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ÜNNEPI FESTÉSZET*

Klimó Károly: Időbezárva
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Ünnep minden Klimó-kiállítás. A színek és a formák ünnepe, az életerő 
ünnepe. Az energia ünnepe. És persze a festészet ünnepe. Vannak képei, 
amelyek nem is annyira festményekre, mint inkább zászlókra emlékez-
tetnek. Ezúttal is, a Képzőművészeti Egyetem Barcsay Terme, az ő egykor 
alma matere, Hajdu István átgondolt kurátori válogatásának köszönhe-
tően mintha fel lenne lobogózva. Sok kiállításán jártam már az évtizedek 
során, de ennyire koncentráltra nem emlékszem – minden korszakából 
a legjelentősebb művek lettek kiválogatva, amelyek ráadásul az elrende-
zésnek köszönhetően egymással is párbeszédet folytatnak. Évtizedekkel 
ezelőtt diákként járt ide, később sok generáció mestereként. Ám az erő, 
amely a műveiből sugárzik, időtlennek hat. Hiába Időbezárva a mostani 
kiállítás címe, szinte mindegy, hogy az itt látható képeit idén festette-e, 
vagy évtizedekkel ezelőtt. Műveinek van egy háttérsugárzása, ami az időt 
is kijátssza. Ha ilyesmi érinti meg az embert, az mindig ünnepi alkalom.
Ez a háttérsugárzás eleven erő, amit nehéz szavakba önteni. Klimó művei 
esetében kiváltképpen, mert alig-alig fedezni fel rajtuk tárgyakat, motí-
vumokat, amelyeket szavakban körül lehetne írni. Azt, amit informelnek 
neveznek, a festők mintha eleve azért fedezték volna fel, hogy csúfot űzze-
nek azokból, akik mindenáron szavakra akarják lefordítani azt, ami amúgy 
lefordíthatatlan.De azért hadd tegyek próbát. Az egyik festményének 
a címe: Allein. Még a nyolcvanas évek elején festette életművének ezt a 
kiemelkedő alkotását, amelyet amúgy ritkán szokott kiállítani. A mély 
fakeret és az üveg egy dobozt alkot, ami eleve tárgyszerűvé teszi a fest-
ményt. Kultikus tárgy benyomását kelti. Az üveg mögött egy nagyméretű 
roncsolt csomagolópapír van, a bal szélén leszakítva róla egy darab, alul, 
szintén balra behasítva, középen kilyukasztva. Összegyűrt állapotban van 
ráillesztve a mögöttes farostlemezre. Akár egy gombostűhegyre tűzött 
élőlény. Középen mintha meg lenne pörkölődve – a kátrányra emlékeztető 

fekete réteg olyan hatást kelt, mintha Klimó 
a tűzből kapta volna ki a papírt, még mie-
lőtt az teljesen elégett volna. A kátrányréteg 
mögül helyenként vörös festékréteg sejlik elő 

– mintha vérezne a papír. De a kátrányréteg 
fölött is ott egy vörös folt. Ha nagyon aka-
rom, még egy arcot is beleláthatok. Vagy egy 
vöröslő, szólásra nyíló szájat. S amit mond, az 
fehér betűkkel van ráírva a papírra: ALLEIN, 
azaz egyedül. Egyedül vagyok, mondja a 
száj. Németül: ich bin allein. És ez elindítja 
a képzeletemet. Ugyanis Paul Celan kezdte 
e két szóval egy versét az ötvenes évek ele-
jén. Egyedül vagyok, írta, majd így folytatta:  
a hamuvirágot – Marno János fordításában: a  
salakvirágot – érett feketeséggel teli pohárba 
állítom. Majd: „Nővérszáj, mondasz egy szót, 
mely ablakokon túl él / s nesztelen kúszik, 
álomkürtőn, felfelé.... hópihe szálldos életpír 
tollal; csőrében / jégszemcse, általnyilallik 
a nyáron, ide.” A versben életpír-tolla van a  
madárnak – németül: lebensrot, vag yis 
vöröslik az élettől, akárcsak a festmény köze-
pén látható folt. És ez az életpír rakódik rá az 
érett salakra, hogy az egész egy olyan virág 
benyomását keltse, amely elhamvadt – azaz 
elégett, ahogyan sok életnek is a tűz, az erő-
szakos elégetés vetett véget.
Látom mindezt? Nem látom. De közben 
mégis látom. Miért hozom be Celant és a 
költészetéhez kapcsolható asszociációimat? *  Elhangzott a kiállítás megnyitóján.

Klimó Károly 
Időbezárva, részlet a kiállításról © Fotó: Eln Ferenc

Klimó Károly 
Artaud sorozat, 1989, vegyes technika, Darwin Buffet Gyűjtemény © Fotó: Eln Ferenc
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Mert Klimó úgy fest úgynevezett informel képeket, hogy közben mégis 
lehetőséget ad arra, hogy beszélni lehessen róluk. Hogy szavakkal körül 
lehessen írni őket. Szándékosan nem kérdeztem meg Klimót, hogy ami-
kor ezt a képét festette, gondolt-e a Celan- versre. Hiszen akár igennel 
válaszolna, akár nemmel, e festmény számomra e verssel állítható pár-
huzamba. Anélkül, hogy illusztrációja lenne. Ez a festmény egyenértékű 
Celan versével. Nincsen alá- vagy fölé rendelés.
Fontos ezt hangsúlyoznom, mert miközben Klimó a hetvenes évek dereká-
tól kezdve szépirodalmi művek illusztrálásával is foglalkozott, soha nem 
lett úgynevezett illusztrátor. A Sade-, Baudelaire-, és Artaud-sorozatai a 
maguk nemében páratlanok a magyar művészetben. 1992-ben a müncheni 

Matthes & Seitz kiadó felkérte, hogy egy 10 
kötetből álló Marquis de Sade kiadás egyik 
kötetéhez készítsen illusztrációkat (Klimó 
mellett egyebek között Mimmo Paladino, 
Arnulf Rainer, Hermann Nitsch stb. vett 
részt e közös munkában). Azután 2007-ben  
Baudelaire verseinek az il lusztrálására 
ker ü lt sor. És szü letett eg y rend k ív ü li 
munka is, ahol irodalom és képzőművészet 
sajátos módon fonódott egybe: a 45 darab-
ból álló Antonin Artaud-sorozat, a Velem a 
kutya-isten. A képek nem szolgaian követik 
a szöveget, hanem maguk is visszahatnak 
rá, pontosabban annak befogadására és 
értelmezésére. Klimó „illusztrációi” soha 
nem történetet akarnak képben elmesélni, 
hanem a szöveg szellemét fordítják le a 
vizualitás nyelvére. Bármelyiket vegyük is 
szemügyre, mindegyik éppolyan autonóm 
alkotás, mint például az Allein című kép. 
Klimónak az irodalmi szövegekhez készült 
képeit ezért nem illusztrációknak nevezném, 
hanem vízióknak. A vízió pedig szabadságot 
kínál – a festő szabadon viszonyul a szöveg-
hez, az olvasó pedig, a képet nézve szaba-
don értelmezi a látottakat és olvasottakat.  
És, kiterjesztve ezt Klimó egész művészetére, 
úgy van „tartalma” a festményeinek, hogy 
többnyire minimális figurativitás fedezhető 
fel rajtuk.
Klimó mindig is erős késztetést érzett arra, 
hogy erős és súlyos tartalmakkal töltse meg 
a műveit. Ám ezeket soha nem akarta nar-
ratívvá, nyelvre lefordíthatóvá tenni. Úgy 
beszél hozzánk, hogy nem beszél. Az erős 
érzések nem önthetők szavakba. De ettől 
még erősebbek. Klimó a képeivel a szó szoros 
értelmében közölni akarja magát mások-
kal, miközben mégis hű marad ahhoz a 
belső hőfokhoz, amely minden erős érzés 
előfeltétele. Művészetének ereje számomra 
abban nyilvánul meg, hogy a szenvedélyt úgy 
tudja „mértékletessé” tenni, azaz formába 
zárni, hogy közben a mértéktelenség élmé-
nyét is fölkelti a nézőben. Egyeztethető-e a 
szenvedély és a forma, a nyers élmény és az 
esztétikum? Vagy, e mostani kiállítás címére 
gondolva – Időbezárva –, megőrizhető-e az 
időn belül is az, ami fölött az időnek nincsen 
uralma? Ilyen kérdésekkel szembesítenek 
a művei. De e kérdésekre talán nem is kell 
feltétlenül választ keresni. Elég, ha átad-
juk magunkat a látványoknak, belépünk a 
művek virtuális terébe. És ez nem nehéz. 
Hiszen, hogy a legelső szavammal zárjam, 
nehéz ellenállni a belépés késztetésének, ha 
várja az embert az ünnep.

Szűcs Attila a Ludwig Múzeumban rendezett kiállítása1 óta először 
jelentkezik önálló tárlattal, mégpedig egy konceptualista projekttel.  
A projekt egyetlen motívum, a fekete nég yzet köré szerveződik, ami a fest-
ményeken éppúgy megismétlődik, mint a térbe állított fekete dobozon. 
A tárlaton meghallgatható egy Stanley Kubrick és Szűcs Attila között 
lezajló beszélgetés is, amely bevallottan fake news, vagyis hamis. A fekete 
doboz oldalain látható rajzok között is szerepelnek másolatok – igaz, maga 
a művész másolta őket. A kiállítás elsődlegesen mégsem az eredetiség kér-
dését tematizálja, hanem a feketeségnek, még inkább a fekete doboznak 
a jelentését, amit a művész a 2001 Ürodüsszeia című film monolitjaként 
citált a kiállítótérbe.
Ismeretes, hogy a fekete, mint önmagáért való, autonóm jelentést hordozó 
szín a 20. század eleji avantgárd törekvésekhez kapcsolódóan jelent meg 
a művészetben. Az első fekete festmény az absztrakcióra való törekvés 
eredménye volt: Malevics Fekete négyzet fehér alapon című művén a tárgy-
nélküliség megvalósítása egybeesett a színek redukciójával. A malevicsi 
színökonomizmus-elmélet nyomán a feketét olyan kezdőpontként értel-
mezhetjük, amelyben a világ végessége és végletessége fejeződik ki. Ám 
a feketét fehérség veszi körbe. A fehér egyfelől mint anyagtalan minőség 
jelenik meg, másfelől mint olyan meghatározatlan tér, amely – minden 
szuprematista kompozíció alapjaként – helyet ad a festmény „eseménye-
inek”. Maga Malevics a fehér festővászon festetlen síkját így jellemezte: 

„Úgy érzem, mintha egy tenger alatti sivatagba kerülnék, ahol körös-körül 
a világegyetem teremtésének pillanata érezhető.”2 
A második világháborút követően születtek meg azok a művek, amelyeken 
a vásznat immáron teljes egészében a feketeség uralja. Az 1950-es években 
az absztrakt expresszionizmus és a New York-i iskola képviselői számára 

1 Kísértetek és kísérletek. Szűcs Attila kiállítása, Ludwig Műzeum – Kortárs Művészeti 
Múzeum, Budapest, 2016. december 16. – 2017. február 19. ld. https://www.ludwigmuseum.
hu/kiallitas/kisertetek-es-kiserletek-szucs-attila-festeszete

2  Vö. Kazimir Malevich, Essay on Art (vol. 1.). George Wittenborn, New York, 1971.

szinte kötelező volt fekete képeket festeni. 
A fekete a léttapasztalat meghatározó szí-
névé vált, mindenekelőtt azért, mert képes 
volt reprezentálni a történelem sötétségét. 
A feketéről mint alapszínről Adorno egye-
nesen azt állította, hogy anélkül már nem 
is lehetséges radikális művészetet csinálni: 
a feketeség „Auschwitz fekete lyukaira” 
adott válasz.3 A fekete melletti elkötelező-
désben fontos szerepet játszott az is, hogy 
ebben a színben a misztérium és a transz-
cendencia sejtelme is képes jelen lenni.  
A fekete sorozatokat festő művészek között a 
legradikálisabb alighanem Ad Reinhardt 
volt, aki elutasította a festészet alapvető for-
mai és tartalmi összetevőit (se szín, vonal, 
kompozíció, forma; se ecsetnyom, textúra, 
térhatás; se mozgás, idő, téma, szimbólum): a 
sima vásznon csak a fekete szín maradhatott. 
Csakhogy a fekete festészet műveiből – s ide 
sorolhatjuk az európai művészet későbbi 
törekvéseit is – éppen az derül ki, hogy ennek 
az egyetlen színnek ezernyi árnyalata van, 
amelyek különbözőképpen hatnak eg y-
másra, mindig más méretarányokat, motí-
vumokat, jelentéseket teremtve. 
Ráadásul a fekete – a fehérrel együtt – opti-
kai értelemben nem is tekinthető színnek. 

3  Vö. Theodor W. Adorno, Äesthetische Theorie. 
Schurkamp, Frankfurt, 1970.
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Tűz térkép két részben, 2018, olaj, falemez © Fotó: Eln Ferenc
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