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• A futurizmus alapító kiáltványának centenáriuma alkalmából összeállított 
kiállítás 2009. júniusában, a párizsi Pompidou Központ és a római Scuderie 
del Quirinale után, Matthew Gale kurátor irányításával megérkezett a lon-
doni Tate Modernbe. A Pompidou Központ és Didier Ottinger koncepci-
ója volt, hogy újragondolja az itáliai mozgalom képzőművészeti törekvése-
inek értelmezési lehetőségeit, és az évtizedekig kényesnek hitt avantgárd 
irányzatot abba a centrális pozícióba helyezze vissza, melyet az első világhá-
borút közvetlenül megelőző években betöltött. A rehabilitáció azonos fon-
tosságot tulajdonít a filológiai hitelességű rekonstrukciónak és a hatástörté-
neti irányok feltárásának. A központi teremben azoknak a műalkotásoknak 
a jelentős részét gyűjtötték össze, melyek eredetileg 1912 februárjában, az 
első futurista képzőművészeti kiállításon szerepeltek a párizsi Bernheim-
Jeune & Cie galériában, két évvel azután, hogy Umberto Boccioni, Carlo 
Carrà, Luigi Russolo, Gino Severini és Giacomo Balla aláírásával meg-
jelent a Futurista festők technikai kiáltványa. „Az élő művészet az őt körül-
vevő életből merít” — hirdeti a manifesztum, és a fizetett kritikusok, akadé-
mikusok, archeológusok elvárásainak kielégítése helyett meghirdetik a nagy-
városi éjszaka láztól fűtött alakjainak, a bonvivánoknak, a kokottoknak és 
az abszintivóknak az idejét, a tengeralattjárók matrózának és a repülőgé-
pek pilótájának bátorságát. Híveiket a múlt, a harmónia és a jó ízlés lerom-
bolására buzdítják. A centenáriumi kiállítás egyik főszereplőjének tartott 
Umberto Boccioni bronzszobrának, A térbeli folytonosság egyesített formá-
inak (1913) sétáló alakja úgy szántja keresztül a teret, mintha a széllel har-
colna, a visszahúzó erőkkel küzdő test kidomborodó izmai és csontjai a vál-
lakból és lábszárakból kiálló szárnyakká nőnek.
Annyira kézenfekvő a múzeumok lerombolását szorgalmazó mozgalomnak egy 
tekintélyes múzeum falai által végrehajtott kanonizációjában rejlő paradoxon, 
hogy a kurátorok inkább az ellentmondás felnagyítására, mintsem leplezésére 
törekedtek: egy külön, önálló termet szenteltek Filippo Tommaso Marinetti 
1909. február 20-án a párizsi Le Figaro címoldalán megjelent alapító kiáltvá-
nyának. A szöveg jelentőségét valóban nehéz lenne túlbecsülni, a ma is eleve-
nen ható írás nemcsak a futurizmusnak és egy műfajnak, de az avantgárd egé-
szének születését is jelöli. A kiáltvány műfaja — bár irodalmi értékelhetősége 
sokak által vitatott — az alkotási folyamattal azonos szintre emeli a szerzői 
önreflexiót: a transzparens másság kihirdetésének következménye az (értel-
mező) kritikusok szerepének leértékelődése.
Az 1912-es első futurista kiállítás anyagából most megtekinthető műalko-
tások jelentősebb darabjai szemléletesen példázzák az első avantgárd irány-
zat által útjára indított nagyhatású kezdeményezést a művészetek közötti 
párbeszédre. Ez a törekvés áll annak hátterében, hogy a művészek jelentős 
része több művészeti ágban is alkotott, például a színházi alkotók (Prampolini, 
Depero) képzőművészként is jelentősek,1 vagy az íróként és költőként magának 
nevet szerző Marinetti az előadó művészet területén is jeleskedett. A wagneri 
Gesammtkunstwerk hagyományait kreatív módon továbbgondolva azonban 
nemcsak a művészeti akciókon dolgoztak együtt költők, zeneszerzők és zené-
szek, képzőművészek, színész- és táncosnők, de a művészetköziség a költé-
szet (képvers/hangköltészet) és a képzőművészeti alkotások egyes darabjait is 
jellemezte. Carlo Carrà A hangok, zajok és szagok festészete (1913) című kiáltvá-
nya — melyben felhívja a figyelmet saját, a Tate kiállításán is szereplő festmé-
nyére, az Anarchista Galli temetésére (1910–1911) — a képzőművészet megúju-
lásának lehetőségeként ajánlja a szinesztéziák fontosságát. Említett festmé-

1 A futurizmus színházi törekvéseinek néhány jellemző sajátosságáról ld. Benkő 
Krisztián: Az übermarionett-től a plasztikus balettig (Gordon Craig és az olasz futurista
színház) Theatron, 2008. tavasz-nyár, 111-129. o.

Helyet kapott még a kiállítótér egyik szegletében az 1980-as Velencei Biennálé 
lengyel pavilonjában kiállított Embriológia című alkotás is, mely bábra emlékez-
tető összevarrt zsákokból áll. „Pattanásig feszülnek, vagy szét is hasadnak a 
kibukni készülő belső élettől.”10

A rongyplasztikák a lengyel Tadeusz Kantor műveitől Grotowski szegény szín-
háza kapcsán az olasz arte povera-ig, nem utolsó sorban a fogyasztói gondol-
kodástól való elfordulást is szimbolizálják. Az őket felépítő rost önmagában is 
erőt hordoz, mint „minden, ami megszámlálhatatlan mennyiségű, egymással 
együttműködő elemből épül fel”.11

Andrzej Oseka a mai világ szervetlen képződményeivel (plexiüveg, műanyag, 
alumínium) állítja szembe Abakanowicz szerves anyagait, melyek állandóan 
fejlődnek, változnak a művésznő belső ösztönei, ereje által.12 Munkái, mint 
Sartre La Nausée című műve főhősének tapasztalata a gesztenyefa gyökerei-
ről, „vannak”, mint minden létező; megfoghatatlanok, meztelenek, brutálisak, 
bizonyos fokig illetlenek. 
A fordulópontot a fém (Katharsis című munkája az észak-itáliai Cellében) és 
a kő (Negev, Jeruzsálem) használata hozza Abakanowicz művészetében, egy 
olyan anyagé, mely tartósabb az emberi életnél. Ezeknek a munkáknak a lét-
rejöttét a művésznő a következő felismerésére vezeti vissza: „az állandó moz-
dulatlanság erősebb, mint a változás”.13 Az ezredfordulón készült acél és alu-
mínium lényei közül — melyeknek szembeszökő ismertetőjegye a hangsúlyos 
hegesztésvonal — az Artur király udvara, a Cor-Ten páncél, a Nagy szárnyú légy, 
a Mutáns és a Fej címűek szerepeltek a tárlaton.
A munkák együtteséből monumentalitás árad. Óriási energia, melyet sem a 
háború utáni belső emigráció szorítása, sem a lengyel avantgárd művésze-
tében és a fennhatóságot tagadó második nyilvánosságban gyökerező új 
generáció lendülete nem magyaráznak. Egy nyelv előtti artikuláció darabjai 
Abakanowicz művei, melyek a közvetlen érzékiség útján éppúgy megközelíthe-
tők, mint intellektuálisan. 

10 Néray Katalin, In: Magdalena Abakanowicz, 1988. 8. oldal.
11 Magdalena Abakanowicz In: Magdalena Abakanowicz, 1988. 33. o.
12 In: Magdalena Abakanowicz, 1988. 60. oldal.
13 In: Magdalena Abakanowicz, 1988
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Gyerekek, 1998–2007, 90 db kerámia figura; © fotó: Dario Tettamanzi
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nyén Carrà elképzeléseihez hűen ordítanak a „pirrrrrrros” színek, hogy  
„fülsiketítő” zenebonává avassák a festmény hatását. A dinamizmus, örvény-
lés, tekergés, hullámzás megrohanja az érzékeket, miközben a kép az olasz 
futurizmus egyik fontos ideológiai hátterére is rámutat. Gino Severini hatal-
mas töredékekből összeálló „kirakós játékát”, az eredeti párizsi tárlaton legna-
gyobb szenzációt kiváltó Pan-pan táncot (1909–1911) „muzikális festmény”-nek 
nevezte, és a tánc témája arra is alkalmat adott számára, hogy a mozgás síkra 
képezésének elérése érdekében a performansz művészet kísérleteit is tanul-
mányozza. Az alakok lelki élete egybemosódik környezetükkel, rendkívül élénk 
színek jellemzik, melyekből összeállnak a hullámzó és körben forgó nők és 
pezsgőző férfiak, a káprázat a fények, zajok, mozgások összjátékának érze-
tét kelti.
Az olasz futurizmus Európa-szerte kifejtett hatását és korabeli megítélésé-
nek ellentmondásosságát a kiállítás nemcsak az első nyilvánosságot kísérő 
hisztérikus megnyilvánulások felelevenítése, de a futurizmus és a vele pár-
huzamosan működő avantgárd irányzatok (a francia kubizmus és orfizmus, 
a brit vorticizmus, az orosz kubo-futurizmus) viszonyának, kölcsönös egy-
másra hatásának bemutatása által is szemlélteti. A vorticizmus (a szó Ezra 
Pound alkotása a örvény jelentésű ‘vortex’ szóból), Robert Delaunay, David 
Bomberg, Wyndham Lewis, Christopher Richard Wynne Nevinson min-
denekelőtt rivalizálni próbáltak Marinetti körével. Az orosz avantgárd képvi-
selői, David Burliuk, Velimir Klebnyikov, Alekszej Krucsenyik, Vlagyi-
mir Majakovszkij, Mihail Matyusin, Kazimir Malevics a futurizmus és 
a kubizmus ötvözésével alakították ki saját „kubo-futurizmus” elnevezésű 
művészi technikájukat, és valóban, a futurista képzőművészek legszorosabban 
a párizsi kubistákkal működtek együtt. Izgalmas felfedező munkát kínál a két 
irányzat közötti kölcsönhatások végigkövetése a bemutatott műveken keresz-
tül: Braque, Picasso, Léger csendéletein kezdetben meghatározó volt a 
barna és szürke szín, míg a futuristák harsány színeket használva törekedtek 
a szimultaneitás, a dinamizmus és az új szépség, a sebesség leképezésére.  
Az 1912-es futurista kiállítást követően a kubisták élénkebb, a futuristák 
viszont visszafogottabb színekkel kezdtek el dolgozni, a kubisták felfedezték 
maguknak a tánc és a sport témáit, Gino Severini pedig példaszerűen olyan 
csendéletet alkotott, melyen a párizsi kubisták papier collé technikáját is alkal-
mazta, amikor — Picassóhoz hasonlóan — a firenzei futurista Lacerba folyóirat 
egy lapját is belekomponálta műalkotásába.
A centenáriumi „show” megálmodói számoltak a futurizmus vélt vagy valós 
nemi előítéleteivel is, így a látogatók megismerkedhetnek több, az irányzat 

hatása alá került női művésszel, az orosz Sonia Delaunay-val és Natalia 
Goncsarovával vagy a francia Valentine de Saint-Point-nal, a Futurista nők 
kiáltványának szerzőjével is. A tárlat érdekessége Jeff Mills hang- és fényins-
tallációja: a zajok és az ipari hangzásvilág iránt olyannyira elkötelezett olasz 
futuristák — gondoljunk csak Luigi Russolo kiáltványára A zajok művészetéről 
(1913) — egyik legfontosabb hatása a zenében figyelhető meg, a mára szinte 
követhetetlenül sok irányban elágazó és virágzó elektronikus zene meghatá-
rozó elődjeként tartják számon a mozgalmat, erre helyez hangsúlyt az ameri-
kai autógyártás fellegvárából, Ditroitból indult techno-DJ, Jeff Mills kompozí-
cióinak szerepeltetése.

„A költők azt hangoztatják, hogy a versek voltaképp dalok. De nem énekelnek, 
hanem írnak.
Azt hangoztatják, hogy a verset nem olvasni, hanem szavalni kell. De nem sza-
valnak, hanem publikálnak.
A költeményt, ahelyett, hogy eldalolnák vagy elszavalnák, leírják és kinyomtatják. 
S a költészet ezzel semmit sem veszített.”

(Ulises Carrión: Egy új művészet, a könyvkészítés)

• Marschall McLuchan: A Gutenberg-galaxis. A tipográfiai ember létrejötte című 
művében régen megjósolta a papíralapú könyvek és a nyomtatás, ill. az írásbe-
liség korszakát szimbolizáló ún. Gutenberg-galaxis végét. Az információs-vizu-
ális társadalomban valóra válni látjuk a jóslatot: digitalizált életünkben az olva-
sás iránti igény drasztikus visszaesése tapasztalható, haszonelvű mentalitá-
sunk folytán az olvasásra fordítható idő egyre kevesebbnek tűnik, az elekt-
ronikus könyvkiadás, a világhálón ingyenesen elolvasható könyvek terje-
dése és a nyomtatás nélküli kiadványszerkesztés a hagyományos könyvkiadás 
számára bizonytalan jövőt ígér. Az interaktív médiumok térhódítása mellett a 
tradicionális, papíralapú könyv létjogosultsága szinte megszűnni látszik.
A technika rohamléptékkel halad arrafelé, hogy ha nem is megsemmisítse, leg-
alábbis átformálja a történelem és a kultúra több évezredes eszközét, a köny-
vet. Pedig számos kutatás számolt már be arról, hogy a képernyőn látható 
szöveg követése jóval kisebb megértést tesz lehetővé, nem beszélve az elmé-
lyülést feltételező olvasás élményének hiányáról. Könyveinket a polcon a 
borító, a gerinc alapján keressük-találjuk meg, a könyv tartalma a könyvköntös, 
a betűtípus, a látvány által épül be a tudatunkba, szinte azonossá válik azzal. 
Ezért tapasztaljuk oly sokszor, hogy egy szeretett könyvünk következő kiadása 
elutasítást vált ki belőlünk.
A könyv nem pusztán a szöveg nyomtatott változata, hanem elsősorban fizi-
kailag létező tárgy. És mint ilyen — megfelelő kialakítással — iparművészeti, 
design-alkotássá válhat. Az igényesen kialakított könyv legfőbb ismérve a tar-
talom és a forma harmonikus egysége, amit — ha egy könyvet kézbe veszünk — 
azonnal megérzünk. A könyv nem pusztán a lapok, oldalak összessége, hanem 
egy azokból felépülő sajátos struktúra, autonóm, önálló világot teremtő egyedi 
mű. Ebben a művész sajátos kézjegyét hordozó egyedi szerkezetben az ará-
nyok, a színek, a ritmus, a dinamika, a vonal- és formakezelés, a dekorativi-
tás, a fény-árnyék hatások, a térbeliség, a felületkezelés mind éppúgy szere-
pet játszik és egységes kompozíciós rendszert alkot, mint bármely más művé-
szeti műfajban.

Garami Gréta

� Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest
� 2009. június 9 – június 30.

Christopher Richard Wynne Nevinson
The Arrival, 1913, olaj, vászon, 76,2 x 63,5 cm
© Tate. A művész özvegyének ajándéka, 1956; © fotó: Tate Photography
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