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Nyitott kapukat…
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Georges Didi-Huberman a nagy amerikai fényművészről, James Turrellről írt 
könyvét az elhagyott sivatag metaforikus képével indítja: a hosszú sivatagi 
vándorlás a képekkel teli világ elhagyása is volt — beköltözés a monokrómiába.1 
A sivatag képe a kép hiánya, tértapasztalata az egzakt térérzékelés lehetet-
lensége, hisz nincsenek benne viszonyítási pontok. Behatolni a láthatatlanba, 
s azt láthatatlanként látni. Sajátos paradoxon. Turrell térbe nyíló monokrómjai 
a colour field painting utópiáját inszcenálják: lehetővé válik a végtelen szín-
térbe való behatolás, melynek érzése a repülés felszabadító súlytalanságához 
hasonlatos.
Turrell képkeretei nyílások, kapuk: a végtelen szín-tér kapui az immanencia és 
transzcendencia határán. Mátrai Eriket hosszú ideje foglalkoztatják ezek a 
kérdések. A Vörös tenger kettéválasztása (2005) című installációja épp a Didi-
Huberman által felidézett bibliai történet egyik epizódjára utal: a szétnyíló 
tenger ösvényét formálja meg, mely átmeneti tér, két szféra között közvetít.2 

1  Didi-Huberman, Georges: Der Mensch, der in der Farbe ging, Diaphanes, Zürich, Berlin, 
2009, 9. skk. (Paris, 2001)
2  A 2007-ben a szombathelyi Irokéz Galériában, majd 2009-ben Budapesten, a 
Rumbach utcai zsinagógában bemutatott installáció kompozicionális logikája James 
Turrell The Light Inside című 1999-es alkotásával rokonítható. (Ám referenciális 
erőterében lehetnek az olasz Fabrizio Plessi vízről készült videóat integráló installációi is.)

Legutóbbi kiállításán (a dunaújvárosi Kortárs Művészeti Intézetben) bemuta-
tott Sea Gate (2011) című videoinstalláció a korábbi mű ezoterikus-szakrális 
kérdésfelvetését gondolja tovább: a vászonra vetített vörös színű tengerkép-
videó elé szimbolikus papír-kaput lógat. Egy pontról a kapu láthatatlan, hisz 
összeolvad a mögötte lévő vászon képével, ám minden más szögből láthatóvá 
válik a papírkapu által vetett fekete árny: egy negatív kapu. A valódi kaput és 
az árnykaput akaratlanul is összekapcsoló befogadó egy a korábbi installáció-
éhoz hasonló, a láthatót és a láthatatlant összekötő folyosót vizionál. Mátrai 
legújabb művein — akár Turrellnél — a látható és a láthathatlan dialektikája 
performálja az evilágin túli spirituális tapasztalatot,3 mely az esztétikai  
csúcstapasztalatokkal korrelál, a fenséges sajátságos megnyilvánulása.  
Az esztétikai fenséges pedig Immanuel Kanttal szólva inkommenzurábilis, 
vagyis összemérhetetlenül nagy, határtalan — ennyiben csakis a térben nyil-
vánulhat meg, főképp a tájban. Akár Turrellnél, ezúttal Mátrainál is a táj lesz e 
csúcstapasztalat motivikus megfelelője (például a kanti értelemben vett par 
excellence fenséges tenger, óceán) és a benne elhelyezett kapu, a másik szfé-
rába való átlépés, behatolás metaforája. Mátrai új installációi kevésbé illuszt-
ratívak, mint korábbi művei: ikon-animációi erőtlenek voltak Bill Viola szakrális 
kontextusban installált videó-oltárképei mellett, tüskéből kirakott passió-
képein pedig szemrebbenés nélkül másolta a híres olasz művész, Giuseppe 
Penone leleményét.
A Dunaújvárosban bemutatott helyspecifikus installációk a szakrálissal való 
találkozás eseményét ezúttal nem mint történetet, hanem mint tértapaszta-
latot inszcenálták. Az ismeretlenbe való behatolás — talajvesztés, elbizonyta-
lanodás. Mátrai dezorientálja a befogadót. A kiállítás legnagyobb installációja 
két részből áll: a műfüsttel betöltött terem ködéből egy sárga reflektorokkal 
világító kapu bontakozik ki, mely ösvényt vág a térben, szemben egy anyag-
talan, sárgán világló aura-kaput megnyitva. Átellenben az installáció éjszakai 
párja, a fénynyalábokból létesített folyosó, mely ellenpontozza az előző tér 
világosságát (nappal és éjszaka, élet és halál, ha tetszik, jin és jang hagyomá-
nyos ellenpárjaira is emlékeztető módon). Roppant látványos művek, melyek 
a megakoncertek spektákulumát, a VJ-k pszichedelikus fénynyalábjait s a 
Csodák Palotájának játékos meglepetéseit egyaránt idézik, ugyanakkor mégis 
kontemplációra késztetnek. Hol a határ a magas művészet és szórakoztatóipar 
csillogása között? 
Hasonló kérdéseket fogalmaztam meg magamban tavaly nyáron a Martin 
Gropius Bauban,4 amikor Olafur Eliasson nagy kiállításán jártam. Eliasson is 
dezorientálja a befogadót. Your blind movement (2010) című installációján egy 
egész teremsort tölt meg műfüsttel, az ebben botorkáló látogató útja külön-
böző színű színmezőkön keresztül vezet. Behatolni egy colour field paintingbe 
— utalhatunk James Turrell műveinek problematikájára, mely feltételezem, nem 
hagyta hidegen Eliassont. Ahogy a sajnos kevesebbet emlegetett kinetikus 
művész, Carlos Cruz-Diez Cromosaturación című fényinstallációi sem, amelyek 
már a hatvanas években meglepően hasonló fény-szín-tereket létesítettek 
(műfüst nélkül). S mindezek (de legfőképp Eliasson) nem hagyhatták hidegen 
a hasonló eszközökkel és formakészlettel operáló Mátrait sem.5

Eliasson kiállításának egyik legerősebb installációja a Round Rainbow (2005) 
volt: a spotlámpa fényét egy belógatott, folyamatosan forgó üveggyűrű törte 
meg, mely a falra szivárványszínű, hol megtörő, hol teljes egészében kiraj-
zolódó körívet rajzolt, egy fenséges táj képzetét előhívva.6 Mátrai Rainbow 
ellipse (2011) című installációja már címével is utal előképére. A működben egy 
projektorral szivárványkörívet vetít a szemközti lépcsőfeljáróra. A sötétben 
e fénynyalábon kívül semmit sem lehet látni: olyan, mint a holdvilág a ködös 
éjszakában; kísérteties, fenséges — ahogy azt Edmund Burke leírta —, sőt 
(Mátrai kifejezésével) misztikus. A szivárvány-ívet kivetítő fénynyaláb  

3  A fény mint a mi világunkba behatoló túlvilági metaforája a középkor óta meghatáro-
zó, gondoljunk a „lux nova” fogalmára vagy a középkori himnuszok metaforikájára: 
„Christus Mariae filius, est candela accensa.” [„Krisztus, Mária gyermeke, ő a mi égő 
gyertyánk.”], vagy „Mint az üvegen a nap / átfut s nem törik meg, / úgy a Szűz is 
megmarad / annak, mi volt: Szűznek.” Mindkét helyet idézi alapvető fényszimbolikáról 
szóló tanulmányában (a korai németalföldi művészetről szóló magisztrális könyvének 
ötödik fejezetében) Erwin Panofsky. Vö. Panofsky, Erwin: Valóság és szimbólum a korai 
flamand festészetben: Spiritualia sub metaphoris corporalium (ford: Tellér Gyula), in: 
Panofsky: A jelentés a vizuális művészetekben, Gondolat, Budapest, 1984 (első kiad. 
Cambridge, Mass. 1953), 308-338. (a két idézett himnusz helye: 321., 322.); illetve ld. 
Millard Meiss alapvető cikkét, mely a fényszimbolikát már korábban (Panofsky előtt) 
vizsgálta: Meiss, Millard: Light as Form and Symbol in Some Fifteenth—Century Paintings, 
The Art Bulletin, 1945, XXVII, 175-181.
4  Olafur Eliasson: Innen Stadt Außen, Martin Gropius Bau, Berlin, 2010. április 29 
— augusztus 9.
5  A ködszoba előképeként felmerülhet Preston McClanahan Fog Room című 1968-as 
installációja is.
6  Eliasson művének is megvannak persze a maga előképei, gondoljunk például 
Moholy-Nagy László Fény-tér-modulátorára (1922) vagy Nicolas Schöffer mozgó 
fényműveire (pl. Lux, 1958-59).
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a ködben fénykapuvá, fénytölcsérré válik, melybe be lehet hatolni. A sztereo-
metrikus forma mintha megtestesülne, mégis testetlen marad. Fényfolyosó, 
melynek bejárása már-már spirituális élmény. Kevés kétség marad afelől, 
hogy a kiállítás legerősebb installációjáról van szó. S csakugyan ki is volt már 
állítva ez nagy sikerrel a világ különböző pontjain, például a Tate Modernben 
is: a történet egyetlen szépséghibája, hogy ott (gyakorlatilag ugyanez a mű) 
a világhírű (ám itthon kevésbé ismert) brit művész, Anthony McCall neve alatt 
szerepelt, aki már a hetvenes évek közepe óta alkot épp ilyen fénytölcsérek-
ből és műfüstből komponált fényinstallációkat.7 A nagyhatású Eliassonnal és 
Turrell-lel való finom összecsengés természetes és bocsánatos,8 McCall művé-
nek saját néven való installálása viszont plágium — sajnálatos, hogy Mátrai 
a sajtószövegben csak a Van Eyck testvérekre hivatkozik, s valódi előképeit 
kifelejti. Nem tudom, Mátrai ismeri-e McCall művészetét, s azt sem, melyik 
eset lenne a kínosabb… A kiállítás trendi és remek, de vajon mit csinál majd 
az amúgy igen tehetséges Mátrai, ha a szellemi jogtulajdonos benyújtja neki  
a számlát?

7  Anthony McCall a világ nagy múzeumaiban jelen van, a hitetlenkedők maguk is 
összevethetik műveit Mátrai művével az interneten: az egybeesés megdöbbentő és 
elképesztő. A McCallról megjelent legutóbbi publikáció: Coburn, Tyler: Anthony McCall, Art 
Review, 2011. february, 78-83. (McCall installációi, „fényszobrai” és Mátrai műve között 
vannak persze minimális különbségek — például McCall a leggyakrabban nem projektort, 
hanem filmvetítőt, s tán kevesebb műfüstöt használ — a végső összehatás mégis 
megdöbbentően hasonló.) A füstre, felhőre és ködre való vetítés (egészen a tizennyolca-
dik századi fantazmagóriákig visszavezethető) installációs jellegű alkalmazásairól 
újabban megjelent Gunnar Schmidt rendkívül alapos könyve, melyben Olafur Eliasson és 
Anthony McCall mellett többek között olyan példákat (potenciális előképeket) említ, mint 
Andrew Pepper, Preston McClanahan, Jeffrey Shaw, Adolf Luther, Lis Rhodes, Joan 
Brigham, Stan VanDerBeek, Shiro Takatani, Ann Veronica Janssens, Carsten Nicolai, illetve 
Tony Oursler. Noha Mátrai műve McCallt követi, tanulságos lehet a füst-problematikát 
érintő más installációkkal is összeolvasni. Vö. Schmidt, Gunnar: Weiche Displays. 
Projektionen auf Rauch, Wolken und Nebel, Wagenbach, Berlin, 2011
8  Ezekre az analógiákra kritikájában Mélyi József is hivatkozik: Mélyi József: Fantazma-
góriák, Élet és Irodalom, 2011. január 28., 22. (elérhető: http://www.es.hu/2011-01-26_
fantazmagoriak)
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