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Vékony Délia

iski Kocsis Tibor 
Supernatural  
című kiállítása
• Kortárs Művészeti Intézet, Dunaújváros

• 2010. június 25 — július. 31.

• Az ICA-D-be, az — érthetetlen módon angol nevet viselő — Dunaújváros Kor-

társ Művészeti Intézetbe ingyenes buszjáratok indulnak Budapestről. A gesztus 

elegáns és nagyvonalú, e sorok írója is reményekkel telve szállt fel a tiszta és új 

távolsági buszra, hogy eljusson iski Kocsis Tibor kiállításmegnyitójára. Az elvá-

rásokkal teli megérkezés azonban lehangolóra sikerült: a busz egy főút melletti 

— akkor még omladozó falú — épület előtt állt meg, mely egyaránt magában hor-

dozza a szocreál és a 90-es évek posztmodern építészetének tökéletlenségeit.1

Bár az intézmény belső termei és pincéje igényesen és izgalmasan kialakított 

kiállítóterek, amelyek képesek a megfelelő módon kihangsúlyozn iski Kocsit Tibor 

letisztult, precíz és elegáns alkotásait, a termek között elhelyezett büfé, amelyen 

a megnyitó alkalmával át kell gázolni a füstön és a borszagon, pillanatok alatt 

olcsó diákkocsmává alakította át az elvileg prominens intézményt. 

De ha már sikerült bejutunk a kiállítótérbe, ott a korábbi kellemetlen élmények-

től megszabadulva egy olyan filozofikus és meditatív képi világban merülhettünk 

el, mely izgalmasan ötvözi a keleti alapú spirituális filozófiát a nyugat vizuális 

eszközeivel és képi élményeivel. A kiállítás címe Supernatural, azaz természet-

feletti, isteni, transzcendens: iski Kocsit Tibor a város és a természet formáit, 

motívumait használja fel ennek a gondolatkörnek a kibontására. Az egyébként 

1  A kiállítás alatt még omladozó pengefal felújítása az ősz folyamán szerencsére megkezdődött.

festő-szakon végzett művész több rajzot és kis-

plasztikát, illetve videó-munkát is szerepeltet a 

festményei mellett. 

A természetfeletti megjelenítése korántsem 

ismeretlen terület a modern és kortárs képző-

művészet számára. A vallásos témájú, hagyo-

mánykövető munkák mellett — melyekhez az 

ókortól kezdve hozzászokott az európai világ —  

a felvilágosodással párhuzamosan már a német 

romantikában kialakult egy olyan spirituális 

látásmód, melyet akár az avantgarde első hul-

lámának is nevezhetünk. Az 1790-es években 

a weimari Jena-iskola írói és filozófusai, mint 

például Goethe, Schleiermacher vagy Schelling, 

az addigi tradicionális keresztény hitrendszert 

megkérdőjelezve egy új vallás-filozófiai meg-

közelítés alapjait rakták le. Nyugat-Európában 

az ipari forradalom, illetve a francia forrada-

lom hatására megváltozott az egyházhoz való 

viszony, átértékelődtek a kereszténységbe 

vetett hit alapjai, de ezen túl a Jena-iskola 

úttörő gondolkodásmódjának viszonylag 

problémamentes beilleszkedését a weimari 

kultúr-közegbe megkönnyítette a reformáció 

szellemisége is. 

A Jena-iskola egy olyan új vallási megközelítésre, 

s ezzel kapcsolatban olyan új tanokra hívta fel a 

figyelmet, melyek leginkább a keleti spirituális 

irányzatokhoz álltak közel. A filozófusok a világ 

működését vizsgálva felfedezni véltek egy sze-

mélytelen Szellemet, amely különböző fáziso-

kon keresztül manifesztálódva, egyaránt jelen 

van mind a természetben, mind pedig az ember 
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által uralt és felépített világban. A tradicionális 

keresztény Atyaisten fogalma felcserélődött egy 

arctalan erőre. A lét értelme az ezzel a Szellem-

mel való eksztatikus egyesülés lett, illetve annak 

megismerése a természeten, a művészeten, a 

spirituális gyakorlatokon és a filozófián keresztül.2 

Ezek a gondolatok később a hegeli filozófiában 

2  Taylor, M.C.: Disfiguring. Art, architetcure, religion. 
University of Chicago Press, Chicago, 1992

kristályosodtak ki, és váltak a nyugati filozófia és esztétika egyik fókuszpontjává. 

Hegel a Szellemet korszellemnek, Zeitgeist-nek nevezte, mely evolúciós sémát 

követve manifesztálódik először a művészetben, majd a vallásban, és legvégül a 

legmagasabb szinten a filozófiában.3

A Jena-iskola filozófusai szerint a művészet és a művész képes arra, hogy a Szel-

lem felé vezető útra kormányozza az embereket. A művészből új lelki vezető válik, 

akinek hatalmában áll megmutatni az igazi valóságot és rendszert a látszatvaló-

ság mögött. Ez a gondolatmenet azután később is vissza-visszatér a művészet-

történetben. Kandinszkij például kapcsolatban állt a Teozófiai Társasággal, és 

hitt az új spirituális birodalom eljövetelében. A német expresszionisták, az orosz 

konstruktivisták, illetve a Bauhaus és a De Stijl létrahozói is egy jobb, a Szellem 

által vezérelt világról álmodoztak. 

Manapság „szellem”-en sok mindent érthetünk: például korszellemet, halottak 

bolyongó, hontalan lelkeit, az elme hatalmát, de a hely szellemét. iski Kocsis Tibor 

az ezen kiállításon szereplő újabb munkáiban egy összetett szellem jelenlétét, 

illetve annak különböző manifesztációit vizsgálja, kutatja. Korábbi műveire egy 

tagadhatatlanul társadalom- és környezettudatos gondolkodásmód volt jellemző: 

festményeiben a vadászat, az urbanizáció, az emigráció, illetve a menekülthelyzet 

problémaköreivel foglalkozott. Újabb munkáiban ezek a témák már nem aktua-

litásként jelennek meg. A művész ezeknek a problémáknak a mélyén rejtett, de 

ugyanakkor valós mechanizmusokat tár fel: a szellem örök jelenlétét, annak mani-

fesztációját az anyagi és a spirituális világban. A transzcendens tartalom kere-

sése, mint már említettük, a Jena-iskolára is jellemző volt és az induló romantika 

művészei is azonosultak ezzel a lehetséges kiindulóponttal. Bár nem bizonyított, 

hogy valaha is személyesen találkoztak volna, Caspar David Friedrich volt a Jena-

iskola, illetve követőik egyik jelképe.4 

iski Kocsis Tibor munkáiban szintén fellelhető Friedrich hatása. Friedrich kon-

vencióktól mentesen festette — különböző tájak kombinációiból összeállított 

— látomás-szerű tájképeit, amelyek az ember és a természet, illetve a Szellem 

kapcsolatára reflektáltak.

A művészet iski Kocsis Tibor számára is a spirituális tartalom kifejezésének 

módja. Bár a művészethez képest, amely csak eszköz, a téma a lényeg, a kettő 

3  Taylor, M.C.: i. m.
4  Schleiermacher valószínűleg találkozott Friedrich-hel (Taylor 1992)
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szorosan kapcsolódik egymáshoz. Az újabb munkákban a koncepció kifejtése és 

a festészeti problémák feltérképezése egymással karöltve jelenik meg. A téma 

a szellem kinyilatkoztatása: az anyagi és a spirituális, valamint a kettő közötti, 

átmeneti világ bemutatása. A Szellem összetettebb fogalom, mint gondolnánk, 

hiszen egyrészről személytelen, másrészről viszont egyedi megjelenési formákat 

vesz fel az anyagi világban. 

Az anyagi világ, és a Szellem egyéni, ugyanakkor szimbolikus aspektusa a tárgya 

például az Érzékenység 1 (2008–2009) című munkának, mely egy fotórealista tech-

nikával megfestett erdei fenyő felső harmadát ábrázolja. A fenyő fölénk tornyo-

sul: ragyogó zöldje életerőt, energiát áraszt. A téma itt a festészet eszközével 

támaszttatik alá. A fotórealizmus fontos „jellemvonás”, hiszen iski Kocsis Tibor 

számára a fotó, mint azt már korábbi munkáinál is megtapasztalhattuk, „emblema-

tikus vizuális kód”: a környezet látható, tapintható lejegyzése, idézet a jelenből.  

Az Érzékenység 2 (2008–2009) a zöld fenyő párja: a festmény fehér fenyőt ábrá-

zol, mely mintha a zöld fenyő lenyomata, asztrálteste lenne, a spirituális világ 

leképeződése. Miért fa, és miért egy fenyő? A rajzban és a festészetben, a rene-

szánsz óta fontos szimbólum a fa. 

A reneszánszban általában az élet szimbólumaként jelenik meg, a kiszáradt fa pedig 

a halált, elmúlást jelképezi. A fenyő még erősebb szimbolikával bír: a Shinto vallás 

például fenyőfából építi a templomait; a fa az állhatatosság, a kitartás szimbóluma, 

a fenyő pedig, melynek mindig egyenes a törzse, az egyenességé, az életerőé.5  

A fehér fenyőt a Tizenkettő (2009) című, fekete alapon fekete fatörzset ábrá-

zoló festmény ellensúlyozza. A színek nélküli festmény puszta, monokróm tex-

túra, egy olyan tér, amelyen keresztül a szellem elhagyja a világot. Ami utána 

marad, az a lenyomat. Ugyanezt a teret érzékelteti a Kabbala írásaiban, ’Makom/

Hamakom’ kifejezés: Isten nevének egyik álcája és arra az üres térre utal, ahol 

Isten elhagyta a világot, hogy teret adjon teremtésének.6 Halál, űr, ugyanakkor 

egy új élet születése, emlékezés a múltra, de már nem múlt, és még nem is jövő — 

lét egy köztes térben. 

A fekete monokróm több ízben is megjelenik a festészetben, talán a két legis-

mertebb példa Malevics Fekete négyzete (1915), illetve Ad Reinhardt Cím nélküli 

(1964), szintén fekete négyzete az Utolsó festmény sorozatból. Ugyan mind-

két munka absztrakt monokróm, Malevics festményén a fekete négyzet maga 

Isten, minden fény forrása, és ugyanakkor minden fény vége, míg Reinhardt 

számára a fekete maga a semmi, a festészeti problémák végpontja referencia 

5  http://www.bkiado.hu/netre/Net_szimbolum/szimbolumszotar.htm „fenyőfa”
6  Whitehouse, M: Misztikus történelem. A Kabbala. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2009

nélkül. iski Kocsis Tibor munkája mintha valahol 

a két szemléletmód között létezne: a halállal 

megszűnik a fény, csak az anyagi világ emléke 

marad meg, de ez is csak része a körforgásnak. 

A szellem és a festészet kapcsolata marad a 

téma továbbra is, azonban most már rajzok és 

tárgyak formájában. Magától értetődő a kérdés: 

miért teszi le az a festő az ecsetet, aki teljesen 

birtokában van a műfajhoz szükséges technikai 

tudásának, illetve kifejezőerejének? Miért nyúl 

vissza a rajzhoz? Miért kezd el szobrászkodni? 

A festményeket nézve akár meg is gyanúsít-

hatnánk, hogy igazából nem is a téma kifeje-

zése, hanem a festészet problémaköre érdekli. 

Azonban a helyzet nem ez, és ez kiderül abból is, 

hogy a téma nem veszik el a festészeti prob-

lémák mögött úgy, mint ahogy az például az 

amerikai absztrakt expresszionista, Olitski és 

Noland esetében történt. Michael Fried, Clement 

Greenberg hű követője számára főként ez a két 

művész képviselte a művészet igazi értékét és 

hatalmát, az ő munkáiknak volt szerinte igazán 

„jelene”. Ezek a munkák képviselték sallangok-

tól megfosztva az örök művészeti igazságokat. 

Ezen igazságok kifejezése, a festmény és az 

üzenete közötti gát ledöntése még érezhető  

a fenyőfáknál, azonban a rajzoknál a téma és  

az eszköz láthatóan különválik.7 

Ha Michael Fried ismerte volna iski Kocsis Tibort, 

valószínűleg ez lett volna az a pillanat, amikortól 

fogva a neves művészettörténész nem állt volna 

többet szóba vele. A művész ugyanis a festészet 

határait feszegeti, és megkérdőjelezi annak sze-

repét és jövőjét. Ha azt mondjuk, hogy Fried sza-

vaival élve a festményeknek „jelenük van”, ami a 

formalista kritika szerint csak magáról az alkotás-

ról és a művészet erejének jelenéről szól, akkor a 

rajzok és a tárgyak elindítanak egy olyan — szin-

tén Fried kritikus gondolataival élve — „teátrális” 

vonalat, melyben a munkák hangulata és koncep-

ciója dominál a rajz, avagy szobor fölött.8 

A rajzokat a kísértetiesség jellemzi. Az erdőrész-

letekről készült munkák (Huszonkettő, Negy-

vennégy, 2009) a Szellem helyének lenyomatára 

utalnak. A kis rajzok, melyek leginkább termé-

szeti képek, ugyanerre a köztes, a lét és a nem-

lét közti állapotra reflektálnak. Leghívebben 

ezt a gondolatot a legújabb rajz, a nagyméretű 

Vesuvius I-III. (2010) példázza. A pontosan meg-

rajzolt tájkép — Vezúv-részlet — távolról fekete-

fehér fotónak tűnik. Csak közelről vesszük észre, 

hogy egy végtelenül pontosan megrajzolt óriási 

triptichon előtt állunk. Ugyanakkor a Vesuvius is 

ebben, a már említett, a köztes, lét-és nem-lét 

közötti térben lebeg. Nincsen mögötte ég, csak 

óriási kopasz sziklákat látunk, ahol a növényzet 

is lassan a kőzethez szürkül, idomul. A természet 

7  Fried, M.: Art and objecthood. University of Chicago Press, 
Chicago, 1998
8  Fried, M.: i. m. 
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ereje és magánya, időtlensége és ősisége egy-

aránt megjelennek ezen a rajzon.

Van-e olyan, hogy nincs? Sokat-vitatott, vissza-

térő kérdés a filozófiában. Az egzisztencialista 

Sartre számára például a nem-lét valójában nem 

létezik, csak az emberi elme játéka, mely azt a 

létezés negációjaként éli meg. Heidegger sze-

mében azonban a nem-lét az egyik legvalósabb 

realitás: egész életünket a halál, azaz a nem-lét 

függvényében éljük le, folyamatos félelemben.9 

Az ember egyszerre van jelen is meg nem is.  

A köztes állapot érzékeltetése a műfajok közti 

határok megkérdőjelezésében is tetten érhető. 

Iski Kocsis Tibor kiterjeszti, vagy inkább lebontja 

a festészet határait. A megszokott műfaji szte-

reotípiák szerint, a rajz csak vázlatként szolgál 

a festészethez. Ha a rajz grafikává alakul át, 

akkor a státusza már legitimebb, de a festé-

szethez képest még mindig alacsonyabb rendű. 

A művész szerint viszont jó rajzot csinálni sok-

kal nehezebb, mint jó festményt, hiszen ha az 

ember színekkel, ecsettel dolgozik, több eszköz-

zel és „hatásosabban” dolgozhat. Ahhoz, hogy 

egy rajz jó legyen, nagyon fontos a jó téma.  

A nagyítóval (is) készült rajzok nem grafikai mun-

kák: a festőiség jegyeit hordozzák magukban. 

A festő tehát túllép a festészeten, hogy rajzi 

eszközökkel szemléltesse témáját, a plasztikák, 

tárgyak pedig csak fokozzák ezt a határsértést. 

Az ezüstből készült Fenyőág (2009) úgy viszi 

tovább a Szellem érzékeltetésének gondolatát, 

hogy esetében már elkerülhetetlen szimboli-

kus tartalmak felfejtése. Az ezüst a Hold színe, 

a női energia „megfelelője”, de az elmúlással, 

az átmenetiséggel is kapcsolatot tart. Ahhoz, 

hogy a szobor létrejöjjön, a Fenyőág öntése 

közben — mely egy valódi fenyőág kiöntött 

mása — az ág belehal, beleég az ezüstbe, s 

ezzel örökkön létezővé alakul át. Létezik is, 

meg nem is. 

9  http://www.shortstreet.net/rothko_nothingness.pdf
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Nem lehet nem észrevenni a munkákban a számmisztika szerepét. A hármas  

és négyes számok visszatérő elemek a képcímekben éppúgy, mint a méretek-

ben. Sőt, a Dobókocka (2009) kisplasztikáján, mely szintén festett ezüstből 

készült, a 4-es és a 6-os szám kerül felülre: a hármas szám többek között Isten 

állandó jelenlétére utal, a négyes pedig az anyagi világra. 

A digitális világ és a videóművészet gyakran foglalkozik a testtelenség és a 

transzcendencia témakörével. Iski Kocsis Tibor két videójában (Supernatual I-II., 

2010) a természet és a város egy szelete, részlete jelenik meg. A videók fotók-

ból állnak össze, melyeket a művész egy adott, fix helyszínről huszonnégy órán 

keresztül, 42 másodpercenként készített. Ez az aszketikus és monoton alkotási 

folyamat egy olyan videót eredményez, mely megváltoztatja a rálátásunkat meg-

szokott környezetünkre. A Rákóczi út forgalma és idegesítő zajai például ebben 

a megvilágításban egy állandóan változó, alakokkal és szép fényekkel teli időtlen 

világgá alakul át: a hétköznapok forgatagában rejtve maradó, de valahonnan 

messziről mégis ismerős benyomást mutatja meg. 

Iski Kocsit Tibor számára a művészet egy igazság, egy jelentés megragadásá-

nak eszközévé válik, amely képes a világ összetettségének bemutatására és tit-

kainak feltárására. A művészet, ahogy azt a Jena-iskola megálmodta, a Szellem 

szolgálatába áll. 


