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Bánki Ákos élete a művészet keresésében
és megtapasztalásában, megélésében zajlik.
Mindent akar, mindent el is vesz magának,
amire szüksége lehet – legalábbis úgy tűnik.
Nem félni, merni, akarni! – talán ez lehetne
művészetének (egyik) mottója. Magamagát
festeni – közelnézetből, belülről, abból, amit
eddigi életútja során felépített tanulmányai,
tapasztalatai, utazásai során. Meg kell élni
a fájdalmat és az örömöt, a végletekig el
kell menni, hogy ráérezzünk a művészetben
kifejeződő-kifejezhető lényeges dolgokra.
Talán azért olyan hatásosak a munkái, mert
mindez sűrítetten jelenik meg képeiben, ebben
a vulnerábilis, szenzitivitást sugárzó absztrakt
világban. Nem kell ahhoz konkrét, figurális
elemeket felhasználnia, hogy a szakralitás,
spiritualitás, transzcendentalitás érzése belefészkelje – ha kimondatlanul is – a befogadóba
magát, és valamilyen megnevezhetetlen
módon áttörje a közömbösség falát. És nem
kellenek hozzá a keresztény kultúrkörhöz
tartozó fogalmak sem: a hitelesség, őszinteség
és minőség enged utat a szakralitáshoz.
Állítom ezt akkor is, ha tudom, hogy a
néző, a közönség, a képeket kedvelő ember
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művészetre való hangoltsága, befogadásra való képessége és akarása (elszántsága) nélkül ez a lépés nehezen
történhet meg.
Miskolci kiállításán Bánki 21 nagy méretű, 200×220
centiméteres vásznat és 7, nagyjából 50×70
centiméteres papírképet állít ki. Az egyes művek alatt
nincs jelzés, az egész kiállítás egyetlen sorozatot alkot
Lélekvirágok címmel ellátva. Bánki mer – egyik méltatója,
Schneller János szerint romantikus, szerintem – giccses
címet adni, amelyet ugyan száz évvel ezelőtt Mattis
Teutsch is használt (ma főleg az ezotériában koptatják
a kifejezést), mert arra számít, hogy a mű felülírja
az elnevezéshez tapadó rossz érzéseket. Ugyanezt
megtette Urbán Tibor is, amikor néhány éve ugyanebben
az intézményben a Köcsög hívószóra szervezett
kollektív kiállítást, hogy a pejoratív jelentéssel szembe
menve a szó eredeti funkciójának megfelelő, a népi
életmód emlékét (is) hordozó értelmezést erősítse meg
a művészet eszközeivel.
Ahogyan Ladik Katalin hangverseiben a nyelvi anyagnak
nem az a szerepe, hogy gondolatokat közöljön, hanem
a puszta hangzás hordozza a vers tartalmát, Bánki
Ákos esetében is elmondható, hogy a képiség, a képi
anyag nem történetet közvetít, hanem anyagában,
struktúrájában és színeiben hordozza a kép tartalmát.

Vörösek, sárgák, kékek ragyognak. A Pollocktól
eredő csurgatás, lefolyás, spriccelés, az absztrakt
expresszionizmus egyik jellemzője Bánkinál
is fellelhető. A színek, formák és a lefolyások
a szemlélőben felidézhetik Cy Twombly késői
korszakát, ám a hasonlóságon túlmenően mégis a
különbségek dominálnak: Bánki a véletlen gesztust
a tudatosságig emeli, erősen megmunkálja
felületeit, számos réteg kerül egymásra, eltér a
színkeverés is. Gyakran használ két színt, vöröset
feketével, vöröset sárgával.
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„Dallamként”, motívumként mutatja meg
alkotója belső világát, élményekben gyökerező
nyelven közöl valami fontosat, lényegeset. Azt
is mondhatnám, hogy beszédes képek a falra
került munkák, ami némileg ellentmond annak,
hogy a képeknek nincs narratívájuk. A kérdés:
lehet-e valamiről beszélni, amiben nincs
történet? Wittgenstein erre azt mondaná,
hogy az elmondhatatlan dolgokról hallgatni
kell. De hát, végül is van történet, nem a
képen, hanem a festő és a vászon közötti

diskurzusban, és ennek az eredménye a kép.
A kép tehát egy folyamat, egy cselekmény,
cselekedet vége, végeredménye, és ahogy
nézőként-befogadóként kontaktusba kerülünk
vele, a történet tovább folytatódik, immár a
festő fizikai jelenléte nélkül. Elgondolkozunk az
alkotó ember lelkiállapotán vagy csak magán
a képen, ott vibrál a szemünk előtt, belépünk a
titokzatos labirintusba, és ha nem is tűnünk el
benne, mint egykor Vu Tao-ce, de körbejárunk
a gömbölyű formák között. A sárga képnél
egyszerre csak eszünkbe jut a hajnali napsütés
átható tisztasága. És nekilátunk megírni a
magunk elmondhatatlan történetét (vagy
csak hallgatunk róla, à la Wittgenstein).
A nyelv tétova. A kép beszéd nélkül szól.
Nekem azt sugallja, hogy talán valamikor
a sárga kép nap volt, tűzgolyó, amelynek
elviselhetetlen fénye megsápadt, és a vásznon
talált megnyugvást. Vibráló felszíne mögött
titkok rejtőznek. Lehet válogatni a metafizikai
transzcendencia kínálatából.
Nagy, körkörös kézmozdulatokkal
létrehozott formákból épülnek fel a
képek, tehát a gesztus erősen jelen van.
április

2019

4

49

A kiállítás képei közül némelyiknél a motívum majdnem
a teljes négy négyzetméternyi felületet lefedi, máshol
virágszerű, körkörös gesztusokkal kialakított formák
ritmizáló halmazából épül fel a felszín, néhány munkán
a körök négyzetté formálódnak. Erősen expresszívek a
szinte életre kelt vörös lázrózsák – mintha a Lélekvirág
cím itt köszönne a legjobban vissza. Lehet ugyanakkor
asszociálni a friss és az alvadt vérre, a házfalakról
csorgó, vöröslő fájdalomra vagy akár egy véget nem érő
kiáltásra, egy explózióra, egy piros pipacs lángoló izzására. A számos egymásra felhordott réteg, a bőséges
festékhasználat és a különleges színkeverés a felületet
mozgalmassá, vibrálóvá teszi.
Bánki Ákos őszinte, kutató művész, az inspiráció
forrásaként folyamatosan önmaga analízisét végzi, ám
ez nem exhibicionista magamutogatás, hanem önmaga
intenzív keresésének bátor megnyilvánulása, ami
tiszteletet ébreszthet a befogadóban. Művei a képről
való gondolkodás szüntelenül átrétegződő, erős érzelmi
töltésű, változó struktúrái. Nagy erejű, telített színvilága
organikus hangsúlyokat visel magán, színrímek kapaszkodnak egymásba, maga a festékanyag válik felfokozott
kifejezési eszközzé, e nagy méretű vásznak felületén
szenvedély és önpusztító szenvedés nyilvánul meg.
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