
40

2
0

1
1

/
6Palotai János

Mini táblaképek

Baksai József: 3 × 101 kis akvarell

• Studió 1900 Galéria, Budapest

• 2011. június 6 — szeptember 5.

Baksai József újabb 101 kis képét állította ki a Studio 1900 Galériában. Ez már a 
harmadik tárlata ebből a szériából: három éve kezdett a „tavoletták” gyártásba.1 
E munkái azokra a kis képekre emlékeztetnek, melyek a középkorban és a rene-
szánsz idején vallási szerepet töltöttek be, vigaszt nyújtva betegeknek, bűnösök-
nek, elítélteknek. Képei a hitvilág szimbólumaival vannak tele, bár kevés szakrális 
alak látható rajtuk (Ichtys/Jézus, Szent Ferenc). Sokkal inkább az ember transz-
cendencia utáni vágyakozását fejezik ki, amit Baksai nemcsak a keresztény hitből 
vezet le, illetve épít fel, de a korábbiakból (Ptah, Vulcanus), valamint a modern-
ből is: az egyén és a külvilág viszonyára vonatkozó tudományos, filozófiai, etikai 
nézetekből. Ginsbergtől („nem létezik más világ, az öröklétben élek”) Pilinszkyig 
és tovább, pozitív és negatív lelki tartalmakból. A képeken lévő írás, név az alak 
által megjelenített igazságot erősíti a nyelvi referencia által, s ez beolvad a figu-
rális ábrázolásba: a kép rendezi a szöveget, a szöveg pedig a kép fölébe kerekedik. 
Baksai korábban hasonló képeket nagy méretben, vászonra festett. A monu-
mentális képek, óriásnyomatok trendjével már a rajz műfajával is szembefordult. 
A felaprózásnak, a változ(tat)ásnak anyagi-technikai okai is vannak, nemcsak 
szemléletiek: a művész olcsóbb, kisebb hordozón gyorsabban tudja rögzíteni 
gondolatait, asszociációit, reflexióit. A műalkotás nála több formáló elv sorozata: 
grafika, olajfestmény, rajz, kartonra festés, barkácsolás jellemezte munkássá-

1  Baksai József: ETŰDÖK. 101 kis akvarell. Studió 1900 Galéria, 2009. március 2 – 30.; 
Baksai József: 2 × 101 kis akvarell. Studió 1900 Galéria, 2010. április 25 — május 22.

Baksai József
3 × 101 kis akvarell (részlet a kiállításról)

Baksai József
A por kiszabadítása (Denise Levertov), 2009, 164 × 99 mm
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gát, ami egészében nézve szerves mű-egészt, teljességet képez. A tavoletták 
azonban a részt képviselik, a szerves egésszel szemben a végtelen sorozatot.  
A tábla felszabdalásával olyan anyagot, közeget von be — újra — a művészeti 
ábrázolás körébe, amit a posztmodern és a konceptuális művészet használt. 
Az archaizáláson túl mai olvasata is van a sorozatnak, mely egyfajta nyitott 
műnek tekinthető. Ez információnövekedést jelent Eco szerint — bár Baksai őrá 
nem utal, nem idézi meg, ahogy viszont Borgest például többször is. A festőnél  
a transzcendentális a világ, a valóság modellje. A képsorozatok látszólagos káo-
sza mögött a rendkeresés, rendteremtés szándéka tételezhető fel. Aki univer-
zális elvet, hierarchiát keres (Alapkő letétel), az minedezek helyett különféle 
elrendezésű sorozatokat talál (Számsor; 666), amelyek — lokális — értelmet 
adnak a jelenségeknek. A festő elkészíti saját sorozatát (Számsor; 3,6,9), általá-
nos érvényű fogalmakat rendez képtárgyaihoz (Gravitáció; Meteor). A világról Eco 
szerint nem lehet egységes és lezárt képet alkotni, a művészet pusztán javasla-
tot tesz arra, hogyan lássuk azt, aminek közepette élünk, és arra, hogyan integ-
rálhassuk azt saját érzékenységünkbe. 
A Baksai-sorozat elvileg végtelen — bár az alkotója befejezendő művet kínál a 
használónak, mégis folytatja saját sorozatát. A szerialitás elvi végtelenségét  
a művek egyedisége korlátozza. („A végtelen a véges közepébe fészkeli magát”, 
mondja Eco.) Baksai sorozata, képáradata magával sodorja a kultúra jeleit, 
ikonjait, azok a jelenbe érkezve darabokra törnek, belőlük dekonstruál a kép-író. 
Történeteinek fő mutatója a jelen; azok a múlt felé zártak, a jövő felé nyitottak. 
A múlt csak annyiban él, amennyiben benne van a befogadó egyenrangú aktív 
tapasztalata — a másságról, idegenségről —, ismerete a távoli korokról, kultú-
rákról. A megértés = értelmezés, alkalmazás olyan történelmi tudatot feltéte-
lez alkotótól, nézőtől, amelybe a mítoszok is beletartoznak, s a festő szerint a 
művek — kontinuitást teremtve — legyőzhetik a történeti távolságot. Ezáltal tud 
csak kommunikálni a befogadóval, ha nem is válthat ki benne olyan katarzist, 
mint annak idején, mégis evidencia-élményben részesítheti; a képek „poézisze” 
enélkül is hathat. Az egymás mellé rendelt képek a fragmentáció gyakorla-
tával, azzal a szekvencialitással — kollázzsal — mutatnak hasonlóságot, amit 
monitorkultúrának, illetve képernyő-szegmentációnak lehet nevezni a képek 
társadalmában (Sontag) — s amit egyébként Baksai Facebook-oldalán is megta-
pasztalhatunk. 
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236 Tenebrae (Paul Celan), 2011, 160 × 100 mm
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Naphimnusz (Assisi Szent Ferenc), 2009, 160 × 100 mm


