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Nem sok embernek adatik meg, hogy megérje a kilencvenedik születésnapját.  

Az még ritkább, hogy valakit olyan megtiszteltetés érjen, hogy Bécs egyik legje-

lentősebb, kortárs művészettel foglalkozó múzeuma ünnepelje. Az 1919-es szü-

letésű, karintiai származású Maria Lassnignak ráadásul a kettő együtt sikerült. 

Miért éppen a „kilencedik évtized”? Mert az osztrák művésznőnek ez az időszak 

hozta meg végérvényesen az átütő, nemcsak hazai, hanem nemzetközi sikert 

is. Művészetében egyértelműen ezt a korszakot tartják a legjelentősebbnek, bár 

munkásságát már a negyvenes években — közel hetven éve — kezdte.

A kilencedik évtized képei már önmagukban is elgondolkodtatóak, felkeltik az 

ember figyelmét. Ha némi háttérinformációval rendelkezvén belegondolunk,  

a szemünk elé táruló műveket egy nyolcvanas éveiben járó művésznő festette, 

még különlegesebbnek érezzünk ezen alkotásokat. Gondoljunk csak bele, melyi-

künk nagymamája festené le önmagát provokatív pózokban, anyaszült mez-

telenül, vállalván egy nyolcvanas éveiben járó test minden „szépségét”? A leg-

több nyolvcvanas nagymama valószínűleg mélységes felháborodással nézné 

végig kortársa kiállítását. A kontrasztot tekintve még jobban kitűnik az osztrák 

ruhaként felöltött népviselet konfrontálódása 

nyilvánvalóan nemcsak az idegenszerűség elfo-

gadását, hanem a biztosnak tekintett értékek 

felülírását is magával hozza. Az interperszoná-

lis aktusokat vizsgáló, a különböző társadalmi 

helyzetű emberek közötti párbeszédet előse-

gítő művészi projektek inkább Helmut Kandlra 

jellemzőek (bár ilyen nyílt, talán nem is tuda-

tos és számomra kissé felelőtlen, mert gyere-

keket „használó” szembeállítást egyik korábbi 

alkotásán sem alkalmazott), Johanna Kandlt 

viszont elsősorban a furcsaságok, a jelentés-

vesztett régi és új rituálék érdeklik. Az utóbbi 

években számos ilyen „rácsodálkozó” film 

készült a mára inkább turistalátványosságnak 

eladott, különös népi hagyományokhoz kapcso-

lódó falusi ünnepségekről, a május elseji felvo-

nulások különféle szertartásairól vagy a husza-

dik századi vallásos zarándoklatokat jellemző 

bizarr aktusokról. 

A 2005-ben megünnepelt Einstein-évre a  

páros egy fikción alapuló utópisztikus filmet 

készített. Az Ajnštajn, Novi Sad azon a tényen 

alapul, hogy Einstein és Mileva Marić kapcsola-

tából még házasságuk előtt, 1902-ben kislány 

született, akinek további sorsa máig ismeret-

len. A film első részében a páros azt fontolgatja, 

hogy a gyereküket a jövőbe, huszonkét évvel 

későbbre transzponálják (relativitáselmélet!),  

a második rész pedig valós és manipulált doku-

mentumfilmeket felhasználva 2008-ban ját-

szódik. Az amerikai tévék oknyomozó-ünnepi 

összeállításainak nyelvezetét alkalmazó film 

Nada Novaković 85. születésnapjára készült, 

aki Tito halála után a Balkáni Egyesült Államok 

elnöke lett. Nada nyilvánvalóan a jövőbe kül-

dött közös gyermek, Lisserl, aki pillangóhatást 

kiváltó megjelenésével (bár ezt Edward Lorenz 

fedezte fel 1961-ben) megváltoztatta a balkáni 

térség történelmét. A korábbi Jugoszláviát, Bul-

gáriát, Albániát és Romániát összefogó állam 

elnöke békét és boldogságot, egy működő szo-

cializmust adományoz népének, ahol az embe-

rek meglehetős jómódban, ünnepléssel és sza-

badidős tevékenységekkel töltik mindennap-

jaikat. A korabeli tömegmédiából átvett, már 

létrejöttükkor manipulált képek (integető fiata-

lok, a „minden rendben van” állapotát sugárzó, 

pozitív termelési riportok) újabb manipuláci-

ója a média felelősségére, a tömegtájékoztatá-

son megszűrt információk valóságtartalmának 

kétségességére hívja fel a figyelmet. Emellett 

szomorúan mutat rá arra is, hogy a nyugodt 

felszín mögött forrongó indulatok, a hatalmi 

okokból gerjesztett etnikai feszültségek és 

politikai szembenállások a második világháború 

óta a legnagyobb európai háborúba sodorták 

a „testvérnépeket”. Annak mindenesetre meg 

csak csendben örüljünk, hogy a Balkánon utaz-

gató osztrák páros minket nem vett föl a nagy 

fikciós egyesült állam térképére. 

Maria Lassnig
Das neunte Jahrzehnt; részlet a kiállításról

Önarckép macskával, 2000; Homokóra, 2001; Az élet minősége, 2001
Fotó: MUMOK, Lena Deinhardstein
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festőnő hihetetlen szellemi frissessége, pro-

vokatív művészi aktivitása. Nem is beszélve 

a tömény iróniáról, szinte már szarkazmusról, 

amely műveiben jelen van.

Sokan, sokszor ábrázolták már az öregedést,  

az emberi test mulandóságát. Láttunk már 

számtalan ráncos, löttyedt testet, mégis más 

mindezzel egy ténylegesen magas kort megélt 

ember alkotásain, önarcképein keresztül szem-

besülni.

Lassnig „Körperbewusstseinsmalerei”-ja már 

pályája elején, a negyvenes években kezdődött. 

Állítása szerint megunta a természet analitikus 

ábrázolását, és egy új realitás kutatásába kez-

dett. A keresett valóságot végül saját magában, 

illetve saját magán, tulajdon testén találta meg. 

Ezért is láthatunk legutóbbi munkái között szá-

mos önarcképet. Önmagának kedvelt modellje, 

hiszen mivel is tudná jobban kifejezni művészeti 

hitvallását, mint saját lényével. A vibráló színek, 

a lendületes vonalvezetés mind a művésznő tes-

tét körülvevő, testével kapcsolatos érzéseiből 

fakadnak. Saját magán kívül szívesen ábrázolja 

még ismerőseit, szomszédait, szintén meztele-

nül, ironikus, provokatív pózokban. Ne számít-

sunk gusztusos testek látványára. 

A test és környezetének kapcsolata már évek 

óta foglaltkoztatja Lassnigot, mégis több évti-

zed aktivitása kellett a kiteljesedéshez. Az leg-

utóbbi évek munkáinak színei letisztultabbak, 

kontúrjai egyértelműebben definiálhatóak.  

A figurális ábrázolás jelentős szerepet játszik, 

hol többé, hol kevésbé interpretálható formában. 

Konkrét ember-, illetve állatábrázolásai közé 

néhol groteszk torzókat vegyít. 

Kilencven évesen, több évtizednyi alkotói 

munka után könnyen előfordulhat hogy az 

ember saját művészetét eklektikussá teszi, 

önmagát kezdi ismételgetni. Ez a jelenség 

Lassnignál azonban nem tapasztalható, mint 

már említettem, számára éppen az utóbbi évek 

alkotásai hozták meg az átütő sikert. Az örök 

téma mindig más megfogalmazása, a test és 

annak mindennemű kapcsolata a világgal tár-

sadalompolitikai jelentőséget is kölcsönöz a 

karintiai festőnő művészetének. Habár aktí-

van nem vett részt semmilyen nemű feminista 

mozgalomban — pedig a hetvenes években 

lett volna rá alkalma —, képein mégis draszti-

kusan megjelenik a konvencionális társadalmi 

szerepek kritikája, a női identitást érintő köz-

helyek bírálata. Ruhátlan nőalakjai ki van-

nak szolgáltatva a szemlélődőnek, mint a sze-

gény felszolgálólány Folies-Bergère bárjában 

(Edouard Manet, 1882). Gondolatban hasonlít-

suk csak össze az előbb említett képet Lassnig 

Mehlspeisenmadonnájával (2001). A párhu-

zamok egyértelműek, több mint száz év ide 

vagy oda. A póz egyezik, a nő kívülállósága és 

magánya egy és ugyan az, csak a tálalás vál-

tozott. Az osztrák alkotót az első olyan nők 

Maria Lassnig
Das neunte Jahrzehnt; részlet a kiállításról
Esküvői fotó, 2007–2008; Az imádat, 2008
Fotó: MUMOK, Lena Deinhardstein
© MUMOK

Maria Lassnig
Ádám és Éva almával, 2003, olaj, vászon, 200 × 150cm
Magángyűjtemény, London
© Maria Lassnig
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között tartják számon, akik testüket, akármi-

lyen is legyen, művészetük központjába állí-

tották. Alkotói munkássága kezdetén ezzel a 

szemléletével jóval túlmutatott kora művé-

szetén. Lassnig emberalakjainak sajátossága 

még — a félreismerhetetlen színvilágon kívül —, 

fejei mindig csupaszok. Így lesznek a haj nélküli, 

öreg nőalakok még kifejezőbbek. 

A meghökkentő, öreg, kövér alakok mellett 

azonban fiatal, idillikus ábrázolásokat is talá-

lunk az utóbbi évek munkái között. Lassnig 

húszas éveinek emlékeibe merülve festette 

meg Adam und Eva szériáját, ahol nyoma sincs 

a naturalista szarkazmusnak. Az első ember-

pár ábrázolása különböző körülmények között 

álomszerű gyengédséget sugároz. A művész-

nőnek, elmondása szerint, élete során túl kevés 

gyengédségben volt része, s ez meglehetősen 

érezhető egyéb alkotásain. Ádám-Évás képcik-

lusa leginkább ennek a megálmodott gyengéd-

ségnek a manifesztációjaként értelmezhető. 

Az idősödő, szinte fenyegető öregedő tes-

tek nagy kontrasztban állnak az emberpár fia-

tal, rózsás bőrével, amelyben kevésbé érezzük 

jelenvalónak az alkotót. 

Lassnig nemcsak az emberi testek ábrázolásá-

val kísérletezett lelkesen, hanem az ember és 

különböző anyagok kapcsolatával is (így például 

ember és fólia). Borongós, fóliás képeit, amelye-

ket a karintiai pincéje után „Kellerbilder”-ekként 

tartanak számon, egy celofánba csomagolt gyü-

mölcs ihlette. Itt is nyilvánvalóak az ironikus 

párhuzamok — fólia és ember, fóliába csomagolt 

gyümölcs mint a társadalom kedvelt fogyasz-

tási cikke.

Számtalan műve közül mégis talán önarcké-

pei a leginkább figyelemreméltóak. Mezte-

len kokettálása egy tengerimalaccal, provoka-

tív együttese egy békával, több mint nyolcvan 

évesen, vállalva egy elhaló test realista és egy-

ben expresszionista ábrázolását, valóban elgon-

dolkodtató. Lassnig már a hetvenes évek elejé-

től kezdve ábrázolta magát különböző állatok 

társaságában. Ezeket a képeit gyakran kettős 

önarcképként interpretálják. Saját magát mindig 

érző lélekként, míg az állatokat kívülről szem-

lélt lényekként adta vissza, talán ezzel is utalva 

az emberi kettőségre, az ember külső és belső 

világa közötti különbségekre.

A kilencedik évtizedben természetesen a halál 

gondolata is állandó témává válik. A válasz-

tott tárgyak önmagukért beszélnek: önarckép 

homokórával, pisztollyal. Nem véletlen, hogy 

pisztolyos önarcképe lett a bécsi kiállítás rek-

lámarca. Az alkotás már címében is kifejező,  

Du oder ich (Te vagy én, 2005). Meztelen, idős 

ülő nő, két pisztollyal a kezében. Egyiket a fejé-

hez tartja, másikat a szemlélőre szegezi. Bécs 

utcáinak minden szegletéből ez a fenyegető, 

megöregedett, nagymamaként nehezen inter-

pretálható idős nőalak figyel minket. 

Maria Lassnig
A létezés három formája, 2004, olaj, vászon, 126 × 205 cm

Courtesy Maria Lassnig und Galerie Hauser & Wirth, Zürich, London
© Maria Lassnig

Maria Lassnig
Te vagy én, 2005, olaj, vászon, 202 × 155 cm

Friedrich Christian Flick Collection
© Maria Lassnig
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