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LÓSKA LAJOS

Legóképek

Taskovics Éva legújabb alkotásait nézhettük meg az idei nyárelőn a Rákospalotai Múzeumban. Mielőtt 
azonban a kollekciót bemutatnám, fiatal művészről lévén szó, röviden vázolom pályáját. 2007-ben végzett 
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen kommunikáció és animáció szakon. 2003 óta állít ki, több tárlaton 
szerepelt közösen a Block Csoport tagjaival. Szakmai életrajzát nézegetve az is kiderül, hogy festményei 
mellett számos videót, filmet hozott létre eddigi pályafutása során.

Ha emlékezetem nem csal, először a Block Csoport 2005-ös Lajos utcai kiállítóterem-beli, a német bará-
taikkal közösen rendezett tárlatán láttam néhány képét. Az íráshoz készülődve, az interneten keresgélve  
azonban elsősorban animációit és videóit tanulmányozhattam, amiből arra következtettem, hogy a rákos-
palotai bemutatón is médiaművészeti anyaggal, videókkal, számítógépes animációkkal, esetleg kísérleti 
filmekkel találkozhatok majd. Később, a kollekciót megismerve örömmel konstatáltam, hogy a művész 
− bár egy kis monitor működött az egyik sarokban – a klasszikus műfajban készült műveit, nevezetesen 
a legújabb festményeit tárta a nagyközönség elé.

A felsorakoztatott kisméretű munkákat szemlélve megállapíthatjuk, hogy egytől egyig jelképes tarta-
lommal bírnak. Egy részük, például a bordó barettes, fülhallgatós, kerek arcú nőt ábrázoló Gerenda (2012) 
azon túl, hogy groteszk hangvételű, a „más szemében a szálkát is észreveszi, de sajátjában a gerendát sem 
látja” mondás parafrázisa. A Medve (2002) című viszont egy ideát, a medve árnyképét vetíti elénk, vagy ha 
direktebbek akarunk lenni és kevésbé filozofikusak, egy medve-kísértetet lepelben.

A szürke tónusú vásznak viszont szigorúan csak egy témáról, korunk népszerű gyerekjátékáról, a legó-
ról szólnak. Minden kornak vannak tipikus játékai. A 19. század végén, a 20. század elején ilyen etalon 
játékok voltak a babaházak, a különböző porcelánbabák, a gőzgépek, a Märklin vonatok, az igazi kőből 
készült Märklin építőkockák, amelyekből olyan historizáló és eklektikus palotákat lehetett építeni, mint 
a Budapesten ma is látható századfordulós bérházak. E játékoknak nagy gyűjtőkörük és komoly áruk 
van manapság. Napjaink egyik csúcs játékszere viszont a legó.

Nem akarom az elemekből álló műanyagjáték történetével untatni a tisztelt olvasót, de azt meg kell 
jegyeznem, hogy ez sem mai találmány, ugyanis az őslegót egy Ole Kirk Christiansen nevű dán asztalos 
ötölte ki 1932-ben, és számos fejlesztés után, 1958-ban szabadalmaztatták, miközben természetesen 
folyamatosan tökéletesítették. Ennek a kreativitást fejlesztő, oktatási segédeszközként is alkalmazható 

csodának az alapja a legótégla, amiből minden felépíthető, a vitorlás hajótól az űrhajóig. Nos, ez a tégla 
az alapeleme Taskovics legókat különböző szituációkban elénk táró képeinek is. Van, amikor csak önma-
gában jelenik meg a képtérben, például a Malter című sorozat egyikén. Ennek a szériának természetesen 
vannak olyan, kissé szürrealisztikus és ironikus darabjai is, amelyeken legóból épült házakat, máskor 
táncoló legófejű embereket látunk (Tánc, 2012).

No de mit akart kifejezni velük a művész? – tehetjük fel a kérdést. A válasz talán az lehet, hogy klasz-
szikus témát kívánt megjeleníteni mai felfogásban. Játékokat ugyanis festettek már a 16. században is, 
gondoljunk csak az idősebb Breughelnek a bécsi Kunsthistorisches Museumban látható örökbecsű Gyer-
mekjátékok (1560) című művére. 

(Rákospalotai Múzeum, 2012. június 12–30.)
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