jelentõs alkotóját szintén platonizálásra indította.38
A síkosztás grammatikai alapmûvelete az arányokat két dimenzióban jeleníti meg, de ha
egy metszeteivel adott épület minden nézete a mondriani elvek szerint tagolódik, akkor a
„dimenziónövekedés elve” szerint a síkon alkalmazott metódus átfordul térbe, ahogyan azt
a Gropius által tervezett Bauhaus-béli igazgatói szoba izometrikus rajzán, vagy a Schröder
ház külsõ és belsõ tere esetében látható.
E vizuális grammatika logikája a késõmodern építészetben is érvényesül többek között
a homlokzati osztások ,támaszok és födémlemezek, illetve a függönyfalak osztópálcáinak
ritmusában.
A „FORMA LEBEGTETÉS” grammatikai alapmûveletére építi mindkét szuprematista
korszakát Kazimir Malevics. A súlyukat vesztett, levegõben úszó formák és a gravitáció
legyõzésének, a végtelen térben való terjeszkedésnek malevicsi víziója a modern építészet
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számára meghatározó szellemi impulzust jelentett. A Barcelona pavilon lebegõ síkjai a
Villa Savoy levegõben úszó tömege építészeti kontextusban három dimenzióban jelenítik
meg ugyanezt a forma és tér koncepciót, mintát adva egy egész korszak számára. A késõmodern építészetben Arata Isozaki Kitakyushu Múzeumának (1974) lebegõ hasábjai, a
szobrászatban Isamu Noguchi az oszakai Expo-ra lebegõ kocka formájában megalkotott
szökõkútja, illetve Nobuo Sekine 1970-es, a “Semmi fázisai”cimû - egy több tonnás sziklát
tükrözõdõ acélpillérre helyezõ és igy a sulytalan lebegés érzetét elõidézõ - mûve jelent
eklatáns példát a formalebegtetés grammatikai alapmûveletének újabb alkalmazására.
A „FORMA ELÕZÉS” nyelvtani alapmûveletét Mondrian és De Stijl köréhez tartozó mûvészek ritkán, Malevics a szuprematizmus dinamikus fázisában viszont nagyon hangsúlyosan
alkalmazta és a magyar konstruvisták mûvein is gyakran látható.
A formaelõzés a formák egymásra való ráfedését jelenti, ami anélkül hogy illuzionisztikus
eszközöket alkalmazna a síkon, mégis a tér képzetét kelti. Közelebbi és távolabbi térrétegeket jelöl, de mélytér illúziót nem kelt, így nem mond ellent a kép alapvetõ természetébõl
fakadó síkszerûségének. Az építészetben a formaelõzés a falsíkok térbeliségébõl, egymás
mögöttiségébõl következõen jelenik meg például a Rietveld ház erkélyéhez kapcsolódó
függõleges falsíkoknak az épület tömegéhez való kapcsolatában.
Az „ELTOLÁS” alapmûvelete a formák feldarabolását és a kapott elemek egymáshoz
képest való elcsúsztatását, esetenként a formák széttolását jelenti, oly módon, hogy azért
visszakövethetõ legyen az elmozdulás, ami az alkotó folyamat során végbement. Az ezzel
a grammatikai mûvelettel kelthetõ téri-formai kompozíciós feszültséget az eredeti forma és
hely és az attól való elmozdulás egyidejû érzékeltetése generálja.
Mondrian „Moló és óceán” sorozatán, vagy „Kompozíció kékben” címû 1917-es képén a
különbözõ hosszúságú vonal töredékek elcsúsztatásával a kép felületén egy energiamezõt
hoz létre, ahol a képet alkotó elemek közötti vonzások és taszítások révén rajzolódik ki,
teremtõdik meg a törvényszerû rend, jön létre egy feszült, dinamikus egyensúly. Van Doesburg „Orosz tánc” címû 1918-as képén egy vonalstruktúra fragmentálását, érzékeny széttolásával hajtja végre és teszi nyitottá, átjárhatóvá az egyébként általa gyakran alkalmazott
zárt rácsstruktúrát.
Falusi téglaépületének alaprajzán – amit Frampton összefüggésbe hoz Van Doesburg említett képével40 – Mies van der Rohe mintha szintén széttolná a helyiségeket elválasztó falakból álló zárt rendszert, így teremtve meg Van Doesburghoz és Mondrianhoz hasonlóan azt
a feszültségmezõt, amit az egymástól eltolt vonalak/falak közötti áramló tér generál. Formák
elmetszésére és széttolására és az eltolás révén keletkeztetett köztes terek alakítására csak
a késõ és új modern építészetben találunk példát (Hans Hollein: Vulcania, Peter Eisenman
Wexner Center, Viel Arets hivatali épülete Brédában) de sorolt elemek eltolásával hozza létre
terasz házainak struktúrját Daniel Fullaondo és F.Javier Saenz de Oiza már 1955-ben.41 Peter
Eisenman korai idõszakában éppen az eltolás volt (az elforgatás mellett) az a vizuális grammatikai alapmûvelet, amivel metanyelvi kutatásai során a transzformációs lépéseket végrehajtotta. Az eltolás a kortárs képzõmûvészet geometrikus törekvéseihez köthetõ alkotóknál
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gyakran megjelenik, Maurer Dóra például az eltolásokkal, elcsúsztatásokkal képzett struktúraszervezési lehetõségek kutatását, festészetének egyik fõ témájává teszi.
Az „ELFORGATÁS” grammatikai alapmûvelete a festészetben már Malevics dinamikus
szuprematizmusában megjelent és a geometrikus absztrakció stílusvonulatához tartozó
mûvészek Moholy-Nagytól Ben Nicholsonig gyakran alkalmazták, de az építészetben csak
a hetvenes évektõl játszik jelentõs szerepet, többek között Tadao Ando (másképpen alkalmazva) John Hejduk, Peter Eisenman, Daniel Liebeskind, a Coop Himmelb(l)au és Zaha
Hadid építészetében.
Az elforgatás az eltoláshoz hasonlóan szintén dinamizálja a struktúrát, az elmozdulás
mértékét és fázisait rögzítve, az elmozduló formák és tömegek között feszültséget gerjeszt
ve, egy erõteret hoz létre két és három dimenzióban egyaránt. Az elforgatással képzett
téri és formai relációkat viszonylagos bonyolultságok miatt a modern építészet nem alkal
mazott, a dekonstruktivista építészet viszont a ráció, az ortogonális rendszer szigorának
feloldására, egyeduralmának megszüntetésére, a káosz képének felidézésére, illetve egy
összetettebb rend, egy ellentmondásokra épülõ komplexebb harmónia megteremtésére, a
posztmodern paradigmaváltás utáni korszak szellemi realitásainak térbe fogalmazására
használja fel.
Az „ÁTHATÁS” és „TRANSZPARENCIA” grammatikai alapmûvelete a festészetben formák
transzparencia révén láthatóvá tett áthatását, formák síkok, tengelyek, raszterrendszerek
egymáson való elmozdításának, elforgatásának, röntgenképszerû rögzítését jelenti. Ez
egyúttal a mozgás statikus mûben való rögzítését, az idõ térbeli megjelenítését is jelenti. A
festészetben Moholy-Nagy László és a Pevsner testvérek munkáin figyelhetjük meg elõször
alkalmazását. Az architektúrában az áthatások bonyolult rendszere metszetrajzokon és a
formák között, fõként a késõ-modern és az új modern építészetben jelenik meg, minden
korábbinál összetettebb téri struktúrákat generálva többek között Frank O. Gehry, Peter
Eisenman, Daniel Liebeskind, a Coop Himmelb(l)au és Zaha Hadid munkásságában.
A késõ modern építészet nyelvét behatóan vizsgáló Charles Jencks további számos olyan
grammatikai eszközt nevez meg, amelyek a késõ-modern építészeti nyelvben hangsúlyosan
vannak jelen ugyanakkor ezek a grammatikai mûveletek egyúttal a képzõmûvészet strukturalista, minimalista tendenciáit is jellemzik.
A REPETICIÓ, ami a verbális, vízuális és zenei nyelvnek mindenkori eszköze, a késõ
modern építészetben „EXTRÉM REPETICIÓ” – ként tûnik fel és a képzõmûvészetben a strukturalizmus és a minimalizmus egy-egy alapelem sokszorozása révén generált mûveiben
talál rá párhuzamaira.
A repetició alkalmazásával egyrészt létrehozható egy moduláris rend(szer), amely a minimal art mûvészeinek munkáiban (Judd, André, Smith) és a modern építészetben (Mies van
der Rohe, Reich-bankjától, a Neue Sachlichkeit beépítési gyakorlatáig) számos példát találunk. Másrészt létrehozható egy az elõbbieknél komplexebb szeriális rend(szer), amit a
képzõmûvészetben (LeWitt, Bochner, Kemény) s az építészetben (Van Eyck, Herzberger,
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Bloom) egyaránt láthatunk. A késõ modern építészeti nyelvben, illetve a high tech építészetben
(Foster, Rogers, Piano) megjelenõ gépesztétika képzõmûvészeti kontextusban a kinetikus mûvészetben kap hangsúlyos szerepet (Schöffer, Tinguely, Takis).
A képzõmûvészetben ugyan nem használatos a Jencks által alkalmazott terminus a „Szuperszenzualizmus” vagy a „Slick-tech”, de a polirozott fémlemez puha keménysége – ami
Hans Hollein bécsi üzelethomlokzatainak és belsõ tereinek esztétikai minõségét meghatározza
– megjelenik a strukturalista szobrászat fémlemezekbõl puhán hajlított plasztikáin, reliefjein is.
A késõ modern építészeti nyelv paradox jellegzetességeinek leírására – Jencks által – használt
irodalomelméleti terminus az „oxymoron” a képzõmûvészetben szintén nem használatos, de
az egyszerû racionális alapelemek sokszorozásával bonyolult irracionálisba forduló jelentésû
strukturák létrehozásának stratégiája, így az „összetett egyszerûség” vagy a „racionális irracionalizmus” a képzõmûvészetben is megjelenik..
A geometrikus absztrakt formanyelv természeténél fogva kikényszeríti az architektonikus gondolkodást a vizualitás minden területén. A geometrikus alapformák építõelemként való kezelése,
az alkotó folyamat építkezésként, a kép architekturaként való felfogása, festészet és építészet
között az architektonikus gondolkodás és a geometrikus absztrakció közös nevezõjén teremtik
meg az átjárhatóságot. A Fajó által ismertetett, a geometrikus absztrakt festészetben alkalmazott
grammatikai alapmûveletek térbe is adaptálhatóak, így az építészetben is alkalmazhatóak, illetve a Jencks által ismertetett az építészeti nyelv eszközeire vonatkozó megállapítások a közös
absztrakt nyelv okán a képzõmûvészet geometrikus, strukturalista, minimalista tendenciáira
is érvényesek. A vizuális grammatika eszközei két és háromdimenzióban egyaránt alkalmaz
hatóak és ugyanazon logika szerint müködnek sikon és térben.
Tamkó Sirató Károly Dimenzionalista Manifesztumában,42 a „képzõmûvészet dimenziónövekedésének elvét” leírva a mûvészeti ágak, mûfajok közötti átjárhatóság lehetõségére mutat rá és
egyben annak magyarázatát is adja: „a szöveg vonallá válik, a kétdimenziós mû háromdimenzióssá növi ki magát, a térben álló megmozdul”. Ahogy a betû kalligráfiává, a vers képverssé,
a költészet a konkrét költészeten keresztül képzõmûvészetté a képi architektúra plasztikává és
építészetté, majd mobillá, flexibilissé, állandóan változó növekvõ várossá válik és vissza, az
érzékelteti azt a folyamatot, ahogyan a dimenziók és a mûvészeti ágak egymásba hatása megnyilvánul. Ahogyan a városok a légi felvételeken strukturalista plasztikaként hatnak, ahogyan
az épületek alaprajza geometrikus absztrakt képként értelmezhetõ, ahogy a dekonstruktivista
építészet és a konceptart késõbb a textualitás irányába mozdul, ahogy a képeken formaként
jelennek meg a betûk és az írás képe válik a festészet témájává, mind a mûvészetek közötti
határátlépés lehetõségrõl a határterületeken való alkotás termékenységérõl és a társmûvészetek
minden elkülönültségük ellenére meglévõ végsõ egységérõl szól..
Tamkó Sirató a 30-as években írott kiáltványát a kor számos meghatározó személyisége
írta alá, Hans Arp-tól és Robert Delunay-tól kezdve Marcell Duchamp-on és Waszilij Kandinszkij-on át Joan Miro-ig, Francis Picabia-ig és Moholy-Nagy Lászlóig. A formaalkotás szempont
jából a dimenziók közötti átjárhatóság teszi lehetõvé a festészet és az építészet közötti
átjárhatóságot, a kétdimenziós festészetben felismert forma- és térszervezési lehetõségek
három dimenzióba való átemelését, és építészeti adaptálását.
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transzparencia és transzformáció

Moholy-Nagy László konstruktivista festészete és Peter Eiseman dekonstruktivista építészete

Konstruktivista képzõmûvészet és dekonstruktivista építészet, századelõ és századvég,
kora és késõ modern, elõ és végjáték. Ellentétes pólusok, amelyek ugyanakkor átsejlenek
egymáson, akárcsak Moholy-Nagy László üvegarchitektúra festményeinek formái, vagy
Peter Eiseman transzformációs rajzainak egymásra rétegzett struktúrái. A századvégen
átsejlik a századelõ, a kora és késõ modern egymásba játszanak, építészet és képzõmûvészet áthatásba kerülnek egymással.
„Lassan az architektúra felé mozgunk” írja Moholy-Nagy László a húszas évek konstruktivista képzõmûvészetének irányát jelezve1. „Építs – Építs” hirdeti egy szókollázs vázlata
ugyanez idõ tájt. Malevics absztrakt térkonstrukcióit architektonoknak nevezi, Kassák saját
festészetét képarchitekturának. Gabo és Pevsner a mûvészt hídépítõmérnökhöz hasonlítja
és El Liszitzkij önarcképén is a korra jellemzõ mérnök-mûvész típus jelenik meg. A képeket nem festik, hanem építik, a szobrokat nem mintázzák, hanem konstruálják. A formák
és színek építõelemmé, az alkotás folyamata építkezéssé válik, a mû szellemi és anyagi
architektúraként értelmezõdik. A mûvek rendjében az eljövendõ új szellemi és társadalmi
rend fogalmazódik térbe, a mérnök-mûvészek célja megkonstruálni a jövõt. Az elvont szellemi érvényességek világából kilépve, az anyagi-tárgyi világ átformálására, gyakorlati,
társadalmi hasznosságra törekedve a konstruktivista mûvészet metaforikus értelemben építészetté válik a század elején.
A századvég utópiák nélküli világában, viszont mintha a dekonstruktivista építészet
válna kvázi képzõmûvészetté, vagy legalábbis mintha abszolút autonómiára törekedve a
képzõmûvészet felé mozdulna el. Különösen Peter Eisemann korai és dekonstruktivista periodusában képviselt alkotói magatartása, annak radikalizmusa, formai kísérletei, metanyelvi
kutatásai, antifunkcionalizmusa, intellektualizmusa, kritikai szelleme és „önkényessége”
tûnik építészeti közegben precedens nélkülinek, ugyanakkor az avantgard képzõmûvészetbõl nagyon is ismerõsnek. Eisenmann „detronizálja a funkció és a szimbólum építészeti
eszményét2” ezzel mintha csak konceptuális mûvész lenne és a diszciplina alapjaira kérPeter Eisenman: A tokiói
Koizumi Sangyo homlok-
zata 1988

Moholy-Nagy László:
Q VIII. 1924
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dezne rá, újra definiálva magát az építészetet. Az építészeti termelés kritikája is egyben,
ahogyan az avantgard mûvészet alapértékeit, a kísérletet és a kutatást állítja tevékenységének középpontjába, alkotói etikáját is erre alapozza, míg az építészettõl hagyományosan
elvárt funkcionális, hasznossági szempontok helyett az építészeti alkotás intellektuális és
filozófiai aspektusait helyezi elõtérbe.
Mind a konstruktivista mûvészet, mind a dekonstruktivista építészet a maga idején az avantgardra jellemzõ gesztussal lép ki saját diszciplinájának határai közül. Míg az eredendõen
a szellemi szférához kapcsolt képzõmûvészet az anyagi, tárgyi világ felé mozdul, addig a
közgondolkodásban hagyományosan a gyakorlati hasznossághoz kötött építészet az elvont
szellemi értékek világába lép át. A konstruktivizmus idején a mûvészek egy része önként fel
adja autonómiáját és funkcionális feladatokat vállal a társadalom anyagi igényeinek kielégítése érdekében, akár a termelésben is. A dekonstruktivista építészet viszont antifunkcionális
vonásokat vesz fel, és az alkotói autonómia visszanyerése, valamint az építészet megújítása
érdekében az építészeti termeléstõl a mûvészeti kutatás felé mozdul el.
Moholy-Nagy László a konstruktivista képzõmûvészet, míg Peter Eisenman a dekonstruktivista építészet meghatározó alakja. Mindkettejük munkásságában modellszerûen rajzolódik ki egy korszak, egy mûvészeti/építészeti irányzat világszemlélete, értékválasztása,
alkotói magatartása.
Moholy Nagy pályakezdése a magyar aktivizmushoz, Kassák köréhez kötõdik. Maga az
architektonikus gondolkodás, a kép racionális megszerkesztése, az architektúra, mint ideál
és annak univerzális jelentéstartalma az aktivizmuson keresztül jutott el hozzá. Szellemi
irányultságát késõbb is nagyban befolyásolták azok az eszmények, amelyek az aktivizmus
világszemléletét meghatározták.
Az aktivizmus mûvészeti mozgalmának elméleti hátterét azok a cselekvésfilozófiák3 jelentették,
amelyek a szellem és tett viszonyát vizsgálták és az élet átformálhatóságának, a világ átalakításának a lehetõségét keresték. Nemcsak Marx, de Nietzsche a cselekvést a megismerés elé
helyezõ, mûvészi feladat helyett életfeladatot adó programja, Bergson életfilozófiája, természettudományos hipotézisek voltak azok a források, amelyekbõl a magyar aktivizmus az energiáit
nyerte. Az aktivisták számára a mûvészet „Tett” (ez Kassák elsõ lapjának címe is) a társadalom
és az ember külsõ-belsõ átalakításának, a világ megváltoztatásának eszköze, nem esztétikai,
hanem etikai kérdés, világszemlélet és életforma. Moholy Nagy számára a mûvészet nem esztétikai jelentõségû, hanem gyakorlati cselekvés, ami az életet formálja át és a mûben megépített
rend (metaforikus értelemben) a világ új rendjét van hivatva megteremteni. Ez az expanzionis
ta, a világ egészét átalakítani akaró mûvészetfelfogás motiválta a konstruktivista mûvészekhez
hasonlóan Moholy-Nagyot, hogy kilépjen a hagyományos mûvész szerepbõl, és mint az új
mérnök-mûvész-technikus típus egyik megtestesítõje a táblakép festészet mellett a technikai médiumokkal kísérletezzen, a technika mûvészeti alkalmazásának lehetõségét keresse.
A Bauhaus-ban mint tanár gyakran viselt vörös overált, szerelõruhát, ami amellett, hogy praktikusan indokolható volt, hiszen a fémmûhelyt vezette, mégis egyben demonstrálta azt az új mûvészi magatartásformát, ami a szellemi értékteremtés izolált világából a mûvészetet a termelés és
a gyakorlati hasznosság irányába vezette.
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Egy ilyen irányú elmozdulás a Bauhaus-on, az orosz konstruktivizmuson és a De Stijl mozgalmon belül is lezajlott, mintegy rövidebb távon jelezve Moholy-Nagy késõbbi pályaívét. MoholyNagy pályája az autonóm mûvészetekkel, festészettel és szobrászattal kezdõdött, majd egyre
inkább az alkalmazott területek felé tolódott el, míg végül utolsó idõszakának tevékenységét a
design csaknem kizárólagossá válása jellemezte.
Peter Eisenman viszont mintha pont az ellenkezõ irányba tartana. Míg Moholy- Nagy életmûve az autonóm mûvészettõl a design, addig Eisenmann az építészeti designtól az autonóm
mûvészet felé halad. Míg Moholy- Nagy a mûtárgytól a használati tárgy, addig Eisenman
a használati tárgytól a mûtárgy felé tart. Moholy-Nagy a mûvészt mérnökként, technikusként
látta, azaz izoláltságából kiemelve a praktikus világhoz közelítette. Eisenman az építészetet
a költészet és a filozófia között helyezi el, a gyakorlati világból az elvont szellemi világ felé
vezeti.
Ellentétes útjukat mindkettejük esetében saját koruk szelleme határozta meg. Moholy-Nagy
és a konstruktivizmus kísérletezik, konstruál és épít, Eisenman és a dekonstruktivizmus kísérletezik, dekonstruál és lebont. Épp azt a szellemi építményt bontja le, amit a Bauhaus-ban
kezdtek el építeni Moholy-Nagy közremûködésével és ami a századelõn még tiszta mûvészet
volt, de a századvég idejére maga is ipari végtermékké vált.
A lebontás nem lerombolást, hanem „az elfedés lebontását jelenti” -mondja Gadamer4. A
dekonstrukció nem totális kritika, hanem „rekonstrukció”.
Derrida dekonstruktivista filozófiája kritikával illeti a felvilágosodást, de úgy, hogy közben
a felvilágosodás oldalán áll és ambivalens módon egyszerre hangoztatja mindkét álláspont
igazát. „Sok hangot hagyjunk beszélni…. Nem létezik semmi monológikus”- mondja Derrida5.
Ez a felfogás nagyon hasonlít arra, ahogyan Eisenmann a Guardiola ház esetében több
hangot hagy szólni, azzal, hogy több formát helyez egymásra és a formák elmozduló rétegei
átsejlenek egymáson, ahogyan a palimpszeszt kivakart szövege is átsejlik a ráíródó újabb és
újabb szövegek alól.
A dekonstruálás a fogalompárokba rendezett ellenpólusok (hagyományosan az elsõ tag prioritását és a második negatív megítélését eredményezõ) konvencionális értelmezésének a lebontását jelenti. A dekonstrukció nyomán létrejön az a modell, amelyben a fogalompárok mindkét
tagja egyenrangúvá válik, és saját értékkel bír. Így a forma nem követi alávetettként a funkciót,
a racionalitás mellett az irracionális is szerephez jut és a jelenlét helyett a távollét is nagyobb
hangsúlyt kaphat. Ily módon létrejön a késõ modern építészeti nyelvre általában is jellemzõ oxymoron: „az összett-egyszerûség”, „irracionális-racionalizmus”6, vagy a rendezett káosz. Eisenman azt mondja, hogy „a szépségnek a rútat is magában kell foglalnia, a racionalitásnak az
irracionalitást is tartalmaznia kell, hogy a Guardiola ház logika és káosz egységét jelenti”7.
Az ellentéteknek ez az egymásba játszása nagyon jellemzõ a századvég mûvészetére és gondolkodására. Derrida is az ellentétek egymásba fordításával magyarázza a dekonstrukció szó
jelentését a szó japán fordítása kapcsán.
„Mi nem a dekonstrukció? Minden természetesen! Mi a dekonstrukció? Semmi, természetesen.”8
A két legtávolabbi polaritás egymásba fordíthatósága, minden és semmi egymással való fel
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cserélhetõsége, a „posztmodern állapot” tapasztalatát, a pólusok és értékek egymásba való
áttûnését, viszonylagossá válását mutatja.
Másrészt viszont, a semmi mindenként való megtapasztalása õsi tudás, ami ugyanúgy ott van
Malevics fekete négyzetében, „metafizikai objektumának” telitett ürességében, mint a geometrikus „misztikusok” Mark Rothko és Barnett Newmann monkrom felületei mögött megnyíló végte
len térben, a Zen tapasztalatában, a kínai aquarellek háttérének fehérségében, vagy Eisenman
középpont nélküli épületeiben. Lyotard9 fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy az ókori szónokok
a hallgatást is retorikai alakzatnak tekintették, mégpedig a fenségesre vonatkozó tartalmak köz
lésére alkalmas retorikai alakzatnak. A beszélõ hallgatása negatív közlés. A csend éppen arra
mutat rá, amirõl nem lehet beszélni. A semmi a megragadhatatlanra, a végtelenre a másképpen közölhetetlen transzcendens tartalmakra való rámutatás eszköze az avantgard mûvészet
geometrikus misztikusai és Eisenmann számára egyaránt.
Moholy-Nagy mûvei nem kommunikálnak az anyagi létezésen túli világgal, õt nem metafizikai,
hanem társadalmi-szociális érzékenység jellemzi. Egyrészt materialista, másrészt erõsen hisz az
élet, a társadalom megváltoztathatóságában, az ember külsõ-belsõ átalakításának és kiteljesedésének lehetõségében. Malevics nagy hatással van rá, de nem tartalmi, hanem formanyelvi
oldalról. Moholy Nagy átveszi a szuprematizmus formanyelvét, de leválasztja róla a neoplatonista filozófiát. Míg Malevics a geometrikus formát metafizikai objektumként fogja fel és a
szuprematizmusban az ideavilág spirituális rendje válik szemlélhetõvé, addig Moholy-Nagy
egy új társadalom szellemi és anyagi világának rendjét véli felépíthetõnek a geometrikus formák
építõelemeibõl. Számára a geometrikus formák az egész világot átalakító konstruktivista építkezés „szellemi tégláiként”10 és konkrét építõköveiként szolgálnak. Malevics spiritualizmusa és
antifunkcionalizmusa teljesen ellentétes Moholy-Nagy világszemléletével. „Alapvetõ kérdésekben álláspontunktól eltér” – írta Moholy-Nagy az orosz festõ a Bauhaus kötetek között kiadott
könyvének elõszavában, utalva a köztük lévõ szemléleti különbségekre. Világszemlélet tekintetében Malevics és Moholy-Nagy ugyan távol állnak egymástól, formai és strukturális szempontból közel állóak, és ugyanez viszony Moholy Nagy és Eisenman között is.
A kérdés csak az, hogy mi az oka annak, hogy eltérõ világszemléletek, ennyire hasonló formastruktúrákban nyilvánulnak meg.
„A mûvészet elméletében és történetében a „világnézet”, mint minden „tartalmi anyag” csak
olyan mértékben fordulhat elõ, amilyen mértékben „formává” azaz mûvészetté vált. A mûvészet
tartalma éppen „a forma”, azaz ami mûvészetté lett benne”- írja Fülep Lajos11. Az építészetnek
és a képzõmûvészetnek paradox módon az érzékeken túlit érzékelhetõvé, a metafizikait kézzelfoghatóvá, a szellemit láthatóvá, a gondolatot formává kell tennie.
Eisenman pályafutásának minden szakaszában rendkívüli figyelmet fordított a formateremtés problémáira és kérdéseire, a korai kísérletektõl a „folding” originális formaalkotási metódusáig.
Moholy Nagy analitikus anyag és formakísérletei a konstruktivizmus univerzalista mûvészet értelmezésének megfelelõen az új formanyelv megteremtését etikai és nem pusztán
esztétikai kérdésként vetették fel.
A századelõn Mondrian és Malevics „nyelvújítása” vizuális nyelvi paradigmaváltást
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jelentett, Malevics új formanyelve meghatározó hatást gyakorolt Moholy-Nagyra és bár
Eisenman nem utalt rá, de mintha bizonyos épületeinek alaprajzain, homlokzatain, vagy
transzformációs rajzain nála is ott lappangana a dinamikus szuprematizmus finoman elbillentett négyzetformája. Moholy- Nagy és Eisenman nemcsak hogy ugyanazt a geometrikus formanyelvet, ugyanazokat az alapformákat, de ugyanazokat a grammatikai alapmûveleteket is alkalmazzák. Ezek: a (forma, vagy koordinátarendszer) „ELFORGATÁS”,
a (síkok vagy tömegek közötti) „ÁTHATÁS”, és a (rétegek közötti) „TRANSZPARENCIA”.
E nyelvtani alapmûveletek együttes alkalmazása révén mindkettõjüknél létrejön ugyanaz
a nyelvi alakzat, formagondolat, ami szimplifikáltan „egymáson áttûnõ síkok bonyolult
játékaként”13 írható le. Ez a formakoncepció jelenik meg elõször konstruktivista tartalmakat
hordozva Moholy-Nagy festészetében, más értelmet nyerve tûnik fel Ben Nicholson reliefjein, és Eisenman épületeiben, a térbe átemelve és a filozófiával áthatásba kerülve a
dekonstruktivista építészet világszemléletét közvetíti.
Ugyanannak a formakoncepciónak vagy nyelvi alakzatnak az idõben való mozgása a
századelõtõl a századvégig, amint korszakról-korszakra, életmûrõl-életmûre más jelentést
kap, egy olyan folyamat, ami rávilágít arra, hogy egy formastruktúra jelentése mennyire
kontextusfüggõ. A kontextus változásával a jelentés is változik még akkor is, ha a forma
struktúra változatlan marad. Ahogyan Wittgenstein sokat idézett gondolata rámutat, egy
mondat jelentése kontextusról-kontextusra változhat és „nagyon gyakran annak a szerepnek
a függvénye, amit a nyelvjátékban betölt”14.
„Az egymáson áttûnõ síkok bonyolult játéka” egészen más világképet tükröz az utópista
hittel építkezõ Moholy-Nagy festészetének századelei kontextusában, mint az éppen ezt
a szellemi építményt lebontó „pozitív nihilistának” aposztrofált Eisenman századvégi építészetében.
Míg Moholy-Nagy a traszparenciát egy kristályosan tiszta racionális rend szerkezetének a kirajzolására használja, addig Eisenman kezében a transzperencia éppen ennek a
racionális rendnek az összezavarására, az egymásba metszõdések áttekinthetetlen szövedékének kialakítására szolgál..
Moholy-Nagy: A pn3 1923

Eisenaman:A Wexner Center középõ szintjének alaprajza 1983
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Míg Moholy-Nagy estében a formák mozgása a harmonikus egységbe szervezõdést sugallja, addig Eisenmannál ugyanez a mozgás
éppen ellenkezõleg az egység felbomlásaként, szétrobbanásaként értelmezõdik. A formák a festõnél közeledõben, az építésznél távolodóban, struktúráik összezáródóban, illetve szétnyílóban vannak. A rend
Moholy-Nagynál alakulóban, Eisenmanál szétesõben van.
A képeken látható, Duchamp, Moholy-Nagy, Nicholson és Eisenman
mûvek között a legfeltûnõbb hasonlóság, hogy valamennyi egy mozgásfolyamat, egy elmozdulás sorozat, statikus mûben való rögzítését célozza meg. Mind a képzõmûvészek mind az építész, a formák egy
korábbi állapotból való kimozdulását ragadták meg a „megdermedt”
mozgásfázisok egymásba írásával. Lényegében az összes mû esetében
maga a mozgás generálja a képi, illetve az architektonikus struktúrát.
A mozgás, a sebesség, az idõ a huszadik század mûvészetének, tudományának, sõt egész civilizációjának alapproblémája. Persze, ahogy
Paul Virilio15 rámutatott, már a Szfinx Oidipusznak feladott rejtvénye
„az idõben mozgó különös lényre vonatkozó kérdés” is a mozgás rejtélyére vonatkozott. Éppen azzal keltett zavart a statikusan gondolkodó
válaszadók között, hogy a valóságot egyrészt idõbeli mozgásában írta
le, másrészt ehhez kapcsolta a „kérdéses lény által alkalmazott technikák sokféleségét”. Egyfelõl ezen technikák fejlõdése és a gépek által
elérhetõ minden eddigit meghaladó sebesség révén került a mozgás a
figyelem

Eisenman: A Guardiola
ház transzformációs rajzai /részlet/ 1988

Nicholson: Éjkék és barna kör, 1975
Eisenman: Az Aronoff
Center alaprajzi forgatásai, 1983
Duchamp : Lépcsõn
lemenõ akt, 1912
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középpontjába. Másrészt filozófiai oldalról a századelõ mûvészeti
gondolkodására nagy hatást gyakorló Henry Bergson életfilozófiája,
a folytonos mozgás, az életlendület (élen vital), az (idõ) tartam fogalmának középpontba állításáva, a mozgásként értelmezett élet meg
ragadásának lehetõségével inspirálta a mûvészeteket. A mûvészetben
merõben új fáziskép sokszorozáson alapuló mozgásábrázolás (ami
Moholy-Nagy és Eisenmann módszerének egyik elõzménye) a futu
risták mellett elõször Marcel Duchamp Lépcsõn lemenõ akt c. képén
jelent meg. Duchamp-t elsõsorban a kronofotográfiai kísérletek inspirálták ahogyan õ maga is utalt rá. A képen megfigyelhetõ a folyamatos
mozgás fázisokra tördelésének és a rögzített mozgásfázisok finom el
forgatásának „futurista” eljárása. Ehhez hasonló módon szervezi meg
Eisenmman az Aronoff Center dinamikus alaprajzi struktúráját, cikcakk
formák és a meglévõ épület kontúrjának sokszorozásával és elforgatásával. Ennek nyomán építészeti kontextusban is létrejön a formák
áttekinthetetlen egymásba hatása révén az a rendezett káosz, ami a
képnek is sajátja, és ami egy látszólag felbomlóban lévõ, de egy új
logika által mégis összetartott rend képét mutatja. Az alaprajzi struktúra rendjét a kartezianus koordináta rendszer helyett a „legyezõszerûen szétnyíló mozgásfázisok” cikcakk vonalai adják, ami számos
más Eisenman által alkalmazott (az instabilitás és a bizonytalanság
érzetének felkeltését célzó) megoldással együtt egy „újfajta nem lineáris
rendszer”16 kiépítéséhez vezet.
Moholy-Nagy László festményein szintén a fázisokra bontás „futu
rista” módszerét alkalmazza, a mozgás megragadására, a dinamikus
szuprematizmus Malevics által már kimunkált formamozgatásai mellett.
Moholy-Nagyot egész életén keresztül foglalkoztatta a mozgás prob
lémája. Képeken, konstrukciókon, mobilikon, fényjátékokban, filmen
és elméleti írásokban vetette fel és járta körül újra és újra az idõ, a

Peter Eisenman : Berlini
lakóház alaprajz 1982
Az elforgatott, elbillentett
keresztformák a berlini
ház és a Wexner Center
alaprajzán egyaránt a
rasztercsomópontot iletve
annak elmozdulását, mutatják, ugyanúgy, ahogy
Moholy-Nagy”G8” cimü
mûvén a statikus rend
helyett a tengelyek, a
koordináta rendszer
elbillenése dinamizálja
és tölti fel jelentéssel a
képi struktúrát.

Moholy-Nagy:G8,1926
Eisenman : A Wexner
Center felülnézeti képe
1983
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mozgás, a sebesség kérdéseit. Festményeinek elbillentésekkel létrehozott dinamikus egyen
súlya az õ számára a mozgás síkon elvégzett analízisét, az idõ térbelivé tételének a téridõ tagolás új lehetõségeinek kutatását jelentik.
E kutatások a késõbbiekben a festészet határain túl, a film új médiumával való kísérletekben folytatódtak és elméleti írásaiban elvezetik Moholy-Nagyot a tér-idõ, mozgás-sebes
ség probléma virillioi értelemben vett felvetéséhez, egy saját korát évtizedekkel megelõzõ
„tudományos-mûvészeti-mediális tér-idõ szemlélet”17 alapjainak felvázolásához.
Eisenman transzformációs rajzain felvetõdik a mû belsõ szerkezetében, a mû létesülésének folyamán lezajló mozgás és változás megragadásának lehetõsége. Ennek nyomán
maga a létesülési folyamat válik analizálhatóvá. Eisenman korai formai-nyelvi kísérleteiben
(a nyelvelméletbõl adaptált eljárással) szerkezeti elemek egy rendszeren belüli eltolásával,
elforgatásával, egy transzformációs processzus révén hozza létre épületeinek alapstruktúráját.
Az elmozdulások sorozatát lépésrõl-lépésre rögzítõ transzformációs rajzok lényegében
éppen saját struktúrájuk kialakulásához vezetõ lépéseket mutatják meg, saját maguk lét
rejöttének folyamatát teszik meg fõ témájukká. A transzformációs diagrammokon ily módon a mû önanalízisének, míg a korai épületek esetében az építészet önmagára irányulásának példáit láthatjuk.
Az építészet magáról az építészetrõl, az építészeti nyelv magáról az építészeti nyelvrõl
közöl fundamentális jelentõségû információkat és halmoz fel az építészetre és a nyelvre
vonatkozó tudást. A nyelvelméleti alapokra támaszkodó metanyelvi kutatások ebben az
idõszakban, a képzõmûvészetben is meghatározó erõvel voltak jelen, így ezen a ponton
Eisenman formai-nyelvi kísérletei teljesen szinkronban vannak a kortárs képzõmûvészet
„lingvisztikai jellegû”18 törekvéseivel.
Eisenman gondolkodása experimentális tevékenységének újabb szakaszába lépve
jelentõsen változott, amikor Chomsky, Foucault, Derrida és Deleuze nyomán az építészet
immanens aspektusai mellett a korszellem és a filozófia viszonya is érdeklõdésének középpontjába került19. Eisenman ebben az idõszakban (autonómiájának megõrzése mellett)
diszlokációs elméletében adaptálja Derrida dekonstruktívista filozófiáját. Az „egymást
metszõ lehetõségek mozgását” az ellentétes fogalompárok közti hierarchia lebontását, és
a köztesség fogalmát alkalmazza az instabilitás és a bizonytalanság érzetének felkeltésére, amely instabilitás és bizonytalanság Eisenman olvasatában a kor realitása. A dolgok
elmozdulásából fakadó bizonytalanság tapasztalata azonban már korábban is megjelenik a huszadik század mûvészetében.
Már a századelõn a futuristák (röntgenképek és kronofotográfiai kísérletek által inspirált)
mozgásanalízisei révén kérdésessé váltak a korábbi statikus világkép alapfogalmai. „Senki
sem hiheti többé, hogy az egyik tárgynak vége van ott, ahol a másik kezdõdik” – mondta
Umberto Boccioni. 20 A Guardiola ház, vagy az Aronoff Center transzformációs rajzain
szintén egymásba csúsznak a formák, a különbözõ idõpillanatokhoz tartozó mozgásfázisok egyszerre vannak jelen, egyformán érvényes változatok sokaságát produkálva
az egyetlen érvényes változat, pozíció, igazság megtalálását lehetetlenné téve.
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Eisenman a Guardiola ház diagramjain a mozgásban rejlõ, a kizárólagos érvényességeket lebontó erõt alkalmazta a négyzet eszméjének a dekonstrulására, míg maga
az épület a kockával tette meg ugyanezt. A tökéletesen szabályos formát tökéletlenné
és szabálytalanná tette, a racionális áttekinthetõséget irracionális áttekinthetetlenség
gé változtatta. A tiszta kontúrokat elmosta, a stabilitást instabilitássá az egyértelmûséget többértelmûséggé tette, a fázis eltolások, egymásra rétegzések, elforgatások már
említett grammatikai alapmûveleteit alkalmazva.
A századvégen már nem csak a tárgyak Boccioni említette egymásba csúszásáról
van szó, hanem a dekonstruktivista gondolkodásnak megfelelõen a szövegek egymásba szövõdésérõl, „tám és végpont” 21 nélküli egymásra rétegzõdésérõl és egymásba
való áttûnésérõl. Olvasatok, értelmezések, ellenpólusok és világszemléletek, végsõ
soron igazságok egymásba hatásáról, egy kezdet, vég és középpont nélküli mozgásról, amiben „nincs semmi monológikus”, amelyben „több hang szól egyszerre” 22, ami
kizárja az egyetlen igazság, a lineáris gondolkodás és a hagyományosan értelmezett
áttekinthetõ rend lehetõségét.
Ez az a dekonstruktivista felfogás, ami az Aronoff Centernél megtöri a falak vonalát,
mint a linearitás gondolatának megtestesítõjét, a Guardiola háznál dekonstruálja a
funkció és forma, a kint és bent, a rend és káosz, a racionalitás és irracionalitás dic
hotómiáit. Kibillenti a függõlegest és vízszintest eredeti helyzetébõl, megszüntetve az
orientációs pontokat, az áttekinthetõséget, a derékszögû raszterháló racionális rendjét és formák, illetve koordinátarendszerek egymásra rétegzésébõl síkok és tömegek
egymásra hatásából hozza létre az épület középpont nélküli dinamikus struktúráját.
A Guardiola ház, vagy Aronoff Center transzformációs diagramjain az „egymáson
áttûnõ síkok bonyolult játéka” egyrészt a vizuális grammatika logikája szerint felépített
öntörvényû struktúra, „új formainvenció”. Másrészt önmagán túlmutató állítás a kor
szellemi realitásairól; a Zeitgeist egy lehetséges olvasata, vagy félreolvasata, amely
félreolvasás lehetõségét Eisenmann hangsúlyozottan (és nem negatív értelemben) említette 23. Moholy-Nagy egy más kor kontextusában ugyanezeket a formainvenciókat és
általában az absztrakt mûvészet által teremtett „ új térbeli kapcsolat-típusokat… vizuális törvényeket, a célszerûbb, kooperatív emberi társadalom vizuális megfelelõjeként”
értelmezte.
A két korszak egymástól eltérõ szellemi klímája teljesen más jelentéssel töltötte fel
a nagyon hasonló struktúrákat. A közös geometrikus nyelv formai-strukturális szinten
hasonlóságokhoz, az eltérõ kontextus jelentéstani szinten radikális különbségekhez
vezetett.
Eisenman alkotó módszere, (ha komputer felhasználásával, párhuzamos programok
egyidejû futtatásával, a topográfiára, az építési területre, a struktúrára, a funkcióra
vonatkozó adatok bekapcsolásával egy bonyolult, sok lépcsõs számítógépes processzus eredményeként is 24, de) ugyanazon grammatikai alapmûveletekre épülése
okán törvényszerûen generál a Moholy-Nagy mûveirõl ismertekhez hasonló elbillenõ
struktúrákat és vezet az alaprajzokon és homlokzatokon az egymáson áttûnõ síkok
bonyolult játékához.
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Nyilvánvaló, hogy a festészet és az építészet között vonható párhuzamoknak megvannak a határai, amiként mindkét autonóm mûvészeti ágnak megvannak a maga sajátosságai, amelyek elválasztják õket egymástól. Ugyanakkor nyilvánvalóak a kapcsolatok is a két diszciplina között, hiszen mind a szuprematizmus, mind a neoplaszticizmus
filozófiája és formatörvényei általános érvényû rendezõelvként a festészetbõl kerültek
át az építészetbe.
Ehhez hasonlóan az a formakoncepció, amit Moholy-Nagy a huszas évek festészetében felvetett, térbe transzponálva és más jelentést hordozva megjelent a század
vég dekonstruktívista építészetében. Eisenman valószínûleg festészeti befolyástól
függetlenül, saját kutatásai során talált rá a Moholy-Nagy által már korábban felismert formaalkotási lehetõségekre. Mindkettõjük esetében a vizuális gondolkodás és
nyelv öntörvényû logikája kényszerítette ki a nagyon hasonló formai megoldásokat,
az épület és a kép architektúrája ugyanazon nyelv immanens erõi által meghatározott.
Moholy-Nagy a klasszikus avantgardhoz tartozó képzõmûvész, Eisenman a neo-avantgardhoz sorolt építész, ami minden köztük lévõ világszemléleti különbség ellenére alap
vetõ gondolkodás és beállítottságbeli hasonlóságot jelent. Egyfelõl az avantgardista
attitûd, expanzionista mûvészetfelfogás, az új iránti fogékonyság, a nosztalgiától
való mentesség, experimentalizmus, elméleti érdeklõdés, bizonyos technicizmus, másfelõl a természet, a tradíció, a kontextus iránti közömbösség jellemzi mindkét alkotó
munkásságát. Eisenman kritikus magatartást vesz fel a modernizmussal szemben, de
úgy, hogy közben a modernizmus oldalán áll, hasonlóan ahhoz, ahogyan Derrida a
felvilágosodás oldalán állva fogalmazza meg felvilágosodás kritikáját. Amit Eisenman
totális kritikával illet, és élesen elutasít az a klasszicizmus és a posztmodernizmus.
Az avantgard képzõmûvész és a neo-avantgard építész között (a korszellem változásából fakadó) világszemléleti különbségek ellenére a gondolkodásmód, az alap
vetõ szellemi beállítottság tekintetében folyamatosság figyelhetõ meg, formanyelvi oldalról pedig a kontinuitás egyenesen töretlen.
Moholy-Nagy számos esetben vetett fel olyan kérdéseket, amelyek az évtizedek multával egyre fontosabbakká váltak. Rendkívüli érzéke volt a jövõ lehetõségeinek a felismeréséhez.
Könyveiben megjelenik saját korát megelõzve a már említett új tér-idõ-sebesség szemlélet, megjelenik a mai „multi-média világ” 25. Telefonképei a konceptuális mûvészet
elõzményének számítanak 26, felfogása, hogy „minden ember tehetséges” a Fluxus
mozgalom és Joseph Beuys „mindenki mûvész” felfogásával azonos irányba mutat. 27
Az Eisenman által az építészetben alkalmazott (transzparens rétegek áthatásán és
formák egymáson való elforgatásán alapuló) új strukturálási lehetõség, mint tér és
formaszervezési módszer Moholy-Nagy festészetében került felvetésre elõször és azon
revelatív felismerések közé tartozik, amelyek máig ható érvényûek a század mûvészetét meghatározó alkotó gazdag életmûvében.
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Richard Meier - Deim Pál - Kazumasa Yamashita - Arquitektonika

Térben, idõben és mûfajban is távoli mûveket látunk egymás mellett,
amely mûvek nagymértékû hasonlósága, illetve az alkotók, Richard
Meier, Deim Pál, Kazumasa Yamashita mûvészetének korrespondenciája egyáltalán nem véletlen, hanem egy hasonló szellemi pozíciónak,
egy hasonló tér és forma szervezési koncepciónak a megnyilvánulását
jelenti, egyrészt építészeti másrészt festészeti kontextusban.
Ha Deim Pál és Richard Meier mûveit vetjük össze, nyilvánvaló, hogy
egymástól teljesen függetlenül jutottak nagyon hasonló szellemi és formai konklúzióra. Az egymásra való hatás teljesen valószínûtlen. Deimrõl
tudható, hogy az inspirációt számára egy másik szentendrei festõ
Barcsay Jenõ mûvészete jelentette, hogy „a Barcsay féle szerkezetes
képépítésbõl levonható tanulságok” mentén haladva „talált rá egyéni
motívumára a térsíkok közé szorított bábura”.1 A hatvanas évek ma
gyarországi viszonyait ismerve, egyébként is nehezen elképzelhetõ,
hogy ismerte volna egy fiatal amerikai építész legújabb munkáit, de
hiába is ismerte volna, mert Meier elsõ jelentõs Deiméhez hasonló
gondolkodást és formajegyeket mutató épülete (Atheneum, New Harmony, Indiana) csak sokkal késõbb, 1975-ben kezdett épülni.
Meier-rõl is elmondható, hogy valószínûtlen, hogy ismert volna egy
fiatal szentdendrei festõt a vasfüggöny mögül. Róla tudható, hogy a
hatvanas évek második felében (mikor Deim Szentendrén megfestette
a Csend c. sorozatát) a Five Architects New York-i építész csoport tag-

Ch. E. Jeanneret,
(Le Corbusier): Csendélet
oszlopfomákkal, 1922

Deim Pál: Kompozició
1973-74

Deim Pál: Csend, 1963

Richard Meier: Getty
Center 1987

Richard Meier: Des Moines Art Center 1982-83
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jaként „Le Corbusier purista korszakát fogadta el kiinduló pontnak” 2, ennek megfelelõen fehér
épületeket tervezett és csak késõbb kezdte az íves formák erõteljesebb használatát, miután
a Michael Graves által 1972-ben épített Synderman ház óriási hatást gyakorolt rá. Innen
eredeztethetõ a fehér szín korábbi kizárólagossága után a nála is megjelenõ polychromia
és a késõbbi mûvei fõ témájaként állandósuló „dialektika a rendezett utópia és a rendkívüli
realitás között”3 , ami formailag leglátványosabban „az ideális négyzetrács és a szabálytalan gitárforma közötti szemantikai összeütközésben jelentkezett”4 .
Pontosan ugyanez a formai és szemantikai összeütközés az, amit a Deim képek is tema
tizálnak, teljesen függetlenül Meiertõl és Gravestõl, de egyáltalán nem függetlenül Barcsay
Jenõtõl, akinek életmûvében ez a problematika másképpen ugyan, de számos esetben
szintén felvetõdött, természetesen ott sem elõzmények nélkül. Az elõzmények a kubizmus
idõszakához vezetnek vissza, ahol Picassónak és Braque-nak egyaránt gyakran használt
motívuma volt az absztrahált hegedû vagy gitárforma beépítve a kubista csendélet kemény geometriájú struktúrájába. Más mûvészek mellett a purista kiáltványt Le Corbusier-vel
együtt megfogalmazó Ozenfant is számos hasonló felépítésû mûvet alkotott és maga Le
Corbusier is számos 1920-ban festett képén koncentrált erre a problémára. Le Corbusier
építészetébõl késõbb sem szorultak ki a lágyabb, organikus formák (a Bauhaus és a De Stijl
keményebb redukciós gyakorlatával szemben), amit egy japán kommentátor5 a modernizmus déli-latin szárnyának általában véve engedékenyebb, kevésbé szigorúan aszketikus
attitüdjével magyaráz.
Ami Meiernek a gitárforma, az Deimnek a bábuforma, formailag mindketten ellenpontozzák vele az általuk létrehozott struktúra szigorúan éles geometriáját, szellemi értelemben pedig az ellentétek egy mûbe integrálásának problematikáját vetik fel. Ugyancsak ez
a kérdés foglalkoztatja a posztmodern antropomorfizmus jegyében Kazumasa Yamashitát
1979-es Tokyo-i épültén. Az emberi arc profilja kevésbé felismerhetõ módon van jelen,
mint korábbi Kyoto-i arc-házán, az ívek áttételesen utalnak az emberi testre, humanizálva
a steril absztrakt geometrikus formákat. Az ellentétek egy mûbe integrálásának kérdésére
keres választ Kishio Kurokava Simbiosis elmélete is a biológiából vett példával érvelve a
pluralizmus mellett az orthodox Modernizmus monizmusával szemben. Poétikusan szép az
elgondolása egy szimbolikus szürke színrõl a „Rikuyu szürkérõl”, amit egy XVII. századi
Edo mesterrõl neveztek el. A Rikuyu szürke több más jelentése mellett „mint az összes szín
keveréke jelképezi az ellentétek szintézisét, kelet és nyugat, a magas kultúra és a camp,
vagy más ellenpólusok, de mindenek felett a technológia és a tradíció szimbiózisát.6
A hullámvonal és a derékszögû forma ellentéte és harmóniája, ami mind Deim, mind
Meier, mind Kazumasa számára alapmotívum; az organikus világ és a geometria egymásba írhatóságának, kibékíthetõségének és együtt élésének lehetõségét veti fel, ami lényegében a természet és kultúra, a ráció és érzelem, „a szerkezetesség és szimbolizáció”6
összeegyeztethetõségét tematizálja.
Érdekes, hogy ehhez a formavilághoz Deim saját korábbi formanyelvének szegényítésével, redukciójával jutott, míg Meier saját korábbi sokkal reduktívabb formanyelvének
gazdagításával. Deim nyilvánvalóan szándékosan megállt a redukció egy bizonyos fokán
és nem követte korának internacionalista képzõmûvészeti tendenciáit, a minimál és a kon70
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cept-artot önfelszámoló radikalizmusukban. Így történhet meg, hogy ami a Deim életmûvön
belül a legredukáltabb és legaszkétikusabb szélsõ érték, az a minimalizmus felõl nézve még
mindig maga az érzéki forma és színgazdagság. Richard Meier egy sokkal reduktívabban
aszkétikus szellemi pozícióból (ha nem is minimalizmuséból) visszalépve a fehérség után színt
használva, a simaság után a textúrákkal játszva, az egykarakterû formák struktúrái után egy
dualista felfogást képviselve érkezett vissza ahhoz a ponthoz, ahol Deim Pál mûvészete már
korábban elfoglalta szellemi pozícióját. Formai szempontból mind Deim, mind Meier mértéktartóan egyensúlyoz a két pólus között és finoman elutasítják mind a modernista redukciós
stratégiák extremitásig vitelét, ingerszegénységét és esztétikai sterilitását, mind pedig a másik
véglet túlhajtott érzékiségét. Sem a kép sem az épület nem egy karakterû formák egysége,
hanem két ellentétes pólus, két ellentétes forma karakter szimbiózisára épül, úgy hogy sem az
egyik sem a másik nem válik kizárólagossá.
Míg Meier korábbi épületei a húszas évek modernizmusának semleges fehérjén keresztül a
nyugati racionalizmus tiszta fényét idézik, addig a Des Moines Art Center épületén a szín, mint
az érzelem, az érzéki principium megjelenése kontrasztot jelent a fehér neutrális, logocentrikus
természetével szemben. A meleg szürke gránit ráadásul durva felületû, így texturális hatásával
is izgalmasan ellenpontozza a hófehér porcelán felületek simaságát, bizonyos taktilis érzeteket
keltve, testiséget sugallva kiemeli a sima fehér felületek éteri testetlenségét. A Deim kép esetében
is az egyik legfontosabb élményforrás a finoman érzéki raszteres felületek közötti különbségtétel, az anyagot-anyagiságot asszociáló felületek puha testisége, személyes érzelmessége, amely
ellensúlyozza a szerkezet szigorú geometriáját. Meiernél további raszter rendszert hoznak létre
a különbözõ méretû fehér négyzetek elegáns variációi az épület burkolatán.
Kazumasa Yamashita: Hivatali épület, Tokyo,1979 /a balkon a tulajdonos profiljával/
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„A kontraszt az öt különbözõ méretû négyzet között – a legkisebb téglától a legnagyobb
gránit panelig – újra Josef Hoffmann érdeme, aki 1979-ben kezdett hatni Meierre. Ez
akkoriban volt, amikor a Szecesszionista Revival megjelent nem csak Meier, de Graves,
Gwathmey, Maki és mások építészetében, különösen Otto Wagner bécsi munkáitól inspirálva. Meier ráadásul fin–de siecle urakat kezdett rajzolni kamásnival és hölgyeket hosszú
szoknyában. Ezért Kenneth Frampton levonta a konzekvenciát, hogy a mûben „nosztalgikus
szándék” van egy vágyakozás a visszatérésre „az udvarias polgári illemhez”…..Amikor
felhoztam elõtte ezt a finom dorgálást – folytatja Jencks – Meier különös választ adott: a
századfordulós Bécs világa sokkal mûveltebb, kreatívabb, esztétikailag egységesebb volt,
mint a mi világunk, és ezért olyan modell, amit érdemes követni.”8
Akármilyen meglepõ is, de úgy látszik, hogy egy szentendrei festõ inspirációs forrása
mégsem esik olyan nagyon távol egy amerikai építészétõl amennyiben az a századfordulós
Bécsben találja meg részben ezt az inspirációs forrást. Azon túl, hogy abban az idõben
Bécs és Szentendre ugyanannak a birodalomnak két persze össze nem mérhetõ városa
volt, mégis talán bizonyos közép-európai vonások New York-ból nézve azonosíthatóak,
talán azon túl is, hogy ugyanazt a császárzsömlét lehet kapni, és ugyanolyan a thonett
hintaszék a lakásokban. Talán van egy közös attitüd, valami közös életszemlélet, valami
közép-európaiság a kelet és nyugat közti határzónában, amelyik érzi a kihívásokat, reagál
is rájuk, de egyensúlyt igyekszik teremteni, és távol igyekszik magát tartani minden fajta
radikalizmustól.
Ezen a feltételezésen túl mind az épület, mind a kép az orthodox Modernizmushoz képest
Arquitektonika:“The Palace”, 1978

Deim Pál: Kõmûves Kelemenné, 1980
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kevésbé szigorúan racionalista, megenged intuitív, csak vizuális relevanciától függõ meg
oldásokat is. (Az épületnél a négyzetraszter intuitív kezelésében és másutt is, a képnél a
raszterek manuális kivitelezésébõl fakadó szabálytalanságban, az ipari jellegû perfekció
kerülésében).
Mindkét mû egy alapvetõ dualitást enged megjelenni és egyik principiumot sem hagyja
kizárólagossá válni. Egyensúlyra törekszik mindkét alkotó és nem a szélsõ pólusokat ost
romolják. Az ellentéteket integrálják egy mûbe, a racionalitást nem adják fel, de hagyják
megjelenni „a természet atributumait, a szabálytalanságot, az érzelmet, a mozgást, ugyan
így az emberi ész rendteremtõ természetének szinonimáit, a geometriát”, a fehér színt,
a négyzetrács rendszert is. A képen megjelennek a regionalizmus (a szentendreiség
tradíciójának) jegyei, míg az épületen a századfordulós bécsi építészet hatása (ha implicit
módon is), és mindezek a helyi kötõdések nem veszélyeztetik a mûvek egyetemes értékét.
A mûvekben a késõ modern szemlélet jegyében egy humanizált rendet mutat fel, és egy
nagyon hasonló szellemi pozícióhoz érkezik el Deim Pál festészete és Richard Meier építészete egyaránt.
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NÉGYZET ÉS NÉGYZETRÁCS
a racionális és az irracionális térrács

Sol LeWitt minimalista szobrászata és Arata Isozaki késõ modern építészete

A négyzet, a kocka és a belõlük származtatott strukturák kultusza a
képzõmûvészetben és az építészetben végigvonul a modernizmus kezdetétõl a századvégéig, sõt azon túl is.
Malevics „A festészet lappangó elemének elmélete” címû tanulmányában1
Cézanne mûvészetétõl kezdve mutatja ki a formák geometrizálódásának,
rohamos elszögletesedésének elsöprõ erejû tendenciáját. Ezt az öngerjesztõ, ellenállhatatlan mûvészi folyamatot egy a „a mûvészetbe befurakodott
lappangó elem” jelenlétével magyarázza, amelyet baktériumhoz hasonlít.
Ez az elem – Malevics szerint – a mûvek szerkezetében bekövetkezõ változások okozója, „új rendet teremt, miközben vagy tovább fejleszti, vagy
fenekestõl felforgatja az éppen érvényes szabályt”. 2
A szabály felforgatásának gyorsuló folyamatát követi Cezanne-tól a kubizmus három fázisán keresztül saját kubo-futurista szemléletének szupremativizmusba való átcsapásáig. Malevics egyrészt egy szellemi folyamatot
követ végig, amely a lényeg keresésének a láthatótól a nem látható felé
vezetõ útját írja le. Másrészt a geometriai forma principium megjelenésének, túlsúlyba kerülésének, majd kizárólagossá válásának folyamatát
követi, ami a szupremativizmusban éri el végpontját.
Malevics szerint „az elvont építészetként testet öltõ szupremativizmus lappangó eleme a négyzet”.3 Ennek a formának a modernizmusban játszott
központi szerepét, nem mûvészetfilozófiai, mûvészettörténeti okokkal, hanem a formanyelv önfejlõdésének belsõ folyamatával magyarázza.
Mintha ez a platonikus forma valóban hipnotikus hatással lett volna a
huszadik század esztétikai érzékenységére az építészettõl a festészeten
át a designig. Mintha mindenütt ott lappangana az immár mágikus erejét
vesztett négyzet, kocka, vagy az ezekbõl képzett formastruktúra. Elõ bukkan
szinte minden más formát kiszorítva az épületek homlokzatain, kubaturájában ott „lappang” a festõk képeinek és a szobrászok térkonstrukcióinak

Sol LeWitt : Moduláris
elem,(dupla kocka)1966

Arata Isozaki: A Gunma
Muzeum alapstrukturája
1974
Sol LeWitt: Öt modulált
struktúra 1972
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szerkezetében, a burkolólapok, a háztartási gépek, a mosóporos dobozok, telefonfülkék és
konténerek formájában, lakások és nagyvárosok alaprajzában.
Úgy tûnik metafizikus tartalmaitól nagyrészt megfosztva ez lett a „kor formája,” amelyben a
modern korszellem nyilatkozik meg. A mindent behálózó négyzetes raszterrendszerben, mintha
e szellem szerkezete válna láthatóvá, mintha ez a négyzetrácsrendszer tartaná össze mindmáig
az egész „civilizált” modern, illetve immár késõ modern világot.
A Cartesianus négyzetrácsrendszer a modern építészetben (az euklideszi geometrián alapuló)
modern térfelfogás alapján homogénnek, folyamatosnak és végtelennek tételezett teret felmérõ
és megalkotó, helytõl és idõtõl független univerzális érvényû koordinátarendszert jelentette. E
koordinátarendszer volt az, ami a tájékozódás orientációs pontjait a modern ember számára a
központ és tengely nélküli végtelen kiterjedésben a ráció eszközeivel kijelölte.
A képzõmûvészeti szcénában a nyolcvanas években Peter Halley az új geometrikus festészet
kiemelkedõ alakja mutatott rá arra, hogy a négyzet, amit történelmen kívüli „ahistorikus, apriori
gondolati struktúrának tekintünk valójában nagyon is kontextusfüggõ és nincsen idõtlen jelentése”.4 Halley – akinek mûvészetére egyébként a New York-i Bauhaus stílusú építészet is inspirálólag hatott – összeveti a geometrikus absztrakt festészet “misztikusai”(Mondrian, Malevics)
által alkalmazott négyzetes struktúrákat és a minimalisták semleges geometriáját, és szembeállítja „Foucault és Baudrillard által leírt geometriával, amely mindennapi életünk geometrikus rendszerekbe szorítottságát mutatja”.5 Az amerikai festõ a négyzet jelentés változásaira irányítja a
figyelmet és e tekintetben „szembeállitja a posztmodern négyzetet a modernnell”.
Halley dekonstruálja a geometrikus absztrakt gondolkodást és formanyelvet, és azt vizsgálja, hogy a megváltozott szellemi klímában milyen módon alkalmazható az avantgarde festészet nagy alakjaitól örökölt tradíció. Az amerikai festõ mûveinek négyzetes geometriája csak
látszólag absztrakt valójában a konkrét szociális-társadalmi környezetre utal, az elvontnak
hitt formában „cellaszerû” terekre és arra a geometrizált tárgyi és épített világra ismerhetünk,
amiben a nagyvárosokban élünk.
A négyzet és derivátumai és velük az egész geometrikus formavilág egyrészt összeköti a mûvészeti progresszió gondolatának elkötelezett alkotókat, másrészt ezen a közös nevezõn belül a
képzõmûvészetben a szuprematizmus, neoplaszticizmus, konstruktivizmus, a konkrét mûvészet,
a strukturalizmus, a minimalizmus és a neo-geo felfogásában illetve a modern és késõ modern
építészet kontextusában egymástól nagyon különbözõ jelentéstartalmakat közvetítenek.
Malevics mûvészetében a négyzet metafizikai objektum, Moholy-Nagynál a konstruktivista építkezés szellemi téglája, a modern építészetben többnyire a logika jele, de Molnár Farkas vörös
kocka háza ideológiai tartalmakra is utal. Max Bill és Lhose rendszerelvû analitikus felfogással
közelít a négyzethez, Albers a legelemibb dolgok észlelésének bizonytalanságára mutat rár
LeWitt a kockát egy logikai szisztémára alapuló struktúra építés neutrális alapelemének tekinti.
„A kocka legérdekesebb karakterisztikuma az – mondja LeWitt – hogy viszonylag nem
érdekes…. Ezért ez a legjobb forma, amit alapelemként használhatunk bármilyen bonyolult
munkához, a legjobb grammatikai eszköz, amibõl az alkotótevékenység kiindulhat”6 A kocka, a
négyzet, a négyzetháló a késõ modern építészet számos alkotója számára (Isozaki, Ito, Kurokawa, Eisenman) szintén grammatikai mûveletekben használt alapelem: elforgatják, deformálják,
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feldarabolják, sokszorozzák e formákat addig, amíg azok elvesztik a modern építészetben
hozzájuk kapcsolt eredeti praktikumhoz és racionalitáshoz kötött jelentésüket. 7
Sem a minimalista mûvészet, sem a késõ modern építészet nem kívánt teljes „nyelvújítást”,
mindkét tendencia tudatosan a meglévõ formanyelvi paradigmán belül maradt.
“A jelenlegi tárgyias mûvészetnek – írja Robert Morris – új formainvenciók kidolgozása nem
célja. A négyzetes, geometrikus formák korábban is domináns morfológiája adott premisszaként került elfogadásra. A munka során a figyelem ezen általános formáknak a változó méretek,
anyagok, arányok és elhelyezés révén elérhetõ, sajátságossá tételére irányul”.8 A minimalista
mûvészethez hasonlóan a késõ modern építészet a meglévõ formanyelvet szintén „adott premisszaként” fogadja el.
„A kortárs építészet vizuális szótára teljesen felfedezett – mondja Arata Isozaki 9 – és egyrészt
átveszi a modern építészet formanyelvét, másrészt azt tudatosan vállalt „manierista” attitûddel
továbbfejleszti. Isozaki tudatosságát mutatja e tekintetben, hogy ír is a manierista festészetrõl
és pontosan felsorolja azokat a modern építészeteket Le Corbusier-tõl Louis Kahn-ig, akiknek
mûveibõl inspirációt merít.10
Az „adott premisszaként” elfogadott absztrakt formanyelv avantgarde radikalizmussal való
megújítása a minimalista mûvészet felõl és ugyanezen formanyelv „manierista” jellegû továbbfej
lesztése a késõ modern építészet oldaláról Sol LeWitt mûvészetében és Arata Isozaki építészetében rendkívül hasonló eredményeket hozott a négyzetrács struktúrák alkalmazása, illetve e
struktúrák jelentéstartalmának megváltoztatása tekintetében.
Sol LeWitt minimalista szobrászata nagymértékben architektonikus. Bár a mûvész több alArata Isozaki : Gunma
Mûvészeti Muzeum1974

Sol LeWitt : Befejezetlen
nyitott kocka 8/3 1974

Arata Isozaki : A Gunma
Mûvészeti Muzeum alap
struktúrája ,makett,1974
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kalommal igyekezett elhárítani a mûvei értelmezései kapcsán felmerülõ közvetlen építészeti
asszociációkat, de ennek ellenére egyúttal építészetre utaló címeket is ad és épít olyan zikkurat
felidézõ konstrukciót, vagy egy ” Art-Deco stílusú felhõkarcoló háromdimenziós röntgenképére
emlékeztetõ” – igaz mennyezetrõl lefelé függõ – struktúrát, amelyek esetében az architekturális
asszociációk nehezen elkerülhetõek.11 LeWitt architektonikus gondolkodás iránti fogékonyságát
fokozta, hogy korai idõszakában I.M.Pei építész irodájában dolgozott grafikusként. Bár nem
tervezõ munkát végzett és ahhoz nem is vonzódott és saját munkáját az építészettõl éppen annak szükségszerû funkcionalitását hangsúlyozva elhatárolta,12 de az építészet mindenképpen inspiráló erõvel hatott rá. A vertikális város, amelyben élt, annak geometriája - ami már Mondriant
is inspirálta- a négyzethálóra szervezett manhattani városszerkezet, a felhõkarcolók kontúrja és
a Bauhaus stílusú irodaépületek transzparens tömege, LeWitt munkáiban is távoli visszhangot
kelt. Elméleti írásaiban a Konceptuális mûvészetrõl gondolkodva, olyan alapkérdésekkel fog
lalkozott, amelyek általános érvényüknél fogva az építészetet is érintik.13 Az idea, a forma, az
anyag viszonyával, a tömeg és transzparencia, egyszerûség és összetettség, lépték és méret
kérdéseivel, a négyzetre és kockára szervezett rendszerek szintaxisával, logikai szisztémák által
generált szeriális rendbe szervezett formai és téri struktúrákkal. Valamennyi alternativát szisztematikus következetességgel végigpróbálva, kutatta a strukturaszervezés lehetõségeit. Minden
eshetõséget szinte tudományos pontossággal diagrammokon rögzitve tárta fel többek között  „A
befejezetlen nyitott kockák” rajzsorozatán a kocka éleinek megtartásával és elhagyásával létrehozható formai konstellációk elképzehetõ összes variációját. Az elhagyásokkal az „érdektelen”
és elkoptatott kockából olyan enigmatikus formák sokaságát hozta létre és rögzitette logikus
rendszert alkotva, amelyek közé szinte beilleszthetõnek tünik Isozaki Gunma Muzeumának
hasonlóképpen elhagyásokkal formált, talányos központi kocka motivuma.
A tervezési és kivitelezési folyamatot, ami a képzõmûvészetben többnyire elválaszthatatlanul
egybemosódik, LeWitt az építészetbõl ismert módon élesen kettéválasztotta és monumentális
falrajzai esetében a konceptualista mûvész gesztusával a tervet elkészítve a kivitelezést asszisztenseire bízta, amivel az alkotói szubjektivitásnak a mûben való érvényesülését kívánta elkerülni.
A mûben a konceptuális mûvészet elvei szerint elsõsorban az ideának kell érvényesülnie, sõt
dominálnia, a külsõ megjelenéssel szemben. Az alkotónak „az ideával kell kezdeni” és ez esetben – ahogyan õ maga mondta – „Az idea géppé válik, és mûvészetet termel”.14 Kései korszakában egyre bonyolultabb struktúrákat épit és az idea dominanciája mellett a perfekt módon
elõállitott mûtárgyra is nagyobb hangsúly esik és ez bizonyos anyagi irányba való elmozdulást
jelent a hatvanas évek dematerializáló törekvéseihez képest.
LeWitt téglából és betonból külsõ térben architekturális léptékben is megépítette építészeti
szerkezeteket idézõ konstrukciót és élete utolsó éveit egy zsinagóga épület megtervezésének
szentelte. (Beth Shalom Synagogue, Chester, Connecticut)15
Arata Isozaki hetvenes évek elején kezdõdõ alkotói periódusának jellegzetessége, hogy egy
Sol LeWitt mûveihez nagyon hasonló – absztrakt térkonstrukciót tesz épületeinek „alap strukturájává” és erre építi rá a funkciót szolgáló ”kiegészítõ struktúrát”. Ez a tér és struktúra alkotási
koncepció több épület megalkotása után a Gunma Modern Mûvészeti Múzeum épületében érte
el legmagasabb szintû megvalósulását. Isozaki egy négyzethálóra szervezett rácsszerkezetbõl
indul ki, amely 36 darab 12 méteres kocka modulból áll, amelyet „alapstruktúrának” nevez, és
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amit alumínium panelekkel burkol. Ez foglalja magába a múzeum terét, az „ûrt” és erre építi rá
a hivatalok, kiszolgáló helyiségek, lépcsõk és gépészeti berendezések „kiegészítõ struktúrának”
nevezett rendszerét.17 A múzeum, - ahogyan õ maga írja – ennek a két struktúrának „a komplex
interakciója révén született”. Ezen túlmenõen ebben az idõszakban más épületeiben is megjelenik „az absztrakt geometrikus nyelv és a konkrét építészeti nyelv egyidejû vizsgálata a tervezési
folyamat során”.
Az „absztrakt geometrikus nyelv” aminek vizsgálatát Isozaki említi ugyanaz a nyelv, amit LeWitt
is kutat, és amely nyelvet mindketten nagyon hasonlóan használják a struktúra szervezés során.
A Gunma Múzeum „alap ideája – mondja Isozaki – a mûvészeti galéria, mint az üresség
érzete”.18 A hangsúlyozott üresség kapcsán a keleti filozófiai hagyományokra gondolhatnánk,
de a japán építész az ürességnek nem Zen buddhista olvasatát, hanem az agnoszticizmushoz
kapcsolódó értelmezését adja. Isozaki a szellemi centrum hiányát, a közös hit, tudás, értékek,
korunkra jellemzõ hiányát, a (klasszikus) mérték, harmónia és rend hiányát sorolja Isten eltûnése
mellett, mint olyan körülményeket, amelyeket megragad a „nulla fok”, vagy az “üresség a középpontban,” metaforában és ami mélyebb jelentésként húzódik meg a négyzetrácsstruktúra és az
épület sajátos ezüst szürke színe mögött.19
Az „üresség a középpontban”, azaz a tér dominanciája, LeWitt konstrukcióit is jellemzi, de
míg a minimalista mûvész radikális avantgarde gesztussal logikai szisztémán alapuló struktúra
alkotási módszerét önértékként, a metódust mint mûalkotást mutatja fel és a tömeg térbe oldásával
ürességet teremtõ „anyagellenessége” a koncepció és a szellemi princípium elsõdlegességét hangsúlyozza, addig Isozaki hasonló extrém repetición alapuló komplikált szerkezeteket létrehozó – az
ürességet középpontba állító – módszerét metafizikai tartalmak közvetítésére használja.
LeWitt mûvészete és Isozaki hetvenes évekbeli alkotói korszakának építészete között természetesen nem azonosság, hanem hasonlóság áll fenn. Ami számos jelentõs különbség ellenére is sok
tekintetben összekapcsolja a két alkotót szemléletileg és formanyelvileg egyaránt, az a modernség
szellemi és esztétikai tapasztalatát továbbvivõ hûvösen racionális, reduktivista, geometrikus absztrakt formanyelvet használó, modern mûvészeti tradíció, amelynek közös nevezõjén avantgarde
szobrász és késõmodern épitész találkoznak, illetve ezen túlmenõen az, hogy a négyzetes strukturák jelentését hasonló módon változtatják meg. Különbségeik ugyanazon értékvilágon belüli
különbözõ megközelítések, alternatívák és metodológiai rendszerek lehetséges létezésére mutatnak rá, míg a velük ellentétes póluson elhelyezkedõ posztmodern klasszicizmus, illetve transz
avantgarde értékvilágához, mûvészetszemléletéhez viszonyítva tisztán látszik lényegi kérdésekben
azonos szellemi pozíciójuk.
Míg a posztmodernizmus sok tekintetben feladja a modern építészet pozícióit a teória, az esztétika és a formanyelv területén egyaránt, addig a késõ modern építészetben – ezen belül Isozaki
építészetében – a modern szellem, esztétika és formanyelv megújítása és nem feladása jelentett
programot. Ehhez hasonlóan a hatvanas évek avantgarde törekvéseiben – ezen belül LeWitt minimalizmusán keresztül is – a modern mûvészet újítja meg önmagát, amely radikális újítás nem fel
adását, hanem folytatását jelenti, azoknak az avantgarde hagyományoknak, amelyeknek éppen
az örökös radikális újítás jelenti az alapját.
LeWitt és Isozaki a szisztematikus struktúraszervezéssel, és steril személytelenséggel, mechanisztikus indusztriális megjelenéssel, szeriális és moduláris rendszerépítéssel és univerzalizmussal
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jellemezhetõ modern építészeti és mûvészeti vonulat megújítója és folytatója egyrészt az avantgarde
mûvészet , másrészt a késõ modern építészet keretei között. Az ezen a szellemi pozíción belüli kü
lönbségek, amelyek LeWitt és Isozaki munkásságában jelen vannak, hogy: az újítás radikális-e, vagy
„csak” tovább fejlesztésnek minõsül, hogy a központi idea egy logikai szisztéma-e, vagy sem, hogy a
mû puszta „metodológiai önreprezentáció” vagy meteforikus jelentések hordozója is egyben, ugyan
azon mûvészetszemléleten belüli, különbözõ megközelítési és értelmezési lehetõségekre mutat rá, a
különbözõ korszakok, alkotók és mûvészeti ágak függvényében. LeWitt és Isozaki képzõmûvészeti
illetve építészeti kontextusban ugyanazt a geometrikus absztrakt formanyelvet használják, ugyanazt
az alapelemet – a négyzetrács struktúrát - manipulálják, ugyanazt az alapmûveletet – a repetíciót
– extrém módon túlfeszítve hozzák létre a racionális részekbõl a racionalitáson túl mutató egészet.
Az amerikai mûvész és a japán építész a racionális négyzetrács struktúra sokszorozása révén annak
jelentését hasonló módon az ellenkezõjére – azaz irracionalitásba – fordítja.
„A konceptuális mûvészek inkább misztikusok, mint racionalisták. Olyan következtetésekre jutnak,
amelyek a logika számára elérhetetlenek – szögezi le Sol LeWitt mindjárt az elsõ pontban a „Mondatok a Konceptuális mûvészetrõl” címû írásában.20 LeWitt által egy logikai szisztéma térbe adaptálásával generált, racionálisnak tûnõ egzakt formastruktúra feloldódni látszik a térben, - monográfusa
Martin Friedman szerint – „kockáinak konstellációja filozófiai értekezés a jelenlévõ realitás semmibe
oldódásáról”. 21
Isozaki szintén foghatatlanná oldja, dematerializálja az épület tömegét. A Gumma Múzeum homlokzatát borító alumínium panelek ezüstszürke csillogása, ami az épületet szürke megfoghatatlan
kiterjedésként teszi érzékelhetõvé Isozaki szándékai szerint olyan metafizikai minõségeket közvetít,
amit az „árnyéktalan alkony” metaforájában foglal össze, és ami a realitásnak a fénnyel és árnyékkal
az alkonyi félhomályban való eltûnését és a differenciáció, a vizuális különbségek minimalizálódása
révén az illúzió megjelenését vonja maga után.22 Isozaki és LeWitt egyaránt elérkeznek, ahhoz a
paradox jelenséghez, amikor a tiszta struktúra homályossá, nehezen megfoghatóvá válik és elmosódik a realitás. A japán építész esetében az árnyéktalan alkony fényviszonyai között, az amerikai
mûvész esetében annak nyomán, hogy a logikai szisztéma a logikán túlra vezet, és „bizonyos fényben” a struktúra „magára ölt egy megfoghatatlan spirituális dimenziót”.23
„A tények akkumulációja összezavarja az érzékelést,….. az egyszerû szériák summája redukálhatatlan komplexitás. És átláthatatlan káosz” – írja Mel Bochner LeWitt munkáiról.24 Ugyanezt az
ellentmondást hangsúlyozza Jencks, mint a késõ modern építészeti nyelv egyik jellegzetességét:
„míg korábban a négyzetháló a rendteremtést szolgálta, most az összezavarás, a dezorientáció
eszköze”.25
A modern építészet és mûvészet „fétise” a négyzet Sol LeWitt mûvészetében és Arata Isozaki
építészetében nem csak, hogy jelen van, hanem megszámlálhatatlanul ismétlõdve, vízszintesen és
függõlegesen, jobbra és balra a fõirányokat összemosva mindenütt jelen van.
A négyzet, a kocka a négyzetháló prezenciáját mindkét alkotó az omniprezenciáig fokozza és
ezzel a metódussal elérik mind a plasztika, mind az épület esetében, hogy a szabályos rendszer
feloldódjon, a tiszta szerkezet elmosódjon, dematerializálódjon, a racionális négyzetrács struktúra
jelentése irracionálisba forduljon át, és létrejöjjön a – késõ modern építészetre jellemzõ, de a minimalista mûvészetben már korábban megjelenõ – „irracionális racionalizmus” paradoxona.26
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EXTRÉM REPETICIÓ ÉS AKKUMULÁCIÓ
a moduláris és a szeriális rend

Philip Johnson – Carl Andre – Sol LeWitt - Arman
A négyzetesség kultusza mellett az ipari- technikai civilizáció az ismétlés,
a sorozat kultuszát is megteremtette, illetve két kultusz összefonódása a vizualitás területén minden mûvészeti ágban hasonló képletek kialakulásához
vezetett.
Ha a négyzet a „kor formája” akkor a repetición alapuló moduláris, vagy
szeriális rend „a kor rendje”, a rendnek egy olyan típusa,1 amely a kort
nemcsak a mûvészet területén, de minden más területen is jellemzi. A könyv
sorozat, a kép sorozat, a film sorozat, a kiállítás sorozat, az elõadás sorozat hatékonyságot maximalizáló stratégiáit megelõzte a termelésben és a
háborúban szerzett tapasztalat, hogy a XX. században gyártani vagy lövést
leadni csak sorozatban érdemes. Az egyedi kevésbé hatékony volta miatt
szinte minden területen háttérbe szorul.
Az ismétlés a formaalkotásban mindig is a rend teremtés eszköze, a mû
létrejöttének feltétele volt. A vonalak, formák, színek, oszlopok, párkányok,
falnyílások, hangok, betûk, szavak különbözõ összefüggésben való ismétlõdése elkerülhetetlen velejárója a verbális, vizuális, vagy a zenei nyelv mûködésének a kultúra kezdeteitõl fogva. Ugyanakkor a hatvanas, hetvenes évek
ben a strukturalizmus, a nyelv és jeltudomány inspiráló hatására az alkotók
a vizuális nyelv felé fokozott figyelemmel fordultak, ami a nyelvi struktúrák feltárására irányuló erõfeszítésekhez, metanyelvi kutatásokhoz vezetett, aminek
során egy-egy alapelem moduláris, vagy szeriális struktúrába rendezhetõségének variációit szisztematikus alapossággal igyekeztek megismerni.

Arman : A család, 1962

Philip Johnson:és John
Burgee: IDS Center, Minneapolis, 1972
Arman: Cim nélkül,1964

Carl André : Münster
békéje 1984
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Bizonyos mûvészek korábban is sorozatokban gondolkodtak. Jól ismertek Monet, Degas,
Morandi, Picasso rajz és képsorozatai, amelyek kapcsán már felvetõdtek a sorozatokhoz,
ismétlõdéshez kapcsolódó mûvészet-filozófiai problémák, amelyek az egyetlen helyes értelmezés, olvasat, igazság létére vagy nem létére vonatkoztak, és amely dilemmák a mozgásba
lendült képsorozat, a mozgófilm kapcsán még élesebben vetõdtek fel.
„A film másodpercenkénti huszonnégyszeres igazság” – mondja Jean-Luc Godard filmrendezõ…
.”kronofotográf motorja mégcsak a másodpercenkénti tizenhatszori igazság sebességét érte el”
– teszi hozzá Paul Virillio.2 Úgy tûnik a XX. században az „igazság sebessége”nõ.
Más oldalról további alapvetõ problémák merültek fel a mûvek reprodukálhatósága következtében, amire Walter Benjamin hivta fel a figyelmet „A mûvészet a technikai sokszorosíthatóság
korában” címû írásában.3
Az ismétlés megváltoztatja a jelentést akkor is, ha egy (mû)tárgy egy sorozat kontextusába
kerülve értelmezõdik át, akkor is, ha a mûtárgyat magát reprodukálják, és akkor is ha ugyanazon alapelemek szisztematikus sokszorozása, mint módszer generálja magát a mûvet. Ez utóbbi
formaalkotási stratégiával élt a minimal art számos alkotója, akiknél a szerialitás révén elért
összetettség éppen az egyszerû alapelemek sokszorozásának eredményeként állt elõ és ily módon paradoxonhoz vezetõ módszernek bizonyult. Ezt a paradoxont feszíti tovább és a repeticiót
viszi szélsõ értékekig az akkumuláció módszere, amelyet Arman a francia Új Realisták vezér
alakja alkalmazott szisztematikus következetességgel mûvészetében.
Az akkumuláció lényegét az adja, hogy egy alapelem ismétlõdésének számát a lehetõségek végsõ határáig emeli, kvázi a végtelenhez közelíti. Ugyanazon alapelem „végtelen” számú
Arman: Cim nélkül,1961

Arman: A Karácsony
szelleme, 1962

Arman: Le Massacre
des Innocents, 1961
Arman:Muskétások1962

Arman: Arteriosclerose,
1961
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ismétlése azzal a következménnyel jár, hogy maga az ismételt elem szinte felismerhetetlenné
válik és eltûnik a tömegben és maga a tömeg mintázata, struktúrája válik a mû tárgyává, amely
struktúra váratlan jelentésekkel töltõdik fel és az alapelemhez nem kötõdõ érzeteket közvetít.
Ezen túlmenõen a nagyszámú ismétlés következtében a motívum, forma vagy tárgytömegben
olyan energia akkumulálódik, ami vizuálisan és érzelmileg igen erõs hatást gyakorol.
A késõ modern építészet nyelvére rendkívül jellemzõ az „extrém repetició” alkalmazása,4
amely ha nem is éri el az akkumuláció intenzitását – hiszen az ismétlésszám tekintetében a
kritikus tömeg az építészetben nehezen érhetõ el - , de a felhasznált alapelemek kifejezõerejét
nagymértékben felfokozza.
A minimalista mûvészet ez irányú törekvéseinek – Carl André moduláris rendszereinek, vagy
Sol LeWitt szeriális struktúráinak – párhuzamai megtalálhatóak többek között Philip Johnson késõ
modern épületeinek szerkezeti ismétlõdésen alapuló struktúraszervezési gyakorlatában. Johnson
egy fém profilokból kirajzolt négyzet formájú modult sokszoroz és helyez el lépcsõzetes rendszerben beborítva vele IDS Center belsõ udvarának mennyezetét.5
Carl André egy hasáb formájú modult sokszoroz „Münster békéje” címû mûvében, beborítva
vele a galéria padlóját. André és Johnson egyaránt sokszorozás révén generál egy moduláris
rendszert, amiben ha az alapmodul más is, de struktúraépítési logika és az elért hatás nagyon
hasonló. Bár az IDS Center mennyezethez kötött szerkezete nyilván helyzeténél és funkciójánál
fogva is könnyedebb, míg André-nál a padló síkjához való kötõdés jellemzõ (más mûvek ese
tében is) és a tér-anyag viszony az anyag túlsúlya irányába mozdul el. Ezzel együtt mind az
építész, mind a szobrász hasonló módon végigvezet egy repetitív rendszert a téren és nyilván
véges ugyan az ismétlések száma – André pontosan száz modult használt – mégis túl sok ahhoz,

Sol LeWitt: Nyitott geo
metrikus struktúra 1990

Philip Johnson: Garden
Grove Közösségi Templom 1978-80

Sol LeWitt:13/11,1985
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hogy elsõ látásra ne a számtalan ismétlés érzetét keltse és ezzel mindkét mû, ha relatíve kicsiben
is, de a végtelen, a racionálisan követhetetlen, átláthatatlan irányába mutat.
A természetben a végtelen ismétlõdés monotóniája, a hullámverés hangja, a fák szélben ingó
mozgása, a sivatag homok dûnéinek, vagy a tenger hullámainak végtelenbe veszõ mintázata a
fenségesség téren és idõn túli esztétikai minõségeit közvetíti, míg ennek indusztriális változata
Johnson és André mûveiben a „a végtelenbe” veszõ geometrikus struktúrák révén az átláthatatlan
téri jelenség mesterségesen elõállított, belsõ térbe szorított, ezzel megszelídített verzióját produkálja.
Philip Johnson-t nyilván nemcsak a szerkezeti meggondolások vezetik, amikor a Garden Grove
közösségi templom fehérre festett vázszerkezetének repetitiv jellegét az extremitásig fokozza, hanem ez esetben számára az extrém repetició a racionálisan ellenõrizhetõ szférákon való túljutás
eszköze. A „végtelenül” ismétlõdõ rácsstruktúra az épület tömegét légiessé teszi és beleoldja a
térbe – mint a gótikus „fretwork” (faragott diszités)6 – így emelve fel a racionális szerkezetet egy racionálitáson túli spirituális dimenzióba. Mintha csak Sol LeWitt szintén fehérre festett struktúráinak
és geometrikus absztrakt nyelvének mechanizmusát és grammatikáját látnánk építészeti kontextusban is mûködni, vagy mintha egy Bridget Riley kép vonalrendszerének optikai „zizegése” jelenne
meg a szemet ingerelve három dimenzióban, elmosva a különbséget fal és tetõ, függõleges és
vizszintes között.7
Az extrém repetició a festészetben, szobrászatban, építészetben, forma és rendteremtõ módszerként, „attitüdként” jelenik meg a legkülönbözõbb alkotóknál.8 A képek, formák, tárgyak,
szerkezeti elemek sorozatbaállitásával, sokszorozásával képzett rendben, - akár Andy Warhol
müvészetét, akár a felhõkarcolók száznál több emeleten keresztül ismétlõdõ homlokzati struktúráját, akár Arman akkumulációit, LeWitt, André, Bochner, szeriális rendszereit, akár Johnson,
Herzberger, Isozaki, vagy Yamasaki épületeit nézzük – a kor szelleme, világ és mûvészetszemlélete nyilatkozik meg, különbözõ mûvészeti ágakon, tendenciákon és alkotókon keresztül.
Az extrém repetició grammatikai eszközével képzett moduláris és szeriális struktúrák olyan új
tipusú rendet teremtettek a vizualitás minden területén, amelynek jelentõsége túlmutat az esztétikai
szférán, hiszen, „ a rend tipusai – ahogy Mel Bochner rámutatott – a gondolat formái”9 és a
rendrõl alkotott esztétikai értelemben vett elképzelésekben , a korszak világa és világról alkotott
viziója egyszerre tükrözõdik.
Jegyzet
1. Mel Bochner: The Serial Attitude (1967) in: James Meyer: Minimalism, Phaidon, 2000.227.p.
2. Paul Virillio: Az eltünés esztétikája,Balassi, 1992, 35.p.
3. Walter Benjamin: A mûalkotás a technikai sokszorosíthatóság korszakában, in: Kommentár
és profécia, Budapest, 1969, 301.p.
4. Charles Jencks: The Rethoric of Late-Modernism, in: Jencks: Late-Modern Architecture, Academy Editions, London, 1980, 63.p.
5. Jencks: i.m.: 63.p.
6. Jencks: i.m.: 65.p.
7. Jencks: i.m.: 63.p.
8. Bochner: i.m.: 227.p.
9. Bochner: i.m.: 227.p.
84

HAJTÁS ÉS HASÍTÁS
A függöny(fal) felhasad

Isamu Noguchi modern szorászata és Steven Holl késõ-modern építészete

Isamu Noguchi szobra Steven Holl épülettervénél csaknem ötven évvel korábban készült, de a
közöttük mégis megjelenő hasonlóságok rámutatnak a modern képzőművészet és a késő modern
építészet között, a különbségek ellenére is, meglévő kapcsolódási pontokra és párhuzamokra.
A késő modern építészet egyszerre kívánja a modern építészetet meghaladni, illetve a modern
értékeket tovább vinni. Így olyan, a modernség szellemét, esztétikai tapasztalatát hordozó sza
badabb formaalkotási lehetőségeket keres és alkalmaz, amelyek ugyanakkor az építészeti mo
dernizmus „unalmas” esztétikáját nem idézik, amelyeknek a modern képzőművészetben találunk
rá akár már évtizedekkel korábban kidolgozott párhuzamaira, amely formaalkotási metódusok
a technológiai fejlettség ezredvégi szintjén az építészetben is megvalósíthatóvá válva az újdonság erejével hatnak és építészeti kontextusba kerülve a „második modern” szellemét közvetítik. Az ezredvég felé tartva az építészet a geometrikus absztrakt formanyelv alkalmazásának
új lehetőségeit keresve , újra a képzőművészet felé közelít, amelynek formanyelvéből csak a
legredukáltabb modelleket vette át a kora modern idején.
Steven Holl és más kortárs építészek (Gehry, Eisenman, Liebeskind, Calatrava, Hadid) épü
letei sok esetben komplex geometriájú autonóm plasztikaként építészet és képzőművészet
határterületén jelennek meg.
Steven Holl szobrászi érzékenységgel formálja épületeit, olyan koncepciókkal, összetett
forma és téri relációkkal dolgozva, amelyek korábban az építészetben elképzelhetetlenek
lettek volna. A Cornell Egyetem Épitészkari épületének esetében is homlokzatokon szokatlan szobrászi értékeket hív elő, amelyek nem maradnak el minőségükben Noguchi aluminium plasztikájának értékeitől.
Isamu Noguchi művészete sok szálon kötődik az architektúrához, Steven Holl
Steven Holl: A Cornell Egyetem Építészeti Kara 2001

Isamu Noguchi: Noh zenészek 1958
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e setében pedig a képzőművészettel találunk kapcsolódási pontokat. A japán-amerikai

szobrász művészetfelfogására Constantin Brancusi mellett – akinek párizsi műtermében mint
fiatal segéd fél évet töltött – Buckminster Fuller technológiai utópizmusa is jelentős hatást
gyakorolt. Együtt dolgozott Kenzo Tange –vel (a hirosimai Béke Emlékközpont és később az
Osakai Expo projektjén), Antonin Raymond – dal (a tokiói Reader’s Digest épületének kertjén)
Breuer Marcellal (a párizsi Unesco Központhoz kapcsolódó japán kert és egyéb plasztikák kap
csán) és a S.O.M. vezető tervezőjével Gordon Bunshaft-tal, aki egyik első és legfőbb patrónusa1
volt. Isamu Noguchi – félig japánként, félig amerikaiként a keleti és nyugati kultúrát egyaránt
magáénak érezve, a két kultúra között közvetítve – szobrászatában szinte megelőlegzi azt a
nyugati és keleti világszemléletet és művészetfelfogást szintézisbe foglaló törekvést, attitűdöt
és szellemi pozíciót, ami később a modern japán építészet több alkotója, köztük Tadao Ando
építészetében jelenik meg a század utolsó negyedében.
Noguchi a szobrászat mellett belső építészettel, közterek tervezésével, bútortervezéssel és világítótestek tervezésével is foglalkozott.
Steven Holl – mint ő maga mondta – „missziójának” tekinti a művészet és építészet összekapcsolását, jó ismerője a szobrászatnak és festészetnek, bátyja festő, gyermekként ő maga is
festőnek készült. Ismeretségbe kerül Donald Judd-dal, Denis Oppenheim-mel, James Turell-el,
akik – saját szavai szerint – „segítették építészként független fejlődésében”2. A későbbiekben
együtt dolgozik Vito Acconci-val, Dan Graham-el és Walter Da Maria-val és építészetében
a művészet oldaláról érkező inspiráció jelentős szerepet játszik – a filozófiai oldalról, a feno
menológia felől érkező szellemi impulzusok mellett – ahhoz hasonlóan, ahogyan Noguchi szob
rászatában is jelen van az építészet általi inspiráltság, mint hatóerő.
Noguchi az ötvenes évek végén az Unesco Központ japán kertjét befejezve és Amerikába
visszatérve úgy érezte, hogy a faragott kő – ami művészetét leginkább jellemezte – a modern
amerikai város világába nem illeszkedik, ezért új anyagot keresett.
„Abszurdnak tűnt számomra – mondja a szobrász –, hogy New Yorkban sziklákkal és kövekkel dolgozzam, ahol üvegfalak, és fém adja a horizontunkat és a tájban, magasan a levegőben,
ezek az üveg és fém dobozok tornyosulnak”.3 Noguchi az új anyagra, amely kifejezi a modern
építészet alkotta mesterséges táj világát, az alumínium lemezben talált rá, amelyet „modern
origamiként” egyetlen lap gépi hajtogatásával (Fuller egyik asszisztensének segítségével), ala
kított emberléptékű plasztikává, így hozva létre többek között „Noh zenészek” című szobrát
is.
A japán-amerikai szobrász a kő természetes anyaga helyett ipari anyagot használt, a kőfaragás
kézműves metódusa helyett indusztriális módszereket alkalmazott. Ugyanakkor, ahogy a kő
természetének rendkívül elmélyült ismeretéből fakadó, a kővel egyenrangú felek párbeszédét
folytató alkotói módszert dolgozott ki, úgy az alumínium lemez esetében is a sík természetéből
fakadó formálási lehetőségeket tárta fel. Hajtásokkal, hasításokkal fordította a síkot térbe, hasonlóan ahhoz, ahogy azt Holl a Cornell Egyetem Építész karának homlokzati síkjával tette,
csaknem ötven évvel később. Azonban míg Noguchi alumínium lemezből hajlított szobra önmagában áll a térben, addig Holl szintén alumínium homlokzati plasztikája az épület kubusának
egyik oldalát, a kockaforma egyik lapját képezi, amit az építész „Tessaract” falnak nevez.
„A Tessaract a kocka négydimenziós analogonja – mondja Holl – a négyzet az a kockának, ami a kocka a Tessaract-nak. Belsőleg ez a kocka nem euklideszi jellegzetességeket
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mutat – folytatja Holl, már az épületről beszélve – ami a belső terek egymásba ható perspektívájában evidenciaként tapasztalható meg”.4 Holl épületének „hiperkockája” az egyik
oldalán megnyílik az alumínium „Tessaract falon” keresztül a negyedik dimenzió felé és
ebbe a nyugati sík kinyílásával keletkező térbe ágyazódik a „Tessaract Zóna” , amely a
stúdió tereket foglalja magába, és ehhez kapcsolódnak a nem „euklideszi” további belső
terek.
A negyedik dimenzió problémája –, amihez Holl koncepciója kapcsolódik – a XX.
század elején a művészeket intenzíven foglalkoztatta egész Európában. A kubista festők
és Appolinaire, Duchamp és Malevics egyaránt inspirációt merítettek az eltérő módon
értelmezett és a korszak művészeti életében széles körben tárgyalt térkoncepcióból és
a kor tudományos eredményei által inspirált neoplatonista elmélkedésekből.
A csak a szellem számára érzékelhető négydimenziós világot Appolinaire „lírai jelentéssel” töltötte fel, Gleizes és Metzinger felfogásában spirituális színezetet kapott, 5
Duchamp ironikusan kezelte, Proust egyértelmüen az idővel azonositotta, Malevics
művészetében – Ouspensky misztikus teóriája nyomán nem az időt, hanem – a spirituális világ manifesztációját jelentette. 6
„… a negyedik dimenzió egy háromdimenziós tárgyat bocsáthat ki magából, másképpen fogalmazva minden háromdimenziós tárgy melyet egyszerűen csak látunk, egy
olyan négydimenziósnak a vetülete, amelyet nem ismerünk,…. erre alapoztam a
Menyasszonyt a Nagy üvegen” – mondja Duchamp. 7
Steven Holl, miután jó ismerője a képzőművészetnek, nem említi ugyan, de nem
lehetetlen, hogy ismeri Duchamp elgondolását és a Nagy üveg inspirációs forrását.
Mindenesetre értelmezésük annyiban egybeesik, hogy a háromdimenziós tárgyat egy
négydimenziós entitás kivetüléseként fogják fel és a vetületből következtetnek a csak
a szellem számára érzékelhető magasabb dimenziójú világra.
Noguchi ugyan nem beszél negyedik dimenzióról, de szobrát a Noh színházhoz kap
csolja „ahol a színész egy mozdulata az ábrázolt valóság fölé/mögé utal”, ahol a dráma
csúcsán a kimerevített mozdulat egy ismeretlen csak szellemi úton megközelíthető
miszteriozus világ, 8 - azaz ha más értelemben is de szintén - egy magasabb dimenzió
felé mutat.
A szobron és a homlokzaton Noguchi és Holl egyaránt a megnyílás pillanatát ragadják meg, amikor a sík megtörik, meghajlik, felhasad és plasztikává válik, a két dimenziós világ átfordul a harmadik dimenzióba, de a térbe való kimozdulás olyan
minimális, hogy inkább egy relief jellegű tér keletkezik a két és három dimenzió
közötti határterületen, amely a dimenzióváltás pillanatában merevedik ki.
A hajtás és hasítás révén a kétdimenziós síkról a háromdimenziós térbe való átlépés
pillanata, az eggyel magasabb dimenzióba való belenyílás metaforája – mint a Noh
zenészek kimerevített mozdulata és a függöny(fal) felhasadása – egy a látható valóság
mögötti világ megnyílásának lehetősége felé mutat mindkét mű esetében.
A hajtás és hasítás elve válik – az építészetben és a képzőművészetben egyaránt – forma
és struktúraszervező, rendteremtő erővé, jelentés hozdozóvá és Isamu Noguchi a hajtásnak és hasitásnak azokat a sík természetéből fakadó formaalkotási lehetőségeit tárta fel
a szobrászatban, amelyekkel ötven év multán Steven Holl is élt az építészet területén.
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GÉPESZTÉTIKA
mûvészet és technika - építészet és technológia

Nicholas Schöffer – Kiyonari Kikutake, Harszty István – Renzo Piano és Richard Rogers

„Az Elsõ Gépesztétika meghatározó jegyei a logika, cirkuláció, mechanikai berendezések, technológia és szerkezet további hangsúlyokat kaptak és szélsõ értékekig fokozódva jelentkeztek” a
késõ modern építészetben a Második Gépesztétika hatvanas évektõl kezdõdõ korszakában.1
A képzõmûvészetben a század eleji avantgarde gépesztétikája és technicizmusa a kinetikus
mûvészetben jelentkezik újra a kor technikai fejlettségének megfelelõ megújult formákban.
Technika és mûvészet egységét – a huszas-harmincas évek erõfeszítései után – a hatvanas évek
tõl kezdõdõen a „Nouvelle Tendence” különbözõ országokban létrejött csoportjai (Zeró, GRAV,
E.A.T.) és számos jelentõs alkotó, (többek közt George Rickey, Jean Tinguely, Vasilis Takis, Nicholas
Schöffer, Kepes Gyögy) újra megkísérlik megteremteni.
Technika és építészet egységének megteremtésére – Buckminster Fuller, a japán metabolikus
építészet és az Archigram futurisztikus víziói után, mindezekbõl inspirációt merítve - a high-tech
építészet (Norman Foster, Richard Rogers, Renzo Piano, Nicholas Grimshaw, Jean Nouvel) tesz
kísérletet.
Tamkó Sirató Károly korábban már említett Dimenzionalista manifesztumában, a dimenziók és
mûvészeti ágak közötti átjárhatóság logikáját leíró folyamatot a szobor megmozdulása zárja le.
A gondolatot az építészet irányába tovább folytatva a mobil szobor után logikusan következõ
lépés a mobil architektúra (Yona Friedman; L’architecture mobile) és ebbõl továbblépve következik
a megmozduló város – kissé nyugtalanító – víziója, amit az Archigram csoport építészei a század
eleji avantgarde technicizmusát és gépesztétikáját túlfeszítve a hatvanas évek elején precíz rajzokon mutattak be.
Nicholas Schöffer: Chronos 1960-62

Kikutake:Expo-torony1970
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A festészetet, szobrászatot, iparmûvészetet magába olvasztó és a mûvészetet a technikával
egyesítõ építészet, a mozgó plasztika és a „helyét és formáját változtató architektúra” víziója
már Molnár Farkas 1922-es Kuri manifesztumában is megjelenik.2
Ugyanakkor a mobil szobor eszméje szöges ellentétben áll a szoborról alkotott hagyományos
elképzelésekkel, amelyek szerint a plasztika – lényege szerint – stabil.
„A minimum, amit egy szobortól elvárhatunk az az, hogy ne mozogjon” – jegyezte meg
Salvador Dali kissé ironikusan, Alexander Calder mobil szobrászata kapcsán. Dali ironikus
megjegyzése az ellenérzés kifejezõdése a szobrászat identitás változása, azaz annak kapcsán,
hogy a mobil szobor újra definiálja a szobrászatot magát, amely a továbbiakban megszûnik
stabil, zárt formák mûvészetének lenni.
Ehhez hasonlóan a vízionárius elképzelések a mobil architektúráról, a mozgó városról, az
úszó városról, a lebegõ városról, a levegõ építészetrõl, újra definiálják az építészetet magát és
az építészet identitás változását mutatják.
Fuller Manhattan belvárosát lefedõ Geodetikus kupolaterve, Kikutake tengeren úszó városa,
Kurokawa kapszula házai, Schöffer Kibernetikus városa, Isozaki városa a levegõben, az Archigram „Sétáló városa”, „Plug in City” –je látomások formájában vetítik elõre egy késõbbi korszak
technológiai lehetõségeit és azt a sci-fi világot, ami azután a High-tech építészetben, ha áttételesen is de megjelent, és ami a populáris kultúrában kultuszfilmek szcenikai háttereként is feltûnt.
Calder mobil szobrászata a kinetikus mûvészet elõzményei közé tartozik, ugyanakkor az
amerikai mûvészt természeti inspiráció vezette a mozgó szerkezetek irányába – éjszakai tengeri
vitorlázás során a hajóról az égre tekintve a csillagok és a hold imbolygó mozgása adta számára
a lebegõ formákat mozgató mobiljaihoz a kiinduló ideát.3 Ezzel szemben a kinetikus mûvészetet
sokkal inkább technikai inspiráció vezeti, az önmozgó konstrukciók helyett gépi meghajtású
szerkezetek, fényépítmények (neon, lézer, hologram) jellemzik, a természeti univerzum helyett
számos jelentõs alkotó számára az ipari technikai civilizáció mesterséges univerzuma jelenti a
vonatkoztatási pontot.
Nicholas Schöffer a technika legújabb eredményeinek mûvészetben való alkalmazásával
kapcsolatos reményei párhuzamosak Kiyonari Kikutake és a japán metabolisták a technika építészetben való alkalmazásához fûzött reményeivel és illúzióival.
Schöffer „térdinamikus” és „fénydinamikus” konstrukciók megalkotása során kidolgozott alap
elveit, „idõdinamikai” mûvek megalkotása révén kísérelte meg összehangolni.
„Az idõépítészet célja, - mondja a magyar származású mûvész - , hogy a teret, a mozgást és
a fényt szerkezeti elemekként egymáshoz illessze”4.
“Chronos” sorozatának néhány darabja városi térben került felállításra – Schöffer Vasarelyhez hasonlóan városi léptékben gondolkodott – és a hatalmas kibernetikus fénytornyok mozgó
tükrök, reflektorok, fényvetítõ berendezések segítségével a város életére reagálnak, illetve a
környezetükben zajló akusztikus, atmoszférikus és optikai változásokat – a város életét – mozgások és színes fények dinamikus játékává alakítva jelenítik meg. Schöffer avantgarde mûvészként
mûveit formálva magát a várost kívánta formálni, mûvészetben kidolgozott alapelveit a városrendezésben, az „életszervezésben” kívánta alkalmazni. Kibernetikus város c. könyvében a városi
környezetet „térdinamikai alkotás”-ként felfogva a „tér terápiájáról” beszél.5
A japán metabolisták – ha más oldalról is de – szintén a túlnépesedõ nagyváros problémáira
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reagálnak, és szintén a technika alkalmazásában találnak rá a terápia eszközére.6
Kiyonari Kikutake az oszakai Expo tornyának acélváz szerkezetére akasztott kapszulák, vagy
Kurokawa vasbeton tornyokra függesztett, elõre gyártott lakókapszulái a japán metabolizmus
más mûvei mellett az épület változtathatóságára, mozgathatóságára, a váz szerkezet érintetlenül
hagyásával az elemek cserélhetõségére irányuló törekvést mutatják, azaz az architektúra lehetõségek szerinti mobillá tételét célozzák.
Mind a kinetikus mûvészet, mind a metabolista építészeti törekvések a technika révén elérhetõ és
elõállítható mobilitást, flexibilitást vélték adekvát válasznak a korszak által felvetett kérdésekre.
Mind Schöffer kibernetikus fénytornya, mind Kikutake Expo tornya a technológia és a gépesztétika által inspirált mûvészet csúcsteljesítménye. Mindkét mû a technikába és egy technológia
uralta jövõbe vetett feltétlen bizalom jegyében áll.
Mind Schöffer mind Kikutake tornya „a mechanika korából a kibernetika korszakába” lépõ
technikai civilizáció 7 szimbólumaként jelenik meg, amely (új Eiffel toronyként) a technikai – tudományos fejlõdéshez kapcsolt reményeket és illúziókat fogalmazza térbe.
Richard Rogers és Renzo Piano által tervezett párizsi Pompidou központ épülete és Haraszty
István „Fügemagozó” címû mobil szobra egyaránt a hetvenes évek elejéhez kötõdik. Egy gépszobrot és egy géppé vált épületet látunk egymás mellett, épület és szobor a gépi mivolt közös
nevezõjén találkoznak. A szobor mobilitása az épület flexibilitásának felel meg, a szobor és
épület egyaránt egy erõsen hangsúlyos statikus váz szerkezeten belül tesz lehetõvé mozgásokat, változásokat. Az épület lényege éppen flexibilitásában van, míg a szobor szintén a
Haraszty István: Fügemagozó 1970

Renzo Piano és Richard
Rogers: Pompidou Központ 1971-77
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mozgás révén elõálló állandó változást tematizálja, amit acélgolyók meghatározott pályákon
való áramoltatása révén ér el.
Az acélgolyók áramoltatása megfeleltethetõ az épületben a levegõ cirkulálásának és az emberek áramoltatásának, ami vertikálisan és horizontálisan szintén meghatározott pályákon történik.
Haraszty szobra esetében az acélgolyók egy „szerpentin vályúban” mozognak, míg az épület
homlokzata elõtt az emberek áramlása plasztik csövekben (mozgólépcsõkön) zajlik. Az emberek
és golyók áramlása és az épület belsõ flexibilitása révén – Schöffer szavaival élve – idõdinamika
és térdinamika összekapcsolódik, építészet és szobrászat egyaránt idõbeli mûvészetté is válik.
Sem az épület, sem a szobor esetében nem pusztán arról van szó, hogy az amúgy is szüksé
ges struktúra az „õszinteség” jegyében láthatóvá lesz, hanem arról, hogy a szerkezet hangsúlyos módon maga válik látvánnyá.
Mûvészeti és építészeti kontextusban ugyanaz a hatás érvényesül: a technikai szerkezet
poézise lenyûgözi, a szobor és az épület „strukturális akrobatikája”8 pedig szórakoztatja az
ámuló nézõt.
Ezen felül a csövek, tartószerkezetek, vezetékek rendszere öntörvényû esztétikai rendbe
szervezõdve sajátos komplikált ornamentikává válik, aminek dekorativitását a De Stijl-tõl
„örökölt” színezési metódus, a tiszta keveretlen alapszínek alkalmazása tovább erõsíti mind az
épület, mind a szobor esetében.
A Fügemagozó és a Pompidou központ a minimalista mûvészet és építészet esztétikai felfogásának, végletes reduktivizmusának az ellenpólusát testesítik meg. Vizuális megjelenésükben olyan bonyolultak, mintegy elektronikai eszköz belseje, aminek látványánál csak mûködése
érthetetlenebb az átlagember számára, bár az épület és a szobor szerkezeti felépítése szigorúan
racionális. A Fügemagozó és a Pompidou Központ épülete egyaránt azt az asszociációt kelti,
hogy egy burkolatától, külsõ borításától megfosztott gépezet belsõ szerkezete válik láthatóvá
– az épület és a szobor egyaránt „kívül hordja a csontvázát.”
Amit Mies felfogásában a „csont és bõr” jelentett – mondja Jencks – azt Rogers számára „a
csont, artériák és belek” jelentik,9 azaz „a bõr” a burkolat már nem takar többé és a gépezet
belseje, a technika szépsége lemeztelenítve jelenik meg.
Ezen túlmenõen, a Pompidou központ épületének esetében a gépszerûség ilyen mértékû hangsúlyozásának eredményeképpen a szerkezet önállósítja magát, felszabadul alávetettségébõl és
„fontosabbá válik annál, amit tart, mûködtet vagy kiszolgál”. A hasznos rendeltetés háttérbe
szorul „a gép nem szolgálja funkcióját, hanem csak tolerálja azt”.10
Haraszty „Stemplire várva” címû szobra képzõmûvészeti kontextusban épp ezt a gépezetek
természetében rejlõ önállósulási hajlamot karikírozza és alkalmazza metaforaként rendszer és
társadalomkritikai éllel. Az a precíz, méltóságteljes értelmetlenség, ahogy a gépezet – a hivatali
gépezetre utalva – minimális hatékonyságú, de maximálisan túlkomplikált mechanizmus révén
„stempli õfõméltóságát” mozgatja, megjeleníti azt a szituációt, amikor a gépezet fontosabbá
válik, mint funkciója vagy az elérendõ célja és a gépezet bizonyos értelemben elszabadulva
önnön kultuszát teremti meg.
A képzõmûvészetben – a kinetikus mûvészet válsága és a technika iránti feltétel nélküli lelkesedés korszakának elmúlta után – megjelennek azok a típusú mûvek, amelyek a gépi mûkö92
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dés túlfeszített racionalitása mögötti irracionális mozzanatokra, a gép és rendeltetése közötti
megrendült kapcsolatra, a gépi – ipari – technikai civilizáció irracionalitásba forduló logikájára
mutatnak rá. Haraszty egy olyan a funkcionalista gondolkodás minden attribútumát felmutató,
precízen és racionálisan mûködõ, idõt és fáradtságot nem kímélve megalkotott, drága és hatalmas gépi szerkezetet hoz létre, amelynek mûködése teljesen haszontalan, hiszen – ha nem is
zabot hegyez – de fügét magoz. A gép irracionális tevékenységet folytat – játszik –, Haraszty
saját mûvészetét Play Art– nak nevezi, a Fügemagozó nyolc darab acélgolyót emel fel, lifttel és
gurít le egy bonyolult pályán miközben útjukat színes fények, és zörejek kísérik.
A magyar mûvész szobrai egyrészt a gépesztétika szépségét mutatják meg hangsúlyos módon, másrészt a gépet szeretetteljesen, de kritikával, humorral kezelik, harmadrészt, a gépezet
kritikáját a társadalmi gépezet kritikájára is kiterjesztik és mindkettõt rendkívül ironikus formában
a drámai, vagy apokaliptikus hangütést mellõzve viszik végig. Ennél erõsebb, de még mindig
ironikus kritika jelenik meg a gép irányában számos alkotó, többek között Henry Kramer ,Pana
marenko, vagy a magyar Bukta Imre révén, míg a svájci Jean Tinguely önpusztító gépei, saját magukat kiszámítható pontossággal szétverõ gépi szerkezeteinek technika és társadalom kritikája
tragikusabb hangvételû.
A high-tech építészetben a gép és a technika kapcsán az ironikus vagy kritikai hangvételnek
nyoma sincs, sokkal inkább a gép és a technika kultusz, a „technológiával kötött optimista szövetség”11 újabb korszaka zajlik a XX. század utolsó negyedében is.
Bár a gép és techno esztétika szépségét Haraszty szobrai éppúgy megmutatják, mint a high-tech
épületek – a technika világa melletti elkötelezettség mindkét esetben nyilvánvaló – ugyanakkor a
mobil szobrász gépek iránti rajongását irónia színezi. Míg a high-tech építészet a technikai-ipari
civilizáció elõtti hommage, addig a magyar mûvész szobrászata annak persziflázsát adja.
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„technogólem”

Ronald Bladen minimalista szobrászata és Norman Foster high-tech építészete

A fenséges az esztétikai gondolkodásnak Kant óta központi ka
tegóriája, de míg a romantika idején a természeti élményhez – annak végtelenségéhez és emberrel összemérhetetlen dimenzióihoz
kötõdött – addig az ipari-technikai civilizáció által létrehozott gigantikus gépezetek, gépszerû épületek, hidak, autópályák, alagutak,
„tájléptékû” mesterséges objektumok révén a fenséges indusztriális
változata is megjelent.
A fenséges a szépség szelíd harmóniája helyett, egyrészt a
n yers, uralhatatlan õserõt és az ahhoz kapcsolódó ambivalenciát
helyezi középpontba. Az emberfeletti, ellenállhatatlan természeti,
metafizikai, vagy indusztriális erõvel való találkozás félelemmel kevert öröme, az egzisztenciális megrendülés, a fenyegetõben való
gyönyörködés - fenségesnek nevezett – ambivalens élményét nyújtja. 2 Másrészt a fenséges az egység az „Egy” gondolatára koncent

Foster Associates : A
Hon-Kong Bank Központ
“fõ hajója” 1980-86

Ronald Bladen : X
Corcoran Mûvészeti Galéria, Washington,1967
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rál, amely metafizikai tartalmakat hordozva a létezés fölött álló legfõbb alapelvre
mutat rá, 3 amelyrõl a modern mûvészetben a csend, az üresség kell, hogy „szóljon”.
„…létezik a gondolkodásnak olyan fenségessége – idézi Longinoszt Lyotard – amelyet a
beszéd nem egyszer a kifejezés legnagyobb fokú egyszerûsége révén ér el” és a szónok
„operálhat akár hallgatással is”.4
A hallgatás, a csend, a semmi ilyen értelmû gondolatát a vizualitás területére vonatkoztatva megnyílik az út az absztrakció, a minimalizmus, a monochrom festészet felé,5 illetve
ha irány korrekciókkal is, de az „üres” felületekkel és terekkel dolgozó modern, majd a
homogén felületekkel és holisztikus formákkal és szintén az ürességgel operáló késõ mo
dern és minimalista építészet irányába egyaránt.
Mind a minimal art-ban, mind a minimalista építészetben megjelennek a hatalmas
méretû, egységes, tagolatlan, elemi geometrikus formák és a semmi illetve a „szinte semmi”
kultusza. A méret problémája a képzõmûvészeti minimalizmusban a mûvek jelenlétének és
(ható)erejének problémájával kapcsolódik össze „a méretarány tudatosulása, a tárgynak
az emberi természet állandójával való összevetésének függvénye.”6 A minimalista mûvé-

Tony Smith: Smoke, Corcoran Mûvészeti Galéria
Washington, 1967

95

A méret mint tartalom

szek a kiállítótermekben is óriási architektonikus méretû mûveket helyeznek el, gyakran
a belsõ építészeti térre is reagálva. Ezen felül Judd, Morris, Andre, LeWitt, Stella külsõ
térben is hoznak létre a mûvek méretének növelésével a jelenlét intenzitását tovább fokozó
plasztikákat.
„Minél nagyobb a tárgy, annál inkább távolság tartásra késztet”7- mondja Michael Fried – hiszen
az ember ösztönszerûleg hátralép, hogy az elõtte lévõ tárgyat átlássa. Barnett Newman épp ennek az átlátásnak a lehetõségét kívánta megakadályozni, és ezzel a mûtárgyat a nézõ számára
áttekinthetetlenné, uralhatatlanná tenni, így a fenségesség élményét a természet végtelenjéhez
képest szûk térben is kiváltani. „A nagy képeket hajlamosak vagyunk távolról nézni. E kiállításon a
nagy képeket közelrõl kell szemlélni” – mondta elsõ nagyméretû képeket bemutató kiállításán.8
Newman óriási képein azt valósítja meg, amit Kant „negatív ábrázolásnak, vagy nem ábrázolásnak nevez”9 és festészetében a hatalmas méret a metafizikai értelemben vett fenséges felidézésének egyik eszköze.
Ha a porszemmé válás, a kiszolgáltatottság és fenyegetettség élményét nem is volt szándékában
kiváltani a modern, illetve a késõ modern építészetnek, de a metabolizmus nagy szerkezetei, a
high-tech építészet gigantikus gépezetre emlékeztetõ épületei és a felhõkarcolók mellett az egyén
ugyanúgy eltörpül, semmivé válik, mint a természeti erõkhöz és objektumokhoz képest, ily módon
a hatalmas méretek lenyûgözõ voltukkal egyidõben fenyegetõleg is hatnak és az „indusztriális
fenségesség” fogalmát töltik fel építészeti tartalommal.
Míg a kép uralhatatlansága a festészetben a metafizikai dimenziók felé mutató fenségesség
élményéhez vezet, addig a technika elsöprõ erejének és a gép uralhatatlanságának érzete a
high-tech építészetben a fenségesség negatív elemeket sem nélkülözõ élményének indusztriális,
technikai dimenziói felé mutat. A technikai-ipari civilizáció ember fölé tornyosuló gépezetszerû
megastrukturái, a gépi mûködés a hatékonyságot morális szenvtelenséggel maximalizáló kíméletlen belsõ logikája, a technika robbanásszerû ellenõrizhetetlen fejlõdése és elsöprõ ereje a XX.
század végén egyre inkább a fenyegetettség érzetét keltik és jelen van a félelem, hogy a gépkorszak végkifejlete az lehet, hogy az ember elveszti a kontrollt saját teremtménye felett és a technika Gólemmé válva, elszabadul.
A saját teremtményének pusztító erejétõl és elszabadulásától tartó ember az ezredvégen számtalan a populáris kultúrában megjelenõ filmben szorongja/élvezi végig a gépek lázadásának
apokaliptikus képsorait.
„Minden mûszaki tárgy hordoz magában valamilyen negatív erõt”10– mondja Paul Virillio. Minden technikai találmányhoz tartozik egy új, korábban ismeretlen balesettípus. Minden XX.századi
(nem természeti) katasztrófa mögött ott találjuk a technikát „a rossz útra tért technika által kínált
pusztító erõt”.11
Ugyanakkor miután a tudományos-technikai fejlõdés oly mértékben alapjává vált a modern civilizációnak, a mindennapi élet olyannyira telitett gépekkel, hogy a technikáról való lemondás teljes
mértékben elképzelhetetlen, így Virillio nem a lemondást, hanem a technikával szembeni „ellenállást”, a technika további bálványozásával szemben a technika Janus arcúságának tudatosítását
javasolja.12

96

A méret mint tartalom

Norman Foster Hong-Kong Bank-ja a késõ modern high-tech építészet
egyik legnagyobb teljesítménye. Óriási tudást összegzõ mû, „a világ
nyolcadik csodája”, amely vállalati székházként a bank erejét és stabilitását reprezentálja, és ha szándéktalanul is, de egyszerre mutatja
meg a technika Janus arcának mindkét oldalát.
A Hong-Kong Bank épületében a high-tech tér emberfeletti méretei
a gigantikus fém tartószerkezet – ami a burkolatokkal együtt a csillagászati költségvetés több mint felét emésztette fel – váltja ki technikaiindusztriális eszközökkel a fenséges élményét és sokkját.
A hatalmas gépezetként tornyosuló építmény vonz és fenyeget egy
szerre, az indusztriális fenséges „mint a pénz és hatalom monstranciája
körül fog, lenyel, megaláz” miközben egyúttal ámult gyönyörködésre
késztet.13 Az épület annak ellenére, hogy a technikát és a technikai
fejlõdést leplezetlenül ünnepli, szándéktalanul is hordoz magában
valamilyen fenyegetõ erõt, ami nem csak az érzet szintjén, hanem
konkrét motívumokban is megnyilatkozik. Az épület gépesztétikája, a
szerkezet szürke színe - a „csatahajó szürke” - haditechnikai eszköz
asszociációját kelti, míg a tetõn lévõ óriási karbantartást szolgáló daruk egy ûrcirkáló gigantikus gépágyúinak tûnnek.14
A funkcionális szükségszerûségen messze túlméretezett, rendkívül
súlyos és robosztus acél vázszerkezet, amely hangsúlyosan jelenik meg

Foster Associates: HongKong Bank Központ
1980-86

Foster Associates: HongKong Bank Központ
1980-86
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a belsõ térben is, szintén valami irdatlan erõt sugall és a szerkezetet összefogó annak
merevítését szolgáló óriási keresztkötések ugyancsak e mozdíthatatlanság, a súlyosság és
emberfeletti erõ szorongást keltõ szimbólumává válnak. Az óriási belsõ terekben elhelyezkedõ nyílt tervezésû irodák az intimitás teljes hiányával hangsúlyosan éreztetik, hogy az ott
dolgozó alkalmazottak szerepe is az, hogy pontosan illeszkedõ csavarjai legyenek a nagy
(banki) gépezetnek és az íróasztalok felett emelkedõ fémszerkezet és az interiur-ök üvegfém esztétikája az ûrkorszak világát idézik és ez független attól, hogy az ûrtechnológiából,
és a repülõgép iparból egyaránt vettek át eljárásokat az építkezés során.
Ezzel együtt a Hong-Kong Bank épülete gyönyörû, lenyûgözõ, illetve fenséges – a szónak
már említett indusztriális értelmében véve – és akkor még nem beszéltünk azokról a virtuóz
technikai megoldásokról, amelyek az épületet jellemzik, például a függesztett ellenboltozat
ról, ami a tájfun ellen véd, vagy azokról a nap járásának megfelelõen mozgó alumínium
tükrökrõl, amelyek a belsõ teret állandó természetes fénnyel látják el.15
A technika elõbbiekben is hangsúlyozott kétarcúságát a technológiai értelemben vett fenséges és a hozzákapcsolódó gépesztétika végletesen ellentmondásos voltát jól modellezi,
hogy a gépek gépének nevezhetõ vadászbombázótól sem tudjuk megtagadni azt a félelemmel vegyes csodálatot, amely egy gyönyörû, de veszélyes, iszonyú erejû ragadozónak
kijár. (Így annak pusztítási potenciálja az áramvonalas design funkcionális esztétikáján
keresztül válik az „élvezet” tárgyává.)
A gépek iránti naiv rajongás elmúltával, egy akár a legjobb szándékkal létrehozott ártatlan, de gigantikus gépezet óhatatlanul haditechnikai asszociációkat is kelt, - különösen, ha
Foster Associates: Hong-Kong Bank Központ 1980-86
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megjelenésével erre rá is játszik - és felidézi azt a fenyegetést, amit a technika gólem
természete globálisan jelent. E fenyegetõ erõ minden békéssége ellenére is árad Foster
kitûnõ épületébõl. Mintha csak egy pihenõ nagy ragadozóban, - vagy annak technikai–indusztriális megfelelõjében, mondjuk egy atomtengeralattjáróban - gyönyörködnénk, a Hong-Kong Bank épületében az embert szolgáló (egyenlõre) békés technogólem
emberfeletti méreteit, rettentõ erejét és félelmetes szépségét csodáljuk.
A fenyegetõ erõ jelenléte az esztétikai élvezetet sajátos ízekkel fûszerezi Ronald B laden
X címû plasztikájának esetében is. A szándékos túlméretezettség, ami a Hong-Kong
Bank belsõ terében megjelenõ tartószerkezet kapcsán is felmerül, Bladen mûve esetében
a lenyûgözõ és fenyegetõ ellentétes pólusait integrálva szintén kiváltja az indusztriális
értelemben vett fenséges sokkoló élményét.
Bladen a méret (extremitásig való) növelésével a mû erejét kívánta a lehetõségek végsõ
határáig növelni, amely célban osztozott a minimalistákkal, akik ha nem is ilyen dimenziójú, de szintén architektonikus léptékû mûveket hoztak létre, szintén a jelenlét intenzívebbé tételének szándékával. Judd gyakori szó fordulata a mûvekkel kapcsolatban az
erõnek az intenzitás értelmében való emlegetése és Bladen a mû erejének és a jelenlét
intenzitásának növekedését a méret extremitásáig való növelésétõl várja.
Gigantikus X formájának a Corcoran Galéria finom klasszicista terében való nyomasztó jelenléte szuggesztív módon mutatja meg, hogy az indusztriális dimenziók mellett
nem csak az egyén eltörpülése, hanem a hagyományos kultúra és értékek eltörpülése,
veszélyeztetettsége is a kor realitása.
A brutális méretû és erejû formának az intim térben való nyilvánvaló idegensége konfliktust generál az interieur historikus jellege és a mû ipari és technikai jellege között.
Az oszlopok törékenynek, a kis klasszicista szobor pedig kiszolgáltatottnak tûnik a fölé
tornyosuló, az épület falait szinte szétfeszítõ, az ipari-technikai civilizáció erejét és világát magában hordó konstrukcióhoz képest. Bladen mûvében az indusztriális fenséges
ámulatba ejtõ méretben hat és megrendítõ szimbolikus erõvel mutatkozik meg, hasonlóképpen ahhoz, mint amikor egy turistákat szállító óceánjáró lassan beúszik Velencébe
a Canale Grande és a Giudecca sziget közé. Az ipari-technikai civilizáció monstruma
mintha nem csak a város és a házak fölé, hanem az európai kultúra hagyományos
értekei fölé is magasodna és megszégyenítõ túlerejével mintha lefokozná és végérvényesen a múltba utalná mindazt, amit ez a város jelent, miközben a turisták a fedélzetrõl
lenéznek a gyufaskatulyává zsugorodott házakra és a Santa Maria Della Salute templom
tornyára és kupolájára.
Ehhez hasonlóan magasodnak a modern építészet monstrumai a felhõkarcolók  New
York-ban a Fifth Avanue-n a Szent Tamás templom neo-gótikus épülete fölé. A „magas”
templomtornyok nevetségesen alacsonynak tûnnek – a Gropius által „kommersz építményeknek” nevezett 16 – környezõ felhõkarcolókhoz képest. Az, hogy a templomtoronyra,
amire az elõzõ korok felnéztek, a XX. század végének embere a technika monstrumairól
lenézhet, drámai módon vizualizálja azt az értékátrendezõdést, aminek nyomán, ami
fent volt az lekerült, és ami lent volt, az felemelkedett.
A kommerciális értékek abszolút értékként való felmagasodása és az ehhez kapcsolódó
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vita a Hong-Kong Bank épületérõl folytatott kritikai diskurzusban is hangsúlyosan merült
fel. A kritika a bank épület katedrálissá válásával szemben fogalmazott meg fenntartásokat és az ilyesfajta értelmezéseknek – azaz a banképület-katedrális analógia jogosultságának – maga Foster is helyet és alapot adott azzal, hogy számos alkalommal
hasonlította össze banképületének belsõ terét, „fõ hajóját” és hangsúlyosan alkalmazott
keresztkötését a New England –ban álló Wells katedrális fõhajójával és hasonló, bár
íves keresztkötés motívumával. 17
Ugyanakkor a keresztkötés, ami a Wells katedrálisban megjelenik, gótikus csúcsívet
formáló indaszerû lágyságával és a kõ természetes anyagával inkább természeti asszociációkat ébreszt, szemben Foster rideg, merev, a fém hidegségét sugárzó motívumával,
amely hangsúlyosan indusztriális.
A keresztkötés, amit Foster is hangsúlyosan használ – és amihez hasonló forma Bladennél monumentalizált változatban jelenik meg – az ipari-technikai civilizáció kezdetei
óta a vasszerkezetek stabilitását, (tartó)erejét biztosító, kulcsszerepet játszó szerkezeti
elem. Ez teszi lehetõvé, hogy a high-tech építészetben e szerkezeti elem túlhangsúlyozása révén funkcionális szerepén túlmenõen a technika erejének és az indusztrialitásnak a
szimbólumává váljon.
A keresztkötés „a high-tech dór oszlopa” 18 – mondja Jencks – rámutatva a szerkezet
egy elemének (civilizációs) szimbólummá válására.
Foster épületében a számtalan helyen alkalmazott hatalmas, a statikai szükségletekhez
képest messze túlméretezett, szimbolikus jelentésében szándékosan felerõsített keresztkötés
Foster Associates: Hong-Kong Bank Központ 1980-86
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és Bladen szobrának szintén szándékosan túlméretezett András kereszt(szerû) motívuma
egyaránt koncentrált erõt sugároz.
Épület és szobor az ipari-technikai civilizáció gólemeként fenyegetõen magasodik fel.
Ugyanaz a gigantikus lépték, ugyanaz az indusztriális jelleg és ugyanaz az egyszerre
lenyûgözõ és fenyegetõ, vonzó és taszító hatás – a fenséges esztétikai kategóriájának
indusztriális változata jelenik meg építészeti és képzõmûvészeti kontextusban egyaránt.

Jegyzet
1. Az 1967-ben, a washingtoni Corcoran Galériában „Scale as Content” címmel rendezett kiállítás gigantikus méretû szobrokat mutatott be – köztük Bladen X címû mûvét
– és programadónak bizonyult a szobrászat új dimenziók felé tájékozodó törekvései
számára.
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ELFORGATÁS-ELBILLENÉS-ÁTHATÁS
az ortogonális rendszer feloldódása

Peter Eisenman - Jovanovics György - Haász István - Daniel Liebeskind

A párhuzamosokkal és derékszögekkel határolt tér- és forma eszméje az építészetben a posztmodern fordulat után egyre inkább elveszíti a korábbi hegemóniáját. A korszellem változásával
a térkoncepció is változik. Számos alkotó kísérli meg a kilépést az ortogonális rendszerbõl és
az ezredforduló felé közeledve az építészetben a függõlegestõl való eltérés (homlokzati síkok
kifelé, vagy befelé dõlése) a vízszintestõl való eltérés (erõsebben vagy gyengébben emelkedõ
rámpák révén) és az ebbõl fakadó hegyes és tompa szögekkel határolt , a korábbiaknál di
namikusabb formák és terek szélesebb körben is elfogadottá válnak.
A derékszögû rendszerbõl való kilépés finomabb változatában a függõleges-vízszintes struktúrába helyenként beilleszkedik ugyan egy-egy elbillenõ tömeg, vagy megdõlt sík, az elforgatások elmozdítják ugyan a függõleges-vízszintes koordináta rendszert, azonban ennek ellenére a
téri- és formarelációk továbbra is egy „kemény ortogonális mag” 1 köré szervezõdnek. A mûvek
ilyen szerkezeti felépítése esetén – ahogyan ez többek között Daniel Liebeskind múzeum épü
letein, Haász István Objektjén és Reliefjén, Peter Eisenman Guardiola házának makett részletén,
vagy Aroyo makett felülnézetén látható – a megtartott „ortogonális mag” stabilitást ad, ugyan
akkor a derékszögektõl való eltérés feszültséget kelt, a ferdesíkok finom árnyékokat vetnek,
gazdag plasztikájú reliefszerû terek keletkeznek, és úgy jelenik meg egy korábbiaknál oldottabb formaalkotási metódus, hogy közben a fegyelem és a forma-szigor sem kerül feladásra. A
billenések, dõlések, elforgatások nem véletlenszerûek, nem esetlegesek, hanem a vizuális gondolkodás és nyelv szigorú logikáját követik és e billenések-forgatások révén egy olyan egyensúly, egy olyan a korábbiaknál komplexebb geometriájú, öntörvényû rend keletkezik, amelyben
rejlõ uj lehetõségek az építészeket a geometrikus formanyelv korábban csak a képzõmûvészek
által kihasznált mezõi felé vezetik.

Eisenman: Guardiola
ház, makett részlet,
1988
Haász: Objekt1994
Haász: Relief 2000
Aroyo : makett felülnézet, 1999

Daniel Liebeskind:Felix
Nussbaum Múzeum,/oldalszárny/ 1995-98
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Az építészetben korábban kevéssé használt elforgatásra és áthatásra épülõ grammatikai alap
mûveleteket alkalmazva Peter Eisenman Cincinnati Építészkari épületén létrehoz egy invenciózusan formált rétegzett struktúrát, amivel a geometrikus absztrakt nyelvhasználat olyan területei felé
mozdul el, amelyek az építészeti forma és téralkotásban nóvumot jelentettek a nyolcvanas évek
végén. Az Aronoff Center három szintjének egymáson való érzékeny elforgatása adja meg a
vastag rétegekbõl álló alapstruktúrát, amelyben a szintek úgy csúsznak el egymáson, mint a tektonikus rétegek a szeizmikus mozgások hatására. Erre az alapstruktúrára – a korábban meglévõ
épület kontúrjának, illetve cikk-cakk vonalak elforgatásával képzett – vékonyabb, egymás alól
elõbújó külön színekkel hangsúlyozott további rétegek rakódnak, nem csak a tetõfelülnézeten,
de a homlokzaton is. Eisenman formai-struktruális értelemben a rétegek egymáson való elmozgatásának feszültséget generáló módszerét alkalmazza és kutatja építészeti kontextusban.
Jovánovics György – aki Eisenmanhoz hasonlóan teoretikus alkat, akit a filozófia iránti érdeklõdés,
a nyelv által való inspiráltság és ennek kapcsán a szójátékokhoz való vonzódás és bizonyos enigmatikusság szintén jellemez – szobrászatának egyik fõ témájává a nyolcvanas évek elejétõl kezdve
a rétegzettséget teszi. Jovanovics berlini idõszakától kezdve gipsz reliefjeinek formaviszonylatait
szintén az elforgatások és áthatások alapmûveleteivel dolgozva, egy gipszöntéshez alkalmazkodó
negatívban belülrõl építkezõ folyamat során hozza létre. Jovanovics szerint a „rétegzettség  parexcellence relief téma” és Eisenman épület makettje rétegzettségébõl fakadóan szintén reliefhatást
nyújt, nemcsak a tetõfelülnézeten, de a fõ homlokzaton is.
Formai-strukturális szempontból a rétegzettségnek az építészetben és a szobrászatban való te
matizálása között az alapkülönbség abból fakad, hogy az épület néhány centiméteres rétegek mellett,
emelet vastagságú rétegeket is mozgat, míg Jovanovics reliefjeinek réteg vastagsága tizedmilliméte
rekben mérhetõ. Ettõl függetlenül az épület, az épület makett és relief esetében nagyságrendileg kü
lönbözõ mélységû terekben ugyan, de ugyanazok a formák, rétegek elforgatásával, elcsúsztatásával
és áthatásával generált vizuális események zajlanak, így ugyanazon grammatikai alapmûveletek
alkalmazása építészetben és szobrászatban, ha különbözõ léptékben is, de hasonló eredményre,
formaalkotásbeli párhuzamok megjelenéséhez vezet.
Peter Eisenman: Az
Aronoff Center modellje
és homlokzati részlete,
1986

Jovanovics György:
Verébtábla relief /T.
D.-nek/ részlet 1984

Jovanovics György:
Schwitters Kreuzbergben
/részlet/ 1982
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„esztétikai földrengés”

Coop Himmelb(l)au - Kawamata - Liebeskind - Megyik

A dekonstruktivista filozófia építészetbe adaptálásának forma
nyelvi következménye az volt, hogy a bonyolultabb téri rendsze
reket generálni képes formaalkotási metódusok kerültek elõtérbe.
A funkció és forma, a rend és káosz dichotómiáinak dekonstruálása, illetve az ellentét párok második tagjának egyenjogúsítása az
összetett, a káosz képét is felidézõ dinamikus struktúrák építészeti
megjelenéséhez vezetett.
Ugyanakkor ennek a kaotikusnak tûnõ formanyelvnek – aminek a
képzõmûvészetben találjuk meg elõzményeit és párhuzamait – megvan a maga grammatikája, megvan a maga mûködési mechanizmusa
és vizuális logikája, rendje, ami építészetben és képzõmûvészetben
egyaránt hasonló megoldásokat kényszerít ki, ami azonnal szembetûnõvé válik, ha az elforgatások, a vízszintestõl és függõlegestõl
való eltérés mértékét, az egymást metszõ egyenesek szögét, a struktúrák sûrûsödésének és ritkulásának ritmusát mint a formaalkotás, a
téri feszültségkeltés eszközeit vizsgáljuk.
A zárt struktúrák felbontására való törekvés – ha más vonatkozási
rendszereket is érint, de – hasonló formagondolatokhoz vezet, hasonló dinamikával fogalmazódik térbe Kawamata „Lerombolt templom projekt”–jén képzõmûvészeti, illetve a Coop Himmelb(l)au „Tetõtér beépítés”-én építészeti kontextusban a nyolcvanas évek végén.

Daniel Liebeskind :
A Victoria és Albert Múzeum bõvitési terve,1997

Coop Himmelb(l)au :
Tetõtérbeépités, Bécs
1988
Kawamata : Lerombolt
templom projekt, Documenta 8.
1987
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A dekonstruktivista építészet a hangsúlyt a mozgásra, elmozdulásra, elforgatásra, eltolódásra, áthatásra helyezõ formanyelvet fej
lesztett ki, amelynek képzõmûvészeti elõzményei Malevics dinamikus szupremativizmusáig nyúlnak vissza.
Zaha Hadid épületeit mintha a száguldás formálta volna aerodinamikussá, Tchumi egy eruptív erõ mûködését modellezi – a Parc
de Villette esetében – az egységes forma szétrobbanása nyomán a
repeszek szétrepülését tematizálva. Mintha szintén egy ellenállhatatlan erõ mûködésének „esztétikai földrengés”-hez vezetõ eredményét
látnánk, mintha a megsérült tárgyak, összegyûrt formák, romok, és
roncsok szépsége mutatkozna meg a Coop Himmelb(l)au épületein
és Kawamata mûvén egyaránt. Építészetben és képzõmûvészetben,
a derékszögû rendszerekbõl való kimozdulás és az “ortogonális
mag” felszámolása révén, dinamizált, a káosz és rend viszonyát
újraértelmezõ struktúrákban a posztmodern paradigmaváltás utáni
korszak szelleme nyilatkozik meg, ahogyan Daniel Liebeskind korai
rajzain, vagy Megyik János architektonikus léptékben is megépített,
esetenként épületekhez kapcsolódó szálkonstrukcióin Kawamata és
a Coop Himmelb(l)au korábban említett munkáin egyaránt a cartesianus logika számára követhetetlen szerkezetek válnak lenyûgözõ
látvánnyá.

Daniel Liebeskind :
Zsidó Múzeum, 1999

Megyik János : Korpusz
1988
Daniel Liebeskind : Maldoror egyenlete 1979
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FORMÁK MOZGÁSBAN
építészet és szobrászat határterületén
Richard Serra - Frank’O Gehry

Az ezredvég felé tartva az építészeti formák soha nem látott dinamikájú mozgásba lendülnek, szobrászat és építészet bonyolult áthatásba kerülnek Frank O. Gehry metaforikus jelentéseket hordozó – haltestek reminisszenciáit felidézõ – formai- strukturális értelemben Richard
Serra egyes szobraival kapcsolatot tartó épületein. Építészetét a szobrászat felé vezetõ Frank
O. Gehry és a szobrászat architektúra felé tájékozódó tendenciáinak egyik legkiemelkedõbb
alkotója Richard Serra közvetlen kölcsönhatásba, személyes kapcsolatba is kerülnek egymással
már a hetvenes évektõl kezdõdõen.
„Richard Serra és én sok éve ismerjük egymást. Nagy csodálója vagyok mûvészetének és
sokat tanultam tõle…Mély benyomást tett rám az építészet iránti érdeklõdése és az intenzív
kutatási kedv, amivel az építészetet megközelítette. Valószínûleg õ az egyik építészetileg legmûveltebb, legtájékozottabb mûvész az országban” – írja Gehry2 annak az együttmûködésnek
kapcsán, amelyben Serrával közösen dolgoztak, várossal kapcsolatos vízióikat formába öntve.
Az architektonikus gondolkodás Serra szobrászatában átütõ erõvel jelentkezik, míg az építészetet a képzõmûvészet felé, az építész szerepet a mûvész szerep felé talán Gehry viszi el
a legmesszebb az ezredvégen, így két alkotó szobrászat és architektúra között félúton közös
nevezõt talál. Amilyen élénk érdeklõdést tanúsít a szobrász az építészet iránt, olyan intenzíven
figyeli az építész a kortárs képzõmûvészetet.
„Gehry egyik legnagyobb erénye – mondja Richard Serra – hogy a kortárs mûvészet- történet
eredményeit összegyûjti és azt elfogódottság nélkül, túláradó szellemességgel, ravaszsággal és
tájékozottsággal saját kifejezõeszközévé teszi.”3 A képzõmûvészet által is inspirálva, a szob
rászat felé közelítve, a számítógéppel segített tervezés lehetõségeit kihasználva, nem ismétlõdõ
íves formák bonyolult áthatásaival dolgozva, Gehry építészet és szobrászat határterületén ori
ginális új formaalkotási metódust, új építészeti nyelvet fejleszt ki, amely a Los-Angeles-i Disney
Hall és a Bilbao-i Guggenheim Múzeum épületében teljesedik ki.
Frank O. Gehry :
Guggenheim Muzeum,
Bilbao, 1991-1997

Frank O. Gehry : Guggenheim Múzeum,199197 /részlet/
Richard Serra : Kigyó
1994-97

Richard Serra: Kivül /
belül / balra/ jobbra,
2001
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REDUKCIÓ
tisztaság - egyszerüség - esztétikai egység
Carl Andre - Peter Zumthor

A dekonstruktivizmussal szemben fellépõ minimalista építészet már a modernizmust is jellemzõ
reduktivitás és aszketikus formaszigor továbbfeszítésével teremtett új alternatívát az építészeti gondolkodásban és formaalkotásban a nyolcvanas évek elejétõl. Ahogyan a képzõmûvészetben - a hatvanas években Minimal Art kibontakozása idején - az absztrakt expresszionizmussal szemben, úgy
az építészetben mintegy húsz évvel késõbb a dekonstruktivista törekvések ellenhatásaként merült fel
egy puritán absztrakt formanyelv megteremtésének szükségessége és igénye. Míg a dekonstruktivista
építészeti nyelv a modern monológikusságával szemben „több hangot enged szólni” addig a minimalizmus a szûkszavúság, a hallgatás etikáját és esztétikáját feszíti tovább és viszi el a lehetõségek
végsõ határáig az ezredvégi építészetben. Ehhez az inspirációt sok tekintetben a képzõmûvészet minimalista (és poszt-minimalista) törekvései szolgáltatják, amelyek az elemi geometrikus formákkal, anya
gokkal, tér, forma és struktúra szervezéssel, érzékeléssel kapcsolatos kutatásokat folytatva új utakat
nyitottak meg és egy olyan formanyelvet fejlesztettek ki, amely az egyszerûség, tisztaság, esztétikai
egység, reduktivitás tekintetében elmegy a legszélsõ értékekig. Ezt az extrém módon redukált formanyelvet és a poszt-minimalista mûvészet anyagi minõségekre vonatkozó tapasztalatait a minimalista
építészet alkalmazni tudja a forma és struktúra szervezésben, még ha eltérõ célokat is követ, mint
amit a minimalista képzõmûvészek követtek. Carl Andre -- aki mûveit mindig a helyhez komponálja,
aki a minimalisták között kivételes módon az anyagot állítja elõtérbe és a mûben „az anyag nagyfokú sûrûségének koncentrálását kísérli meg”4 - és Peter Zumpthor, aki a „szépség kemény magvát”5
éppen a dolgokban, az anyagokban az elemek eredeti lényegében „a kõ, a víz, a hegy öntörvényûségében”5 keresi, a lehetõségek végsõ határáig vitt egyszerûség, esztétikai egység, tisztaság és
reduktivitás minimalista képzõ- és építõmûvészetet összekötõ közös nevezõjén találkoznak.
Peter Zumthor : Termálfürdõ, Vals, Svájc, 1997

Carl Andre: kiállitásrészlet az Objekt épitõfából c. mûvel 1964
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Zhua Cheng Shi – Yung Ho Chang – Zsemlye Ildikó - Nils-Udo - Emilio Ambasz - Ken Yeang

Thomas Mann „Goethe és Tolsztoj” címû tanulmányában behatóan foglalkozik a mûvészet
és a mûvészek természethez való viszonyával, és olyan tipológiát alkot, amely a természethez
való viszonyban megmutatkozó beállítódás, érzület, attitûd tekintetében két mûvésztípust
különböztet meg. Egyrészt a„természet gyermekeit”, akik közé Geothét és Tolsztojt sorolja,
másrészt a „szellem gyermekeit”, akiket Schiller és Dosztojevszkij képvisel.6
Thomas Mann anélkül, hogy egyiket a másik elé sorolná az egyik póluson a természet
gyermekeit helyezi el, akiket anteusi öntudat és az organikus világ iránti rokonszenv jellemez „akik óvakodnak elveszteni érintkezésüket a földdel, és az eszmét a tapasztalat
eredményének nevezik”, akik mûvészetében a képzelõ erõ „nem fantasztikus jellegû, hanem
egzakt és érzéki”. Ezzel szemben a másik póluson a szellem gyermekei állnak, akiket mûvészetükben a testszerûség helyett „nemes árnyszerûség”, az „érzéki lét adta valószerûség”
helyett „szent lélekszerûség”, és elvont víziószerûség jellemez.7 Thomas Mann szerint a két
típus ellentéte, mint „a szemlélõdés és a vad vízió ellentéte nem új és nem is régi – örök”.8
A két mûvésztípus között alapvetõ attitûdbeli különbség, hogy míg az egyik kiindulópontja
az életfolyamat, a természet gyermekei a természeti valóságot akarják mûveikben átszellemíteni, azaz útjuk a természettõl a szellem felé vezet, addig a másik oldal kiindulópontja
egy szellemi konstrukció és ezt a mesterséges konstrukciót, fikciót kívánják valóságossá
tenni, azaz „a gondolat, az eszme, a szellem fiainak”9 útja ellenkezõ irányú, a szellemtõl
egy fogalmi konstrukciótól vezet a valóság, a természet felé.
A modern avantgardista építészek és mûvészek elsõ generációja a Thomas Mann-i tipológia szerint kétségtelenül a „szellem gyermekei” közé tartoznak, akiknek inspirációs forrása
nem a természeti valóság, akik teremtett világ helyett, - azzal szemben - egy új világot,
új eget és földet akarnak teremteni, egy fikció, egy eszme megvalósítására törnek, a ter-

Zhua Cheng Shi: A bambusz városiasitása 2000

Zsemlye Ildikó:
Föld-moha,1995

Yung Ho Chang : Piknik
Öko-utópiában, 2000
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mészet legyõzésének és az ember belsõ természetének megváltoztatásának vágyával.
Vilmhelm Worringer 1925-ben a már kibontakozott avantgarde kapcsán „a természet és a
szellem szétszakításáról” és egy „csinált és hangosan proklamált expresszionizmusról” beszél,
amely a „szellem abszolút hatalmát hirdette a mûalkotással” és azután egy „csendes és immanens” expresszionizmusról „melyben a szétszakítottság megszûnt, és a természet és szellem új
egységben forrt ismét össze”10. Ezen túlmenõen szintén két a Thomas Mann-i kategóriákhoz is
illeszkedõ mûtípust, mûvészethez való viszonyulási módot nevez meg, egyrészt amelyik „az
élményszerû valóság dimenzióját” nyújtja, másrészt, amelyikben az „élményszerû realitás
helyett az élet többféle fikciója ölt képi alakot”.
Szellem és természet konfliktusa, amit XX. század elsõ felében mûvészeti kontextusban Mann
és Worringer egyaránt érzékelt a késõbbiekben a modern civilizáció és a természet konfliktusáva eszkalálódott, miután az ipari-technológiai eszközökkel végzett eszme megvalósítás kitûzött
céljaitól váratlanul merõben eltérõ eredményeket hozott.
Ezek után az az attitûd, amellyel a szellem gyermekei az avantgarde mûvészet kibontakozásának idõszakában a természethez közelítettek – azaz a ráció és technikai erejével azt
legyõzni igyekeztek – a XX. század második felétõl egyre inkább tarthatatlanná vált.
A szellemi klíma ilyen irányú változása elõidézte azt, hogy míg a századelõ avantgardja elfordult a természettõl – szimbolikus értékû az, ahogyan Mondrian a kávéházakban mindig háttal ült
a fáknak – addig a század második felétõl a természethez oda, vagy visszafordulás is tapasztalható a kultúra minden területén. Megerõsödik az ipari-technikai civilizáció kritikája, többek között
filozófusok, etológusok, és tudós csoportok részérõl is és ezzel párhuzamosan a természet iránti
új érzékenység az építészetben és a képzõmûvészetben szintén megmutatkozik.

Nils-Udo : A fészek, kõ,
föld, ágak, fa,fû, 1978
Ambasz: Casa de Retiró
Espiritual,/részlet/1975
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A képzõmûvészetben megjelennek a természettel való harmónia visszaszerzésére törekvõ irányzatok: a ressource, ecological, green, primiti
vist, ritual, earth és land art és azok alkotók, akik természeti anyagokat,
tárgyakat, energiákat, helyszíneket vonnak be az alkotói folyamatba.
Ezek a törekvések nem elõzmények nélkül ugyan, de mégis a posztmo
dern paradigmaváltás után erõsödtek fel, mint ahogyan az építészetben
is szintén nem elõzmények nélkül, de a „poszt-modern állapot” beállta
után vált igazán idõszerûvé a modernizmus ilyen irányú korrekciója.
Christian Norberg-Shulcz az általa kidolgozott Heideggerre sokban támaszkodó környezeti fenomenológiában az „általános és lokális” egyesítése, „a hiteles helyek” megalkotása az épület fákhoz, hegyhez, éghez,
földhöz, tájhoz való viszonyának - és az ezekhez kötõdõ egzisztenciális
tér - hangsúlyos figyelembe vétele mellett érvel.11 Ezen túlmenõen azt
mondja, hogy „a hely elvesztése azért következett be, mert a modern
mozgalomnak nem sikerült áthidalnia a gondolkodás és az érzelmek
közötti hasadást”12, azaz a szellem és az (emberi) természet közötti
hasadásról is beszél. Norberg-Shulcz elméletében a hely „géniuszával”
való tisztába kerülést a természettel való baráti viszonyt alapkövetel
ményként említi arra vonatkozóan, hogy a környezetet, mint jelentéssel
bírót tapasztaljuk meg.
Az épületet a „világ sûrûsödési pontjaként” vagy „összegyûjtõjeként”
fogja fel, ami egyrészt egybegyûjti a föld, az ég, a táj, a mesterséges környezet és a kulturális kontextus valamennyi irányából érkezõ valamennyi impulzust, másrészt azt kiegészíti, ahhoz maga is hozzáad,
harmadrészt ezt a „megértett világot” a szimbolizáció révén magasabb
szellemi szintre emeli.13
Kenneth Frampton kritikai regionalizmus teóriájában „a kultúra a természet és a mûvészet közötti kívánatos interakció”-ról beszél, és szintén a
helyi természeti viszonyokhoz, fényhez, építõanyagokhoz, klímához való

Andy Goldsworthy:
Tavasz,/agyag és moha
egy bükkfa gyökereire
rádolgozva/ 1999

Andy Goldsworthy : Tél,
hamu, 1999

Andy Goldsworthy:
Tavasz, bükk,1999
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érzékeny, a modern építészethez képest sokkal bensõségesebb viszonyt
hangsúlyozza, az univerzális modellek regionalizása és a kulturális kontextusba való illesztése mellett.14 Ezen kívül a tájtervezésnek, a tájtervezõ
építészeknek a várostervezésben való részvételének szükségességére és
a „táj mint átfogó rendszer megismerésére” hívja fel a figyelmet „ahelyett
hogy kizárólag az esztétikai tárgyként felfogott épületek tervezésére koncentrálnának, mint ahogyan az korábban történt.15
A képzõmûvészetben a Land art megjelenése, a minimalizmus induszt
riális inspirációja után szintén a természet felé fordulást jelzi. Ugyanakkor
ha a Land art bizonyos természet felé fordulást is jelentett, de a sok ezer
tonna földet megmozgató, buldózereket és markológépeket alkalmazó
óriási táj átalakítási munkálatok nem minden esetben nevezhetõek természetbarátnak.
A japán-amerikai szobrász Isamu Noguchi már 1940-ben tervezett két
olyan játszóteret, ami Land-art elõképnek számít és más mûveiben is a természet irányában rendkívüli érzékenységet mutat. Noguchi megfaragja a
követ, de nem alakítja teljesen át így a természet legyõzése helyett a kõ
természetével való együttmûködés stratégiájához jut el. Kései mûveiben
a követ nem is faragja, hanem óriási anyagismerettel hasítja, így olyan
a kõ természetébõl fakadó formaalkotási metódust alkalmaz, amelyben nem kényszerít rá az anyagra egy elõzetesen kiagyalt fogalmi
konstrukciót, így a kõ azzá válik, amivé természete szerint válni akar,
így szellem és természet, gondolkodás és érzés között, az elõzõekben
említett szakadás begyógyulni látszik az anyag és a gondolat inter-

Isamu Noguchi:
Mélyülõ tudás, 1969

Isamu Noguchi: Japán
kert,Unesco Központ,
1956-58
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akciója, a természet és a mûvész elmélyült párbeszéde révén. Az építészetben Luis Kahn által feltett - „mit akar a tégla”, „mivé akar válni az
épület” - kérdések is ugyanerre a problémakörre irányulnak, hasonló
érzékenységre utalnak.
Nem véletlen – nyilván a kulturális háttér a magyarázata –, hogy a
szobrászat mellett az építészetben szintén a japán építészek fordították az elsõk között az urbanista, „rideg” ipari anyagokat alkalmazó
modern építészetet a fa hangsúlyozott alkalmazásával a természet felé,
hogy Japánban a „fa-vasbeton modernizmus”16 már az ötvenes években
az elsõ és a „második” természet összebékítését célozta. Az építészetben az ezredvég felé közeledve egyes alkotók, többek között Nicholas
Grimshaw, Emilio Ambasz és Ken Yeang, mûveiben is - megjelenik az
ökológiai célok high-tech eszközökkel való megvalósitásának,17 azaz a
technika és a természet összebékitésének gondolata.
A képzõmûvészetben a természethez való viszony szemponjábból
óriási szemléletalakító hatással voltak a tüzet, a, vizet, a szelet, a természeti jelenségeket, a párolgást, a felmelegedést és lehülést a müvészet
fõ témájává tévõ törekvések, többek között Yves Klein, Otto Piene és a
„zöld” mozgalomban is szerepet vállaló Joseph Beuys mûvészete. Beuys
szimbolikus anyagkezelésével a természethez, múlthoz, kultúrához való
viszonyával, a mûvészet fogalmának kitágításával, a vér áramlását,

Hans Hacke: Kondenzkocka,5.változat,1963

Nicholas Grimshaw
: EXPO ‘92 ,Sevilla,
Nagy-Britrannia kiállitási
pavilonja 1992
James Wines és Site :
Sétaut , EXPO 1992
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a növényi energia (zsír) nyerésének és raktározásának folyamatát
érintõ munkáival, a természet és az ember viszonyát tematizáló performanszaival a mûvészeti gondolkodás új modelljeit nyújtotta. 18
Sámánként és „gyógyítóemberként”, „társadalmi szobrászatával” inspirációt jelentett az organikus építészet legjobbjai számára is, akik
szakmájukat szintén ebben a szellemben, szellemi inspirációikat és
energiáikat szintén részben az antropozófiából nyerve mûvelték.
A századvégen az építészetben és a képzõmûvészetben egyaránt
megnyilvánul az a mûvészi magatartás, ami a továbbra is domináns
szerepet játszó high-tech és miminalista építészetben, a videó és
computer mûvészetben, az elektronikus médiumok térhódításában
megnyilvánuló technikai hegemóniával szemben tartózkodik az
ipari anyagok és ipari technológiák használatától, a megjelenés
gépszerûségétõl. Ezzel szemben,- a modernizmussal szembenálló
szellemi pozícióból következõen - a természetes anyagok, a hagyományos technológiák hangsúlyos használata révén az épület, lény
szerû, antropomorf, vagy zoomorf jelleget ölt, a mû nem ipari, hanem természeti objektum képét idézi, a szobor esetleg rituális tárgy
benyomását kelti.
Míg a Land-art mûvészek buldózereket, markolókat és teherautókat
alkalmaztak a természetbe épített óriási objektumaik kivitelezéséhez,
addig számos mûvész eltekint minden technikai eszköz használatától
és olyan intim mûvészetet hoz létre a természetben, ahol maga a
természet a téma és a kifejezõ eszköz is egyben.

Robert Smithson : Aszfalt
lefolyatás, aszfalt, föld
1969

Robert Smithson: Amarillo
rámpa, Texas, 1973
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Goldsworthy levelekkel rajzol a vízre, feldobott botokkal a levegõbe, gyöke
rekkel a földre, törésekkel a kavicsokra, tépésekkel a levelekre és munkáit hagyja beleveszni a természetbe. Íly módon a mûvek rövid életûek, mint a levegõbe
feldobott marék hamu, ami csak egy pillanatra áll össze egy poétikus szépségû
lebegõ alakzattá és pillanatnyi létezés után újra semmivé lesz, elnyelõdik a természetben az újbóli feldobásig, létezéshez jutásig láthatatlanná válva.
A természettel való együttmûködés hasonló stratégiáját követi Nils-Udo, aki
szintén az „érintetlen” természetben csak a természet által adott levelekbõl,
ágakból, virágokból, gyümölcsökbõl, jégbõl, hóból hozza létre szintén tünékeny
mûveit. A természetbõl teljesen kizárja a civilizáció minden formáját. Semmilyen
mesterséges ember által alkotott tárgy nem zavarja meg a természeti harmóniát.
Fotóin a természeti környezet egyeduralmát hozza létre (mesterségesen) és ilyen
értelemben olyan egységesek a mûvei, mint egy high-tech épület az ellenkezõ
póluson, amely éppen a mesterséges környezet egyeduralmát teremti meg.
Az építészetben és a képzõmûvészetben a posztmodern paradigmaváltás
után is domináns szerepet betöltõ technicizmus és az ezzel szemben fellépõ a
természeti környezetben való feloldódást, eltûnést ambicionáló, illetve az ipari
anyagok alkalmazását elutasító szellemi pozíciók között megjelenik egy másik
alternatíva mindkét diszciplínában, amely a két ellentétes pólus integrálását kísérli meg. Felvállalja a konstruktivista avantgarde és a modern építészet örökségét, de „a szellem gyermekei” visszalépnek egyet a természet felé. Nem kívánják a terepet homogenizálni sem a technológia, sem a természet irányába,
belátva azt, hogy sem a technikáról nincs mód lemondani, sem a természet
nem negligálható.
A 2000-ben a „Kevesebb esztétikát, több etikát” címû, a Velencei Építészeti

A Makovecz Imre által
vezetett visegrádi épitész táborban 1986-ban
épitett kilátó torony belsõ
szerkezete.

Andy Goldsworthy:
Hamu és árnyék déli
napsütésben,1999

Andy Goldsworthy:
Kora reggeli nyugalom,
összekötött ágak a tó
iszapjába szúrva,1988
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Biennálén bemutatott munkájában két kínai építész is kísérletet tesz a bambusz és az ipari anyagok - technológiák társítására „a bambusz urbanizálására”.
Yung Ho Chang „Piknik Öko utópiában” címû mûvében két üvegtábla közé
növeszti a bambuszt, amely kitölti az adott rectanguláris keretet és a keleti
tradícióból ismert derékszög és természeti forma ellentétpárjait idézve – lega
lábbis a gesztus szintjén - igyekszik áthidalni a technológia és a természet
közti szakadékot.
Zhua Cheng Shi „A bambusz városiasítása” címû projektjében egy hivatali
épület teljes külsõ felületének bambusszal való beborítását javasolja, illetve
ennek szisztémáját dolgozza ki, Le Corbusier tetõkert koncepcióját radikalizálva és az épület minden homlokzatára kiterjesztve.
Ehhez hasonló gesztussal alkalmaz a magyar Zsemlye Ildikó geometrikus
absztrakcióhoz kötõdõ szobrain földet, illetve füvet és mohát egy-egy felület
beborításához, illetve társítja a fémet és az elvont szellemi konstrukciót, az
életfolyamatot megjelenítõ fûvel, illetve az azt lehetõvé tévõ földdel, más
esetben vízzel, egyúttal izgalmas fakturális relációkat is létrehozva, kemény
ség és lágyság, élõ és holt anyag, organikus és geometrikus ellentétpárjai és
annak minden vonatkozása között kapcsolatot teremtve.
Mind a kínai építészek mind a magyar szobrász a természet és technika,
a természet és szellem közötti választást elutasítva a vagy-vagy helyett egy
aránt az is-is pozícióját foglalják el. Ugyanakkor e mûvek minden szépségük
ellenére elsõsorban a természet irányába tett gesztust – „ökoutópiát” jelentenek – hiszen sem a fû nem érzi igazán jól magát a bronzmederben, sem a
bambusz a szûk üvegtáblák közti résben, s nincs mód a természet túlélését
kiállítótermekbe, épületekbe, mesterséges környezetbe való bemenekítése
révén biztosítani,19 természet és technikai civilizáció szembenállását ilymódon feloldani.

Ken Yeang:Tokyo-Nara
torony és az EDITT torony, /Singapore/1998
Ken Yeang és Emilio
Ambasz természet és
technika összebékitésének lehetõségeit
kutatják, építészetükben
a high-tech esztétika
ökólógiai
érzékenységgel párosul.

Emilio Ambasz: Fukuoka
Prefectual International
Hall,2000

Yung Ho Chang : Piknik
Öko-utópiában, 2000

Zsemlye Ildikó:
Föld - fû, 1997

115

SZÍNKEZELÉS
Peter Halley - Michael Graves - Bak Imre - Jovanovics György - Peter Eisenman

A fehér szín, illetve a tiszta keveretlen lokál színek alkalmazásának
– a De Stilj-bõl és a purista festészetbõl származó – modern
tradíciójával szakítva, a poszt-modern paradigmaváltást követõ
idõszak, a rózsaszínek, a világos kékek, tört lilák, paszteles ár
nyalatú világát hozza el az építészetben és a képzõmûvészetben
egyaránt.
“Képzeljünk el egy bézs színû robbanást” – írja Rem Koolhaas a
„jelleg nélküli” városról alkotott víziója kapcsán 20 – felidézve azt a
színvilágot („a metálfényû padlizsánt, a zöldesbarna dohányszínt”
és a tört pasztell sárgát), amely a nyolcvanas évek építészetében,
képzõmûvészetében, és divatjában is jelentõs szerephez jutott. Ebben
az idõszakban, még a korábban kizárólag fehér színt alkalmazó és
éppen errõl elnevezett – a húszas évek építészetét kiinduló pontként
választó – „Fehérek” legjelentõsebb alkotói (Richard Meier, Peter
Eisenman, Michael Graves) is színezni kezdik épületeiket, gyakran
a tört rózsaszín-világos kékesszürke és más hasonló hangulatú színpárokra építve, élelmiszer színezékek színvilágát idézõ 21 meglepõ
harmónia képleteiket építészeti léptékben alkalmazva.
A hófehér gipsz reliefek mûvésze Jovanovics György ugyanez idõtájt szintén megtöri a fehér egyeduralmát és porfestéket gipszbe
keverve reliefjeit anyagában színezve pasztelles harmóniákat hoz

Peter Halley:(((O))) 1993

Bak Imre : Graves 1987

Peter Halley : Por 1999
Michael Graves : Falfestmény 1979

Michael Graves : Sunar Furniture Showroom
1979
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létre, amely harmónia világ karakterére egy kommentátor „Turner
fagylaltja” címû – egyébként maximálisan elismerõ – cikkében ironikusan utal. 22
A transzavantgarddal szemben fellépõ neo-geometrikus mûvészet
fõalakja Peter Halley sem kerüli a frivol rózsaszínt és a fagylalt
színeket, ha a modern festészet pátoszának ironiába fordításáról
van szó és az építészet képzõmûvészetre való visszahatásának pél
dája, ahogyan az építészeti poszt-modern és Michael Graves belsõ
tereinek színvilága inspirálóg hat Bak Imre festészetére.
A konceptualista mûvészet ethoszának megfelelõen struktúráit
kizárólag fehérre festõ Sol LeWitt számára is felmerült ezidõtájt a
színezés lehetõsége. „A különbség a hatvanasévek és a mostani
idõszak között – magyarázza LeWitt a változást – hogy abban az
idõben nagyon erõs ideológiai hatás érvényesült.….A múlttal való
szakítás és az újat alkotás parancsa szerint a kiindulás egyfajta
ideológiai keretbõl történt…. Akkoriban soha nem tudtam volna
színes szobrokat csinálni. Ez valami olyan volt, amit nem tehettem
volna meg. De ma, azt mondom, miért ne? 23

Jovanovics György:
Berlini szürke relief,1981

Peter Eisenman : Aronoff
Center 1988-96

Jovanovics György: Adógaras, 1986
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Ando - Zumthor - Okura - Herzog és de Meuron - Arets - Jánossy - Serra - Rückriem

Az anyagi minõségekre irányuló fokozott figyelem a képzõmûvészetben a
Minimál Art konceptuális indíttatásával szemben álló Carl Andre és Richard
Serra mûvészetében, a poszt-minimalista mûvészet a súlyt a nehézkedést, a
szilárdságot, a labilitást és flexibilitást, felmelegedést és lehûlést, a nyomóés húzó erõk mûködését témájává tévõ törekvéseiben, illetve az architektúra
oldaláról elsõsorban az új regionalizmushoz sorolható törekvésekben és a
minimalista építészetben jelenik meg a korábbiaknál erõsebb hangsúlyokkal.
Az anyagok, textúrák és a tapintással szerezhetõ élmények – amelyek jelentõségét már Moholy-Nagy: Anyagtól az építészetig címû, a Bauhaus képzést
bemutató könyvében is hangsúlyozva említi – fokozott jelentõséget nyernek az
ezredvég építészetében.
Steven Holl a tapintást, mint „a látás tudatalattijá”-t említi, mert a látás, mint
mondja „magában hordozza a felszín textúrájának hõmérsékletének és a
tárgy súlyának leolvasását”24. Az anyag tulajdonságainak a korábbiaknál
szélesebb értelemben vett kutatása is elõtérbe kerül Richard Serra hatalmas
ólom és acéllemezek súlyát és egyensúlyát érzékeltetõ mûvein. Az általa alkal
mazott CorTen acéllemezek felületének oxidálódott textúrája és anyagi minõsége inspiratív erõvel hat az építészekre is és megjelenik többek között Rem
Koolhaas Las Vegas-ban épített Guggenheim-Hermitage galériája külsõ falán
és az El Croquis központi szerkesztõségi épületén óriási felületeken alkalmazva. A posztmodern fordulat után építészetben is képzõmûvészetben egyaránt

Jánossy György: Lakóház
beton és tégla faktúrája,
1962

Zumthor:Termálfürdõ1997
rétegzett kõburkolat
Okura: Relief,1994, rétegzett fafelület
Viel Arets: KSM szigeti
toronyház kõburkolata,
1990-96
Ando:Koshio ház, beton
felület, 1983-84
Hercog és de Meuron:
Borászat,kõstruktúra1997
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felerõsödõ az anyagkezelésben megnyilvánuló rendkívüli érzékenység a
fogalmiságtól való eltávolodást, a világ közvetlen érzéki, összérzékszervi
megközelítéséhez való visszatérést jelenti. Ahogy Carl André mondja:
”munkám jórészt a világ nyelv elõtti megértésének bizonyos vonásait akarja megvalósítani, illetve helyreállítani”25. André – minimalista mûvészek
között egyedülálló szemlélete – anyagra koncentráló alkotói magatartása
ugyanúgy szemben áll a konceptuális mûvészet premisszáival, mint a
dekonstruktivista építészet filozófiához, teóriához való kötõdésével Peter
Zumpthor szellemi pozíciója, aki a „szépség kemény magvát” az épületek
konkrét dologi - anyagi valójában keresi és találja meg..26
A minimalista építészetnek az aszketikus formavilág és az anyagok felfokozott érzéki jelenléte, (formai) szegénység és (anyagi minõséget illetõ) gazdagság, elvontság és érzékiség kontrasztja és egyidejûsége különös ízt és súlyt ad.
Minél aszketikusabb a forma annál érzékibbé válik az anyag és ez az ellentét
olyan feszültséget generál a mûben, amelyhez hasonló a képzõmûvészetben
többek közt a már említett Carl André és Richard Serra, illetve Ulrich Rückriem,
Hubert Kiecol, Isa Genzken és Okura plasztikáiban éppúgy megjelenik, mint
Tadao Ando, Peter Zumphtor, Herzogh és de Meuron, Viel Arets épületeiben
amelyekben az anyag rejtett szépsége egyaránt megrendítõ erõvel tárul fel.

Az oxidálódott acéllemez
a szobrászat és építészet
számára is insinpirativ anyagi minõségként jelentkezik az ezredvégen.
Ulrich Rückriem : Installáció, 1986, gránit

Hercog és de Meuron :
A Dominius Borászati üzem kõstruktúrája belülrõl
és kivülrõl, 1995-1997

Ulrich Rückriem: Cim nélkül 1986,
Az El Croquis központi
szerkesztõségi épületének oxidált acéllemez
burkolata

Richard Serra: Kártyavár
1969
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A XIX. század végétõl kezdõdõ hosszú folyamat eredményeképpen a képzõmûvészet egy jelentõs
tendenciája a századelõ idõszakára absztrakttá, egyúttal architektónikussá válik, azaz az építészet
irányába mozdul el. A festészet útja az illúziókeltõ ábrázolástól az absztraktcióig – a kora modern
idõszakáig lezajló – három lépcsõs folyamat, amely a „tárgyközeliségtõl” kiindulva, a „a tárgytól
távoli” fázison át, „a tárgynélküliségig” jut el és egyúttal az architektúrához való közeledés fázisait is
láthatóvá teszi.
A konstruktivizmus szellemében az absztrakt képet nem festik, hanem építik, a szobrot nem min
tázzák, hanem konstruálják, a színek és formák építõelemként, az alkotás folyamata az esztétikai
szférán túlmutató építkezésként a mû szellemi és anyagi architektúraként értelmezõdik. A konstruktivista, illetve a geometrikus absztrakt mûvészet metaforikus értelemben építészetté válik a század
elején, és ez teszi lehetõvé a kibontakozó modern építészet számára, hogy a festészettõl kölcsönözze
szemléleti és strukturaszervezési alapelveit, mert hogy ezek az alapelvek már eleve részben architektonikusak voltak, illetve a már említett elmozdulási folyamat eredményeképpen Mondrian és Malevics
festészetében architektonikussá váltak.
Építészet és képzõmûvészet század eleji kölcsönhatásának koreográfiájában elõször a - geometrikus absztrakt - festészet architektonikussá, kvázi építészetté válik, majd ezután az építészet kerül az
absztrakt festészet architektonikusan gondolkodó tendenciáinak hatása alá.
Soha korábban nem fordult elõ a mûvészettörténetben, hogy festészet és építészet olyan közel
kerültek volna egymáshoz a formaalkotásban is, hogy a „grand art” kategóriájába tartozó képek
alaprajzként lettek volna olvashatók (ahogyan ez számos geometrikus absztrakt festmény esetében
látható), illetve arra sem volt példa, hogy egy építészeti alaprajz egy az egyben képnek legyen tekint
hetõ, mint ahogy - ennek egyik elsõ eklatáns példája - Mies van der Rohe 1923-as Falusi téglaépü
letének alaprajza képzõmûvészeti kvalitásokat is hordoz és ami éppen tervrajz voltán túlmutató, a De
Stijl világát idézõ autonóm képi minõségei okán számos építészet történeti könyv címlapján szerepel
mind a mai napig.
A geometrikus absztrakt festészet és a modern építészet a formanyelvet alapvetõen meghatározó
szemléleti közös nevezõje a szerkezethez való megváltozott viszonyhoz kötõdik. A klasszikus korokban mindkét mûvészeti ág a formából indult ki (még a gótikában is)1 és így jutott el a szükséges
szerkezethez, míg a modern szemlélet jellemzõje, hogy a szerkezettõl jut el a formához.
A mérnök építészetben a vasszerkezetek felhasználásától kezdve, a festészetben a kubizmustól
kezdõdõen a szerkezet hozza létre a formát. A konstruktivistáknál a szerkezet maga válik formává.
A felszín, ami beborítja a szerkezetet mind az építészetben, mind a festészetben egyre inkább lefosz
lik. Az elrejtettségbõl elõtûnõ szándékosan megmutatott szerkezetben az objektív törvények nyilatkoznak meg, és válnak láthatóvá, akár az Eiffel torony struktúráját tekintjük (amit a szélnyomásnak
való ellenállás kényszere formált), akár Cézanne képeit nézzük, amelyben „egy kikezdhetetlen belsõ
tartószerkezetet, egy mélyebben fekvõ rendet mutatott meg, a látványvilág mélyén”2. Mindkét mûvészeti ágban lezajlott változás mögött az a modern korra jellemzõ alaptapasztalat áll, hogy a klasszikus korokhoz képest megváltozott a tapasztalati tények és a valóság, látvány és lényeg viszonya.
A modern tudat számára a lényeg a felszín mögött a szem számára láthatatlanul húzódik meg. A
mûvészet ehhez a mélyen a látszatok mögött fekvõ valósághoz kíván hozzáférni, ezt a korábban nem
látható elfedett lényeget kívánja láthatóvá tenni.
„A mûvészet nem a láthatót adja vissza, hanem inkább láthatóvá tesz” – mondja Klee3 és
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a korábban rejtett szerkezet „õszinte” megmutatása az építészetben is a nem látható lényegi
igazság irányába mutat. Ahogy az absztrakt festészet sem kívülrõl a látvány felõl, úgy a modern
építészet sem kívülrõl a forma felõl közelített a belsõ lényeghez, hanem abból amit belsõ lényegnek
tekintett, szerkezetbõl, funkcióból kiindulva közelített a külsõ formához, azaz a formaalkotás során
belülrõl halad kifelé. Ellentétben a klasszikus korok építészetével és festészetével, ami az elõbbiekben
elmondottak értelmében a formateremtés során, annak metódusát tekintve kívülrõl halad befelé.
A modern és késõ modern építészet és a képzõmûvészet geometrikus absztrakt stílusvonulata közötti
analógiák alapja:
- a közös genezis és fejlõdéstörténet
- a szemléleti különbségeket felülíró szellemi rokonság, ami a modernitás és a modern alapértékek
melletti elkötelezettség fundamentumán áll,
- a szerkezethez való megváltozott viszony, ami mindkét mûvészeti ágban a huszadik században
bekövetkezett világ és mûvészet szemléleti változást mutatja,
- az esztétikai közös nevezõ, amely az absztrakció révén mindkét mûvészeti ágat a redukció, az
üresség, a „szinte semmi” irányába vezeti,
- a közös formanyelv és vizuális grammatika,
- a posztmodern fordulat után beállt szemléletváltás hasonlósága.
A modern építészet és a geometrikus absztrakt mûvészet történetének alakulása számos hasonlóságot és bizonyos pontokon egyezést mutat. Mindkettõ erõsen ideologikus alapú avantgarde irányzatként indult. Késõbb Amerikában mind az építészeti mind a mûvészeti mozgalom fõ képviselõi
feladták társadalom kritikus, avantgardista, szemben álló attitûdjüket és „ideológiai redukcióra” került
sor mindkét területen. Ezután mind az absztrakt mûvészet mind a modern építészet egyfajta „mainstream”-mé válva, mint a diadalmas amerikai kultúra képviselõi terjedtek el az egész világon és internacionális tendenciaként tértek vissza Európába is.4 A nemzetközi stílus dominanciájának idõszakát
követõen az etikai és esztétikai kiürülés, a válság és az elgyengülés jelei nagyjából egyszerre jelentkeztek mindkét mûvészeti ágban. A posztmodern paradigmaváltás után – a posztmodern építészet
és transzavantgarde festészet rövid intermezzóját követõen – az új szemlélet jegyében átértelmezve
ugyan, de a Késõ-modern tendenciák továbbvitték a modern építészet tapasztalatát és tradícióját,
míg a geometrikus absztrakt mûvészet a neo-geometrikus festészetben éles kritikai attitûddel átértelmezve, ironikus felhangokat hordozva éledt újjá.
A 60-as évektõl kezdõdõen megismétlõdik az építészet és a képzõmûvészet közötti kölcsönhatásnak az a koreográfiája, ami a századelõn egyszer már lejátszódott.
Elsõ lépésben – a századelõn és a század második felében egyaránt - a képzõmûvészet közelít
az architektúra felé, azaz az absztrakció hûvös, analitikus, geometrikus szárnya, appolóni oldala
jelenik, illetve erõsödik meg a dionüzoszi oldalt képviselõ (a századelõn az expresszionista, fauve, a
század második felében az absztrakt expresszionista) törekvésekkel szemben.
Ezek után mindkét történeti korszakban, - ha különbözõ világ és mûvészetszemléleti keretek között
is de – a mûvészeti kutatások egyik fõ a iránya a geometrikus absztrakció, az architektonikus gondolkodás terepére helyezõdik át, és itt (a századelõn a szuprematizmus, neoplaszticizmus és a kons
truktivista törekvések, a hatvanas évektõl pedig a strukturalizmus és a minimalizmus révén) az építészet és képzõmûvészet határterületein zajló kutatómunka olyan eredményeket hoz, amelyek a
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teória és a praxis oldalakról is adaptálható kiindulópontot és inspirációs forrást jelentenek az építészet
számára. A vizualitás területén a képzõmûvészet geometrikus, strukturalista, minimalista irányzatai a
századvég felé tartva – egy más szellemi klimában, egy más történeti szituációban -, de ugyanazt a
szerepet töltik be, mint a neoplaszticizmus és a szuprematizmus és a konstruktivista törekvések töltöttek
be a századelõn.
A geometrikus absztrakció stílusvonulata a képzõmûvészetben különbözõ tendenciák képében
megjelenve párhuzamosan fut és kölcsönhatásban áll a modern és késõ modern építészeti törekvésekkel. A geometrikus absztrackció szempontunkból nem más, mint a modern és késõ-modern építészet
képzõmûvészeti analogonja, amely az architektonikus gondolkodás forma és térszervezés lehetõségeit képzõmûvészeti területen és kontextusban kutatva számos olyan szemléleti és formanyelvi alternatívát tár fel a századelõtõl a század végéig, amelyek új utakat nyitnak az építészet számára is. A
geometrikus absztrakt formanyelv az a közös nevezõ, amely az esztétikai szférán túlmutatva összekapcsolja a kora és késõ modern idõszak építészetét és képzõmûvészetét, és átjárhatóságot teremt
korszakok és mûvészeti ágak között. A geometrikus absztrakció egy architektonikus, hûvös, racionális
gondolkodásmód, amely a ráció eszközeivel elemi geometrikus formákkal dolgozva a ráción túlra is
elvezet, amely esztétikai mellett etikai tartalmakat is hordoz, amely az esztétikai eszmények által érték
hierarciát, magatartás és életforma modellt is közvetít, egy szellemi beállítódás, ami az „amor vacui,
az üresség gyönyöre jegyében áll”.5
A geometrikus absztrakt formarend a XX. században – a vizualitás minden területén, a képzõ, ipar
és építõmûvészetben, a tárgyak formájától a városok képéig meghatározó erõvel volt jelen és civilizációs szimbólummá vált, mint a dór oszloprend egy korábbi korszakban. A geometrikus absztrakció a képzõmûvészetben a futurizmustól és a konstruktivizmustól kezdve az „ipari, feszes környezet”
mûvészete, míg az építészetben a mûvészet és technika összekapcsolásának lehetõségéhez, a vas és
betonszerkezetekhez kapcsolódó indusztriális építési technológiákhoz kötõdik, így (ebbõl a szempont
ból) az absztrakció, a tudomány és a technika által átalakított és befolyásolt XX. századi civilizációs
modell kulturális-esztétikai kifejezõdése.
A geometrikus absztrakció közös nevezõjén építészet és képzõmûvészet olyan közel kerül egymáshoz
– nem csak ontológiai szinten, az igazság mûködésbe lépésének Heidegger-i értelemben, nem csak
„mit”, hanem „hogyan” kérdésében is, nem csak a gondolati, hanem a formanyelvi struktúrák tekintetében is – hogy analógiáik más mûvészeti ágaktól eltérõen a végsõ lényegi azonosságokon túl a
formanyelv szemmel látható direkt hasonlóságában is megnyilvánulnak.
A XX. században ugyanazon geometrikus absztrakt formanyelv immanens erõi által válik részbenmeghatározottá képi architektúra és építészeti struktúra. A XX. századi építészet és képzõmûvészet
között nem véletlenszerû morfológiai hasonlóságokról van szó, hanem a – különbözõ, akár ellentétes
szemléletû korszakokat, tendenciákat, alkotókat összefogó, a társadalmi-mûvészeti modernség melletti
elkötelezettség – közös szellemi pozíciójából és a közös absztrakt formanyelv logikájából következõ
törvényszerû megfelelésekrõl, amelyek a két mûvészeti ágban formaalkotási párhuzamokként jelentkeznek.
A XX. század során bebizonyosodott az, hogy az a formanyelv és azok a grammatikai alapmûveletek,
amelyekkel a geometrikus absztrakt festészet és szobrászat a formai és téri struktúrákat létrehozza az
építészetben is alkalmas eszközei a forma és térszervezésnek. Az architektonikus gondolkodásnak
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ugyanazon vizuális nyelv belsõ törvényei szabják meg határait és lehetõségeit síkon és térben, a
grammatikai alapmûveletek két és három dimenzióban egyaránt mûködõképesek és használatuk az
építészet és a képzõmûvészet területén nagyon hasonló megoldásokat kényszerít ki.
A síkosztás, a forma lebegtetés, az eltolás, az elforgatás, az áthatás és transzparencia, a repetíció
és más grammatikai alapmûveletek, illetve ezek síkra és térre, festészetre és építészetre adaptált statikus
és dinamikus változatai az adott történeti szituáció és a szellemi klíma függvényében kerülnek elõtér
be vagy szorulnak háttérbe annak megfelelõen, hogy a használatukkal generált formai téri struktúra
mennyire alkalmas a korszak szellemi realitásainak, egy adott tendencia vagy alkotó szemléletének
térbe fogalmazására, illetve az építészet esetében az aktuális technológiai színvonalnak mennyire
feleltethetõ meg.
A formaalkotás szempontjából a modern építészet kibontakozása idején elsõsorban az avantgarde
festészet legreduktívabb, legvégsõ egyszerûségre törekvõ formai képleteivel talál közös nevezõt. Jól
megfigyelhetõ, hogy Malevics életmûvén belül a statikus szuprematizmus volt az, ami inspirációt jelentett a modern építészet számára és a dinamikus szuprematizmus – elforgatásokkal az ortogonális
rendszer szigorú racionalitását oldó – komplexebb struktúráit egyáltalán nem alkalmazták. Erre csak
a késõ modern és új modern építészet idõszakában került sor, amikor a századvég megváltozott
szellemi klímájában a formakeresés az összetettebb struktúrák felé tájékozódott, illetve a technológiai
fejlõdés megteremtette ennek lehetõségét. Ezt a distinkciót a neoplaszticizmus esetében is megtehetjük,
a Van Doesburg és Mondrian kései mûvein alkalmazott elforgatott rács szerkezet csak a század utolsó
harmadában jelenik meg az építészetben az alaprajzokon és a homlokzatokon. Tehát nem arról van
szó, hogy a modern építészet korai korszakában egészében átvette volna az absztrakt festészet formanyelvét, hanem arról, hogy a festészet által kidolgozott új formanyelvi alternatívák közül a modern
építészet fõ árama a legredukáltabbat, a legaszketikusabbat ,ideológiai hangoltságának a legmegfelelõbbet, a kor építési technológiája által legkönnyebben megvalósíthatót vette át.
Ez tette lehetõvé, hogy a századelõ absztrakt festészete másodszor is hatást gyakoroljon az építészetre és – a modern építészet által mellõzött – bonyolultabb struktúraszervezési modelljeivel a késõ
modern és új modern építészetet is inspirálja, hogy a geometrikus absztrakt festészet korai idõszakában már alkalmazott, az elforgatások eltolások, áthatások grammatikai alapmûveleteivel létrehozott
összetett formai- téri viszonylatok hatvan év múltán új fejleményként hatva jelenjenek meg a századvég
építészetében.
Építészet és képzõmûvészet huszadik századi kölcsönhatásának egyik sajátossága, hogy nem csak
a kortársak, és az egymást követõ korszakok hatnak egymásra, vagy mutatnak analógiákat, hanem
a századelõ képzõmûvészete és a századvég építészete is egymásba játszanak, formaalkotásbeli
párhuzamokat mutatnak.
Ahogyan a századelõ egy jelentõs képzõmûvészeti tendenciája a konstruktivizmus elmozdult az
architektúra felé, úgy a századvég egyik élesen vitatott építészeti irányzata a dekonstruktivista építészet
is elmozdult a képzõmûvészet irányába. Építészet és képzõmûvészet kölcsönhatásának története a
huszadik század utolsó harmadában az építészet képzõmûvészet felé való közelítésének fázisába
érkezik. Ha a legradikálisabb ilyen irányba mutató antifunkcionalista gesztusok nem is válnak általánossá, de úgy tûnik, a korszak számos emblematikus épülete mégis a szobrászat és az építészet
határterületén jön létre.
Frank O’. Gehry bilbaói Guggenheim Múzeuma, vagy Los-Angeles-i Disney Hall-ja, Peter Eisenman
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(tervben maradt) római 2000. év temploma és berlini Max Reinhardt háza, Daniel Liebeskind berlini
Zsidó Múzeuma, vagy a londoni Victoria és Albert Múzeum kiegészítésének terve, az OMA pekingi Tv
állomás és Szórakoztató Központ épületének terve, Zaha Hadid és Steven Holl számos épülete (csak
néhány ismert példát említve) valamennyien autonóm plasztikaként is megálló, építészetben szokatlanul
szabadon formált szoborszerû épületek.
A másik oldalról az ellentétes irányultságú, végletes redukciót megvalósító minimalista építészethez
sorolt alkotók Tadao Ando, Yoshio Taniguchi, David Chipperfield, John Pawson, Campo Baeza, Dominique Perrault, Herzog és de Meuron és mások épületei is az autonóm plasztikák erejével szólnak és
mûtárgy szerûségük miatt esetenként szintén idegenül, minimalista szoborként hatnak a városi vagy
természeti kontextusban.
Az ezredvégi építészet képzõmûvészeti inspirációját, illetve egyes alkotók képzõmûvészet irányába
való elmozdulását – a paradigmaváltás utáni megújulás, a modern építészeten való túllépés és a poszt
modern törekvésekkel szemben a modernség védelmének egyidejû kényszere mellett – az motiválta,
hogy az építészet és képzõmûvészet határterületein voltak olyan, az építészet által korábban még
fel nem használt formanyelvi értelemben vett készletek, szemléleti, metodológiai értelemben vett alternatívák, amelyek a kultúra „kristallizálódott”-ságának idõszakában, amikor csak a rendelkezésre
állóval lehet számolni, különös jelentõségre tettek szert.6
A késõ modern és új modern, illetve a minimalista építészet ebben a történeti szituációban formaalkotási repertoáját úgy szélesítette ki, hogy a geometrikus nyelvhasználat olyan területeit is mûvelés alá
vonta, amelyeken korábban csak a képzõmûvészet volt jelen. A késõ és új modern építészet – a mo
Tadao Ando: Azuma ház,
1975-1979

Carl André:
Ekvivalens VIII. 1966

Morger és Degelo: Szabványositott
vasut-technológiai épület,1995-2001
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dernizmus pozíciójához képest – a bonyolultabb formanyelvi struktúrák irányába mozdult – amelyeket az
építészeti konstruktivizmus mellett a képzõmûvészet konstruktivista és geometrikus absztrakt törekvései tártak
fel már a század elején – míg a minimalista építészet ellenkezõ irányba a végletes egyszerûség, az
extrém redukció felé halad, aminek formanyelvét, szótárát a századelei kezdetek után a képzõmûvészet minimalista és struktúraelvû tendenciái fejlesztették ki a hatvanas évektõl kezdve. Az ezredvég
felé közeledve a technológiai fejlettség adott szintje és a komputerrel segített tervezés metódusai az
építészet számára lehetõvé tették, hogy a dekontruktivista építészet bonyolult struktúráitól a minimalista
építészet zéró ponthoz közelítõ extrém redukciójáig a képzõmûvészeti avantgarde által feltárt szinte
valamennyi formanyelvi, szemléleti alternatívát kipróbálja, tesztelje építészeti kontextusban is.
A késõ modern, az új modern és minimalista építészetnek is jellemzõje, hogy „felfokozza” a már a
modern építészetben – és ahhoz kapcsolódva az avantgarde mûvészetben is - meglévõ formai- strukturális jellegzetességeket. A minimalista építészet, Mies van der Rohe a redukció paradoxonára vonatkozó,
sokat idézett megállapítását („a kevesebb több”) és magát a redukciót is a lehetõségek végsõ határáig
tovább feszítve, a minimal art tapasztalataiból szellemi impulzusokat nyerve „a kevés is sok” zéro pont
hoz közelitõ pozíciójáig jut el. A késõ modern építészet a modern képzõ és építõmûvészet közös fétiseit
a négyzetet, a kockát, négyzetrácsot addig ismétli, sokszorozza, míg azok elvesztik korábbi a rációhoz
kötõdõ jelentésüket - és többek között Sol LeWitt mûvészetébõl is ismert módon – az extrém repetíció
grammatikai alapmûveletének alkalmazása révén e formák és struktúrák jelentését megváltoztatja, illetve
az ellenkezõjére fordítja. Az új modern építészetben (többek között Eisenman és Liebeskind mûveiben)
a Malevics dinamikus szuprematista képein elõször alkalmazott finom elforgatás és Moholy-Nagy
üvegarchitectúra festészetében elõször alkalmazott áthatás és transzparencia grammatikai alapmûveleteinek használatát olyan mértékben feszítik túl, hogy a jelentés ez esetben is az ellenkezõjére fordul.
Míg Moholy-Nagy az elforgatást, áthatást és a transzparenciát egy áttetszõen tiszta racionális rend
kirajzolására használja, addig Eisenman, Liebeskind és más dekonstruktivista építészek kezében ugyan
ezen grammatikai alapmûveletek túlfeszített alkalmazása éppen ennek a tiszta racionális rendnek az
összezavarására, egymásba metszõdések áttekinthetetlen szövedékének kialakítására, a káosz felidézésére szolgál. Míg a századelõ konstruktivista festészetében a formák mozgása a harmonikus egységbe
szervezõdését sugallja, addig a dekonstruktivista építészetnél ugyanez a mozgás épp ellenkezõleg, az
egység felbomlásaként, szétrobbanásaként értelmezõdik. A formák a századelõ konstruktivista festõinél
közeledõben, a századvég dekonstruktivista építészeinél távolodóban, a struktúrák összezáródóban,
illetve szétnyílóban vannak, a rend alakulóban, illetve szétesõben van annak ellenére, hogy ugyanazok
a formaalkotásbeli megoldások kerülnek alkalmazásra mindkét idõszakban.
Ugyanazoknak a grammatikai alapmûveleteknek a használata, ugyanannak a forma koncepciónak
az idõben való mozgása a századelõtõl a századvégig, amint korszakról-korszakra, életmûrõl-életmûre
más jelentést kap, olyan folyamat, ami rávilágít arra, hogy egy formastruktúra jelentése – a túlfeszítésen
vagy a felfokozáson túlmenõen – mennyire függ a történeti korszak és az életmû kontextusától. A kontextus változásával a jelentés is változik, még akkor is ha a formastruktúra változatlan marad. Ahogyan
Wittgenstein rámutat: egy mondat jelentése kontextusról-kontextusra változhat „és nagyon gyakran annak a szerepnek a függvénye, amit a nyelvjátékban betölt”.
Ugyanannak a formának, vagy formastruktúrának a kor kontextusától függõ jelentés változását jól mutatja a négyzet, a kocka, a négyzetrács struktúra története, ami az építészetben Mies van der Rohe-tól Arata
Isozaki-ig, a festészetben Kazimir Malevics-tõl Peter Halley-ig tartó folyamat során végigkövethetõ.
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Ahogy egy filozófiai gondolatnak, úgy egy forma-gondolatnak is megvan a maga elõzménye, története, eredete. A késõ modern, új modern és minimalista építészet szemléleti
és formakoncepcióinak elõzményeit, eredetét nagyon gyakran a képzõmûvészet területén
is megtaláljuk. Richard Meier építészetének állandó témája a derékszög és hullámvonal
szemantikai és strukturális összeütközése, sem az építészetben, sem a képzõmûvészetben
nincs elõzmények és párhuzamok nélkül. Az építészetben Michael Graves és Le Corbusier
mûvei jelentik a közvetlen elõzményeket, de a képzõmûvészetben többek között Deim Pál
festészetében is rátalál párhuzamaira és Le Corbuseir, Ozenfant, Picasso és Braque révén
– az éles geometriájú struktúra és lágy hullámvonal oppozíciójára építettség – eredete a
huszadik században egészen a kubista festészetig nyúlik vissza.
John Hejduk 45o-os elforgatásai Mondrian és Van Doesburg hasonló megoldású mûveiben
találnak rá elõzményeikre, míg Van Doesburg mozaik padlójának struktúrája – amit Pieter
Oud 1918-as De Vonk házába tervezett – visszaköszön Jean Nouvel 2001-es barcelonai
Agbar tornyának „belsõ bõrén” az építészetben szokatlan megoldású nyílásarchitektúrában. Viszonylag áttételesebb képzõmûvészeti párhuzamai vannak az OMA 2002-es pekingi TV állomás és Kulturális Központ tervpályázatán elsõ díjas épület tervének, amelynek
szoborszerûsége Henry Moore két részes plasztikáinak formai és téri relációit (és részben
Isamu Noguchi „Energiamezõ” címû hatalmas gránit szobrának oldott geometriáját) idézi
és ahogy Lion de Olivio rámutat, bizonyos korrespondenciák megfigyelhetõek Eisenman
Max Reinhardt házának tömegalakitási koncepciója - az üresség középpontba helyzése
- és Henry Moore “Két forma” cimû szobra között is.7

Eisenman: Max Reinhard
ház modelje, 1992
OMA: TV állomás és Szórakoztató központ, 2002
Moore: Két forma,1934

Moore:Fekvö figra,1969
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Malevics 1914-es „A mágneses vonzás érzete” alcímmel ellátott
Szuprematista kompozíciója olyan új, az ortogonális rendszerbõl
kilépõ forma és struktúraszervezési alternatívát tár fel, amit a dekonstruktivista építészetben többek között a Coop Himmelb(l)au 1986os Melun-Senart központjára kiírt díjnyertes pályázatában, vagy
Daniel Liebeskind 1987-es berlini „Városszél” tervének alaprajzán,
vagy 1995-98-as Felix Nussbaum Múzeum homlokzati nyílásarchitektúráján láthatunk viszont. Steven Holl 2001-es Cornell Egyetem
Építészeti Karának homlokzatán a hajtás és hasítás grammatikai
alapmûveletével olyan relief-szerû teret hoz létre, amit Isamu Noguchi „Noh zenészek” címû 1958-as aluminium plasztikáján láthatunk
elõször formaalkotási alternatívaként.
A párhuzamos gondolkodás az építészeti és képzõmûvészeti formaalkotásban – amire az értekezés számos korábban összefüggésbe
nem hozott képzõ, illetve építõmûvészeti alkotás összehasonlításával
kívánt rámutatni – modellszerûen rajzolódik ki Picasso gitárt formázó
papírplasztikái, hegedût ábrázoló rajzai és Steven Holl szintén egy
gitárformát épületté transzformáló makett sorozata között.
Steven Holl Az Iowa Mûvészeti és Mûvészettörténeti Egyetem épü
letének formastruktúráját, egy Picasso által a tizes években készített
papírkonstrukcióhoz kisértetiesen hasonlító formából indítja. Picasso

Jean Nouvel: Agbar torony,Barcelona,2000-05

Van Doesburg: Padló
minta terv J. J.Pieter Oud
De Vonk házához 1918

Coop Himmelb(l)au:
Melun-Senart központja,
tervpályázat, 1987

Malevics: Szuprematista
kompozició /a mágneses vonzás érzete/1914

Liebeskind: Városszél,
1987
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plasztikáját azután úgy formálja és transzformálja tovább épületté az
architektonikus gondolkodás és a formanyelv immanens törvényeinek
engedelmeskedve, ahogyan maga Picasso is – kubista korszakában
– a tárgy közeliségtõl távolodva és az elvontabb tárgytól távoli formaalkotási módszer alkalmazási lehetõségeit kutatva a kubista formastruktúrát alakitotta. A Malevics által „A tárgynélküli világ” címû
- a Bauhaus könyvek között megjelent – mûvében összeállított ábrasor, ami Picasso hegedû ábrázolásainak sorbaállításával demonstrálja a vizuális gondolkodás és nyelv belsõ logikája által alakított
képi architektúra lépésenkénti absztrahálódásának folyamatát, szinte
teljesen megfelel Steven Holl, a picassói gitárformát épületté tovább
absztraháló gondolatmenetének. Picasso síkban, Steven Holl térben
egyaránt az   architektonikus gondolkodás autonóm logkája szerint
szervezik a formát és strukturát, a képet és épületet. Kettejük gondo
latmenetét egymás mellé téve, mûvészeti ágak és dimenziók közötti
átjárás folyamatát követhetjük végig; látható, ahogyan Picassónál a
valósághû ábrázolástól távolodva képi architektúra épül, majd ebbõl
térbeli konstrukció lesz, ami azután építészeti kontextusban folytatva
a vizuális gondolkodás és a formalakotás verbálisan nem rögzíthetõ
gondolatmenetét, az ezredvégen Holl makett sorozata révén épületté
válik.
A vizuális gondolkodás logikájának hasonlósága erõsen érezhetõ
a minimalista mûvészet és a minimalista építészet formaalkotási
gyakorlatában is annak ellenére, hogy direkt formai-strukturális hasonlóságok helyett Tadao Ando és Isa Genzken, Peter Zumpthor és

Picasso : Gitár, 1912

Picassó rajzait Malevics
állitotta sorba az “uj formák megalkotásának kiinduló pontjára”és folyamatára való rámutatás szándékával “A
tárgynélküli világ” cimü
könyvében

Picasso : Gitár, 1912
Steven Holl: Az Iowa
Müvészeti és Mûvészettörténeti Egyetem
épületének tervezése
során készitett munkaközi
makettek és a végsõ
modell. 2000
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Carl André mûvei között áttételesebb, a közelítési módban, formaképzésben, anyag

és térkezelésben,
a mû elementális plasztikai erejében jelentkezõ analógiákra, kapcso
lódási pontokra találhatunk.
Az egy anyagból lévõ, csak a rétegzettség vagy az összeillesztés nyomait mutató homogén felületek csendje, a derékszögû rendszer szigorát többnyire megtartó minimalis
ta formalakotás fegyelme ellenpólusát jelenti a derékszögû rendszerbõl kilépõ, íves,
hegyes vagy tompaszögû formák bonyolult összemetszõdéseinek szabadabb formaalkotási metódusaival dolgozó építészeti törekvéseknek, de mindkét nagy, a századvégen
jelentõs szerepet játszó, egymással szembenálló, építészetben megjelenõ szemléleti
és formaalkotási alternatíva elõzménye és eredete a képzõmûvészet területére nyúlik
vissza.
Az építészeti és képzõmûvészeti formaalkotásban a posztmodern fordulat után új
párhuzamok figyelhetõk meg, a két mûvészeti ágban megjelenõ hasonló formainvenciók önmagukon túlmutató állításokként utalnak a kor szellemi realitásaira, a korszellem
egy-egy lehetséges – mindkét diszciplinában érvényes – olvasatára. Az építészeti és
képzõmûvészeti formaalkotásban a kölcsönhatások története tovább folytatódik, épü
letek, képek, szobrok ugyanazt a nyelvet beszélik, ugyanazon grammatikai eszközöket,
mûveleteket alkalmazzák, ugyanazokat a vizuális „nyelvjátékokat” játszák - a század
elõhöz képest részben bonyolultabb téri-formai-strukturális relációkban gondolkodva – a
késõ és új modern törekvések kibontakozásának idõszakában is.
Az ezredvégen az építészet néhány kiemelkedõ alkotója originális formanyelvet – újabb
vizuális „nyelvjátékokat” – teremt, és ezzel visszahat a képzõmûvészetre, ugyanakkor a
késõ és új modern építészet a geometrikus absztrakció építészeti oldalról kihasználatlan
mezõi felé mozogva, gyakran továbbra is a vizuális „nyelvjátékok” avantgarde mûvé-

Isa Genzken: Folyosó,
beton, 1986

Tadao Ando:
Chikatsu-Asuka Történeti
Múzeum, 1985-1994
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szetben korábban kidolgozott, - máig érvényes, építészeti kontextusba helyezett grammatikája – szabályai szerint játszik a forma és struktúraalkotás területén.
Építészet és képzõmûvészet szintézise a huszadi században többnyire nem (csak) azon
a hagyományos módon valósul meg, hogy az architektúra a társmûvészetek egységét az
összmûvészeti alkotást megteremtve a képeket, szobrokat magába fogadja, hanem úgy is,
hogy az építészet maga is azokat a formaalkotási elveket, nyelvhasználati metódusokat
használja fel, fejleszti tovább, amelyek a festészet és a szobrászat kutatásai során ismerté
válnak, íly módon mintegy magába építi a szobrászat és festészet elméleti, esztétikai, formanyelvi tapasztalatait is. Ennek nyomán az ezredvégen számos jelentõs épület – legyen
az a legbonyolultabb térkonstrukció vagy a legaszketikusabb minimalista mû – olyan mûtárgyként jelenik meg, amely építészeti értékei mellett egyidejûleg jelentõs képzõmûvészeti
kvalitásokat is hordoz és íly módon építészet és képzõmûvészet között akkor is új típusú
szintézist teremt, ha egyetlen festményt vagy szobrot sem fogad magába.
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1.
A XX.századi építészet és képzõmûvészet minden korábbinál közvetlenebb kölcsönha
tásának elõfeltételeit és lehetõségét az teremti meg, hogy a XIX. század végétõl kezdõdõ
hosszú folyamat eredményeképpen a képzõmûvészet egy jelentõs tendenciája a század
elõ idõszakára absztrakttá, egyúttal architektonikussá válik, azaz az építészet irányába
mozdul el.
A festészet útja az illúziókeltõ ábrázolástól az absztraktcióig – a kora modern idõszakáig
lezajló - három lépcsõs folyamat, amely a „tárgyközeliségtõl” kiindulva, a “tárgytól távoli”
fázison át, a “tárgynélküliségig” jut el és egyúttal az architektúrához való közeledés fázi
sait is láthatóvá teszi.
A konstruktivista, illetve a geometrikus absztrakt mûvészet metaforikus értelemben építészetté válik a század elején, és ez teszi lehetõvé a kibontakozó modern építészet
számára, hogy a festészettõl kölcsönözze szemléleti és strukturaszervezési alapelveit,
mert hogy ezek az alapelvek részben architektonikusak voltak, illetve a már említett
elmozdulási folyamat eredményeképpen a geometrikus absztrakció nagy “nyelvujitóinak”
festészetében architektonikussá váltak.
2.
A modern és késõ modern építészet és a képzõmûvészet geometrikus absztrakt vonulata
közötti korrespondenciák alapja:
-	 a közös genezis és fejlõdéstörténet
-	 a szemléleti különbségeket felülíró szellemi rokonság, ami a modernitás, a modern alapér
tékek, a társadalmi-mûvészeti modernség melletti elkötelezettség fundamentumán áll,
-	 a szerkezethez való megváltozott viszony, ami mindkét mûvészeti ágban a huszadik század
ban bekövetkezett világ és mûvészetszemléleti változást mutatja,
-	 az esztétikai kérdéseken messze túlmutató közös nevezõ, amely az absztrakció révén mind
két mûvészeti ágat a redukció, az üresség, a „szinte semmi” irányába vezeti,
-	 a közös formanyelv és vizuális grammatika,
-	 a posztmodern fordulat után beállt szemléletváltás hasonlósága.
3.
Építészet és képzõmûvészet XX. századi kapcsolata párhuzamok és egymásrahatások, illetve
ezek mértékét messze meghaladó egymás irányában való kölcsönös elmozdulások történetével
jellemezhetõ és irható le. Az egymásrahatások periódusai mellett bizonyos szimmetria figyel
hetõ meg egy nagyobb idõtávot figyelembevéve a két mûvészeti ág egymás irányában való, - a
diszciplina határain átlépõ - elmozdulásainak történetében is. Mig a századelõn a képzõmûvé
szet - átlépve mûvészeti ágának határait - elmozdul az architektura irányába, addig a század
utolsó harmadában, mintegy válaszképpen, az építészet lép ki saját diszciplinájának határai
közül a képzõmûvészet irányába mozdulva el; az inga századeleji kilengését ellenkezõ oldali
kilengés követte a századvégen.
Mig a századelõn a hagyományosan autonómnak tartott képzõmûvészet lép ki saját mûvészeti
ágának határai közül és mozdul el - a konstruktivizmus révén - közvetlen társadalmi hasznosságra
törekedeve a gyakorlati szféra, az architektura felé, addig a századvég felé közeledve az építészet - elsõsorban a legradikálisabb ilyen irányu gesztusokat tévõ dekonstruktivizmus révén
- feszegeti és rajzolja át saját diszciplinájának határait és vezeti a gyakorlati hasznossághoz
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kötött architekturát az építészet megujitásának szándékával bizonyos anti -funkcionális vonásokat is felvéve az elvont szellemi értékek, az autonom mûvészet, a filozófia irányába, mintha csak
az utópiák nélküli, századvég felé tartó világban egyfajta képzõmûvészetté válna.
A két társmûvészet egymás irányába tett elmozdulásai, illetve a diszciplina ujra definiálására tett
mindkétoldali kisérletek pontosan mutatják a szellemi klimában, gondolkodásmódban bekövetkezett változást, jelzik a szemléletváltozás irányát, egyben leirják történetét.
4.
A két mûvészeti ág XX. századi kapcsolatának egyik sajátossága az, hogy nem csak a kortárs
és az egymást követõ korszakok festészete, szobrászata és architektúrája mutat párhuzamokat,
de az ellentétes pólusok, a századelõ képzõmûvészete és a századvég építészete is áthatásba
kerülnek, kora és késõmodern átsejlenek egymáson interdiszciplináris tekintetben is.
A két mûvészeti ág mintegy hatvan év különbséggel egymás irányában elmozduló tendenciái az
építészet és képzõmûvészet közötti határterületre ellenkezõ oldalról lépnek be és a kölcsönös elmozduláson túl bizonyos tekintetben közös nevezõre is találnak.
5.
A hatvanasas évektõl kezdõdõen megismétlõdik az építészet és a képzõmûvészet közötti köl
csönhatásnak az a koreográfiája, ami a koramodern idõszakában egyszer már lejátszódott. A
vizualitás területén a képzõmûvészet geometrikus, strukturaelvû, minimalista irányzatai a század
vég felé tartva – egy más szellemi klimában, egy más történeti szituációban de - ugyanazt a
szerepet töltik be, mint a neoplaszticizmus és a szuprematizmus és a konstruktivista törekvések
töltöttek be a századelõn.
A hatvanas években– a századelõhöz hasonlóan - a képzõmûvészet egy jelentõs tendenciájában
architektonikussá válik, azaz az absztrakció hûvös, analitikus, geometrikus szárnya, apollóni oldala
jelenik, illetve erõsödik meg a dionüzoszi oldalt képviselõ (a századelõn az expresszionista, fauve,
a század második felében az absztrakt expresszionista) törekvésekkel szemben.
Mindkét történeti korszakban, - ha különbözõ világ és mûvészetszemléleti keretek között is de – a
mûvészeti kutatások egyik fõ a iránya a geometrikus absztrakció, az architektonikus gondolkodás
terepére helyezõdik át, és itt (a századelõn a szuprematizmus, neoplaszticizmus és a konstruktivista
törekvések, a hatvanas évektõl pedig a strukturalizmus és a minimalizmus révén) az építészet és
képzõmûvészet határterületein zajló kutatómunka olyan eredményeket hoz, amelyek a teória és a
praxis oldaláról is adaptálható kiindulópontot és inspirációs forrást jelentenek az építészet számára.
6.
Építészet és képzõmûvészet közötti XX.századi korrespondenciák vizsgálata során két szélsõ pólus
és köztük számtalan átmenet, illetve egy az elõbbiektõl különálló tipus figyelhetõ meg:
- az egyik pólus esetében mind a szemlélet, mind a formanyelv, mind a jelentéstulajdonitás tekinte
tében párhuzamosan fennálló megfelelésekrõl van szó,
- a másik pólust formanyelvi párhuzamok és alapvetõ szemléleti különbségek egyidejû jelenléte jel
lemzi, amely ellentmondásos viszonyban azonban a kibékithetetlennek tûnõ szemléleti ellentétek
mögött egy mélyebb szinten a geometrikus absztrakció szelleme bizonyos alapértékek tekintetében
mégiscsak közös nevezõt teremt,
- a harmadik tipus tekintetében formanyelvi párhuzamok egyáltalán nincsenek, a korrespondenciák
kizárólag a szemlélet, a koncepció szintjén jelentkeznek.
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Az elsõ típus - az építészet és képzõmûvészet között a szemlélet, a formanyelv és a jelentés szintjén
egyaránt meglévõ párhuzamok - példája Arata Isozaki hetvenes évekbeli alkotói periodusa és Sol
LeWitt minimalista mûvészete közötti korrespondenciák sora. LeWitt és Isozaki képzõmûvészeti illetve
építészeti kontextusban ugyanazt az absztrakt formanyelvet használják, ugyanazt az alapelemet - a
négyzetrács struktúrát - manipulálják, ugyanazt a grammatikai alapmûveletet - a repeticiót - extrém
módon túlfeszítve hozzák létre a racionális részekbõl a racionalitáson túlmutató egészet . A négyzet
rács struktúra sokszorozása révén annak eredetileg a racionalitáshoz kötõdõ jelentését LeWitt és
Isozaki egyaránt az ellenkezõjére - azaz irracionalitásba - fordítja és részben metafizikai tartalmakkal
tölti fel.
A második típus - a formanyelvi párhuzamok és az alapvetõ szemléleti különbségek egyidejû jelenlétének - példája a képzõmûvészeti konstruktivizmus és építészeti dekonstruktivizmus ellentmondásos
kapcsolata. Bármennyire is távol van a két egymástól idõben is távolesõ mûvészeti illetve építészeti
tendencia világ és mûvészet szemlélete, de a közöttük lévõ formanyelvi párhuzam mégsem a véletlen
jelentésnélküli játéka. A közöttük fennálló formanyelvi folyamatosság rámutat arra, hogy a korszellem változásából eleve fakadó alapvetõ szemléleti különbségek mögött mélyen meghúzódva az
avantgarde képzõmûvészeti és a neoavantgarde építészeti irányzat között egyfelõl az avantgardista
attitûd, az expanzionista mûvészet felfogás, az új iránti fogékonyság, a nosztalgiától való mentesség,
az experimentalizmus, az elméleti érdeklõdés, a technicizmus, másfelõl a természet, a kontextus, a
klasszikus tradició iránti közömbösség szempontjából a gondolkodásmódot és a szellemi beállítottságot illetõ kérdésekben a folyamatosság jelen van és egy paradox formanyelvi kontinuitásban,
ugyanazon formanyelv ellenkezõ jelentéssel való használatában nyilvánul meg.
A harmadik típus esetében az építészet és képzõmûvészet közötti korrespondenciák kizárólag a
szemlélet, a koncepció szintjén vannak jelen, ami az építészetnek az irodalomhoz és a zenéhez való
kapcsolatát jellemzõ képletekhez való visszatérést jelenti a képzõmûvészet esetében is. Ennek példája, ahogyan a posztmodern építészet és a transzavantgarde festészet egyaránt a klasszikus tradició
felé, a radikális eklekticizmus és szubjektivizmus irányába mozdul, ugyanakkor a formanyelv szintjén
eltávolodnak, mert mindkét tendencia feladja a közös nevezõt jelentõ geometrikus absztrakciót.
7.
Építészet és képzõmûvészet szintézise a huszadik században többnyire nem (csak) azon
a hagyományos módon valósul meg, hogy az architektúra a társmûvészetek egységét, az
összmûvészeti alkotást megteremtve a képeket, szobrokat magába fogadja, hanem úgy is,
hogy az építészet maga is azokat a formaalkotási elveket, nyelvhasználati metódusokat
használja fel, fejleszti tovább, amelyek a festészet és a szobrászat kutatásai során ismertté
válnak, íly módon mintegy magába építi a szobrászat és festészet elméleti, esztétikai, for
manyelvi tapasztalatait is. Ennek nyomán az ezredvégen számos jelentõs épület – legyen
az a legbonyolultabb térkonstrukció vagy a legaszketikusabb minimalista mû – olyan mû
tárgyként jelenik meg, amely építészeti értékei mellett egyidejûleg jelentõs képzõmûvészeti
kvalitásokat is hordoz és íly módon építészet és képzõmûvészet között akkor is új típusú
szintézist teremt, ha egyetlen festményt vagy szobrot sem fogad magába.
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