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T AJ Ё  KI Z O D A S 

FEMINIZMUS ÉS Mf vÉSZET 

1975-ben nálunk is több olyan 
művészeti rendezvényt és tanácsko-
zást szerveztek, melyek témáját a 
nő  különféle szerepe és helyzete ké-
pezte, vagy éppen a részvevők vol-
tak egytő l egyig nők. A nők nem-
zetközi éve alkalmat adott egy, a 
mindennapokban még nemigen tu-
datosított társadalmi státus felvázo-
lásához, mely távlatilag kiemelhet-
né a nő  visszaszorított szerepkörét 
az élet, így a művészet hierarchiá-
jában is. Ebben a részleteiben nem 
•is annyira kitapintható permanens 
mozgalomban több nőalkotó a mű -
vészet kifejezési eszközeit alkalmaz-
va hívja fel a figyelmet a nemét 
körülvevő  „társadalmi igazságta-
lanságra". 

A müncheni Frauen f orum című  
magazin egyik utóbbi számában 
Gerhild Grolitsch, a lap munkatár-
sa kérdéseket tett fel Gislind Naba-
kowskinak, a Heute Kunst című  
nemzetközi művészeti folyóirat fő-
szerkesztőjének abból az alkalom-
ból, hogy a frankfurti Suhrkamp 
Verlag zsebkönyv formájában ha-
marosan megjelenteti Nabakowski-
nak még két szerzővel közösen ösz-
szeállított, a nő  művészetben betöl-
tött szerepével foglalkozó m űvét. A 
beszélgetés során érintették a leend ő  
kiadványban körültekint ően elem-
zett problémák egy részét. 

Gislind Nabakowski, aki a Heute 
Kunst 1975. januári különszámának 
a szerkesztője volt, mely a Feminiz-
mus .és művészet témájának jegyé-
ben jelent meg, többek között el- 

mondta, hogy a művelődési-szerve-
zői, művészi vagy kritikusi szerepet 
betöltő  nők helyzete lényegesen kü-
lönbözik a többi feminista helyze-
tétő l, mert a nyugati művészeti Piac 
rendszere a n őt még mindig háttér-
be szorítja, emellett pedig a m űvé-
szeten kívül álló feministákkal való 
viszony sem építő  jellegű . A Heute 
Kunst említett különszámának 
megjelenése után a feminista moz-
galom Nabakowskit „szokatlanul 
intelligens, attraktív, rokon szelle-
mű" nőnek nevezte, aki persze na-
gyon keveset tud a feminizmusról. 
„Mennyire buták tudnak lenni az 
intelligens nők, amikor karrierjüket 
helyezik előtérbe", hallatszottak 
kívülről az elmarasztaló megjegy-
zések. A Heute Kunst kiadását 
azonban gyorsan szétkapkodták, s 
ma már csak kéz alól lehet meg-
szerezni. Ez is azt mutatja, hogy a 
nőalkotókkal kapcsolatos problé-
mákra »kívülrő l« nagyon is odafi-
gyelnek, de a művészet és a való-
ságos élet irányvonalai valahol ki-
térnek abból a mederb ő l, melyet kö-
zös erővel kellene mélyíteniük és 
szélesíteniük. Valószínű , hogy az el-
térés a n ő i felszabadítás kérdésének 
a feldolgozási módjában, a m űvé-
szeti alkotások tolmácsolásában és 
megértésében rejlik. 

Nabakowski tézisei els ő sorbai:. 
arra mutatnak rá, hogy a férfi és 
a nő  kizsákmányolása különbözően 
történik, és ha nem küzdenek ellene 
teljes eltökéltséggel, akkor továbbra 
is kizsákmányoltak maradnak. 
Ezért az elnyomást dialektikus 
összefüggésben kell vizsgálni, nem 
pedig „szögleteiben és végz ődései-
ben, árnyalataiban és mechanizmu-
saiban, melyekben a n ő t sokan zsör- 
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tölődo""nek, zsémbesnek vélik látni". 
Míg a felszabadítási mozgalomban 
egyesek az avantgarde szárnyai 
alatt keresnek menedéket, addig má-
sok az emancipálódást sem tudják 
elképzelni a férfi nélkül, ami na-
gyon lesújtó a feminista mozgalom-
ra nézve. Nyilvánvaló, hogy a .nók 
harcát nem lehet a férfiak oldalán 
vagy férfivé átváltoztatva ;megvív-
ni.  

„Amikor a feminista művészet-
re gondolok, semmiképpen sem ér-
tek ez alatt olyan irányzatot, mely 
hirtelen önmagát el őzi meg. A meg-
határozás, az elnevezés ezért meg-
tévesztő , s pillanatnyilag veszélyes 
is, mivel a piacképes izmusokra 
asszociál", mondja a Heute Kunst  
főszerkesztője. Szerinte a feminista 
művészet cseppet sem új kelet ű  
irányzat, inkább úgy l еhetne jelle-
mezni, hogy „a feminista művelődés 
áttörése a hétköznapok politikájá-
ba". Ez nem jelenti azt, hogy a 
festészet idejében, f őleg a szürrea-
listák szexualitásábrázolásában nem  
lelhetők fel bizonyos feminista tö-
rekvések. Egyes szürrealista n őalko-
tók, mint például Meret Oppen-
heim, nem nevezhet ők feministák-
nak, történelmileg jelent ős munkás-
ságukat azonban ezáltal nem kell 
mellőzni. 

A továbbiakban a beszélgetés a 
nő i szexualitás művészi megjeleníté-
sére terel ődött, főleg annak érde-
kében, hogy szétválasszák a kon-
kolyt a búzától, az animális, nyers 
szexualitást az érzékit ő l, emberitő l 
és esztétikaitól. Az új művészeti 
irányzatok megnyilvánulásaiban, 
mindenekelőtt a body artљan, a 
hatvanas évek eleje óta jelen van 
egy üzleties, kalmárszellemű  törek- 

vés, mely egyfajta szexuális anar-
chiát ápol, azonkívül egyes happe-
ningeken a hf mnem ű  voyerizmus és 
a nőnemű  mazochizmus elvei érvé-
nyesülnek. Nabakowski két nőalko-
tó nevét említette meg, akik m űvé-
szeti eszközeikkel — ez esetben tes-
tükkel — egy humánusabb szexuá-
lis állapotért küzdenek, melyben a 
nő  nem tárgy, hanem alanya lesz. 
Az amerikai Joan Jonas és a bra-
zíliai Iole De Freitas két, egymás-
tól független rendezvényen (per-
formance = eljátszás) testük kis 
darabkájára irányították a figyel-
met, a megfigyelés olyan feltételeit 
teremtve meg, mely egy kicsit sem 
fetisizáló vagy freudi utánfz ű . De 
Freitas például hét tükör segítségé-
vel reflektálta teste egyes kiemelt 
részeit. Asszociációi teljesen elke-
rülték a nő i test bérbeadásának le-
hetőségét vagy a rá való célzást. 

Szó volt egyes nőalkotók passzi-
vitásáról, apolitikusságáról is, mely-
hez Nabakowski a 'művészettörté-
net'bő l hozott példát, Sonia Delau-
nay nevét vetve fel, aki egész éle-
tében férje neve mögött dolgozott. 
Művészetét ezért felvilágosulatlan-
nak, szimmetrikusnak és konfliktus-
mentesnek látja, mely minden ellen-
tétet igyekszik kikerülni. Kiegészít ő  
színei a harmónia olyan látszatképét 
teremtették meg, mely számos bur-
zsoá művészt tőrbe csalt. Az ilyen 
nőalkotóra, aki örökké férje ár-
nyékában marad, latens létforma és  
a visszafojtott feminizmus marad-
ványa jellemző, s hangsúlyozni is 
felesleges, mennyire ellentmond ko-
runk angazsált, sokoldalú n ő inek 
művésztípusával. 

A mai, mindennapi élet különbö-
ző  területeit integrálni igyekv ő  mű - 
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vetődésben a feminista mozgalom 
nemzetközi jelleget öltött. Els ősor-
ban az USAљban fejlődött nagyobb 
méretűvé, ahol egyes egyetemeken, 
főiskolai intézményeken feminista 
tantervek alapján folyik az oktatás.  
Csak New York-ban száz és száz  
nőalkotó hozott létre feminista 
alapszervezetet, melyeknek száma 
napról napra gyarapszik. A tekin-
télyesebb művészeti folyóiratоk ol-
dalain jelentek meg a New York-i 

Női Video Szemle hírei. Európában 
a nőalkotók elszigeteltebben m űköd-
nek, mert még nem alakultak ki 
azok .a :művelődési formák, melyek 
a művészeten belül a n ők felszaba-
dító harcának homogénebb, szerve-
zettebb formát adhatnának. Tény 
azonban, hogy a nők művészeti 
megmozdulásait növekvő  figyelem 
kíséri világszerte. 

SZOMBATHY Bálint  


