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kérdésekkel, a sík és a tér viszonyával kapcso-

latos. Ugyanakkor, szélesítve a kérdéskört, az 

absztrakció alapját felidézve, mindez a kép, a sík 

és a tér viszonyát problematizálja. A 20. század 

folyamán egyre inkább kitágult a tér, ami a festő, 

az alkotó számára adott volt, amelyben dolgo-

zott, és ez a tér egyre közelebb került a készülő 

műtárgy tényleges teréhez. Bér színes vízszin-

tes vonalai — szakítva az átlók nyugtalanító 

dinamikájával, amelyek szakadatlanul ismét-

lődve húzódnak feszültséget (vagyis talán sokkal 

inkább kiegyenlítődést) teremtve a vertikális 

felületeken —, az alkotó „belelépését” követe-

lik meg az alkotás terébe a folyamat közben: 

tér és sík kapcsolatát az emberi tér tárgyiasult 

leképezésének formájában. Az ismétlődés, a 

lila-fekete-fehér (amelyek a művész elmondása 

szerint a templom monumentális és lenyűgöző 

teréhez, színeihez, téglasávjaihoz illeszkednek), 

olykor egymásra részben ráhúzódó, mindenféle 

kontextusukat elvesztett (talán az ötvenes-

hatvanas évekből ismerős „írás”-sorok köréből 

eredeztethető) sávok ritmikus sora a véges-

ség és a végtelenség ellentmondásait sűríti a 

síkba. A kép szélén lezárulnak, de folytatódnak 

a következő sorban. Ecsettel születnek, a kézzel 

készült egyenes vonal sajátosságaival, amelyek a 

szabálytalan/szabályos, kiszámítható/esetleges 

elválaszthatatlan együttesét foglalják magukba, 

a személyesség és a hideg struktúra absztrakt 

művészetben ismert dialektikájának megfele-
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Az 1957 óta Franciaországban élő Bér János munkái legutóbb a kiscelli templom-

térben voltak láthatóak, és ezzel majd egyidőben a Francia Intézet is rendezett 

— Klimó Károllyal közös — tárlatot1 műveiből. A kiállítás a művész második 

magyarországi önálló kiállítása volt az 1992-ben a Vasarely Múzeumban rendezett 

kiállítás után. 

Bér János művészeti tanulmányait — magyarországi alapok után — Franciaország-

ban folytatta, párizsi és hannoveri galériákhoz kötődött, és hivatalos magyaror-

szági „bemutatkozására” egészen a rendszerváltás utáni évekig kellett várni. 

Azok közé az alkotók közé tartozik, akiknek a karrierje évtizedekig fejlődött a hazai 

eseményektől függetlenül (és akiknek bemutatásában, mindenekelőtt a Francia-

országban élők esetében, a Kiscelli Múzeum élen jár). A most kiállított hét hatal-

mas (16 x 2 méteres), lelógatott vászon az utóbbi évtizedekben — a korábbi festett 

felületekből ritmikus hatású kollázsok után és mellett — a művészt foglalkoztató 

1 Szervusz, János! — Hogy vagy Károly? Janos Ber és Klimó Károly közös kiállítása, Francia Intézet, 
Budapest, 2012. október 5 — november 9.

Részlet Bér János kiállításáról
Kiscelli Múzeum, 2012
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1lően. Mivel Bér szellemi irányultsága a pszichoa-

nalízis felé mutat (rímelve az absztrakt művészet 

nagy évtizedeinek, legalábbis az európainak, és 

azon belül is az élen járó franciának az érdeklődé-

sére), ennek a motívumnak központi szerepet kell 

tulajdonítanunk. A véletlen és a megtervezettség 

különös egyensúlyának létrehozása és az alkotó 

személyének mediátori tevékenysége, személyes, 

érzelemteli és objektív jelenléte kell, hogy legyen 

a kulcsmotívum az alkotás folyamatának „misz-

tériumában”, illetve, tautologikusan az alkotás 

maga éppen ennek a folyamatnak a kutatásává 

válik. Ilyen értelemben Bér tevékenysége túlmu-

tat a geometrikus és expresszív absztrakció prob-

lémáin, és túllép azok (már történeti dimenzióból 

vizsgálható, ilyen értelemben „meghaladott”) 

szempontjain és tanulságain, a geometrikus 

megközelítések intellektuális indíttatásait véve 

alapul, hiszen lényegében konceptuális kérdésfel-

vetéssel él, de a személyes jelenlét minden körül-

mények között való megtartásával. 

A képtér és a képet körülvevő tér kapcsolata mind 

tárgyi, mind filozófiai értelemben az ötvenes évek 

óta kiemelten foglalkoztatja a képzőművésze-

ket. Bér az installáció-environment kategóriáin 

is túl kíván lépni, amikor helyiséget a helyiség-

ben létrehozó „vándorépítészetként”, építészetet 

„kísérő festészetként” határozza meg munkáját. 

A fellógatott vásznak csoportja ugyanis nemcsak 

helyspecifikus, hanem határozottan reflektál is a 

tér architektúrájára, amely, tovább gazdagítva az 

utalások lehetséges rendszerét, eredetileg szak-

rális tér volt. Az ilyen jellegű terekre való munka 

nem példanélküli Bér művészetében, egyéb tér-

beavatkozások mellett 2005-ben Pluméliau-ban 

készített munkája vezetett a Kiscelli vigasztaló-

hoz. A terek természete, az objektív végtelen és 

az emberi véges, a fent és lent kérdése ebben a 

közegben újabb kérdéseket vet fel, elkerülhetet-

lené téve a Hajdu István által a kiállításhoz készült 

katalógusban, Bér munkáival kapcsolatban emlí-

tett metafizika felmerülését. 

Mark Rothko (az ő térről alkotott elképzeléseinek 

Bér Jánosra gyakorolt hatásáról François Barrè 

is megemlékezik a katalógusban) monokrómjai 

óta az absztrakció és a szakralitás explicit módon 

való összekapcsolódása nem jelent újdonságot, 

de itt, az installációművészet évtizedeiben, a 

tényleges térbe lépő képzőművészeti alkotá-

sokból levont tapasztalatok és következmények 

ismeretén innen arra jutottam, hogy megint 

újragondoljam az „aktuális” és „nem aktuális” 

fogalmát mai kontextusban. A Kiscelli terét az 

absztrakció „franciás”, informel körüli forrással 

rendelkező, de az absztrakt expresszionizmushoz 

ebben a formájában talán még inkább kötődő, és 

mindezt következetesen továbbgondoló, a „hideg 

absztrakció” grammatikáját is beépítő, univer-

zálissá tágított művészetfelfogásának hatásos, 

talán az utolsók közt hitelesen emelkedett meg-

nyilatkozása töltötte be 2012 őszén.

Csuja László

A Balázs Béla Stúdió 
vonzáskörzete
„Irányított véletlenek” — Lichter Péter 

• Interjúsorozat (3. rész)*

 

Egy korábbi Balkon-számban a műcsarnoki BBS kiállításról írtam recenziót.1 

Úgy éreztem, hogy abban a szövegben túl sokat szó esett arról, hogy miért 

szűnt meg a Stúdió. Ezt szeretném most ellenpontozni azzal, hogy olyan aktív 

alkotókkal beszélgetek, akik szerintem — ha még létezne — ma is ott dolgoz-

nának.

• Csuja László: Úgy ismertem meg a neved, hogy 2004 körül együtt szerepel-

tünk különböző magyar kisjátékfilmes amatőr fesztiválokon. Szerinted változott a 

mezőny azóta, más típusú rövidfilmek készültek akkor?

• Lichter Péter: Nagyon keveset jártam magukra a vetítésekre, néha a díját-

adókra sem mertem elmenni. 2004-ben a Budapesti Független Filmszemlén az 

egyik zsűri azt vetette föl, hogy kellene osztani „balta-díjakat” a rossz filmek-

nek, és ettől akkor nagyon megijedtem, mert így visszatekintve, egy csomó rossz 

filmet is készítettem, amik sokszor eléggé nehezen nézhetőek voltak. Szerintem 

csak annyi változott, hogy most már mindenki képes olyan képminőséggel filmet 

készíteni, ami nyolc éve még elképzelhetetlen volt. A filmek minősége viszont 

biztos, hogy hasonló a húsz évvel ezelőttiekhez. Kifejezetten az én filmjeimre 

visszatekintve: az infrastuktúra alig változott, most is a saját zsebpénzemből 

forgatok, évente egyet. Talán mostanra jobban ismerem a határaimat, tudom, 

hogy mire vagyok képes és mire nem, mik azok az anyagok, amik érdekelnek.  

Így tanultam meg használni a Super8-ast.

• CsL: Amikor elkezdted a filmkészítést és nézted a többi amatőrfilmet, éreztél 

valamilyen inspirációs forrást? Mennyire érdekeltek a többiek filmjei?

• LP: Kiemelkedően nagy élményem nem volt. Azt vettem észre, hogy két típusú 

amatőrfilm van. Az első típusból nagyon sok készül, ezek azok, amik a saját kere-

teiken túllépnek: olyannak akarnak látszani, mint azok a mozgóképek, amik a 

mozikban futnak. A másik típus az, amikor az alkotók a saját korlátaikat (ki)hasz-

nálva akarnak filmet készíteni. Ezek a művek a maguk nemében „profik”, mert 

egy profi se tudta volna jobban elkészíteni őket az adott keretek között.

• CsL: Azért tettem föl az előző kérdést, mert ugyan nem tartalak amatőrfilmesnek, 

de mégis az általad vázolt korlátokkal számoló alkotói attitűd egyenesen vezet a te 

filmjeidhez, akár a Kazettához (2011)2 vagy a Félálomhoz (2009), amelyek pont eze-

ket a határokat használják ki, ráadásul a mi generációnkban kevés experimentális,  

a forma felől gondolkodó filmet készítenek. Ebben az értelemben mégiscsak inspi-

rált az amatőrfilmes közeg.

• LP: Igazad van, de ez nem volt tudatos. Nagyon tetszett például a Simonyi 

Balázs—Tóth Barnabás alkotópáros Terepszemle (2004) című filmje. Kiszálltak az 

1  Nézd, ott az anyukám! BBS 50. Más hangok, más szobák- rekonstrukciós kísérlet(ek). A Balázs Béla 
Stúdió ötven éve, Műcsarnok, Budapest, 2009. december 15 — 2010. február 21. Balkon, 2010/3., 13-16.
2  Ld. még: Tóth Andrea Éva: „Ez az út nem vezet sehova.” Avagy merre tartanak a kiállított filmek? 
Balkon, 2011/6., 42-43.

*  A beszélgetés-sorozat 1. része Igor és Ivan Buharovval a 2011/11, 12-es, 2. része Nemes Gyulával a 
2012/2-es Balkon-számban jelent meg.


