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Círnlapunkhoz

Ősmadarak, nádkompozíciók
M. Nddler Tibor ynűveiró'l

Tóbb, egymástól anyagában, technikában, időben egyaránt |ól elkülönít-
hető műtárgycsoport szerepel M, Nádler Tibor festőművész kiállításán:
akrilképek, amelyek a legutóbbi időszak törekvéseit dokumentáliák,
olyan plasztikus hatású műveket, amelyek átmenetet képeznek a hagyo-
mányos értelemben Vett festmények és a reliefek köZött, E művek anya-
gukat tekintve is saiátos, ha úgy tetszik, egyszemélyes műfajt alkotnak,
hiszen M. Nádler Tiborhoz hasonló módon senki nem használta a kortárs
magyar művészetben a nád-drótfonat-teStett farost együttesét,

A hatvanas-hetvenes években a pályakezdő M. Nádler Tibor irányvá-
lasztáSát a konstruktív törekvések határozták meg, s egészen a nyolcva-
nas évek elejéig formálták, Első korszakából nem szerepel mű e kiállítá-
son, a térkonstrukciók azonban - amelyek közül az elsők húsz-huszonót
éwel ezelőtt születtek, s amelynek legúlabb, hosszú szünet után elké-
szült darabja alig néhány hónapos jól érzékeltetik, hogyan lépett át a

korai feszes, majd egyre lazább geometria világából az o]dott, organikus
formák világába úgy, hogy ez az átlépés nem a korábbi tórekvések feladá-
sát, hanem személyessé tételét ielentette,

Ez a váltás nagy|ából egybeesett azzal a változással, amit a posztmodern
törekvések egyre erősebb magyarországi ielenléte is |elentett, M, Nádler
térkonstrukciói például, az orosz konstruktjvisták repü]ő szerkezeteiben,
Tatlin konstrukcióiban találják meg e|ódiüket, párhuzamukként az olasz
Emilio Vedoyn hatvanas években keszült instaIlációia kínálkozlk ósmadara-
kat idéztek e térkonstrukciók, s a repülést, a testet védő burok gondolata

vezette a művészt a nád felhasználásához először a lebegő konstrukciók-
ban, maid tőlük füeeetlenedve önálló a]kotások részeként, Egyszerre kap
plasztikai és festői szerepet ez az anyag M. Nádler munkásságában, hiszen
művei egy részében arra a plasztikai hatásra apeJlál, amelyet az egymásra

halmozott, a felület plasztikai kifeiező erejét erősítő, olykor gipszalapozás-

sal is megerősített nádcsomók adnak, más művein pedig a ho] felhalmoz-
va, ho] szétszórtan meg|elenő szálak kompozíciós rendje kerül előtérbe.

A Változás iS magától értetődően ment végbe a kilencvenes évek köze-
pére: a kezdetben csak a nádszálak rögzítésére, a mű épségének megőr-
zésére szolgáló drótfonat egyre fontosabb kompozíciós elemmé vált,
olyan mértékben, hogy a nádképek lezárásaként kialakult egy külön kép-
típus, amelyben maga a nád tulajdonképpen tökéletesen háttérbe szo-
rult, eltűnt, s csak a festett felület és a drótháló maradt,

Innen már csak egy lépés kellett, hogy a fonat is eltűnjön, s csak lenyo-
mata, majd festett Változata maradjon a felületen, Ezt a lépést három-
négy éwel ezelőtt tette meg M- Nádler Tibor, A kiállított akrilképek tehát
egy viszonylag rövid, de intenzív munkával töltött periódus terméSéből
adnak ízelítőt,

P. Szabó Ernő

M. Nádler Tibor l943-ban Yisegrádon született, l968-ban a Képzőművésze Fashl-
la festő szakán szetzett diplundt. l994-ben a lL Budapesti Nemzetközi K|rtárs Képző,

művészeti Kiálítás fődúát naerte el.
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