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5A Krakkói Kortárs Művészeti Múzeum (MOCAK) 

Hasior-kiállítása sok év után a művész első ilyen 
nagy kiállítása volt, szándéka szerint megkísé-
relte visszahelyezni a 20. századi művészet tör-
ténetében az őt megillető pozícióba. Mintegy 
száz munkáját mutatta be az 1956-1986 közötti 
időszakból, nagy részüket eddig sehol sem állí-
tották ki. A MOCAK-ban megcsodálható művek 
többsége assemblage-technikával készült 
(Hasior az 50-es évek végétől készítette őket, 
Lengyelországban úgy tartják, ő ennek a tech-
nikának az előfutára), a többit, az úgynevezett 
nagy felületű „lobogókat” 1965 után alkotta.  
A bemutatott munkákat filmhíradók és Grzegorz 
Dubowski filmjeiből vett részletek egészítették 
ki. A kiállítás mellett Wojciech Plewiński fotóit 
is bemutatták: a 60-as években készítette őket 
a Wprost című hetilapnak, a fényképsorozat a 
művész műtermét ábrázolta, és valamennyit az 
alkotás folyamatából is.
Hasior a 60-as és 70-es években Lengyelor-
szágban olyan művész volt, aki kicsusszant a 
kategorizálásból, gondot okozott a meghatá-
rozása. Az assemblage-okkal és a lobogókkal, 
továbbá a misztériumszerű nagy téralkotások-
kal új művészeti ábrázolási módot hozott a len-
gyel művészetbe. Népi és vallási motívumokból 
merített, művészete szorosan kötődött a termé-
szethez, amit az elemekkel fejezett ki (tűz, víz, 
levegő és föld – az ötödik, amint Hasior mondta, 
a saját képzelőereje volt). Inspirálta még a folk-
lór, a primitív művészet, a néplélek és a népi 
vallásosság mágikus oldala is. Az így létrejött 
művek egyrészt nagyon lengyelek, hermetiku-
sak, a Visztula vidékének népiségében gyöke-
reznek, másrészt viszont egyetemesség és időn 
kívüliség jellemzi őket, a mitológiából kiemel-
kedve mai tartalommal és jelentéssel töltőd-
nek fel. Hasior oeuvre-je bizonyos mértékben 
a szürrealisták, a pop art vagy a francia új rea-
lizmus törekvéseihez közeledik, de ez a társítás 
csak félig igaz. A MOCAK-ban rendezett kiállí-
tásnak olyan visszás címet adtak, amely művé-
szi rokonságot sugall Robert Rauschenberggel, 
az assemblage és a pop-art előfutárával (gyak-
ran ismétlődő tézis ez). Habár ez az összeha-
sonlítás az én szememben olcsó és fölösleges 
fogás, bizonyos nézőpontból mégis védhető. 
De egyetértek a kritikusok többségével, és ezt 
a hasonítást szükségtelennek tartom. Műveiben 
mindkét alkotó alkalmaz talált, agyonhasznált 
elemeket, a történeti-társadalmi körülmények-
től függően új jelentéssel ruházza fel őket, mind-
kettejüknél fontos a jelképrendszer, művészi 
pályájuk, munkatechnikájuk pedig (legalább is 
Hasior asszamblázsait és Rauschenberg térbeli 

„combine painting”-jét tekintve) itt-ott párhuza-
mos folyamatnak tűnik fel; ráadásul egybevág 
a művek keletkezési ideje is, amely legtermé-
kenyebb korszakukra, a 60-as és 70-es évekre 
esik. A kiállítás címének, amint az összeállítók 

Władysław Hasior (1928–1999) alakja ellentmondásokkal teli. Az egyik legkivá-
lóbb, egyben az egyik legkevésbé megbecsült lengyel művész. Még életében 
felfigyeltek rá külföldön, volt esélye a nemzetközi karrierre, de odahaza nem 
volt ennyire szerencsés, a kezdeti sikerek után nem csak a művészvilág fordult 
el tőle. A rendszer vallásos propagandával, a közönség viszont a vallási jelképek 
profanizálásával és blaszfémiával vádolta, a kommunizmus bukása0 után pedig 
azt vetették a szemére, hogy eladta magát a néphatalomnak, így csinált karriert. 
A művész életének nagy részét a Podhalén, Zakopanéban töltötte, itt alkotott 
(saját műterme, 1984-től pedig galériája volt), tanított a képzőművészeti líceumban 
egészen 1999-ben bekövetkezett haláláig. Művészetét elutasították, és hosszú 
évekre feledésbe merült.
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elmondják, csak arra kell felhívnia a figyelmet, 
hogy ez a két művész hasonló dolgokat csinált 
többé-kevésbé egy időben, és mindennek saj-
nálkozást kell keltenie, miszerint Hasior ikonikus 
alak lehetett volna, de ezt nem tették lehetővé 
a történelmi-politikai viszonyok.
Władysław Hasior alkotó tevékenysége teljesen 
következetes, a művész ugyanis a fantáziáján 
alapuló, jelképekkel telített, önálló világot hoz 
létre, folyamatosan e mesevilágból merítkezve. 
Művészi munkásságának évei során mindig ugyana-
zokat a motívumokat használta. Hasior a varsói 
Szépművészeti Főiskolán tanult szobrászatot, 
de már diákéveiben is azt tartotta, hogy a klas-
szikus szobrászat nem eléggé expresszív forma, 
és más formai elemeket kezdett keresni. Kész 
tárgyakat kezdett tehát felhasználni, lepusztult, 
régi, elnyűtt dolgokat – törött üvegdarabokat, 
drótokat, szögeket, csorba evőeszközöket, 
kiégett villanykörtéket, fényképeket, prém-
darabkákat és textilfoszlányokat. Ezekből a 
tárgyakból expresszív kompozíciókat alkotott, 
sokszor antropomorf formákat, visszaadva ily 
módon elveszített jelentésüket, esetleg újat 
kölcsönözött nekik, úgy vélte ugyanis, hogy 
mindegyikük meghatározott szimbolikát tartal-
maz. Hasior műveinek témája mindig az ember 
és egzisztenciája, alkotásainak – minden mesés 
és fantasztikus vonásuk ellenére – szembeszökő 
a realizmusa, a környező valóságról szólnak, igaz 
tartalmat ábrázolnak. Miközben szimbolikus tár-
gyakat használ fel, nagyon szuggesztív módon 

képes közölni a legkomolyabb dolgokat. Ekképpen a hasiori babavégtagok tra-
gikus események emlékét jelképezik; a kenyér az élet vagy a lélek potenciálját;  
a kés az élet lényegére rámért vagy rámérni szándékolt fájdalmat; a kerék a sorsot, 
azt a mechanizmust, amelyet az ember nem képes ellenőrizni, és amely néha a 
hóhérja lesz; a haj valami most vagy régen élőt; az égő gyertya az élet és a halál 
között húzódó, megjelölt időre szabott határt; a szövet a történelem súlyát, a 
vörös szín pedig véres vagy tragikus eseményeket hangsúlyoz vagy jelez előre. 
Mindezeknek az elemeknek az emberre kell emlékeztetniük, létezését, jelképét 
és egyfajta mementóját kell reprezentálniuk.
Mivel hosszú évek óta ez volt Władysław Hasior kevés számú kiállításának egyike, 
és maga a művész meglehetősen feledésbe merült, a munkásságáról szóló irodalom 
szegényes, alkalmat nyújthatott volna az emlékezetbe való visszatérésre, ennek a 
kiváló személyiségnek s ugyanakkor lehetőséget a bemutatására, újrafelfedezésére.. 
Egyaránt csalódással tölt el azonban a kurátori koncepció és a katalógus tartalma 
is (nota bene nem találjuk meg benne a kurátor, Józef Chrobak szövegét). Egy ret-
rospektív kiállításnak elvileg pontosan meghatározott vízión kell alapulnia, meg kell 
kísérelnie, hogy fényt derítsen arra a keserves világra, amelyet a művész mutat be 
alkotásaival, márpedig Hasior világa jelképekkel, kontextusokkal és rejtett tartalmak-
kal teli világ. Sajnos a kiállítás szervezői a „nyugati művészhez” fűződő művészi formai 
rokonságra összpontosítottak, miközben Hasior műveit szemlélve kidomborodik 
nagyszerű egyénisége, egzisztenciális problémái; küzdelem a halállal, a háborúval, 
az elmúlással; metafizika és etika; miszticizmus és mágia; giccs és pátosz; vallás és 
racionalizmus; a hétköznapok banalitása és a szocializmus szürkesége. A kiállítást a 
műveiben elrejtett tartalomra alapozva lehetett volna felépíteni, ki lehetett volna 
emelni az emberi egzisztencia teljes összetett problémakörét, elemzően bemu-
tatni a művész oeuvre-jét, fel lehetett volna hívni a figyelmet történelmi kötődé-
seire. Nagy (talán szándékolt) mulasztás elhallgatni Hasiornak a Népköztársaság 
idején kifejtett tevékenységét, számos külföldi kiállításon való jelenlétét, egyben a 
szocializmushoz való személyes (negatív) viszonyulását. Hiszen a népköztársasági 
időszakban és a szabad demokratikus Lengyelországban egyaránt politikai okokból 
vált hirtelen az eleinte legfontosabb exportcikkből a lengyel művészet persona non 
gratájává. Magunkra maradunk tehát a művész nagyszerű alkotásaival egy újra csak 
politikailag korrekt kiállításon. Innen nézve az egyik legkiválóbb 20. századi lengyel 
művész krakkói „best of” kiállítása elszalasztott esélynek látszik.

Hermann Péter fordítása

Władysław Hasior
Golgota, asszamblázs, 
Starmach Galéria

Władysław Hasior
Repülés sötétben, 
zászló, vegyes 
technika/textil, 
Központi Szövőipari 
Múzeum, Łódź


