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A hippikorszak ma már olyan, mint a vadnyugat: távoli, romantikus, szenvedélyes és szép 

emlékezetű, szebb is, mint amilyen valóban volt, lehetett. Abban, hogy a hatvanas évek 

második feléről (azon belül is: Amerikáról, és ott is inkább a nyugati partról) mindenkinek 

van valamilyen jól körülhatárolható elképzelése, nagy szerepe van az egységes képi 

reprezentációnak, ami szorosan összefonódott a korszak hangzásvilágával – a rockzenével. A 

vizuális felidézés és a zene evidens kapcsolódási pontja a koncertplakát: ezekből mutat fel egy 

csokorral a Kogart Ház kiállítása (San Franciscótól Woodstockig – Az amerikai rockplakát 

aranykora 1965-1971). 

Meglepő, mennyire hasonlítanak egymásra ezek a plakátok. Apróbb eltérések, egy-egy 

művészre jellemző megoldások akadnak ugyan, mégis olyan érzésünk lehet, mintha erős 

központi elvárások fogalmazódtak volna meg az alkotókkal szemben: vad, de némileg 

lefojtott színek, szecessziós-ornamentális, alig olvasható tipográfia, a rajzokon madarak, 

testrészek (szemek, kezek) vagy az épp hirdetett előadók stilizált képmásai. Vagy – és ez talán 

a legizgalmasabb – az amerikai kultúra elemeinek újrafelhasználása, olykor felelősség nélkül, 

figyelmen kívül hagyva az adott téma problémáit, megoldatlan kérdéseit (ld. a számtalan 

indiánábrázolást). Kevésbé fajsúlyos, de a popkultúra integrálására való törekvést tökéletesen 

példázó képi idézet a képregények beemelése a plakátrajzok világába. A Mystery Trend 

zenekar koncertjét hirdető 1966-os darab (alkotója Wes Wilson) az ekkoriban kétes értékű 

népszerűsége csúcsán álló Batman-tévésorozat világát idézi meg. Szövegcentrikus plakát: 

Batman és hű segítőtársa, Robin a koncertre hívó feliratokra reflektálnak, a főszereplő záró 

mondata („szabad madár vagyok”) az LSD-élményre utal - később a Lynyrd Skynyrd együttes 

egyik slágere is ezzel a kifejezéssel idézte meg az épp lecsengő korszakot. A feketével írt 

szöveg és az alakok mögött homogén, aranyszínű háttér látható, ami nem vonja el a figyelmet 

a rövid párbeszédről. Bár a két hős rajza jól sikerült, tulajdonképpen középszerű a grafikai 

megvalósítás. Sokkal inkább a koncepció az érdekes, vagyis az, hogy mennyire természetesen 

kapcsolódnak egybe a korabeli popkultúra különböző médiumai. 

Mindez egy egységes értelmezési keretben működik, amelyet Susan Sontag campként 

definiált. Camp az, ami nem művészet, de úgy tesz, mintha az lenne, vagy épp azáltal válik 

azzá, hogy jelzi: ő csak ál-művészet. Reflektál saját tömegjellegére, giccses és hivalkodó, de 

tudja, hogy az, és fel is hívja rá a figyelmet. Bűnös szórakozás, stílus a tartalom felett, 

másolata valami eredetinek, és másolat mivoltában eredeti. A Batman-képregényekből készült 

hatvanas évekbeli sorozat camp. Ráadásul polgárpukkasztó: élénken él még az emberekben a 
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néhány évvel azelőtt, egy pszichiáter által írt tanulmány
1
 a Batman és Robin közti sejthető 

homoszexuális kapcsolatról. A rockplakát mindezt örömmel olvasztja magába. A különböző, 

de megközelítésükben hasonlónak mondható területek találkozása és gátlástalan 

egybehangzása pedig már egy másik korszak, a posztmodern művészet (bármit jelentsen is ez) 

térnyerését mutatja.  
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 Fredric Wertham: Seduction of the Innocent, 1954 


