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Terek és távlatok
A Magyar Vízfest�k Társaságának kiállítása

MANK, Régi M�vésztelepi Galéria, Szentendre, 2014. szeptember 4–29.

Az 1990-ben alakult Magyar Vízfest�k Társasága az idén is megrendezte szo-

kásos évenkénti kiállítását, melyek helyszínei változóak, a budapestieken kívül 

például Esztergomban, Szombathelyen, vagy akár Milánóban, Rómában is 

bemutatkozhattak. A jelenleg száztíz tagot számláló Társaság az adott kiállító-

terek méreteihez alkalmazkodva nyújtott válogatást az akvarellisták m�veib�l, 

az idei tárlaton harminc tag és három vendégm�vész munkái szerepeltek. 

A  minimális tematikai kötöttségb�l – a címben jelzett hívószavak a terek és 

távlatok voltak – adódhatott, hogy a kiállításon egyaránt szerepel tájkép, csend-

élet, minta/pattern, portré, ember- és állatábrázolás, fi gurális és absztrakt m�. 

A mérethatárt – 70×50 cm – ugyan többen nem vették fi gyelembe, voltak, akik 

két munkát adtak be, páran pedig sorozattal jelentkeztek, ám a tárlat így is 

dinamikusra és reprezentatívra sikeredett.

Bukta Imre Udvarhelyi ház, 2014 cím� munkájából kiderült, hogy a f�leg 

szobrászi és installációs tevékenységér�l ismert m�vészt�l az akvarell m�faja 

sem áll távol. A m� olyan, mintha lélegezne, transzparenssé válik a falusi ház, 

annak tet�szerkezete és kerítésének kapuja, míg a kertben álló fekete fa kopár, 

lombját vesztetten magasodik. Ennek a sötét, szinte fenyeget� motívumnak az 

ellenpontja a zöldek, vörösek, lilák, rózsaszínek foltjai. A termésk�b�l épült fal 

és az ablak szintén szerkesztett, szabályos spalettájának szigorát az el�tér és a 

háttér lazán felvitt, egybefolyatott, terjeszked� pacái oldják.

Butak András Kapu-jel I–II–III., 2014 sorozatán pasztellekben tartott, kivil-

lanó fehérek, felfényl� világoskék-sárga-zöld színek folynak át, melyek részben 

amorf területek, részben pedig rozoga alakzatok, szerkezetek, melyek éleinek 

kontúrjai feketék és szürkék. A  fi noman kivitelezett kompozíció darabjai egy 

elpusztult, egykoron szigorúan szerkesztett építmény vázát idézek meg, amely-

nek geometriája megrogyott, dülöngél, romjaiba d�lt.

Deim Pálnak, a tárlat doyenjének Szürke Golgota, 2010 m�vén három alak 

rajzolódik ki a kereszt árnyékában. A  fi gurák ismer�sek az életm� síkban és 

3D-ben kivitelezett korábbi munkáiból, hiszen ezek az emberi alakok elnagyoltan, 

sematikusan csak a test arányait és körvonalait jelzik. A bábszer� idolok, az ég 

és a környezet szürkében van tartva, zuhog az es�, miközben a keresztre hajló 

fi gura fehér fénnyel van megvilágítva. Fájdalom járja át ezt a szomorú képet. Az 

Árnyékom az udvaron, 2010 viszont egy sokkal hétköznapibb jelenetet idéz meg. 

A zöld-szürke-sárga színekb�l építkez� m�vön egy kivilágított szobabels� vetül 

a kert gyepére, melyen az ablakban álló fi gura árnyéka is kirajzolódik. A mester 

munkáján a magány és az elszigeteltség szimbolikája egyaránt érzékelhet�.

Fehér László Dr. Merics Imre emlékére, 2014 képén három alak sétál a 

tájban, kett�jük eserny�s, egyikük táskával bandukol. A m� virtuális terében 

a fekete-fehér-zöld-földszín� rétegek felh�kként úsznak, így nem tudjuk, hogy 

tél van-e még, vagy pedig a tavaszi nap már sarjadásra késztette a természetet. 
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Az alakok hátulról vannak ábrázolva, így nem a személyük a fontos, hanem az 

a tény, ahogy társas magányukban a temet� felé mennek.

Gaál József Portré I–II. – Távlatok nélkül, 2014 munkái hártyavékony, kézi 

merítés� papírokon jelennek meg. A  portrék valójában büsztök, de a fejek 

er�sebben vannak hangsúlyozva. Az ábrázolás nyers, már-már barbár id�ket 

idéz�. A  komor, foltos szigetekkel tördelt arcok egyike szénfeketében, míg 

a másik sárgásbarna földszínekben van megjelenítve. Lemondás, a  dolgok 

feladása sugárzik róluk. Még valahogy elvegetálnak a térben, ám már régen 

távlatok nélkül élnek.

Jávor Piroska 365 nap, 2001-es m�ve egy több mint három méter hosszú, 

a galéria padlójáig lógatott, szövött papírmunka, amely hihetetlen aprólékos-

sággal van megdolgozva. Az egymáshoz „láncolt” papírfecnik minden egyes 

darabján repetitív motívumok t�nnek fel. A fehér alapokon a kék, piros, sárga 

alakzatok telítetten festettek, vagy pedig pöttyös, szemcsés, csíkos mintázat 

fut át a háromszögek, téglalapok felszínén, melyek mellett körök, girlandok, 

nyilak, korona-alakzat, kampók, növényi indák t�nnek fel, és megjelenik az élet 

körforgásának, az újjászületésnek a szimbóluma, a  spirál is. A m�vész élete 

egy évének vizuális naplójával van dolgunk.

Lobler Ferenc A semmi partján, 2014 m�vén a képmez� osztott, a felez�vo-

nal jobb sarkából egy fehér egyenes indul negyvenöt fokos szögben a kép alsó 

közepe felé. A m� centrumában fekete és szürke színekb�l egy kicsi téglatest áll. 

A m�vész így próbál valamiféle rendet teremteni, hiszen a képmez�t egy kavargó 

felh�zet uralja, mely ezüstös, szürkés, kékes színekb�l építkezik. Nem tudjuk, 

hogy az akvarell egyféle világvége-hangulatot sugall-e, vagy pedig inkább a te-

remtés el�tti kaotikus állapotot tükrözi. Reménykedjünk az utóbbiban.

Molnár Péter Csönd-ház sorozat I–II., 1995–96 darabjait el�ször közvetle-

nül azok elkészülte után láthattam a berlini Magyar Kulturális Intézetben, ahol 

megnyithattam a m�vész kiállítását. Már akkor leny�gözött a munkák puritán-

sága, szerénysége, azok szépsége. A munkák barnás, aranyló alapján/hátterén 

féregjáratok, csatornák futnak. A hihetetlenül aprólékos kidolgozás csipkesze-

r�vé teszi akvarelljeit. A képeken a központi motívum egy-egy üres háznak a 

sziluettje, egy töretlen vonallal húzott rajzolata. A háznak se ajtaja, se ablaka 

nincsen. Lakhatatlan. Nagy itt a csönd. Nagy itt a magány.

Szikora Tamás (1943–2012) Cím nélkül, 2007-es, grafi ttal is megdolgozott, 

két részre osztott vízfestményére papírlapokat applikált. A fehér-barna-fekete, 

amorf szigetek mellett megjelennek állandóan használt motívumai, a dobozok, 

melyek most tépetten utalnak a kivágások el�tti eredeti állapotra. A geomet-

rikus alakzatok mellett felt�nik egy szöveges betét is. A laza improvizáció és a 

szerkesztettség párosítása jellemz� a m�re.

Stefanovics Péter Gyakorlat I–II., 2014 akvarelljei egyszerre egy fenyeget� 

és játékos világba vezetnek. A háborúk fenyegetettségét a vörös karókra fel-

nyársalt, fodros szél�, fekete felh�k jelzik, a gyep rajzolata kereszt alakú. Az 

égen fekete harci repül�k húznak át, a vadászgépek alatt pedig mesterséges, 

geometrikusan építkez� föld-alakzatok magasodnak. A  csúszka tetején egy 

pohár áll, melyb�l ragacsos málnaszörp folyik alá. Keser�-édes megközelítés. 

Másutt a piros villanyoszlopok valójában keresztek, melyek alá egy hengeres 

csatornából víz folyik, kék pocsolyát rajzolva a talajra. Szürreális m�vek.
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Szily Géza Begóniával teli kert kutyával, 2014 m�vén csak úgy tolakodnak 

a vörös, piros színek. A tolnai kertben burjánzik a természet. A natura lükteté-

sét az egymásba folyatott amorf foltok, pacák jelzik, miközben a helyszín – a 

tobzódó színek ellenére – mérhetetlen békességet sugall. A m� egy zöld sávval 

osztott, ami felett a kert fái magasodnak. A m� alsó felében megjelenik egy 

fekete körvonallal kirajzolódó kutya, amely bemozgatja ezt a nyugalmat, hiszen 

több variánsa ide-oda ugrál a képmez�ben. Az akvarell m�fajának kiváló pél-

dájával állunk szemben.

Ványai Magdolna Személyes történetek III., 2014 annak a sorozatnak 

a darabja, amelyet a m�vész a mez�túri m�vésztelepen készített. Míg ezek 

egyik darabja egy konkrét objektet, egy vízátemel� g�zgépet ábrázol, addig a 

kiállításra beadott m� hangulati elemekb�l építkezik, fehérek-sárgák-barnák 

kavarognak rajta, néha egy kis vörös és fi nom szürkék-kékek is megjelennek. 

A  fels� harmadban felt�nik egy arc profi lból, míg a függ�legesen strukturált 

m�ben zárványos szigetek is megjelennek. A  kivitelezés folyamatához való 

visszacsatolás pedig az, hogy a központi motívum egy fest�állvány, az, melyen 

a jelen m� is készült.

Végh András Mosoly, 2013 és Madame Roses, 2013 munkái groteszk arc- 

és emberábrázolások. A fehér alapokon egy-egy torz fi gura zár középre, szín-

világuk dübörg�, rózsaszínek, pirosak, sárgák, narancsok váltogatják egymást. 

Szándékoltan nincs helyén se a fej, se a száj, sem pedig maga a test. A torz 

jelenségeket fekete aura vagy zöldes-feketés, szaggatott perem� háttér köríti. 

A mosoly ugyanúgy torz, kényszeredett, mint a közvetlenül a lábban végz�d� 

fi gura. Vidám, játékos, könnyed munkák.

A  Társaság minden évben meghív vendégm�vészeket, tavaly például 

 Hencze Tamás jelentkezett korai munkáival. Idén három m�vész kapott meg-

hívást.

Kovács Attila Strukturált sík 1–2–3, 1964 sorozata a tárlat egyik legérzéke-

nyebb darabja. A  szürke hátteret/alapot fi nom, közel geometrikus alakzatok, 

ismeretlen kultúrkörök hieroglifái lakják be. A kép közel szimmetrikusan épít-

kezik. A szürke alapon fehér, szabályos vonalhálózat kígyózik, a lefelé lépeget� 

vonalak derékszögben törnek meg. A m�vész halványan és fi noman hangolja a 

szürkét a fehérrel. Jelrendszere pedig olyan, mintha egy �si, misztikus, isme-

retlen kóddal állnánk szemben.

Méhes Lóránt Zuzu Szobortervek, 2014 képein alul egy-egy sematikusan 

jelzett fekete posztamens t�nik fel, melyen kanyargó szalagot rajzoló vékony 

szálak futnak, keresztezik egymást, fonódnak egymásba és bújnak át egymá-

son. A szalagokon sorjázó színek váltakozása ritmust ad a m�nek, míg leveg�s, 

áttört szerkezete a fotórealista fest�m�vész új irányát is jelezheti.

Hans Peter Bauer Idol I–II., 2014 munkái pedig konkrétan utalnak a vízzel 

való festés gyakorlatára, folyamatára. Kizárólagosan színes sávok láthatók a 

m�veken. A  színdinamika középr�l indít egy-egy világító narancs-világoskék 

sávval, majd oldalirányban terjeszkedik a csíkozás. A vékonyabb és vastagabb 

piros, zöld, kék, lila, narancs csíkokon belül a színek átmenetei fi gyelhet�k 

meg. A kép lüktet, pulzál. Teret teremt, távlatot nyit.

Kozák Csaba


