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házassága révén szerzett osztrák
állampolgárságának köszönhetően
az 1960-as évek végétől jóformán
szabadon mozoghatott Budapest
és Nyugat-Európa között. Utazásai
során személyesen is alkalma volt
megismerkedni az említett zürichi
művészek közül Bill-lel, Lohséval és
Graeserrel.
A mozgásszabadság privilégiumát
e kultúrpolitikailag veszélyes időkben férjével, Gáyor Tiborral nemcsak saját nonkonform alkotói gyakorlatuk kibontakoztatására, hanem
a magyar nem hivatalos művészet
nemzetközi kapcsolatrendszerének
építésére is ügyesen kihasználták.
Ehhez járul Maurer egész életén átívelő értékes nevelői-tanári tevékenysége. Alapító tagja (többek közt Molnár Verával) a 2006-ban bejegyzett

OSAS (Open Structures Art Society)
egyesületnek, melynek célkitűzése
a magyar konstruktív-konkrét művészet közel százéves hagyományának ápolása és folytatása.
A művész aktív közreműködésével létrejött zürichi rendezvény pályafutásának minden szakaszán végigvezet, kezdve a döntő jelentőségű
1970-es évekkel, amikor a grafikai
munkával (és az ezáltal megnyílt
technikai lehetőségek felfedezésével), majd a fényképészet sokoldalú
alkalmazásával jut el ahhoz az önálló művészi koncepcióhoz – érzékelés, transzformáció, mozgás –, amely
életműve bázisát képezi. Művészetét a jelenségek (természet, társadalom) megfigyelésén alapuló szisztematizálás és a szerialitás, illetve
ezek vizuális feldolgozása jelleme-

zi. Ebből az időből, a Balázs Béla
Stúdióval való együttműködéséből
származik az a négy, itt bemutatott
film is, melyek megerősítették Maurert „displacements” néven ismertté
vált eljárásai (mozgásfázisok, eltolódások) továbbfejlesztésében. Az elmúlt évtizedben megnövekedett
nemzetközi érdeklődés tapasztalható korai művei iránt.
Saját bevallása szerint – konceptuális karakterű munkái ellenére
– a konkrét művészethez kötődik,
melynek manapság a korábbinál szélesebb értelmezése vált elfogadottá.
Maurer számára a szimmetria a megmerevedettet, a halottat, a folytonosan ismétlődőt jelképezi, az aszimmetria pedig ennek ellenkezőjét.
Idővel művei a geometrikus absztrakció formavilágához közeledtek.
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A Haus Konstruktiv joggal nevezhető a konkrét művészet svájci fellegvárának. Zürichből származtak és itt éltek az irányzat jeles
képviselői: Johannes Itten, Sophie
Taeub er-Arp, Richard Paul Lohse,
Max Bill, Camille Graeser, Verena
Loewensberg, Fritz Glarner és Hans
Hinterreiter is. Az intézmény idén
ünnepli 35 éves fennállását. A kiállítóhely 2001-ben a városi elektromos műveknek az 1920-as évek
végén Bauhaus stílusban tervezett,
védett épületében talált végleges –
és a konstruktív-konkrét művészet
bemutatására ideális – otthonra.
Így megérdemelt elégtételnek tekinthető, hogy Maurer Dóra 85.
születésnapján e termekben mutatják be életművének egy keresztmetszetét. Korábban csak két külföldön
alkotó mag yar származású művész szerepelt itt: Vasarely és Molnár Vera. A Tate Modernben 2019–
2020-ban rendezett szerényebb
léptékű kiállítás után a zürichi tárlat 52 alkotás (fénykép, film, grafika,
festmény, relief) segítségével a művész töretlen alkotóerejéről számol
be, és újabb tanulságokkal járul hozzá nemzetközi elismeréséhez.
Bár Maurer művészetének, szervezői és pedagógiai tevékenységének már bőven dokumentálták
a magyar képzőművészetre és kultúrpolitikára gyakorolt hatását, talán nem fölösleges itt is emlékeztetni
néhány tényre. Noha a Kádár-korszakban hamar belátta a nyílt provokáció értelmetlenségét, már képzése
idején folytatott párhuzamos művészi gyakorlata is elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy 1961-ben megtagadják tőle a diplomát. Később
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Maurer Dóra: Overlappings 47, Double
Double, 2012

Az utolsó évek munkái – a 2020-ban
készült legfrissebbeket is beleértve
– meglepnek és elbűvölnek a dinamikus-plasztikus formák és a tiszta
színek játékával. A tárlaton lépésről
lépésre követhetjük művészete kibontakozásának állomásait.
A kiállítás előterében Maurer
Dóra tartalmas beszélgetést folytatott a Haus Konstruktiv lelkes
és felkészült igazgatójával, Sabine
Schaschllal, melynek során áttekintést adott életéről, alkotásairól és
a progresszív művészet helyzetéről
Magyarországon az 1956-os forradalom utáni évtizedekben. Írásomban
e rendelkezésemre bocsátott anyagból meríthettem, amiért mindkettőjüket köszönet illeti. A kiállítás
szeptember 12-én bezár, de a kurátor által kommentált videón megtekinthető marad (https://vernissage.
tv/art-tv/).
Darányi György
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