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Mûvészet
M ONSERRAT M IRET I NIN:

A bor a mûvészetben
Az utóbbi néhány esztendõben
könyvesboltjainkat ellepték a különbözõ tematikájú, szép kiállítású,
nagy, színes albumok, amelyeket az
olvasásra egyre kevesebb idõt szánó,
de a könyvkultúrát még mindig sokra tartó közönség elõszeretettel vásárol, elsõsorban ajándékozás céljából.
Zömében külföldi kiadványok magyar változatáról van szó, amelyekben a képzõmûvészettõl az építészeten, autózáson, természeti kincsek
bemutatásán keresztül a divatig szinte minden elképzelhetõ, látványos albumokban vizuálisan is jól tálalható
témát feldolgoznak. Ebben a dömpingben az igényes, szakmailag is komoly értéket jelentõ, ugyanakkor a
széles rétegeket is megszólítani képes
köteteket egy rövid könyvesbolti lapozgatás során nehéz kiválasztani.
Az Officina 96 Kiadó tavaly megjelent A bor a mûvészetben címû nagyszabású, spanyol eredeti alapján készített vállalkozását azonban a legnagyobb nyugalommal ajánljuk a
mûvelõdés-, a mûvészettörténet, valamint a szõlõ- és borkultúra szerelmeseinek. Igen, a szõlõkultúra szerelmeseinek is, hiszen  még ha a
sznob borfogyasztók ezt el is felejtik,
vagy eszükbe sem jut  nincsen jó

bor szõlõ nélkül: a borkészítés csodálatos mûvészete nem lehet teljes a
szõlõtermesztés verejtékes munkája
nélkül, s a borra koncentráló kötet
képzõmûvészeti anyaga is szegényebb lenne a kulturális, vallási értelmezést, szimbolikus jelentést nyújtó
szõlõábrázolások nélkül.
Monserrat Miret I Nin jól átgondolt könyvében ugyan elsõsorban a mediterrán civilizációk szõlõ- és borkultúrájára fókuszál, mégis egy olyan koncepciójú és kivitelû
munkát sikerült az olvasók-nézõk
elé tárnia, amely mûvészettörténeti
megközelítésben szinte teljesnek
mondható: gyakorlatilag az õskortól
a 20. század elsõ feléig, a klasszikus
avantgárd végéig foglalja össze a
szõlõ és a bor vizuális mûvészeti ábrázolásának módjait, formáit, jelentésrétegeit, s a bõséges anyagban a
világ legszebb ilyen tárgyú képeibõl,
mozaikjaiból, szobraiból, dombormûveibõl vonultat fel konkrét példákat. Ráadásul még magyar mûvel is
találkozunk a kötetben, a Magyar
Nemzeti Galéria gyûjteményébõl
Canzi Ágost Szüret Vác vidékén címû
1859-es impozáns festménye valószínûleg a magyar szerkesztõ, Székely András jóvoltából került a
könyvbe (a recenzensnek az eredeti,
szintén 2005-ös spanyol kiadást
nem sikerült beszereznie, így nem
tudta ellenõrizni, hogy vajon abban

is megtalálható-e ez a nagyszabású,
mozgalmas kép).
A könyv rövid bevezetõi után
elõször történeti megközelítésû,
kronologikus elrendezésû fejezetek
olvashatók; a rövid õskori összefoglalás után igazán bõséges válogatást
a nagy ókori civilizációk anyagaiból
kapunk, megtudva, hogy a bor
mindegyikben fontos szerepet töltött be, még akkor is, ha
az csak  a sörrel ellentétben  a kiváltságos rétegek itala volt. A törökországi Ivrizbõl származó
hettita szikladombormû
termékenységistenének
ábrázolásából egyértelmûvé válik, hogy a búza
és a szõlõ már a kereszténység megjelenése és elterjedése
elõtt is az élet szimbólumai voltak,
hiszen az embereknek a búzát és életet osztogató termékenységisten
egyik kezében erõs indákon függõ
hatalmas szõlõfürtök lógnak. S bár a
mezopotámiai képanyag szintén bõséges, igazán meggyõzõ s egyben lenyûgözõ erejû az egyiptomi fejezet
anyaga, ahol a Krisztus elõtti 14.
századból származó szõlõs dombormûrészletektõl kezdve szõlõfürt alakú különleges üvegpalackon át számos sírkamrafestményt (szõlõvel,
szürettel, szõlõtaposással, -feldolgozással és borivással), valamint
dombormûvet láthatunk. Amon írnokának, Nahtnak (élt Kr. e. 1567
1320 között) sírfestménye például

azokat az útravalókat ábrázolja,
amelyeket az eltávozott halott mellé
tettek, hogy a túlvilágon semmiben
se szenvedjen hiányt: a szárnyasok,
halak s néhány növény mellett a tele
kosár és tál szõlõk a legszembetûnõbbek.
A görög Dionüszosz és a római
Bacchus kultuszát felidézõ fejezetben láthatjuk, hogy a gazdagságot, a
termékenységet is szimbolizáló egyiptomi szõlõkertek helyett magára a
nedûre, annak fogyasztására s az ezekhez kapcsolódó gasztronómiai, kulináris élvezetekre került
át a hangsúly, s ez az ábrázolásokban is jól nyomon
követhetõ.
A legtöbb, valójában összefoglalhatatlan mennyiségû témát a Biblia, a napjainkig folyamatosan megújuló keresztény ábrázolás, a keresztény ikonográfia adja, hiszen a
festményeken, mozaikokon, freskókon, dombormûveken, szobrokon,
falikárpitokon megjelenõ szõlõ és
bor fontos motívumai, jelképei és témái az Ó- és Újszövetségnek. Gondoljunk csak Noéra, Lótra, Jézus
példabeszédeire, a kánai menyegzõre vagy az utolsó vacsorára; továbbá
arra, hogy a bor elengedhetetlen része a keresztény liturgiának. Az elmúlt kétezer év számos kiemelkedõ
ismert vagy anonim mestere nyúlt
ezekhez a témákhoz. De a középkorból számos olyan csodálatos ábrázo-
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lás is fennmaradt, amelyeken a mindennapi élet (a munka  szõlõtermesztés, szüret, feldolgozás, valamint a szórakozás  azaz az ivászat)
jellemzõ jeleneteit tanulmányozhatjuk; ezekbõl is bõségesen válogatott
a szerzõ.
A kötet záró fejezetében közel öt
évszázad legnagyobb festõinek (Archimboldótól Caravaggión, Velázquezen, Cézanne-on, Manet-n, Van
Goghon, Renoiron és társaikon át
egészen Dalìig) legszebb  szõlõs-boros  csendéleteibõl szemezgethetünk. Örömünkre és lelki egészségünkre.
L. SIMON LÁSZLÓ
(Fordította: Sárosdy Judit,
Officina 96 Kiadó, Budapest, 2005,
208 oldal, 8900 Ft)

K LAUS U RBONS :

Copy art

Fénymásolás-mûvészet
Jelen sorok írójának mondhatni
könnyû dolga van, mivel a munkát
eredeti megjelenését követõen
(1991) már jócskán forgatta. Megtanulva belõle azt, milyen elõzményekkel és kifutási lehetõségekkel
rendelkezik a kopírozás mûvészete.
Az, hogy a helyzet mégsem ilyen
egyszerû, e határmûfaj jellegzetességeinek köszönhetõ.

Ismét szembesülnünk kell azzal,
hogy a fénymásolás története jóval
korábban kezdõdött, mint azt honi
kultúránkban tudhattuk volna. S azt
is nyomon követhetjük, milyen késéssel és miféle módon alakultak a
mi történeteink. Ráismerhetünk
azokra a technikai trükkökre, amelyeket egykoron egyedinek véltünk,
s láthatjuk azt is, milyen elõnyök és
hátrányok származtak helyi lehetõségeinkbõl/korlátainkból.
De tovább is folytathatjuk a lehetséges felvetések sorát, amit példás alapossággal támasztanak alá
Urbons észrevételei. Itt elsõsorban a
technika szerepére kell gondolnunk,
amely mint esély tûnik fel. Nem korlátozódik arra, hogy tõlünk idegen
információkat, effekteket, hang- és
képmanipulációkat tárjon elénk, hanem sokkal inkább egy korunkhoz
kötõdõ közvetítést jelenít meg. Így a
mûvészet horizontja is tágasabbá
válhat, hiszen látható, hogy az a bizonyos autonóm eszközhasználat ebben az esetben is tetten érhetõ.
Ha valaki mint alkotó veszi kezébe a könyvet, akkor történeti és technikai összefoglalások, tipológiák és
értelmezések sokasága mentén tájékozódhat, de érzékelheti azt is,
mennyi tartalék rejlik ebben a határmûfajban. Elég, ha csak a fotográfiát, a vizuális költészetet vagy az
egyre inkább elõtérbe kerülõ számítógépes grafikát említjük, amelyek
eredõit rendre felfedezhetjük az
egyes munkák szemlélése során.

