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A strukturalizmustól 
az új szubjektivizmus felé 

VÁZLAT A HETVENES ÉVEK EGYETEMES MŰVÉSZETÉRŐL 

Amennyire egységesnek tetszik a hatvanas évek szakmai megítélése, főbb 
tendenciáinak meghatározása, világszemléleti és esztétikai jelentéseinek in-
terpretálása, annyira megoszlanak a vélemények a hetvenes évek egyetemes 
művészetével kapcsolatban. Az egyik szélső póluson a határozott kritika, eluta-
sítás vagy legalábbis szkeptikus távolságtartás fogalmazódik meg; s itt elsősor-
ban a hatvanas évekhez való viszonyítás a negatív kritika alapja. A másik 
szélső póluson a hetvenes évek megértése, sajátos kulturális szerepének hang-
súlyozása, „akadémikus" jellegének igenlése hallatszik; s itt a pluralizmus je-
lensége teljes mértékben pozitív értékként hangsúlyozódik. A két szélsőséges 
megítélés mellett, a nyolcvanas évek egyre tudatosabbá váló önálló pozícióinak 
alapján egy harmadik vélemény is kezd kialakulni: a korai nyolcvanas évek 
véleménye az elmúlt évtizedről. Ez utóbbi azért is érdekes számunkra — túl 
azon, hogy a „ma" véleménye, ennek minden túlzásával, zaklatottságával, el-
hamarkodottság ával, ám „aktuális hitelességével" is együtt —, mert olyan szem-
pontokat is képes érvényesíteni, melyek kívül rekedtek a hatvanas és a hetvenes 
évek művészetszemléletén. 

Ezek az ú j szempontok alapvetően a nyolcvanas évek művészetének újszerű, 
az elmúlt két és fél évtized fejleményeitől és szemléleti mozzanataitól markán-
san eltérő jelenségei alapján fogalmazódnak meg, alapvetően két kérdés körül. 
Az egyik a művészet és a „nem művészet", azaz a társadalmi gyakorlat viszo-
nyának kérdése; a másik pedig a műalkotás immanens struktúrájának, a művé-
szeti tradícióhoz való viszonynak, a művészi jelteremtés gesztusainak kérdése. 
A két kérdéskör szorosan összefonódik, hiszen a művészi cselekvés társadalmi 
pozíciói nyilvánvalóan meghatározzák a műalkotás immanens struktúráját; és 
viszont, a műalkotás esztétikai rendszere meghatározza a társadalmi hatékony-
ság, a művészi hatás pályáit. 

Hipotetikusan a következő modellel kísérelhetjük meg bemutatni az egye-
temes művészet alakulását az elmúlt két és fél évtizedben — melyen belül a 
hetvenes évek művészete elhelyezkedik: 1. „hatvanas évek" — az expanzió és 
az extenzív médiumkísérletek korszaka, a tömegmédiumok közvetlen bevonása 
a művészi cselekvés tartományába (kb. 1956—60-tól kb. 1968—70-ig); 2. „het-
venes évek" — az expanzió lassú megtorpanásának és az intenzív médium-
kísérleteknek, metanyelvi kutatásoknak, majd pedig az „esztétikai historizmus" 
felerősödésének, az „individuális mitológiák" megerősödésének korszaka (kb. 
1970-től kb. 1978-ig); 3. „nyolcvanas évek" — az expanzionista utópiák elutasí-
tása, a „kulturális metafora" újromantikus, szubjektív értelmezése, introvertált 
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esztéticizmus, a tradíció és a regionalizmus pozitív értékelése, a művészi Én 
középpontba kerülése (kb. 1978-tól). 

Ez a modell természetesen sematikus; csupán arra szolgál, hogy tudatosítsa: 
az ún. „hetvenes évek" pluralista művészetét semmiképpen sem lehet önállóan 
tárgyalni. Olyannyira nem, hogy felmerülhet az a vélemény is, miszerint a het-
.venes évek nem tekinthető korszaknak, mivel első fele lényegében a hatvanas 
évek tendenciáit folytatja — legfeljebb más hangsúlyokkal, analitikusabb és 
médiumcentrikus felfogásban —; a második fele pedig már a nyolcvanas évek 
előfutára, előkészítője — legfeljebb még nem tudatosult formában. Ez némi-
képp igaz is, de ennek ellenére úgy látszik, van értelme viszonylag önálló kor-
szakként szemlélni a hetvenes évek művészetét, melynek egyik sajátossága ép-
pen a fentebb leírt „átmeneti jelleg", valamint a pluralizmus. 

További jellegzetessége ennek a korszaknak az, hogy az évtized elején ki-
alakított ú j művészeti médiumokat az évtized végére más jelentés-összefüggés-
ben használják fel, illetve a „kollektív-aktivista" nyitott médiumok fokozatosan 
szubejktivizálódnak, egyszemélyessé válnak, s előkészítik az „új szubjektiviz-
mus" minden médiumra kiterjedő — mert „médiumközömbös" — szemléletét. 
A hetvenes évek médiumcentrikus szemléletét a nyolcvan évek médiumközöm-
bös szemlélete váltja fel. 

A hatvanas évek optimista, expanzionista törekvései egyfajta internacioná-
lis homogenitást feltételeznek, s közömbösek voltak a történelem iránt. Érdek-
telen volt a „helyi", a nemzeti kulturális egység módosító szerepe. Ez jól látszik 
a hatvanas évek alapvetően meghatározó irányzataiban, a pop art és a „post-
painterly abstraction" („festőiség utáni absztrakció") jelenségeiben, a koncep-
tuális művészetben, a minimal artban, a technicista és strukturális irányzatok-
ban, melyekben alig-alig bukkannak fel lokális elemek, regionális motívumok, 
vagy ha mégis, úgy egy mindenre kiterjedő amerikanizált ipari tömegtársada-
lom tárgyi környezeteként. Ez annál is inkább paradox, mivel éppen a pop art 
és az európai ú j realizmus indult ki a hétköznapi, banális, kézzelfoghatóan 
konkrét tárgyi környezetből, ám nemzetközi elterjedése során végső soron min-
denütt ugyanazokat a jelenségeket (azaz az ipari civilizáció és a fogyasztói tár-
sadalom tárgyi valóságát, populáris motívumait) szippantotta fel, New Yorktól 
Nizzáig, Milánótól Stockholmig. Ez a hamis egységesítő, általánosító, homoge-
nizáló tendencia rendkívül fontos a hatvanas és korai hetvenes évek egész mű-
vészetszemléletében, s szoros kapcsolatban van a strukturalizmus általános ha-
tásával. Ez az alaptendencia kristályosodik ki vegytiszta formában a koncep-
tuális művészetben és a minimal art . reduktivista, antitörténeti szemléletében. 
Továbbgondolva pedig ez az az alaptendencia, amit a hetvenes évek közepének 
„individuális mitológiai" irányzatai, a „szubjektív archeológia" és a „Spuren-
sicherung" jelenségei, majd pedig a hetvenes évek végén formálódó neoroman-
tikus és „újszubjektivista" jelenségek, a „transzavantgárd", az „új bensőséges-
ség", a „radikális eklektika." irányzatai alapjaiban megkérdőjeleznek és meg-
tagadnak. 

önálló művészeti korszak-e tehát a „hetvenes évek"? Vagy pedig csak 
„poszthatvanas" és „prenyolcvanas" évekről beszélhetünk, egy önálló arculat 
nélküli, átmeneti és pluralista időszakról? Ügy gondolom, hogy kirajzolhatók 
egy önálló szemléleti korszak határai, jellemzői, strukturális meghatározottsá-
gai, melyek eltérnek mind a megelőző, mind a következő periódus sajátosságai-
tól, ám az egyik legfontosabb alaptulajdonsága ennek a periódusnak éppen az, 
hogy szorosan tapad a megelőző korszakhoz, közvetlenül veszi át a hatvanas 
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évek számos eredményét, „csak" éppen fokozatosan más irányba fejlődik, s ily 
módon előkészíti a hetvenes évek végi nagy szemléleti válságot, erjedést, válto-
zást. A hatvanas évek harsányan, radikálisan, agresszíven tagadta meg a meg-
előző művészeti periódus egész szemléletét és stílustörekvéseit, élesen és kímé-
letlenül fordult szembe Pollock, Kline, Willem de Kooning, Motherwell, Tobey 
absztrakt expresszionizmusával, a szubjektív kifejezés automatizmusát, sponta-
neitását, korlátozatlanságát abszolutizáló, ezoterikus neoromantikájávai és pa-
tetikus Én-kultuszával. A hetvenes évek művészete lassan és fokozatosan válik 
el a hatvanas évekétől; mindenfajta törés, szakítás, meghasonlás nélkül foly-
tatja a megelőző évtized művészeti tendenciáit, ám közben az expanzió, a társa-
dalomba való direkt behatolás eszményei, a kollektív cselekvés és gyakorlati 
változtatás programjai lassan átadják helyüket az analízis hűvös, „kvázi tudo-
mányos", neutrális és személytelenül objektivista felfogásának. Magának az 
expanziónak a gondolata is megváltozik, bár a hetvenes évek első felében még 
nyilvánvalóan jelen van: a szemléleti, gondolkodásbeli változásra, a kreativitás 
egyetemes kifejlesztésére való törekvésben, a hatvanas években azonban az 
expanzionizmus egészen az ultraradikális reformokig és forradalmi cselekvése-
kig terjedt, beleértve ebbe az alternatív életformákat, kommunákat, kábítószeres 
„kivonulás"-utópiákat és újbaloldal! diákmozgalmakat. A hetvenes évek mű-
vészetében is jelen van a radikális életforma-javaslatok, alternatív értékrend-
szerek és kollektivista reformkísérletek, kommunák stb. művészi cselekvésként 
való kifejezése (pl. a „Wiener Aktionismus" jelenségei, vagy Joseph Beuys „szo-
ciális szobrászata") — s ennyiben ismét a hatvanas évek folytatásáról beszélhe-
tünk. A hetvenes évek első fele azonban rendkívül pluralista. Megjelennek olyán 
„hűvösebb", analitikus performánce- és „body art" (testművészet) jelenségek is, 
melyek nem alternatív modelleket kínálnak, hanem inkább dokumentálnak, 
rögzítenek, elemeznek. Az angol Gilbert and George „performánce" („előadás") 
megnyilvánulásaiban például az önreflexió, az önanalízis, a banális történések 
objektív megfigyelése és egymás mellé sorakoztatása, mennyiségi egymáshoz 
rendelése a meghatározó. A videoművészeti jelenségek jelentős hányadát ugyan-
csak az analitikus, objektív, „mellérendelő" típusú munkák alkotják, melyek-
ben a művész folyamatokat rögzít, történéseket elemez, alapelemekre bont, és 
ezeket modellekbe rendezi. Mindezek a jelenségek nyilvánvalóan a művész ana-
litikus, „kvázi tudományos" pozíciójának és tiszta, anyagtalan, általános érvé-
nyű modell felállítására való törekvésének manifesztumai. 

A hetvenes évek elejének művészetét négy tendencia határozza meg alap-
vetően: a konceptuális művészet, a vele szoros kapcsolatban álló minimai art, 
a mindkettővel sokban rokon kiindulású, bár formailag tőlük eltérő hiperrealiz-
mus, valamint a performánce, később a video-performance (mely fogalom alá 
rendkívül sokféle jelenség rendelhető). Mindezek a tendenciák már a hatvanas 
évek közepén kialakulnak, illetve előzményeik már akkor feltérképezhetők; 
s az évtizedfordulóra olyan mértékben differenciálódnak, hogy kevéssé beszél-
hetünk „domináns" áramlatokról — inkább domináns szellemi-művészi attitűd-
ről lehet szó. Ezt pedig kétségkívül a konceptuális művészet határozza meg, 
mely a modern művészet legintellektuálisabb és leganalitikusabb fejleményének 
tekinthető. A koncept art meghatározása Sol LeWitt amerikai művésztől, a 
minimai art kidolgozójától származik; s ez a tény önmagában is mutat ja a két 
irányzat szoros kapcsolatát. Sol LeWitt szerint a koncept art olyan tevékenység, 
melynek célja tiszta definíciók megalkotása, illetve olyan zárt — tautologikus — 
rendszerek kialakítása, melyek semmiféle rajtuk kívül eső dologra nem utalnak, 
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meghatározásukat önmagukból nyerik s önmagukkal demonstrálják; azaz ön-
maguk meghatározásai és e meghatározások közlései egyben. Az intellektuális 
rendszer nagyobb hangsúlyt kap itt, mint az eltárgyiasítás. Az elanyagtalanítás 
már a minimai artban is jelen van, amennyiben a mű anyagi, fizikai — s eszté-
tikai — értelemben „szenzibilis" oldala mellékessé válik, teljesen semleges és 
személytelen mozzanat (ezt hangsúlyozza a kézi megmunkálás teljes kiiktatása, 
a személyes közbelépés gépi, technikai előállítás által való kiszorítása, illetve a 
művészi beavatkozás semmiféle nyomát nem viselő anyagok alkalmazása stb.). 
Ahogy a minimai art számára a személytelen és vonatkozás nélküli objektum 
az elsődleges s a művész elképzelése (tervjrazban rögzített ideája) a fontos, 
melyhez' képest a kivitelezés csupán másodlagos, technikai mozzanat, éppígy 
a konceptuális művészet számára is az idea, az intellektuális rendszer, modell, 
elképzelés szerepe válik döntővé olyannyira, hogy maga az eltárgyiasított mű 
teljesen kiiktatódik/kiiktatódhat a művészi folyamatból. A verbális közlésforma 
vagy az idea különböző más formákban való rögzítése, dokumentálása, jelzése 
kiiktatja a műtárgyat — ennek szociológiai indíttatása is van, a művészeti in-
tézményrendszer és műtárgyfetisizmus elleni lázadás vonatkozásában —, s ki-
iktatja a hagyományos értelemben vett művészindivíduumot, a személyes kéz-
jegy, a személyes stílus, az egyéni megformálás esztétikai individualitását. Ez az 
intellektuális purizmus, személytelen és aszketikus elvontság teszi lehetővé a 
koncept art „tiszta" definícióra és általános érvényű modell megteremtésére 
irányuló törekvéseit. A koncept art végső soron a művészet funkcióját a meg-
határozás funkciójában látja: a „tiszta" modell éppen logikai zártsága — tauto-
logikus módszer — és személyhez nem kapcsolódó, tárgyhoz és anyaghoz nem 
kötődő elvontsága révén válhat általánosíthatóvá, sőt „behelyettesíthetővé". 
Mind a minimai art, mind a koncept art esetében a zárt logikai struktúrák egy-
úttal tág interpretációs lehetőségeket is kínálnak: minél szigorúbb, közvetle-
nebb és egyértelműbb a rendszeren belüli egymásra vonatkoztatás, megfelelte-
tés, annál inkább belehelyezhető ebbe a modellbe — allegorikusán — minden 
rajta kívül álló dolog. Ezért a koncept art és a minimai art nemcsak definíciókat 
nyújt (a fogalom és az azt közvetítő jelek, vagy a realitás és a fogalom, vagy a 
realitás és a jelek viszonyáról), hanem olyan modelleket állít elénk, melyekben 
művészi „alaphelyzetek", alapstruktúrák mint a rendszeren kívüli dolgok „alle-
góriái" jelennek meg. Ebben a vonatkozásban mondja Jean-Christophe Ammann, 
hogy e korszak irányzatai egyként expanzív karakterűek — azaz a művészeten 
kívüli területekre irányulóak — és struktúraközpontúak, „metanyelvi" jelle-
gűek. Az általánosítható, tisztán fogalmi, reduktív modellek így a társadalmi, 
ideológiai, politikai struktúrák értelmezésére is alkalmasak; ezért a koncept art 
végső soron az expanzív művészeti tevékenység alapformájának tekinthető. 
A hatvanas és hetvenes évek radikális szociológiai irányzatai ezt az expanzív 
vonulatot ültetik át a gyakorlatba, amikor megkísérlik az általuk kialakított 
modelleket a társadalmi struktúrákra rávetíteni, esetleg azokat átalakítva vagy 
a meglévők helyett alternatív modelleket felkínálva. 

A társadalmi struktúrák vizsgálata és az ezekbe való beavatkozás, illetve 
az emberben meglévő kreativitás nem művészetként, hanem totális cselekvés-
ként való kibontakoztatása határozza meg Joseph Beuys úgynevezett „társa-
dalmi szobrászatát", mely a hatvanas évek Fluxus-megnyilvánulásait tovább-
fejlesztve, intellektualizálva és a konceptuális művészet definícióteremtő ana-
litikus szemléletével ötvözve formálódik. Beuys tevékenysége az „antiművészet" 
szélső határáig nyomul előre, beleértve a politikai cselekvést is („alternatív" 
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mozgalom, környezetvédelem stb.). A művész és a befogadó közötti éles határ 
fellazításával a műalkotás tárgyias és nem tárgyias formái között is feloldód-
nak a határok; s a művész személyes részvétele, a befogadó aktivitása, a meta-
cselekvésekkel és allegorikus gesztusokkal artikulált művész-közönség pár-
beszéd Beuys művészi tevékenységét az úgynevezett „nyitott mű" jellegzetes 
és provokatív megnyilvánulásává avatja. A hatvanas évek második felében 
és a hetvenes évek első felében oly intenzív „Politkunst" („politikai művészet") 
ennek a fentebb körülírt művészeti cselekvésnek csupán közvetlen politikai vo-
natkozásait hangsúlyozza, közvetlenül kapcsolódva aktuális helyzetekhez, de 
lemondva egy általános érvényű, alternatív értékrend manifesztálásáról. 

A koncept art és a minimai art differenciálódásával számos irányzat, ki-
fejezési" forma alakul ki: ezek közül az „analitikus festészet" és az „arte povera" 
említése a legfontosabb. Az „analitikus festészet" a minimai art akadémikus 
folytatásának tekinthető, mely visszavezeti a strukturális kutatásokat és alap-
meghatározásokat a hagyományos táblakép kétdimenziós felületére. Az „anali-
tikus festészet" többnyire szigorúan geometrikus rendszerekben fejeződik ki, 
bár nem szükségszerűen; s a festés teljesen személytelen, objektív, mechanikus 
felfogásával pusztán bizonyos formális összefüggések, folyamatok, vizuális-plasz-
tikai változások dokumentálására szorítkozik. Teljes mértékben száműzi mind 
az érzelmi-hangulati-pszichikai kifejezés mozzanatát, mind pedig a kivitelezés 
személyességét — s ennyiben a minimai art közvetlen rokonaként fogható fel. 
Szemlélete analitikus, s rokon a koncept art definícióteremtő intellektuális rend-
szerelvhűségével. Jellegzetesen hetvenes évekbeli mozzanat viszont a táblakép 
akadémikus gyakorlatának visszatérése, ami az „analitikus festészetet" a for-
mailag tőle élesen különböző, szemléletileg viszont hozzá közel álló hiperrealiz-
mussal rokonítja. Mielőtt a hiperrealizmussal foglalkoznánk, ki kell térnünk az 
„arte povera" („szegény művészet") jelenségére. Istmét a hetvenes évek jelleg-
zetes pluralizmusa tűnik szembe: az „arte povera" ugyanis szemléletileg sokban 
kötődik a koncept arthoz, a minimai arthoz, ám azok anyagközömbösségével 
szemben éppen az anyag fizikai tulajdonságainak hangsúlyozásával fejezi ki 
jelentéseit. A minimai árt alapmeghatározásai és a koncept art definícióteremtő 
analízisei nyomán olyan anyagi „alaphelyzeteket", állapotokat mutat be, me-
lyek éppen nem elanyagtalanítással, hanem az anyagi minőségek tudatosításán 
keresztül fogalmaznak meg modellszerű összefüggéseket. A különböző anyagok 
(maradandó és mulandó, kemény és lágy, természetes és mesterséges, átlátszó és 
tömör, hideg és meleg, természeti és ipari stb.) épp olyan elvont alapstruktúrá-
kat jelenítenek meg, mint a koncept art fogalom-jel-realitás modelljei, s éppen 
annyira személytelenek is, azaz teljesen háttérbe szorítják a művészi individuum 
specifikus és kizárólag személyhez kötött gesztusait, pszichikai jelentéseit stb. 
Ám az „arte povera" nagyon is számol az anyagiság múlandóságával, s a gon-
dolatilag „tiszta" alapstruktúrákat bemártja, bemocskolja, azaz konkretizálja 
és pillanatnyivá teszi az anyagiság időhöz kötött, korlátozott banalitásában. Nem 
véletlenül használ fel mindent, ami romlandó és változó, ami „antiesztétikus" 
és banális; mert a személytelen, általános, elvont modell az „arte povera" fel-
fogása szerint éppen ezekben a konkrét, felbomló és megsemmisülő anyagi je-
lenségekben nyilvánul meg. Látható tehát a fentiekből, hogy a bevezetőben fel-
állított hipotetikus kijelentés, miszerint nem domináns irányzatokról, hanem 
domináns „esztétikai attitűdökről" lehet csak szó, szorosan kapcsolódik a het-
venes évek pluralista művészeti szerkezetéhez, melyben rokon szellemi indítta-
tású jelenségek egymástól merőben különböző formákban nyilatkoznak meg, 
egymással párhuzamosan. 
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Szemléletesen mutatja ezt a hiperrealizmus („szuperrealizmus", „radikális 
realizmus", „sharp-focus-realism") jelensége. Mint az eddig elemzett irányza-
toknál, itt is fontos megemlíteni, hogy a hatvanas évek második felében már 
kialakul, s az évtizedfordulóra meglehetősen differenciálódik. Az amerikai hiper-
realizmus legjelentősebb bemutatója az 1972-es New York-i Sharp-Focus Realism 
kiállítás a Sidney Janis Galleryben. Ekkorra már jól kitapinthatóvá válnak az 
irányzat egyes vonulatai, és tisztán láthatók azok a mozzanatok, amelyek a hi-
perrealizmust — minden harsány naturalizmusa, „valósághűsége" ellenére is — 
a minimai art és a koncept art szemléletével rokonítják. Uralkodik itt is az 
analitikus, intellektuális attitűd, a művészi munka kutató-definiáló „kvázi tu-
dományos" felfogása. A hiperrealizmus ismeretelméleti problémákat fejteget: 
mi is a realitás, hogyan viszonyul a realitás a látszathoz, van-e az illúziónak 
„önértéke", illetve mi tekinthető reálisnak, a tárgy maga (melyet soha nem 
„szűz szemmel" nézünk, hanem a standardizált látás által meghatározva) vagy 
a tárgy leképezése, esetleg a leképezés megismétlése. A Sharp-Focus Realism 
kiállítás résztvevőinek munkái szinte kivétel nélkül a kamera hűvös, személy-
telen objektivitásával ábrázolják a tárgyat; s jó néhányuk tudatosan a fotó 
elidegenítő hatását „utánozza", vagy a fotó mechanikus leképezésének személy-
telenségét „veszi magára", mintegy kiiktatva a festészet „kézhez kötöttségét". 

A hiperrealista művész alapjában véve éppoly közömbös témája iránt, 
mint a minimai art szobrász a formák iránt; s éppúgy ismeretielméleti kérdések 
foglalkoztatják, mint a koncept art képviselőit: magának a művészetnek (festé-
szetnek) a művészi tevékenység tárgyának és a művészi kommunikáció mo-
delljeinek a meghatározásai, valamint az az alapkérdés, hogy az elsődleges 
„tárgy" tekintendő-e döntő fontosságúnak, vagy a leképezés folyamán létre-

Chuck Close festménye (1975—76) 
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hozott „tárgyreprodukció". Ezért mondhatja Málcolm Morley, hogy számára 
teljesen mindegy, hajót fest-e, vagy emberi alakot, mert ő csupán egy fotót fest 
le, mégpedig egy banális képeslapot, s pusztán az foglalkoztatja, hogy miképpen 
vihet át egy szinte testetlen, kétdimenziós felületet egy másik kétdimenziós 
felületre. Ennyiben a művészi munka arra kérdez rá, hogy mi tekinthető „tárgy-
nak", és hol lép be a festményen megjelenő „tárgyreprodukció" sajátos öntörvé-
nyűsége. A hiperrealizmus ezért alapvetően közömbös a látvány iránt — a fest-
mény csupán „demonstráció" számára —; még akkor is, ha nem teljesen érdek-
telen a kép irodalmi témája (pl. politikai esemény, portré, allegorikus ábrázo-
lás stb.). Harold Rosenberg fogalmazta meg igen plasztikusan ennek a jelenség-
nek az eredetét: az amerikai átlagember számára fontosabbá váltak a tárgyakról 
készített fotók, mint maguk a tárgyak, mert a fotó mintegy az „igaz", a „bizo-
nyított" szinonimájává vált, és így „legitimizálja", valóságossá teszi a tárgyat 
egy olyan technikai, társadalomban, mely mindent a dokumentáláson és az em-
pirikus mérhetőségen át ítél meg, mert ez számára a végső érték. 

A performance rendkívül tág jelenségkörébe mindazokat a megnyilatkozá-
sokat besorolhatjuk, melyek a művész közvetlen jelenlétén, mozgásán, gesztu-
sain, artikulált cselekvésen alapulnak. Az eddigiek során már említettünk bizo-
nyos megnyilvánulásokat (Beuys, Gilbert and George, Wiener Aktionismus), 
melyek a művészi alkotásban a mozgásra, a személyes jelenlétre és közvetlen 
aktivitásra épülnek; ugyanakkor ki kell egészíteni ezeket a „body art" („testmű-
vészet") és a „transzformáció" („átváltozás") jelenségeivel. Ugyanis az utóbbi 
megnyilatkozási formák is a művész testének műalkotássá nyilvánításán ala-
pulnak, s a test átváltoztatásával, manipulálásával, esetleg roncsolásával érnek 
el különböző — gyakran sokkoló vagy elidegenítő — hatásokat. Míg a pop art-
hoz kapcsolódó „happening" („történés") olyan véletlen és megtervezett cselek-
vések és folyamatok időbeli lefolyását jelenti, melyben a közönség aktívan 
vagy passzívan részt vesz, addig a „performance" és tágabb jelenségei — a 
„Fluxus"-hoz hasonlóan — csupán passzív befogadói szerepet szánnak a közön-
ségnek, s nem annyira a véletlen és az elrendezett kombinációján, mint inkább 
a színházszerű megtervezettségen alapulnak. Természetesen rendkívül tág je-
lentéskörben mozog a „performance" is: egyidejűleg megfigyelhetők politikai, 
ideológiai és metanyelvi analitikus, folyamatdemonstráló produkciók. 

Az ötvenes és hatvanas évek egyes happeningkísérietei (Kaprow, Vostell, ~ 
Paik) után, melyekben a tévékészüléket mint tárgyat alkalmazták, 1969-től fe j -
lődik ki a tulajdonképpeni videoavantgárd, mely az elektronikus videokép 
technikai lehetőségeit felhasználva lényegében rendkívül tág területet foglal 
magába. Nam June Paik, eredetileg „Fluxus'-művész nevéhez kötődik a korai 
videó, melynek problémaköre erősen kapcsolódik a konceptuális művészethez 
egyfelől, és az úgynevezett „folyamatművészethez" másfelől. Ebben az esetben 
a videó médiuma ismeretelméleti és metanyelvi kérdések demonstrációját je-
lenti a koncept art tautologikus gondolkodásmódjának szellemében. 

A hetvenes évek második harmadában alakul ki az úgynevezett „tv-akcio-
nizmus", melyben a videó médiuma performance-, „body art" és akcióművészeti 
jelenségek közvetítőjévé válik: egy-egy valóságos performance, akció, esztéti-
kaliag artikulált „metacselekvés" dokumentációját, illetve értelmezését, struk-
turálását, tetszőleges elrendezésbe helyezését adva (Valié Export és Peter Weibel, 
Peter Campus, Ulrike Rosenbach stb.). 

Mindezekkel a tendenciákkal szemben, az évtized második harmadában 
egy alapvetően szubjektivista, Én-központú, neoromantikus művészeti attitűd 
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kezd kibontakozni. Ellentétben a hatvanas és korai hetvenes évek radikális 
személytelenségével, analitikus és médiumközpontú szemléletével, reduktiviz-
musával és expanzionizmusával, a hetvenes évek közepén több irányból és for-
rásból alakulnak a történelmet és a mítoszt poetizáló, úgynevezett „individuá-
lis mitológia", „szubjektív archeológia", „emblematikus építészet" irányzatai, az 
úgynevezett „Spurensicherung" (szó szerint: „nyombiztosítás") jelenségei, me-
lyekben egyaránt megfigyelhető a historikumellenes, a „múlt és a hely" kultu-
rális meghatározottságait kiiktató, reduktivista művészetszemlélet elleni lázadás, 
a hatvanas és korai hetvenes évek általánosító és analitikus felfogásának el-
utasítása és ugyanakkor az expanzionizmus eredményeinek felhasználása. Egy-
fajta „defenzív" esztétikai magatartás jelentkezik itt: az expanzionizmus esz-
közeivel a művész nem a társadalmi gyakorlat és a tudati struktúrák megvál-
toztatására törekszik, hanem a „kulturális metafora" megszemélyesítésére, a 
kulturális tradíció tartományába való visszavonulásra, az „új bensőségesség" 
személyes hitelességen alapuló „poetizált valóságába" való átvonulásra. A mű-
vészi En és a történelem, a művészi személyiség és a kulturális környezet vi-
szonyának feltérképezése áll az „individuális mitológiai" jelenségek középpont-
jában. Ennek megfelelően az extrovertált művészi magatartás helyett egyre 
inkább az introvertált magatartás kerül előtérbe. A műalkotás a művészi Én 
kisugárzásának fókuszává válik; s a személytelen, helyhez és időhöz, múlthoz 
és szellemi környezethez nem kapcsolódó, általános és steril, reduktivista mo-
dellek átadják helyüket a hangsúlyozottan személyes, regionális forrásokból 
táplálkozó, a történelem poetizálását megtestesítő, egyedi-konkrét-szenzibiiis 
műtípusnak. A műalkotás szenzibilis jellege a mű személyességével, egyediségé-
vel egyenes arányban erősödik. Az anyaghasználat éppoly személyessé válik, 
mint a kulturális motívumok értelmezése. 

Az „individuális mitológia" irányzataival párhuzamosan az „újdekorativiz-
mus" a „Pattern Painting" (szó szerint: „mintafestés'), az „újexpresszionizmus" 
és a „neo-fauvizmus" különféle irányzatai jelzik a hetvenes évek második felé-
nek egyre erőteljesebbé váló szubjektivizmusát, illetve a műalkotás egyedi-
konkrét-szenzibiiis természetének felerősödését. Mindezek az ú j művészeti ki-
fejezésformák szembefordulnak az általános érvényűségre törekvő, elvont és 
személytelen modellteremtéssel, az elanyagtalanítás és az intellektualizmus 
folyamataival, a struktúraközpontú és a médiumközpontú szemlélettel; újra fon-
tosságot tulajdonítanak az egyedi műtárgy érzéki hatásának, az improvizáció-
nak, a személyes létéimény közvetlen kifejezésének, a művészi Én önfeltérké-
pező, önmegismerő folyamatainak — s mindezzel ismét az egyéni stílusteremtés 
kérdését vetik fel. Természetesen jelentős eltérések mutatkoznak az amerikai 
„újdekorativizmus" önfeledt rögtönzései és az európai „transzavantgárd" itáliai, 
német, osztrák, francia iskoláinak filozofikusabb, poetikusabb, a „kulturális 
metaforát" megszemélyesítő „szubjektív historizmusa" között. Az európai „új 
festészet" alapvetően az Én és a történelem viszonyát kutatja, s a kulturális 
tradícióból átemelt motívumokon, képi toposzokon keresztül a nyolcvanas é/ek 
új művészeti identitásképzeteit keresi. A hangsúlyozott Én-központúság mindig 
szorosan összekapcsolódik a „stílusmetaforákban" megragadott történetiséggel, 
a már megformált gesztusok szubjektív újraértelmezésének programjával. 

„Ügy gondolom, 1988 körül a művészet és a politika viszonya nagyon direkt 
volt: a művészetet feleslegesnek tartották, a politikát pedig az egyetlen fontos 
dolognak, ezért alkottak olyan munkákat, melyek tisztán politikailag szerve-
ződtek. Ugy vélem, maga a politika és a művészet viszonya megváltozott.. . 
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Ha 1968-ban tényleg olyan szituáció adódott, melyben a külső, azaz a társadalmi 
teret tudtuk kihasználni, úgy ma olyanok a körülmények, hogy a benső változá-
sokat, a benső forradalmát hajthatjuk végre . . . " — írja Ernesto Tatafiore, az 
itáliai „transzavantgárd" művészet egyik kezdeményezője 1980-ban. Az általa 
a „benső forradalmának" nevezett jelenség, azaz a „kulturális metafora" meg-
személyesítésének, a kultúrtörténeti tradíció szubjektív újraértelmezésének és 
a történelem, a mítosz poetizálásának programja a hetvenes évek végi, nyolc-
vanas évek eleji egyetemes művészeti fejlődés legfontosabb mozzanata. A hat-
vanas évek „zajos forradalma" (azaz a médiumok permanens forradalma és az 
expanzionizmus, a művészeten kívüli területek meghódítására, megváltoztatá-
sára tett radikális kísérletek) a hetvenes évek első felében lecsendesedik, s a 
hetvenes évek végére egy újabb mély változást érlel meg, melyben a médiumok 
kísérleti megújításának és az expanzionizmusnak az esztétikai eredményeit a 
művész a „benső forradalmának" végrehajtására használja fel. Ahogy az építé-
szeti posztmodernizmus teoretikusai, kritikusai hangsúlyozzák, hogy a poszt-
modern építészet a modernizmus gyermeke, és soha nem szakítja el a modern 
építészethez őt hozzákapcsoló köldökzsinórt, így a „transzavantgárd" művé-
szet is a hatvanas és korai hetvenes évek radikális avantgárd kultúrájának kö-
vetkezménye, melyben számos korábban kidolgozott módszer és kifejezési esz-
köz tovább él, bár az alkotás egész folyamatában a hangsúlyok máshová kerül-
nek. Az „új bensőségesség" a művészi személyiség önmeghatározására, ú j iden-
titásképének megfogalmazására helyezi a fő hangsúlyt; s a „hely és a múlt" 
meghatározottságát többé nem ellenséges mozzanatokként szemléli, hanem 
olyan kulturális anyagként, melyből bátran, elfogulatlanul meríthet a maga lét-
élménye és intellektuális helyzete kifejezésének érdekében. A korábbi korokban, 
korábban kialakított stílusokban mind megannyi gesztust, megannyi már meg-
formált képi toposzt lát, aminek üzenete van — vagy lehet — a ma számára, 
mert éppen a történetiséget, a történeti és kulturális folyamatokba ágyazott-
ságot reprezentálják. 

A „benső forradalma" éppúgy az eszközök, a' médiumok, a közlésmódok 
jelentős megváltozását vonja maga után, mint a hatvanas évek „zajos forra-
dalma". Ugyanakkor az egyre erősebbé váló „új bensőségesség" esztétikai szem-
léletében az újítás többé nem elsődleges követelmény; a médiumok permanens 
forradalma helyett a mindenkori művészi Én hiteles önteremtése és identitás-
keresése válik a legfontosabb mozzanattá. A hetvenes évek végi, nyolcvanas 
évek eleji ú j identitásképzet a személyiség kulturális beágyazottságából, a kul-
turális örökség aktualitásából, az archetipikus mozzanatok mára vonatkozó je-
lentésgazdagságából indul ki. A regionális szellemi környezet impulzusait mint 
a történeti folyamatosság hordozóit szemléli. A szélsőségesen egyszemélyes meg-
nyilatkozásokat is történeti mozgásként fogja fel. A „transzavantgárd" alkotói 
felhasználják az európai kultúrtörténet motívumait, művészettörténeti előképe-
ket, képi toposzokat, ám ezeket teljesen individuálisan, saját személyükre vo-
natkoztatva, önkényesen értelmezik, önnön létük, művészi és metafizikai prob-
lémáik kifejezésére, mintegy „poetizálva" fogalmazzák újra. A közvetlen társa-
dalmi-politikai-ideológiai mozzanatok helyét a kultúrtörténet és a mítosz szub-
jektíve átlényegített metaforája foglalja el: Charles Simonds „kis népei" arche-
tipikus kulturális „viselkedésformákat" különböző mítoszteremtési kísérleteket 
testesítenek meg; a Poirier házaspár romjai, „kvázi archeológiai" feltárásai soha 
nem létezett városokat és életformákat sejtetnek, melyek kizárólag a művészi 
képzelet és önkény szülöttei, ám mégis „kulturális metaforái" a modern életnek 
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és gondolkozásnak, a mítoszról alkotott mai elképzeléseinknek. A „pszeudokul-
likus' ' tárgyalkotás, a személyre vonatkoztatott tárgyak, f ragmentumok, anya-
gok elrendezése és rögzítése rendkívül tág jelentéstartományokat ölelhet fel. Itt 
ismét a hetvenes évek alapvetően pluralista szerkezetét kell megemlíteni: 
ugyanis jó néhány művész tevékenysége átfedésbe került az „individuális mi-
tológiák" jelenségeivel, amint fokozatosan a szubjektív világértelmezés és poe-
t ikus-metaforikus világmagyarázat váltotta fel a kollektív-expanzionista társa-
dalmi utópizmust (pl. Joseph Beuys tevékenységében; vagy egészen más vonat-
kozásban Hermann Nitsch akcióiban és Arnulf Rainer „body art"-tal , perfor-
mance-művészettel és neoexpresszionizmussal is érintkező művészetében). 

Charles Simonds: Park-Modell-Fantázia I. (1974) 

A hetvenes évek harmadik harmadában hatalmas erővel tör felszínre az 
újfestőiség, mind az itáliai „transzavantgárd" művészeinek munkásságában, 
mind a német és osztrák, valamint holland „heftige Maierei" („durva festészet") 
képviselőinek művészetében, mind pedig a francia és spanyol „szabad f igurat i -
vitás" f iatal képviselőinek tevékenységében. Az Amerikai Egyesült Államokban 
ugyancsak megerősödnek az újfestőiség pozíciói. Ugyanakkor az amerikai fe j -
lődést erősen meghatározza a már a hetvenes évek közepén kialakult „Pat tern 
Painting" („mintafestés") néhány képviselőjének, mindenekelőtt Róbert Zaka-
nitchnak, Róbert Kushnernek, Susan Rothenbergnek, Kim MacConnelnek s a 
korábbi szigorú, reduktivista „hard edge"-ből kilépő Frank Stellának a művé-
szete. Az „újdekorativizmus" iskolái mellett egyre jelentősebb szerepet játszik 
az amerikai művészetben a különféle stílusokat szubjektíve egyesítő, temati-
kailag gyakran az abszurditást megcélzó „radikális eklektika" és a gyakran mo-
numentális hatású „szabad figurativitás" művészete (Malcolm Morley, Róbert 
Longo, Dávid. Salle, Julián Schnabel, Joe Zucker, Nicholas Africano). 

Míg az amerikai „újdekorativizmus" antiintellektuális, s tudatosan banali-
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zálja a festői dekorativitás európai tradícióit — így Matisse és a fauve-ok, illetve 
a szecesszió művészetét —, s tudatosan merít a hétköznapok talmi, ízléstelen 
„színességéből", addig az európai „újszubjektivizmus" és „újbensőségesség" itá-
liai, francia, német, osztrák iskoláit fokozott tradícióvállalás és neoromantikus 
historizmus jellemzi. Az itáliai „transzavantgárd", mely az 1979-es stuttgarti 
Europe '79 című kiállítással, majd pedig az 1980-as velencei biennálé Apertó-
jával vonult be a művészeti köztudatba, felfedezi magának a húszas évek elejé-
nek Neue Sachlichkeit-művészetét és neoklasszicizmusát, Picasso, Derain, Braque 
„klasszikus korszakát", Giorgio de Chirico, Carlo Carrd, Mario Sironi metafizikus 
és posztmetafizikus festészetét, Balthus és Marié Laurencin neo-manierizmusát, 
de éppígy mert az itáliai reneszánszból, a manierizmus és a barokk művészet-
ből, Poussin klasszikus kompozícióiból. A hatvanas években már jelentős szere-
pet játszó Mario Merz és Jannis Kounellis environment- és installációs művé-
szete még az „arte povera" és a konceptuális művészet problémakörével érint-
kezik; majd fokozatosan az „individuális mitológiák" poetizált történelemfelfo-
gása kerül előtérbe tevékenységükben. Merz „iglu"-installációiban a természe-
tes anyagok keverednek a „kulturális metafora" szubjektíve átértelmezett motí-
vumaival, s a természet kontra technika, illetve a reflektálatlanság kontra in-
tellektualizmus modelljei egy transzcendens világértelmezés hordozóivá válnak, 
amit a művész mintegy „átizzít", „átforrósít" a személyiségből fakadó kiapad-
hatatlan erő, energia, szenzualizmus által. Merz művei lüktető, élő, organikus 
lényekként önálló valóságot teremtenek, egyfajta organikus és komplex vilá-
got, amiben a művészi személyiség egyfajta kozmikussá fokozott energia forrá-
saként manifesztálódik. 

A hetvenes évek legvégétől Mario Merz és Jannis Kounellis festeni kezd, 
kapcsolódva az 1977—78 körül feltűnt fiatal festőnemzedékhez, Sandro Chia, 
Enzo Cucchi, Ernesto Tatafiore, Mimmo Paladino, Francesco Clemente, Nino 
Longobardi, Nicola de Maria művészetéhez. Achille Bonito Oliva az „újszubjek-
tivitásban", a múlt kulturális öröksége elfogulatlan és önkényes aktualizálásá-
ban, a legszemélyesebb, legintimebb képzetek archetipikus (kollektív-tradicio-
nális-szimbolikus) motívumokkal való összekapcsolásában és egy újfa j ta eklek-
tikában látja az itáliai „transzavantgárd" művészetének legfontosabb jellemzőit. 
A hatvanas és korai hetvenes évek naiv-heroikus expanzionizmusából kiábrán-
dulva, az evolucionista médiumelképzeléseket és a mindenáron való újítást el-
utasítva a „transzavantgárd" művészetében a művészi Én létélményének meg-
ragadása, a létezés egyszeriségének és ugyanakkor történetiségének kifejezése, 
az Én önmagára találásának megfogalmazása áll a középpontban. A személyhez 
kapcsolódó stílus, a „kézhez kötött" festői írás újraértelmezése révén a művészi 
Én legbelsőbb világának, vágyképeinek, esztétikai szerepjátszásának, fantázia-
képeinek, képzeleti „önkiélésének" közvetlen kiírását kísérlik meg a fiatal mű-
vészek. A „kulturális metafora" szellemi közegén áramoltatják át a legszemé-
lyesebb felismeréseket és létélményeket, egyfajta esztétikai szerepjátszás során 
mintegy magukra öltenek stílusokat, kifejezésmódokat — egy sajátosan késő 
XX. századi szubjektív historizálás jegyében. Olykor tudatos historizálás, más-
kor spontán eklektika, megint máskor a stílusmetaforán áttörő igazi, mély, ma-
gával ragadó drámaiság jelentkezik a „transzavantgárd" művészetben. A gro-
teszk hangvétel, a gyakori abszurd tematikai réteg sokszor elfedi az igazi küz-
delmet, az etikai kérdéseket, a művészi személyiség önteremtéséért, a történe-
lemhez való viszony bensővé tételéért, ú j értékek megragadásáért folytatott 
harcot. Oliva „nomád attitűdről" beszél, amennyiben a „transzavantgárd" mű-
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vész kalandozik a kultúrtörténetben, bárhol letáborozhat, bárhol megállapodhat, 
majd ismét más területekre vonulhat: mert mindenütt a jelen és a történelem 
viszonyát kutatja. Amikor a jelen gesztusait a múlt művészi formáira vetíti rá, 
kitágítja e gesztusok jelentésvilágát a történelmi tapasztalattal. Azt sugallja, 
hogy gesztusaink mögött ősi, archetipikus tartalmak rejtőznek. A nagy mítoszok 
és kultúrtöréneti jelképek, toposzok így személyes üzenetek közvetítőivé válnak: 
a jelen kultúrtörténeti pillanattá válik. 

A történelem és a művészi Én közötti párbeszéd, vagy inkább szenvedélyes 
vita tétje végső soron a művészet szabadsága és a személyiség hitelessége; a 
művészi én csakis a kultúrtörténeti folyamaton belül képes újrafogalmazni az 
egyénileg hiteles képet önmagáról, mégpedig úgy, hogy a maga legszemélyesebb 
megnyilvánulásait a kultúrtörténetben már egyszer megformált nagy jelképek 
ősi tartalmaira vetíti rá, idézetek és metaforák alakjában. 

A német, osztrák „heftige Maierei", a holland és spanyol neoexpresszioniz-
mus, a francia „szabad stílus" és „szabad figuráció" jó néhány megnyilvánulását 
is a szubjektív historizálás és a stílusmetaforák eklekticizmusa jellemzi. A sze-
mélyes létélmény előtérbe állítása és a kultúrtörténeti meghatározottságok, 
regionális sajátosságok fontosságának felismerése következtében mindenütt más 
művészettörténeti hagyomány válik aktualizálhatóvá. A nyugat-berlini és a 
kölni művészek számára mindenekelőtt Nolde, Kirchner, Max Beckmann mű-
vészete kínálkozik elsődleges forrásnak, míg az osztrák Űj Festészet fiatal kép-
viselői Oskar Kokoschka, Egon Schiele expresszív festészetét fedezik fel a ma-
guk számára. De mindenütt megfigyelhető a közelmúlt radikális átértelmezése 
is. A legfiatalabb német művészgeneráció tagjai, az ún. „Neue Wilde"-festők 
számára a hatvanas és hetvenes évek analitikus, objektivista, strukturalista ten-
denciái helyett, illetve az expanzionista „Gesamtkunstwerk'-koncepciók utópista 
programjával szemben Georg Baselitz, Márkus Lüpertz, Kari Horst Hödicke 
monumentális expresszionizmusa, drámai világlátása és mindenfajta általános 
érvényű modellt megtagadó, szélsőséges szubjektivizmusa tűnik az egyedül kö-
vethető útnak. Baselitz fájdalmasan önmarcangoló, a német történelem és a 
modern magány témáját feldolgozó, a gyötrelmes elesettséget örök állapotként 
ábrázoló képei már a hatvanas évek elején megelőlegezték a „Neue Wilde" mű-
vészetszemléletét. Baselitz ugyanakkor mindvégig filozofikus festő maradt. Mű-
vészetében a „nagy téma" mindig a festészet nyelvének kutatásával, az expresz-
szív tradíció tudatos felvállalásával kapcsolódott össze. Baselitz a modern, késő 
20. századi emberkép egyik legkomorabb megfogalmazója. 

Márkus Lüpertz festészetében még jelentősebb szerephez jut a művészet-
történeti tradíció újrainterpretálása. Nyomasztó, monumentális festményei tuda-
tosan választott művészettörténeti idézeteket szőnek bele a szubjektív kép-
világba. A „nagy téma" iránti igény nála is döntő mozzanat: a háború, a pusz-
tulás, a „mementó" motívumai egyrészt, a mámor, az ünnep, a dionüzoszi fék-
telenség, a mítosz felidézése másrészt olyan egységes és zárt témavilágot teremt, 
ami új értelmet ad a téma és kompozíció viszonyának. Lüpertz művészetében a 
komor, nyomasztó expresszivitás és a mediterrán tradíció északi interpretációja 
megdöbbentő egységbe olvad. Stabilitás, erő, földöntúli nyugalom, időtlenség 
együtt jelenik meg a zaklatottság és kiszolgáltatottság képzeteivel. Zárt forma 
romszerű töredékesség egyetlen kompozícióban forrad össze. A „nagy téma" 
klasszikusan zárt kompozícióban jelenik meg, melyet mégis belülről feszít szét 
az elemi indulat, a mitikus félelem, az ősi szorongás. 

Kari Horst Hödicke elegáns, Manet-t idézően visszafogott, frivol és hűvös 
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festészetében a késő 20. századi nagyvárosi lét kifejezése ölt testet. Sajátos 
„metropolis-festészet" az övé, egy komor asszociációkat tartalmazó hangulat-
piktúra, melyben a pillanatnyi érzések mögött történelmi emlékek villannak fel. 
Hödicke hűvös nyugalma az üresség apoteózisát teremti meg. A tovatűnő, ba-
nális életszituációk, pillanatfelvételek, ellesett semmiségek az örökkévalóság 
időtlenségébe merevítve jelennek meg, dermedt mozdulatlanságot és totális pasz-
szivitást sugallva. S a banális szituációk mögött, mintegy komor díszletként, 
feltűnik a nagyváros, konkrétan Berlin, melynek komor épületei, homlokzatai 
a múlt sötét emlékeit idézik. Hödicke tipikusan berlini festő, aki a városkép 
megszemélyesítésén keresztül a német történelem nyomasztó kérdéseit kapcsolja 
össze a századvég kilátástalanságának hangulatképeivel. Törékeny hangulatok 
ezek, a kecsesen lebegő Semmi zseniálisan rögzített pillanatképei, melyek bár-
mikor porrá zúzódhatnak a múlt mozdíthatatlanul súlyos, hatalmas kövein. 

Baselitz, Lüpertz, Hödicke művészetében a késő 20. századi expresszivitás 
és a történelmet faggató, önmaga ú j identitását kereső művészi személyiség ra-
dikális egocentrizmusa tör felszínre. A német történelem és a mítosz iránti ér-
deklődés határozza meg Anselm Kiefer intellektuális festészetét is. Kiefer a 
maga személyére vonatkoztatja a német történelem jelképeit, a kultúrtörténet 
toposzait, s az ősi, mitikus tartalmak aktualizálását kísérli meg. Kiefer festé-
szete, minden formai eltérés ellenére, szemléletében az itáliai „transzavantgárd" 
történelemaktualizáló felfogásához áll közel. 

A hetvenes évek végén felszínre lépő „Neue Wilde" generáció tagjaira általá-
nosan jellemző a szélsőséges expresszivitás, a képfelület érzékiségének fokozása, 
a tematizmus, a szubjektív Én-képzetek gátlástalan kivetítése, valamint a szub-
kultúra jelenségei iránti érdeklődés. Megdöbbentő nyíltsággal tör felszínre 
a szexualitás, az agresszivitás, a nagyvárosi neurózis mint képtéma. A politikum 
a hétköznapi élet közvetlenségével jelenik meg, melyben a szubjektív élmények 
pillanatnyisága és a szociális tartalom elválaszthatatlanul egybefonódik. Rainer 
Fetting, Helmut Middendorf, Salomé, Luciano Castelli a késő 20. század metro-
polisának „negatív mítoszát" fogalmazzák meg képeiken. Fetting lidérces fény-
ben megjelenő, monumentális aktjai, Middendorf tűzfalak felett lebegő, láng-
vörös égboltra hanyatló alakjai, Salomé perverz figurái, Castelli démoni kabaré-
hősei mind a nagyvárosi valóság sokkoló, monumentálissá növelt jelképei. 
A. R. Penck primitív firkálásokkal, ősi egyszerű jelekkel és a modern nagyváros 
anonim üzeneteivel teleírt képtáblái a szubkultúra jeleit és az archaikus művé-
szet rendkívül képszerű jelírását vegyítik, jellegzetesen mai tartalommal telítve 
az ábrákat. Jörg Immendorf brutális realizmusa tudatosan idézi a „Neue Sach-
lichkeit" negatív pátoszát, a rút abszolutizálását és a leleplező, kíméletlen veriz-
must. Immendorf is a német történelemmel foglalkozik műveiben, de míg Kiefer 
az európai kultúra nagy, ősi mítoszait idézi fel, s ezeken keresztül szemléli a 
német történelmet, addig Immendorf megfosztja a történelmet a mítosz mély-
ségeitől, s a banális helyzeteket abszolutizálja. Még fokozottabban fordul a 
banalitás felé Georg Jiri Dokoupil festészete, csakhogy nála az abszurditás Célé 
mozdul el a jelentés. Dokoupil képein irracionális lények, tárgyak jelennek meg, 
tudatosan primitív ábrázolásban, bárgyú rajzfilmekre emlékeztető motívumok-
kal keveredve. Abszurd humor és patologikus képzetek fonódnak össze az ag-
resszív színezésű képekben, melyekben a korlátozatlan fantázia a hétköznapi élet 
tárgyait, motívumait értelmezi át. 

Georg Jiri Dokoupil festészete az 1980-ban csoportként fellépő „Mühlheimer 
Freiheit" munkásságához kapcsolódik. A „Mühlheimer Freiheit" tagjai, Gerard 
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Kever, Walter Dahn, Hans Peter Adamski, Peter Bömmels, Gerhard Naschberger 
programszerűen hirdetik a minden irányba nyitott, semmiféle esztétikai rend-
szer által meg nem határozott, radikálisan szubjektív eklektikát. Műveikben 
a szabad képzettársítás szürrealista tradíciója a drámai önfeltárulkozás expresz-
szionista hagyományával, illetve a hetvenes évek újdekorativista törekvéseivel 
és a szubkultúra jelenségeivel él együtt. A „Mühlheimer Freiheit" csoport mű-
vészetében válik legnyilvánvalóbbá a radikális szakítás a hetvenes évek első 
felének intellektualista, konceptualista, médiumközpontú művészetfelfogásával: 
a homogén, egyetlen modell alapján értelmezhető, egy nyelvi struktúrát szigo-
rúan érvényesítő, reduktivista és személytelen, elanyagtalanító és antihistorikus 
műtípussal. A „Mühlheimer Freiheit" csoport tevékenysége 1980 után bontako-
zik ki, s az új évtized első felének művészetszemléletére jelentős hatást gyakorol. 

Ugyancsak a hetvenes évek legvégén bontakozik ki az osztrák Űj Festészet. 
Alkotásait „a forma expresszivitása, a szín hangulati értéke és egy újfaj ta tar-
talmiság jellemzi" Wilfried Skreiner művészettörténész szerint. A „Mühlheimer 
Freiheit" csoport tagjaival egyidős fiatal osztrák művészek az expresszionista 
hagyomány mellett a regionális osztrák—itáliai barokk tradíciót is magukénak 
vallják. Nem jelentkezik Ausztriában a nagyvárosi szubkultúra jelenségének 
beemelése a művekbe; inkább a befelé figyelő, csendesebb, meditatívabb han-
gulatfestészet válik meghatározóvá. Erwin Bohatsch sötét, hangulatgazdag, ter-
mészeti élményekre emlékeztető, primitív figurativitású képet inkább áz itáliai 
transzavantgárd egyes jelenségeihez, mintsem a berliniek agresszív metropolis-
képeihez állnak közel. Alfréd Klinkan művészettörténeti idézeteket szubjektíve 
újrafogalmazó, szellemes és frivol képeit a felszabadult fantázia és a történe-
lemhez való személyes viszonyt tematizáló, gátlástalan eklektika jellemzi. 

Siegfried Anzinger, Hubert Schmalix, Alois Mosbacher expresszív festésze-
tében az emberi alak létállapotokat, ősi tartalmakat, a világhoz való viszony 
archetipikus jelképeit testesíti meg. Ez a festészet a képet az egyén közvetlen 
önkifejezéseként szemléli, ám a közvetlen önfeltárulkozás formái már meg-
formált képi toposzokra, „ős-képekre" vetülnek rá. Az expresszionista festészet-
ből átvett idézetek a barokk patetikus formáival fonódnak össze: a művészi 
személyiség a festés folyamatában a múlthoz való viszonyát formálja meg. 
A művészi Én csakis ezen a kultúrtörténeti idézetekből kialakított kontextuson 
belül képes kifejezni létélményét. A művészettörténeti utalások szubjektív át-
iratban jelennek meg: ezáltal az ősi képi toposzok tartalma rárakódik a szemé-
lyes gesztusok jelentéseire, kitágítja ezek asszociációit. 

A nyolcvanas évek kezdetének meghatározó jelensége a hetvenes évek har-
madik harmadában kibontakozó transzavantgárd művészet. Nem tárgyaltuk a 
posztmodern építészet szemlélet- és ízlésformáló szerepét, ami nélkül a transz-
avantgárd művészet eklekticizmusa és szubjektív historizmusa elképzelhetetlen 
lett volna. Mind a posztmodern építészet, mind a transzavantgárd művészet 
alapvetően a hatvanas és korai hetvenes évek avantgárd kultúrafelfogásának 
válságára reagál. Az analitikus szemléleten alapuló, elvont modellekben gondol-
kodó, a történelem iránt közömbös, médiumközpontú és expanzionista művészet 
a hetvenes évek közepére kifáradt, mert az expanzionizmus lehetőségei megvál-
toztak, s az elszemélytelenített, elanyagtalanított, a történeti folyamatból ki-
emelt műtípusok nem voltak képesek személyes üzeneteket közölni. A hetvenes 
évek közepén kezdődő válság újra a kultúrtörténet felé fordította a művészek 
érdeklődését. A történelem úgy jelent meg, mint az aktualizálható jelképek, 
mítoszok, toposzok tárháza. Az egyenes vonalú, logikus, racionális fejlődés mo-
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delije helyett a regionális, konkrét, egymással párhuzamosan alakuló, autonóm 
és történeti szituációk váltak fontossá. Az új művészet a jelent a történeti folya-
mat részeként tételezte, s a jelen pillanatot kultúrtörténei pillanatként értékelte. 
A szigorú programok alapján felállított reduktivista műmodell helyett a szemé-
lyes létélményt a kultúrtörténeti utalásokkal kitágított eklektikus műmodell 
váltotta fel. A személyes identitás megfogalmazása központi mozzanattá vált a 
hetvenes évek végén. 

A szenvedélyes gesztusok, az elszabadult agresszivitás, a sokkoló nagyvárosi 
tematika, a szubkultúrák zajos bevonulása a művészetbe, az érzékiség tobzódása 
az újra felfedezett festészetben, a harsány és gátlástalan egocentrizmus éppúgy 
ennek a kusza átmeneti állapotnak a kísérőtünete, mint a befelé forduló medi-
táció, a történelem iránti fokozott érdeklődés, a mítosz és a kultúrtörténet ak-
tualizálása, az ősi, archetipikus képzetek felidézése a művészettörténeti utalá-
sokon keresztül. A nyolcvanas évek pluralizmusa a hetvenes évek pluralizmu-
sából nőtt ki, azt radikalizálta. A transzavantgárd művészetszemlélet az avant-
gárd gyermeke — ezt nem is tagadja meg soha —, s mint minden gyermek, 
lázad az apa ellen. Alapvetően mégis az avantgárd „kisebbségi alternatíváját" 
viszi tovább, Achile Bonito Oliva kifejezésével élve, csakhogy a kisebbség a 
nyolcvanas évekre egyetlen személyre csappant: a művészi személyiségre. Az 
avantgárd „kisebbségi alternatívája" mozgalmakat teremtett, s expanzióra töre-
kedett: a társadalom közvetlen átalakításának jegyében. A transzavaiitgárd 
„egyszemélyes alternatívája" többé nem mozgalmakban lép fel, mert nem lát 
lehetőséget az expanzióra: a társadalom közvetlen átalakítása helyett a kultúr-
történeti allegóriák személyessé tételén fáradozik. Keresi a múlt kultúrájában 
mindazokat az ősi jelképeket, melyek a mi mai létünket összekapcsolják a múlt 
nagy emberi tapasztalataival, a mítoszokkal, a megváltás mitikus történeteivel. 

Gerhard Richter műve (1977) 
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