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JULIAN SCHNABEL grafikáiról 
 
Az 1951-ben New Yorkban született, ma ott élő és dolgozó Julian Schnabel nemcsak 

napjaink egyik legjelentősebb és nemzetközileg legismertebb amerikai 

képzőművésze, de neves filmrendezőként is számon tartják: játékfilmjeiért Cannes-

ban rendezői díjjal és Golden Globe-díjjal tüntettek ki. Képzőművészként az 1980-as 

évek nyugati megújulási hullámának élvonalához tartozik, Jean-Michel Basquiat és 

Keith Haring mellett az amerikai neoexpresszionizmus egyik legfontosabb képviselője.  

Az 1970-es évek végén "Plate Painting"-jeivel vált híressé: újszerű képeivel, amiket 

üveg- vagy porcelántörmelékből kialakított felületekre festett, önálló, elképzeléseinek 

megfelelő kifejezőeszközre lelt. Művészi tevékenysége azonban sokkal átfogóbb és 

kifejezőeszközökben sokkal gazdagabb. 

A ma megnyíló kiállításon látható papírmunkák – javarészt nyomtatott grafikák és 

vegyes technikával készült művek – különleges helyet foglalnak el Schnabel 

munkásságában, ha figyelembe vesszük az évtizedeken át tartó folyamatos 

kísérletezést, amit ezen a területen végzett. Ezen belül fontos fejezetet képeznek a 

szitanyomással és aquatintával készült munkák, amelyek többségét Schnabel 

festékkel vagy műgyantával dolgozta át, vagy kollázsokká alakította tovább. Egész 

oeuvre-jének talán ez a legbensőségesebb és legkevésbé ismert része. 

E lapok virtuóz módon ragadják meg forma és szín dinamikáját. A művész laza 

szerkesztéssel és árnyalatgazdag színhasználattal közeledik a készen talált anyaghoz 

annak sokféle megjelenésében, és érzékenyen és játékosan reagál rá, anélkül hogy 

szubsztanciáját eltagadná. Nem véletlenül kapták e grafikai sorozatok a 

„Palimpszeszt“ címet: már az ókorban is így nevezték az olyan kéziratlapot vagy 

tekercset, amelyről kaparással és mosással eltávolították a korábban ráírtakat, majd 

újra írtak rá. A szó az újbóli ráírásnak ezt a folyamatát fejezi ki. Julian Schnabel pedig 

pontosan ezt teszi grafikáin. Csak egy példa: egy 2016-os lapon a kölni dómot látjuk 

egy régi, megsárgult plakáton, amelyet még az 1950-es években használtak az iskolai 

oktatásban. Ezt az úgynevezett „geográfiai képet“ földrajzórán akasztották a 

palatáblára. Rendes esetben ma már senki sem hoz elő egy ilyen tárgyat az iskola 

térképtárából, ha digitális korszakunkban egyáltalán létezik még ilyesmi. Julian 

Schnabel rátalált valamilyen archívumban, ahogyan egy stilizált lovagvárra vagy a 

Bonn melletti Siebengebirge tájképére is, aztán pedig átfestette ezeket az időből 

kihullott oktatási segédeszközöket. A kölni dóm tornyait és tetejét hatalmas lila-fekete 

koszorúval fonta körbe, az előtérben egyenes fekete vonallal osztotta ketté a dóm 

homlokzatát. Hasonló módon idegenít el más régi iskolai térképeket is.  
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Egy másik nyomtatott grafikai sorozatának például a „Rajnai romantika" címet adta. 

 

„Childhood“ című, az amerikai függetlenség 240. évfordulójára készített grafikai 

sorozata viszont azt szemlélteti kitűnően, Schnabel hogyan ötvözi az alapanyagként 

használt, a Fehér Házból származó amerikai faltapéta narratív képi látványát saját 

absztrakt festészetének látványvilágával. Jóllehet az absztrakció itt csak néhány 

ecsetvonásra, szórt vagy fröcskölt képrészletre vonatkozik, amelyeket átfedő 

rétegként használ a kívánt hatás eléréséhez. A kép háttere megint egyfajta földrajzi 

kép: katonai jelenetek az amerikai függetlenségi háborúból, amiket egy prémsapka 

révén különös módon elidegenített kos kísér. Az állat mind a négy képen ironikus 

kommentátorhoz hasonlatosan bukkan fel. Ugyanúgy, mint az a néhány ecsetvonás, 

amelyekkel Schnabel további távolságot teremt a témául választott történelmi 

motívumtól. Ez a grafikai gesztus a gondolkodás, imagináció és beleérzés szükséges 

aktusa. A művész így teremtett – munkájában előrehaladva – érzelmi közelséget közte 

és az adott témakör között. Úgy van, ezeken a képeken Julian Schnabel romantikus, 

misztikus oldala kerül előtérbe. 

Az effajta eljárás vonzereje, egyúttal az alkalmazásával járó kihívás abban az izgalmas 

kölcsönhatásban rejlik, amely egyfelől a kiindulási helyzetre jellemző, a lehetőségek 

használatát fürkésző, kutató és meditatív mérlegelés, másfelől a gyorsaságot 

megkövetelő manuális szükségszerűséggel ellentétes meditatív magatartás között jön 

létre. A művész ez esetben nyughatatlan feltaláló és kereső, aki ezen az úton 

szüntelenül meglepő nyomástechnikákat és anyagokat próbál ki. A nyomtatott grafika 

és festészet, illetve kollázs vegyes technikája olyan eljárást kínál Schnabelnek, 

amellyel materializálhatja az eszmeit, az anyagit pedig érzékileg átélhetővé teheti, s 

ezáltal kétszeresen is adekvát megoldást jelent, hiszen mind a nyomtatott grafika 

mechanikai jellege, mind a festékpigment anyagisága alkalmas forrás ahhoz, hogy a 

művész a megragadhatót és a megragadhatatlant mint az emberi létezés részét 

artikulálja.  

Formai síkon Schnabel absztrakció iránti vonzalmát fejezik ki ezek a lapok. Szellemi 

síkon viszont egy olyan valóságtudat lenyomatai, amely számot vet az emberben rejlő, 

gondolkodását állandóan meghatározó energiával. E munkák lényegében esszenciális 

„szeizmográfiai műszerek”, amelyekkel világtapasztalatát rögzíti a művész. 
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Ha végignézzük az itt kiállított grafikai sorozatokat, feltűnhet, hogy Julian Schnabel 

nemcsak filmes munkája során, de itt is rendezőként jár el, aki vágóollóval választja ki 

a jeleneteihez használt végső beállításokat. Egyszerre festő, aki filmben gondolkozik 

és rendező, aki egyedül festőileg képes gondolkozni és rendezni. Julian Schnabel 

mégis inkább festőnek tartja magát, mint rendezőnek, éppen azért, mert művészete 

olyasvalamiről szól, ami ebben a műfajban még inkább megvalósítható, mint a filmben 

– mégpedig arról, hogy képesek legyünk egy pillanatra megállítani az időt, s egyúttal 

a közvetlen, művészi kézművességnek is adózni.  

 

Korunkban ugyanis a digitális képi terek páratlan módon alakítják át minden látási 

szokásunkat. Mára egyetemes jelenlétük nemcsak látszólag anakronisztikus képződménnyé 

teszi a rajzot és a kézzel készített grafikát, de mindenekelőtt csökkenti képességünket, hogy 

egyáltalán el tudjuk olvasni őket. Ez a változás tünetszerűen jellemző a manuális munka 

általános visszaszorulására. A művészei tevékenység egy olyan individuációs folyamat 

kifejeződése, amely a kézzel végzett munkáéhoz hasonló. A világ felfogásáról alkotott kép 

nem gondolható el a világ „kézzel fogható“ birtokbavétele nélkül. A rajzok és grafikák ilyen 

értelemben nélkülözhetetlen szerepet töltenek be, amikor érzékelésünk élesítéséről és 

finomításáról van szó. 

Tisztelt hölgyeim és uraim! Engedjék meg, hogy bevezető szavaimat egy idézettel 

fejezzem be. „Az én képeim ... nem bizonyos dolgok vagy lények ábrázolásai, hanem 

vonalakból, felületekből és színekből keletkező önálló organizmusok, amelyek csak olyan 

mértékig tartalmaznak természeti formákat, amennyire ezek a megértés kulcsaiként 

szükségesek. Az én képeim hasonlatok, nem pedig ábrázolások.“ Ezt nem más mondta, 

mint egy híres német művész, Ernst Ludwig Kirchner. A kijelentés a két művész 

munkásságának minden formai különbsége ellenére, a lényeget tekintve Julian 

Schnabelre is igaz. Kirchnernek ezekkel a szavaival szeretném tehát útra bocsátani önöket 

a kiállításba, kívánva egyben, hogy ott Schnabel értelmében – úgy, ahogy ő erre 

művészetével törekszik – egy pillanatra meg tudják állítani az időt. Köszönöm a 

figyelmüket. 

 


