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A KORTÁRS OROSZ KÉPZŐMŰVÉSZET TENDENCIÁI
GYURKÓCZA DORINA – RUZSA GYÖRGY
2011. május 7-11-e között az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a Bölcsész Napok keretében ebben az
évben már másodszor rendezték meg a Ruszisztikai Napokat. Az esemény alatt számos történelmi, irodalmi
és tudományos szemléletű előadás, valamint könyvbemutató került megrendezésre. Ezen előadások egyike
volt Dr. Ruzsa György∗ professzor, a kortárs orosz képzőművészet tendenciáit bemutató körképe is.
A kortárs orosz képzőművészet kialakulásának közvetlen előzménye a modern
művészet kibontakozása volt Oroszországban, még a bolsevik hatalomátvétel
kezdete előtt. Az avantgárd, az új modern művészeti irányzat, mint ahogy a
világon mindenhol máshol is a 20. század elején tört be az orosz művészeti
körökbe. Ekkoriban rengeteg új társaság, iskolák alakultak, melyek meghatározóan
hatottak a művészet irányzataira és annak későbbi továbbfejlődésére.
Legkiemeltebb alakjai – Kazimir Malevics az általa képviselt szuprematizmusával1
(jobb oldalon: Szuprematizmus kompozíció)2, Vaszilij Kandinszkij absztrakt
műveivel (bal oldalon: Tengeri csata c. műve)3, illetve Mihail Larionov (alul a
Vörös rayonizmus c. műve)4 konstruktivista stílusával – mind a művészet
megújítására törekedtek.
Az 1930-as évektől kezdődően, és a szocializmus eszméinek térnyerésével az
avantgárd művészekre egyre nagyobb nyomás helyeződött a hatalom felől, egyre
többször vádolták őket a burzsoázia ízlésének kiszolgálásával, és próbálták
ellehetetleníteni működésüket. Az avantgárd művészeti irányzatok elfojtása
céljából a hatalom, a kommunizmus legfőbb és hivatalos művészeti irányzatává a
szocialista realizmust, vagy ismertebb nevén a szocreált tette meg.5 A széles
tömegeket megszólító realista képzőművészet már a 20-as évek elejétől fontos
szerepet játszott a kommunista propagandában, a sztálinizmus hatalomra jutása
után pedig szinte teljhatalmat élvezett.
A szocreál hivatalos bevezetése egyben az
állam, a művészetek felett való teljes kontrollját is
jelentette. Sztálin halálát követően a művészetek
terén is enyhülés következett be, Sztálint dicsőítő
és ábrázoló művek ezreit semmisítettek meg, és bontották le. Ez az
enyhülés adott teret a továbbiakban a kortárs művészet újbóli feléledésének.
Az 1960-as évektől kezdődően nonkonformista és disszidens művészeti
csoportok aktivitása fokozatosan növekedett. Elvben sosem volt tilos egy
művész számára, hogy ne a hagyományos, és az állami apparátus által
elvárt stílusban alkosson, azonban szinte minden kiállítást, amit a hivatalos kereteken kívül rendeztek,
rendőri beavatkozással szétoszlattak, vagy megsemmisítettek.6
∗

Dr. Ruzsa György magyar művészettörténész, egyetemi tanár. Tanulmányait 1965–1971 között az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán és a moszkvai Lomonoszov Egyetemen művészettörténet-orosz
szakokon folytatta. Hazánk elismert művészettörténésze és kutatója. (A szerk. megj.)
1
A kubizmusból kialakuló minden tárgyi vonatkozást elvető geometrikus absztrakció.
2
Forrás: Public Domain Photos and Images, (A képek letöltésének ideje: 2011. 09. 02.)
http://public-domain-images.blogspot.com/2011/02/kazimir-malevich-suprematist.html, 2011. 09. 02.
3
Forrás: http://www.nga.gov/kids/kandinsky/kandinsky1.htm,
4
Forrás: http://www.russianavantgard.com/Artists/larionov/larionov_red_rayonism.html
5
1934-ben tette meg a művészeti irányzatot Sztálin a kommunizmus hivatalos művészeti irányzatává.
6
Toby Clark: Art and Propaganda in the Twentieth Century, The Political Image in the Age of Mass Culture, The
Everyman Art Library, George Weidenfeld and Nicolson Ltd. The Orion Publishing Group, Orion House, 1997.
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Az 1970-és években már számos kisebb méretű kiállítást rendeztek, lázadásképp a párt szabályozása
ellen, de ezek legtöbbjét pár órával a megnyitásukat követően bezáratták. Egyike ezen durva fellépéseknek
az 1974 szeptemberében Moszkvában, az Izmajlovszkij Parkban megrendezett kiállítás volt. A park egy
részén rendetlen építési terület volt, és a kormány ezt a területet használta fel ürügyként arra, hogy
buldózerekkel és vízágyúkkal véget vessenek a kiállításnak.
Dr. Ruzsa György előadását az 1970-es évek művészeinek bemutatásával kezdte, és vezette tovább azt
egészen napjainkig. Kezdetben három fontos művészt emelt ki, akik pályafutása az 1970-es évek elején
együtt indult, Vlagyimir Jankilevszkijt, Eduard Steinberget és Ilja Kabakovot. Mindhármuk nonkonformista
művész volt, az állami apparátustól hivatalos támogatást nem kaptak. Nagyon különleges és eredeti
művészetet hoztak létre, később pedig világszerte híressé váltak. Ami mindhármukban közös, hogy nagy
hatást gyakorolt rájuk és művészetükre az 1920-as évek derekán született észt művész, Ülo Sooster
munkássága. Gyakran őt emlegetik az orosz neoavantgárd atyjaként is. Stílusa ha áttételesen is, de
megjelenik Jankilevszkijnél, Kabakovnál és Steinbergnél is, koncepciójuk nagyon közel állt Soosteréhez.
Jankilevszkij7 művészete meglepő és szokatlan, elszakadt az akkori hagyományos és elvárt művészeti
irányzattól. Egy eredeti formavilágot és szemléletet alakított ki, amelynek stílusjegyei már korai grafikáin is
megjelentek. Legismertebb művei grafikái, sokszorosított rézkarcai
és triptichonjai8. Művei talán az absztrakt művészethez állnak
legközelebb, azonban ábrázolásai nem annyira elvontak, a formák
mégiscsak emlékeztetnek valamire. Elvont formavilágot használ,
sajátos vonalrendszereket, de valamiféle tárgyi kapcsolat mégis
kisejlik ábrázolásaiban. A formákat szándékosan torzítja, síkszerűvé
teszi. Ugyanúgy ahogy Soosternél is, képeiben fontos szerepe van a
horizontnak
és
annak
valamiféle
megjelenítésének.
Emberábrázolásaiban legtöbbször valamilyen nagyon meggyötört
emberszerű alakot mutat be, az arcrészek legtöbbször kifordítottak. A
szem hol ide, hol oda fordul, az egész képben egy
feszültséget, szorongást érez az ember. Ezeket
Jankilevszkij nagyon szervezetten és tudatosan művelte.
Képei elkészítéséhez sokszor különféle anyagokat használt
fel, - farostot, fémlapokat, kabátot, - sőt néha szándékosan
gusztustalan anyagokat is. Ezeket tudatosan vegyítette
egymással, hogy érzékelhessük milyen sokféle anyagból
áll a világ, - nem mindig kellemes és jó anyagokból.
Legtöbb művében a finomságnak, az eleganciának nyomát
sem lehet felfedezni. Textil kompozíciókat is készített, a
70-es években a nyugati művészek körében ez egy gyakran
használt technika volt. A különböző anyagokat
Jankilevszkij szándékosan és tudatosan használta fel,
valami nagyon nyomasztót, a szovjet valóság rideg elemeit és a
hétköznapok nehézségeit kívánta megjeleníteni. Nyilvánvaló, hogy ezért
sem lelkesedett hivatalos művészet, amely inkább a mosolygós, kisportolt
és életvidám alakok ábrázolását részesítette előnyben. Emberábrázolása
bravúros, geometrikus formák, gépiesített emberi testek, szörnyű alakokká
változó emberek, akik anatómiailag eltorzulnak, mind az emberi lélek
nyomasztó eltorzult sajátos megjelenítései. Jól látható, hogy Jankilevszkij
ábrázolásaiban biztosan érzi az anatómiát, az izmok elhelyezkedését, és ezt
kiválóan meg is tudja jeleníteni. Ő az egyetlen orosz művész, aki jelenleg is
állandó kiállítással rendelkezik Párizsban. Érdekesség, hogy munkássága
kezdetén műterme sokáig egy ablaktalan helység volt, a későbbiekben
párizsi lakásának ablaka egy csendes kolostorkertre nézett.

7

Három látható műve:
Balra: Mutánsok; forrás: http://yankilevsky.free.fr/08-Mutants/0811.htm
Jobbra: Mindennapok, forrás: http://yankilevsky.free.fr/08-Mutants/0801.html
Lentebb: Triptichon részlet No. 24: Szarkofág, forrás: http://www.aworldtowin.net/reviews/Yankilevsky.html,
8
Három táblából álló kompozíció.
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Kabakov művészete (jobb oldalon látható alkotása Az ember aki
lakásából az űrbe repült)9 konceptualista. A konceptualistákra
jellemző, hogy nem a megrajzolás minőségére fektetik a legnagyobb
hangsúlyt, hanem a mű mögött álló gondolatra. Kabakov ettől
annyiban különbözik, hogy nála mindkettő jellemző megtalálható.
Legtöbb művében visszamegy a barokk korra jellemző szemtévesztő
ábrázolásokhoz, amikor egy-egy tárgyat úgy festettek meg, mintha az
valóságos lenne. Egyik műve egy ablakban elhelyezett almát ábrázol.
A kép játékos, hiszen ha egy másik képbe helyezzük ezt az almát úgy
tűnik, hogy irreálisan nagy az alma a képen ábrázolt méretéhez
viszonyítva, a nyitott ablakba való elhelyezésével pedig még egy
egészen másvilág, egy finoman megrajzolt mesevilág is megnyílik
előttünk. Ilyenekből alakította ki sorozatait, melyeket azután
albumokba foglalt össze. Moszkvában kezdetben egy padlást bérelt és
ott alakította ki műtermét.
Steinberg egészen más úton járt, visszanyúlt Malevics geometrikus, absztrakt művészetéhez, aki a világ
szerkezetének tökéletességét kívánta megtalálni, és ábrázolni azt műveiben. Annyiban viszont eltér tőle,
hogy bizonyos elemek szimbolikusan is megjelennek nála, nem csak absztrakt geometrikus formákban.10
Szimbolikus megjelenítései különböző dolgokra utalnak, például a
hagymakupola formája egy templomtoronyra, és így egy városra
emlékezhetünk róla. Van, hogy repülőgépről látható városszerkezetre
emlékeztető formákat hoz, és ugyanúgy, ahogy annak idején a klasszikus
absztrakt geometrikus mesterek is, felhasználja a formák feszültségét,
például a körbe belefutó egyenes vonalat. Steinberg sokat tanulmányozta az
ikonfestészetet, annak jellemzői műveiben is megjelennek. Ha
elvonatkoztatunk az ikonográfiai részektől, az ábrázolás témájától, és
megnézzük a nimbuszokat, azok elhelyezkedését a belső mélyített
középmező arányában az ikonokon, akkor számos hasonlóságot vélhetünk
felfedezni. Egy másik fontos szempont az ikonfestészetben az arannyal,
vagy más nagyon világos színnel megfestett nimbuszok, és azok elhelyezkedése mennyire meghatározó az
ikon alapgondolatát tekintve. Ugyanezzel próbálkozik Steinberg is, úgymond téma nélkül, az ikon
szerkezetét vizsgálva, van ahol a nimbusz a kép szélére kerül, van ahol középen helyezkedik el, szinte az
uralkodik a képen, van ahol pedig két-három nimbusz egyszerre jelenik meg. Néha még az ikonoknál
meglévő sugárrendszer is felfedezhető. Steinberg a 70-es évek nagy fenegyereke volt, sok mindent
kimondott, amiből a későbbiekben több problémája is származott, napjainkban ő is Párizsban él.
A következő alkotó akit Ruzsa György bemutatott Vagyim Szidur volt, avantgárd szobrászművész. Korai
kompozíciói realista stílusú kerámia szobrok voltak, majd az 1950-es évektől ő is fokozatosan eltért a bevett
művészeti stílustól. Az 1960-as években elkészítette Emlékművek című szoborsorozatát, melynek szinte
mindegyik darabja jelenleg orosz és nyugati országok közterein van felállítva. Szidur elmondása szerint
szobraiban a művészi formát egy szimbólumba próbálja tömöríteni. Egyik legismertebb köztéri szobra
Moszkvában található az 1979-1989-es szovjet afganisztáni háborús halottak emlékére készített műve, Az el
nem temetetteknek11 (jobbra). Alakjai tragikusak, hosszan megnyúlt alakok. Másik emlékezetes műve a 80-as
években készült Einstein portré12 (balra). Maga a szobor bronzból készült, és
tökéletesen megragadja Einstein természetének mivoltát. A szobor története is érdekes,
egy németországi kutatóintézet kérte fel Szidurt, hogy készítsen Einsteinről egy szobrot.
Szidur el is készítette azt, de az akkori rendszer nem
nézte jó szemmel, hogy ha egy művész külföldnek
dolgozott. A szobrot ezért nem nagyon akarták
kiengedni a Szovjetunióból. A németországi intézet
azonban Szidurt és delegációját is meghívta a szobor
felavatására. Végül a tervezett 10 fős delegációból csak
Szidur nem kapott útlevelet a Szovjetunióból történő kiutazáshoz. Ennél a
szobornál is jól látható, hogy Szidur kimagaslóan használta fel a teret, a
9

Forrás: http://www.all-art.org/art_20th_century/nonconformist_art1.html
Fentebb látható művének forrása: http://www.christies.com/LotFinder/lot_details.aspx?intObjectID=5380084,
11
Forrás: http://www.themoscownews.com/walks/20101021/188145105.html
12
Forrás: http://berkovich-zametki.com/2010/Zametki/Nomer6/Berkovich1.php
10
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semmit is, egyes részek kihagyásával a szobrot sokkal kifejezőbbé tette, ezt a technikát más műveiben is
gyakran alkalmazta. Szidur még a saját koporsóját is elkészítette önnön alakjával benne, amelyet különböző
talált tárgyakból, például csatornadarabokból állított össze.
Napjaink Oroszországának talán egyik legismertebb és legsokoldalúbb
művésze a grúz származású Zurab Cereteli, aki egyszerre foglalkozik
festészettel, szobrászattal, grafikával és mozaikok készítésével, neve pedig
gigantikus szobrairól vált világszerte híressé. Egyike ezeknek az 1997-ben
felavatott közel 100 méter magas Nagy Péter emlékmű13 (jobbra) Moszkvában,
az orosz flotta megalapításának 300. évfordulója alkalmából. A szobor fémből
készült, és erőteljesen meghatározza Moszkva városképét. Cereteli jelenleg a
Moszkvai Képzőművészeti Akadémia rektora. Épületeket is tervez, különleges
üvegpavilonokat, a magyar kereskedelmi képviselet
moszkvai székházában mozaik- és zománckompozíciót
készített. Külföldön is ismert és elismert művész, ma
közel húsz országban állnak köztéri szobrai és
monumentális alkotásai. Egyike ezeknek a World Trade
Center ellen elkövetett terrortámadás emlékére készített
alkotása14 (balra), amit az orosz nép az amerikai népnek adott ajándékba. A mű ma New
Jerseyben áll, a Bayonne Pointban, a két épületet idéző pillérek között függő hatalmas
könnycseppel. Festményeire jellemző, hogy nagyon erős színvilágot használ, ez
egyébként a kaukázusi művészek jellemzője.
Tatyána Antosina, napjaink művésze, egészen újszerűen közelíti meg a
képzőművészetet, tudatosan foglalkozik a nemiség kérdésével, a nemek
társadalomban elfoglalt helyével. A modern kor társadalmának kialakulása
előtti néhai ábrázolása volt a gazdag öreg bácsit körülrajongó fiatal hölgyek
társasága, Antosina ezt a képet megfordítja és fotóján az idős hölgyet rajongják
körül fiatal daliák (balra)15. Fotói legtöbbször provokatívak, szándékosan
nagyon realisztikus, és túlhangsúlyozottan életszerű elemekkel dolgozik.
Utolsóként Igor Makarevics munkássága került terítékre,
munkáiban ő is Malevics stílusához nyúl vissza síkszerű elemeivel és
felirataival. Síkszerű formáinak tömörsége emlékeztet az
ikonművészetre, ugyanúgy ahogy az ikonfestészetben is, nála is
fontos szerepet kap a nagy osztatlan síkfelület. Ikon nincs felirat
nélkül, Makarevicsnál is nagy síkfelület mellett feliratokat
találhatunk. Legtöbb művében megjelenik az orosz Pinokkió,
Buratino16 alakja, aki köré Makarevics egy egész történetet épített
fel. Alakja képi megfogalmazásának háttere, egy képzeletbeli figura,
egy munkásember az élet minden nehézségével, szürke életet él,
anyagi és hétköznapi problémákkal küszködik. Természetesen
valahogyan ki akar törni ebből az állapotból, és kialakít magának egy
képzeletbeli, mesebeli figurát önmagáról, de ebből sajnos nem
születik más, mint Pinokkió alakja. Egy fából készült, és nem
pontosan úgy elképzelt alak, ahogyan azt ő szerette volna.
A fentebb említett művészeket manapság megérdemelt tisztelet övezi bátorságuk miatt, hogy a szovjet
elnyomó rendszer ellenére is ki tudták bontakoztatni tehetségüket és individualizmusukat. Az 1960-70-es
években kemény kihívás elé állította őket a rendszer, vagy elfogadták a hivatalosan meghatározott művészeti
irányzatot, és annak keretein belül alkottak, vagy sehogy. Sokan ezért emigráltak, és külföldön dolgoztak. Az
otthon maradottak, de meg nem alkuvók számára nehéz feladat volt feléleszteni, a szocreálból
kibontakoztatni saját, orosz hagyományokon alapuló egyéni művészetüket.
dke@southeast-europe.org
www.southeast-europe.org
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Forrás: http://oroszvilag.hu/?t1=kultura_programok&hid=1205
Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tearsofgriefbayonne.jpg
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Az éjszaka királynője. Forrás: http://www.artnet.com/Galleries/Artists_detail.asp?
16
Forrás: http://www.nzz.ch/nachrichten/kultur/zuercher_kultur/russische_gegenwartskunst_1.4550264.html
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