
A narrativitás jelentősége a kortárs művészetben 

 

Mi a narrativitás a képzőművészetben? 

szinte minden, hagyományos technikájú, figurális alkotásra ráhúzzák ezt a címkét – 

pedig a narrativitás ennél jóval összetettebb müfaj. Több olyan tényező van, amely nélkül 

nem lehet narratív egy alkotás.  

Ilyen például az egyidejűség, egy történeten belül az időben különböző fázisok 

megmutatása (képsor, sorozat, képkockák, ill. egy képen belül több jelenet), vagy pedig egy 

képen belül egy ábrázolt jelenet összetettsége, folytán sűrítve mutat be vagy enged sejtetni 

egy történetet.  

Szükséges továbbá valamennyire a fogalmi gondolkodás megjelenése is az alkotásban, 

hiszen ha teljesen vizuális marad a mű, akkor egy nagy vörös folt mindössze egy nagy vörös 

foltot jelent és nem pedig egy motívumot (pl köpeny, vérfolt stb). A Lessing-i felosztás 

szerint a nagyon szűk értelemben vett képzőművészet nem narratív, ám ő is kimondja, hogy 

mégis válhat azzá (mint ahogy létezik nem-narratív irodalom is), mivel a művészeti ágak 

közötti határvonalak nem olyan élesek. 

 

Miért érdekes ez a kortárs művészet nézőpontjából? 

A kortárs művészetben véleményem szerint amiatt vált érdekessé a narrativitás 

kérdése, mert nagyon erős a művészeti műfajok kölcsönhatása és keveredése, és mert a 

történetben való gondolkodás dominánssá vált a kortárs kultúrában. Ez abból következik, 

hogy az utóbbi 50 évben a mozgóképes vizuális kultúra teljesen meghatározóvá és nagyon 

széles körben elterjedtté, mindennapossá vált. Még egy szempont miatt vált fontossá: a 

modernizmus és a neoavantgárd elvetette a narrativitást, a posztmodern és az azutáni 

művészet pedig ismét értékként tekintett és tekint rá; ennek ellenére mégsem vált általános 

jellemzővé hanem továbbra is marginális maradt.  

A képzőművészeti narrativitás kortárs művészeti kutatások tárgya lehet. A sok 

lehetséges kutatási irány közül mindössze egyet vetnék fel példaként, ez pedig a filmes 

szakirodalomból ismert narratológiai alapfogalmak használata képzőművészeti alkotások 

elemzésekor (pl. Mieke Bal „fokalizáció” fogalma stb). 

 

Miért fontos számomra alkotóként a narrativitás? 

A narrativitás számomra többek között amiatt fontos, mert a képekben rejlő történetek nagyon 

jó lehetőséget adnak a „suspense” (=az információkülönbségből adódó feszültség) 

jelenségével való kísérletezésre, valamint ötvözik a vizuális és a fogalmi gondolkodásmódot, 

amely rám művészként jellemző.  

Lényeges még számomra a vizuális történetmesélésben potenciálisan benne rejlő rejtély és 

képzelet szerepe is. Saját munkáimban is ezekkel a művészi eszközökkel dolgozom.  

Néhány művészeti példával világítanám meg a narrativitás jelenségét a közelmúltbeli és a 

kortárs művészetben. Tudatosan választottam olyan alkotásokat, amelyek nagyon 

különbözőek egymástól vagy korban, vagy térben. 

Elsőként Rátkay Endre Calendarium című alkotását szeretném a narrativitás szempontjából 

nagyon röviden bemutatni. 

A kb 3x5 méteres, több mint 300 képet tartalmazó műegyüttes 1965-től kb 2005-ig készült. A 

képek néhány nagyobb rendszerben láthatóak, megtalálható benne a magyar történelem, a 

világtörténelem legfontosabb eseményei és alakjai éppúgy, mint a művész saját személyes 

életéből vett jelenetek. Rátkay vizuális krónikájában a művész helyezkedik a narrátor 

szerepébe és egyfajta xx. századi krónikásként beszéli el a történéseket. „Mindentudó” típusú, 

vállaltan szubjektív narrátor, sok képen ő maga is szerepel, a képek többségében azonban 

külső szemlélőként mutatja be az eseményeket. A fokalizátor szerepét is a művész tölti be. A 



Akárcsak mozgóképes műveknél, itt is nagy szerepe van annak, hogy a néző tud-e egy adott 

dolgot vagy nem. A Calendarium rengeteg utalást tartalmaz a néprajzra, kultúrtörténetre és a 

művészettörténetre egyaránt. A mű valódi befogadásához vagy rendkívül nagy műveltség 

szükséges, vagy pedig a néző részéről egy nagyobb rákészülést, olvasást igényel (a 

kiállítótérben állnak a nézők rendelkezésére a művész által összeállított szöveges anyagok a 

képekhez). 

 

A következő mű amit be szeretnék mutatni, Ilja Kabakov: Holiday no. 6. című alkotása. Ez 

egy nagyobb sorozat része. Kabakov 1987-88 során festette a „Holidays” konceptuális 

sorozatot, magyarra jobb híján „Ünnepek”-ként szokták fordítani. A narrativitás 

szempontjából azért is különleges ez a sorozat, mert itt alapvetően a koncepcióban találjuk a 

narratívát legdominánsabban. Pavel Pepperstein Kabakovval készült interjúja jól összegzi a 

mű összetett gondolati hátterét. Kabakov koncepciója szerint a sorozatot „valaki” festette, egy 

névtelen fiktív festő az ’50-es évek végén, szovjet megrendelésre, közintézmények falára. A 

képsorozat valamilyen oknál fogva nem került átadásra, így a fiktív festő megtalálta őket 30 

évvel később. Azt látta, hogy a képek minden fénye és energiája elveszett, a képek porosak és 

elsárgultak – így az a gondolata támadt, hogy újra életre szeretné kelteni a sorozatot, hogy az 

öröm és reménység régi hangulata ismét látható legyen rajtuk. Ezért színes papír virágokat 

varrt rá a képre. Más oldalról nézve, az ünnepeknek ma is megvan a helyük, és ma is örömteli 

kifejezésmódot kívánnak meg. Kabakov szerint a műben megjelenő folyamat hasonló a 

kikozmetikázáshoz, vagy az elkendőzéshez is: a felszín alatt ott van a régi, az elöregedett. A 

festmény képi világában is egy történet sejlik fel, a festmény szereplői mintha egy ünnepi 

hangulatú eseményen vennének részt. Tehát a narrativitás kettős. 

 

Végül, de nem utolsósorban Bukta Imre: Ház című alkotását szeretném narratológiai 

szempontok alapján elemezni. Az installáció egy körülbelül életnagyságú, ajtó nélküli házat 

és a 4 falon lévő 4 ablakban látható videókat tartalmazza. Az ablakokon a függönyt félrehúzva 

néznek ki a lakók. A projektorral az ablakra vetített mozgóképeken feltűnik egy nyugdíjas 

férfi,  a falu volt, szemüveges jegyzője, egy idős asszony és egy cigány fiatalember. A 

függöny visszahúzása után a magyar falubeliek ablakait „csak” becsapódó kövek törik össze, 

a roma fiatalemberébe viszont fegyverrel lőnek. Senki sincs biztonságban: az iránytalan vagy 

tudatosan gerjesztett gyűlölet hatja át a közeget. Bukta a történetet amit szeretne elmondani a 

művel, négy szereplőn keresztül, őket fokalizálva mutatja be. Nagyon nagy szerepet kap az 

előreutalás, visszautalás, kihagyás effektusa, amit a film nyelvéből kölcsönzött a művész.  

 

 

−−−−−−−−−−−−−−−− 

 

 

Archetípusok és személyes szimbólumok a képzőművészetben a ’60-as évektől 

napjainkig 

 

 

Mit jelent az archetípusok és a személyes szimbólumok használata a képzőművészetben? 

Az archetípusok és szimbólumok a kezdetektől elválaszthatatlan részei a művészetnek. 

Egészen a XIX. századig a vallásban meglévő archetípus- és szimbólumrendszer volt a 

legmeghatározóbb – azonban a XX. század során egyre csökkent a vallás szerepe a 

közösségek és az egyén életében. Ezzel azonban az archetípusok és szimbólumok nem 

vesztették el jelentőségüket a mai napig sem, így jelen vannak a kortárs művészetben is. A 

szimbólumok terén történt változás, mivel a mai modern (gondolok itt elsősorban a nyugati 



civilizációra) ember szimbólumai jellemző módon nem kötődnek vallásokhoz, hanem 

individuálisak. Ez a műalkotásokban is megjelenik: számtalan művész használt és használ 

munkáiban archetípusokat és individuális szimbólumokat. Ezek a vizuális kommunikáció 

alapvető nyelvének részei, olyan egyezményes jeleken és utalásokon alapulnak, amelyek 

lehetővé teszik, hogy szélesebb közönségréteghez is eljusson egy-egy gondolat vagy érzelem. 

 

Miért érdekes ez a kortárs művészet nézőpontjából? 

A kortárs művészetben véleményem szerint amiatt növekedett meg az archetípusok és a 

személyes szimbólumok jelentősége, mert előtérbe került a közérthetőség és a társadalom 

szélesebb rétegeinek megszólítása iránti igény. Az archetípusok mindig más-más formát 

ölthetnek. Ahogyan Jung is írta, a legfontosabb velük kapcsolatban az a mód, ahogyan az 

egyénnel kapcsolatba kerülnek. Az archetípusok és szimbólumok olyan érzelmekről, 

ösztönökről beszélnek szimbolikus nyelven, amelyeket más formában nem lehet 

megfogalmazni vagy leírni. Struktúrájukban megfigyelhető az álmok és a költészet logikája. 

Az arra alkalmas befogadóra napjainkban is ugyanolyan hatással van egy-egy archetípus, mint 

50 vagy 500 évvel ezelőtt. Véleményem szerint a mai ember számára azért is fontos, hogy 

találkozzon a kortárs művészetben áttételes módon ösztönökkel és érzelmekkel, mert így 

megismerheti és tudatosíthatja ezeket. 

 

Miért fontosak számomra alkotóként az archetípusok és a személyes szimbólumok? 

Az archetípusok és szimbólumok kultúrtörténete és pszichológiai értelmezésük döntő hatást 

gyakorolt rám művészként. Úgy gondolom, egy izgalmas felvetés számomra, hogy 

megtaláljam lehetséges kortársi megfelelőiket és azok ábrázolásának mikéntjét. Alkotó 

emberként a legfontosabb számomra, hogy munkáim a nézőkben rezonanciát keltsenek, hogy 

saját érzelmeimet, gondolataimat, költői világlátásomat közölni tudjam a művekben. Ebben az 

értelemben tautologikus munkákat szeretnék készíteni, amelyek nemcsak az intellektushoz, 

hanem az érzelmekhez is szólnak. Megítélésem szerint ezekhez a legalkalmasabb eszközök az 

archetípusok és a személyes szimbólumok.  

 

 

Néhány művészeti példával világítanám meg az archetípusok és személyes szimbólumok 

jelenségét a kortárs művészetben. Tudatosan választottam olyan alkotásokat, amelyek 

anyaghasználat és méretek szempontjából nagyon különböznek egymástól. Célom ezzel az, 

hogy a téma sokszínűségét és a közös szellemiséget emeljem ki. 

 

A ’60-as, ’70-es években is jelen voltak az archetípusok és a személyes szimbólumok a 

képzőművészetben, itt most az idő rövidsége miatt csak néhány nevet említenék: nemzetközi 

példák közül Ana Mendieta és Louise Bourgeois, magyar közegből pedig Kondor Béla és 

Rátkay Endre munkásságát emelném ki. Ide tartozik még a magánmitológiák és a 

transzavantgárd is, ám ezek részletesebb bemutatásától az idő szűke miatt eltekintek. 

 

 

A kortárs művészetből elsőként Michael Borremans: Angyal című képét szeretném 

elemezni az archetípusok és a személyes szimbólumok szempontjából. A kortárs belga 

szürrealista festő képe egy életnagyságnál jóval nagyobb alakot ábrázol statikus, álló 

helyzetben, semleges háttér előtt. Az archetípusokra jellemző homályosság, irracionalitás 

egyaránt jellemző a kép atmoszférájára. Jung számos művében kifejti a tudattalannal 

kapcsolatos megfigyeléseit – többek között arról is írt, hogy az archetípusok mint a tudattalan 

képei kétarcúak, ellentéteken alapulnak. Egy-egy archetípus jó és rossz is, összességében 

semleges, mint a természet. Ezt a kettősséget jól tükrözi Borremans festménye is. Az angyal 



és a maszk mint egyetemes szimbólumok mindenkit képesek megszólítani, univerzális 

jellegűek külön-külön és együtt is. Individuálissá az öltözéke és a megfestés módja teszi, a 

Borremans-i harmincas éveket idéző ruhák és az akadémikus festészet felelevenítése. Jung 

másik különleges észrevétele az archetípusokról, hogy bizonyos értelemben időn és téren 

kívül vannak, időtlenség és a méretek „zavara” jellemzi: a tudattalanban a dolgok sokkal 

kisebbek vagy nagyobbak, mint ahogy azt megszoktuk. Ebből a szempontból is archetipikus 

Borremans angyalalakja, hiszen majdnem 3 méter magas, mondhatni „túl nagy”. 

Összességében elmondható a képről, hogy a kortárs művészet nyelvén egyénített, ám 

univerzális szimbólumokat vonultat fel, az ábrázolt alak pedig archetipikus vonásokkal 

rendelkezik. 

 

A következő alkotás amit ebből a szempontból elemezni szeretnék, Németh Ágnes: Napóra 

című szoboregyüttese, amely 2000 és 2014 között készült. A koncepció egy szabadtéri 

műegyüttes, amely egyúttal napóraként is funkcionálna (ennek realizálása még 

megvalósulásra vár). A 12 állatövi jegyet két figura egészíti ki, Omega és egy központi alak (a 

mutató), amely félig ember, félig angyal. Németh szoboregyüttese szinte halmozza a 

mitológiai figurák és a Jung-i animus-és animaalakok ábrázolását. Ezt egy kiemelt példával 

világítanám meg: a Kos jegyet ábrázoló férfialak egyúttal Nárciszt jeleníti meg – így az 

egyetemes szimbólum az asszociációk és gondolati kapcsolódások miatt egy individuális 

értelmezést nyer. A mű dimenziói kettős olvasatúak: egyfelől nagyon emberléptékű, mivel 

minden ábrázolt figura életnagyságú, másfelől a napóra egésze óriási méreteivel az emberi 

arányokon túlmutat.  Az anyaghasználatában természetközeli alkotás (több alak 

fűzfavesszőből készült, földfestékekkel színezett) filozofikus szférába képes emelkedni az idő 

és tér összekapcsolása révén. 

 

Legvégül Mátrai Erik: Gömb 2.0 című alkotásáról ejtenék néhány szót. Mátrai installációja 

egy szakrális belső térbe készült, fénnyel dolgozó helyspecifikus mű, amely a legősibb 

archetípusok egyikét, a gömb motívumát dolgozza fel XXI. századi nézőpontból. A gömb 

mint archetípus az univerzum és a természet egyetemes jelképe, a Jung-i értelemben vett 

Selbst egyik lehetséges képe. Az alkotás univerzalitása révén kozmogónia, beavatás és 

meditáció egyszerre; felfogható a Jung által használt „individuáció” (vagyis a személyiség 

kiteljesedése) képzőművészeti ábrázolásának, kvázi vizualizációjának is. 
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