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Colin Foster úr – az immáron klasszikus Sting-dalt idézve – lehetett volna „egy 
idegen, egy legális idegen, egy angol New Yorkban” “an alien, a legal alien, an 
Englishman in New York”, de ő harminc évvel ezelőtt úgy döntött, hogy a Baranya 
megyei, pár száz lakosú, egyutcás Palkonyán telepedik le. Sok útja van az élet-
nek. Tanulmányait a Manchester Polytechnic művészeti fakultásán fejezte be, 
s ezt sikerrel tudta kamatoztatni Magyarországon (miután a Szovjetunióba nem 
engedték be). Számos díjat és ösztöndíjat nyert még Angliában és Amerikában, 
aztán nálunk is, majd tehetségét szimpóziumok szervezésére és szobrok alko-
tására fordította. Több köztéri műve áll szerte Európában, Japánban, Afrikában 
és természetesen Magyarországon. (Én személyesen 1987-ben ismertem meg 

Nagyatádon Samu Géza és Varga Géza szob-
rászművészek magasságában/társaságában.) 
Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Művészeti 
Kar Doktori Iskolájának vezetője. 
Mostani egyéni kiállítása a Nyomok/Traces címet 
viseli. Az ember naponta ezerféle nyomot hagy 
maga után. Minden tárgy kézzel érintése óhatat-
lanul egy ujjlenyomattal jár, ami az egyén sajátja, 
általa azonosítható. Az ujjlenyomatnál viszont 
magasabb rendű nyom a műtárgy – legyen az 
grafika, festmény, plasztika – bármi, ami szintén 
csakis alkotójára jellemző. Colin Foster jelen tár-
latán színes fotóprinteket dokumentál, rajzokat, 
kisplasztikákat és szobrokat állít ki a nyomok 
témakörben. A nyom lehet egy/több ásatáson, 
a múltból itt maradt, kerek tárgyak együttese, 
ami dekódolásra vár, de valószínűsíthetően 
ezek az agyagban manifesztálódott alakzatok a 
korai kőkorszakban készültek. A Márokföldön és 
a szlovákiai Gemerben dokumentált régészeti 
anyagban meglepő, hogy a kőrgyűrűk, az ember 
által alkotott lenyomatok, objektumok hasonlíta-
nak az Angliában és Walesben található leletek-
hez. A falakon látható régészeti dokumentáció 
mellett három rajz is szerepel a tárlaton, melyek 

– idézem a művészt – a felületeken „a nap moz-
gásával foglalkoznak”. Gyakorlatilag a pasztell 
színekben, majd erősebb koloritásban tartott 
érzékeny képeken az amorf, azonosíthatatlan 
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részletek mellett feltűnnek közel szabályos, ellip-
tikus és kör alakú, lyukas betétek, melyek egy-
részt visszacsatolnak az ásatásokon talált leletek 
motívumrendszeréhez, másrészt megelőlegezik 
a „Sajtból van a Hold” effektust, hiszen Demjén 
Ferenc dalszövege formailag megidézi a szob-
rok „harapdált” fragmentumait. A vitrinben lát-
ható, műgyantából készült pecsétekkel a művész 
a földet pecsételi meg, ezzel az artisztikus gesz-
tussal is jelet, nyomot kíván hagyni. Kisplasztikái 
akár a művész tárgyiasult aláírásának is tekinthe-
tők. A pecsétek burjánzó, organikus motívuma 
ismét csak a kör, a gömb, a polip szívókorongjá-
hoz hasonlatos formáció. Ezek az önnemzéssel, 
partenogenezissel szaporodó formák a 3D-be 
kívánkoznak, burjánzó gömbökként türemked-
nek a térbe, miközben a sorozat a latin cirripedia 
címet viseli, ami a kacsalábú rákok egyik alosz-
tályát jelöli. A szerves formációk különböző hét-
köznapi címeken futnak – úgy, mint tök, lufi, kifli, 
szivacs –, de sokkal vészterhesebb alakzatok is 
megjelennek a felhő és az atombomba parafrá-
zisaiként. A kiállítás gerincét a 4 közép- és nagy-
méretű szobor adja. Az Ytong tégla, műgyanta, 
hungarocell, textília, festék alkalmazásával kivi-
telezett plasztikák legnagyobbika a Horgony/
Vrbnik, ami egy olyan vashorgonyt idéz meg, 
amit a művész egy tengerparti kisváros kikötő-
jében talált. Erre, az egykori talált tárgyra annyira 
rátelepedtek a mészvázú kagylók, hogy azt tel-
jesen beborítva transzformálták a horgonyt. 
Foster a művészet fogalomkörébe emelve 
idézi meg ezt a közel szimmetrikus, félgömb-
jeivel jeleket adó, pulzáló alakzatot. Az eredeti 
nyomhagyás után – a művész értelmezésében 

– egy „valódi” szobor művariációit készítette el.  
A Vrbniki emléken szintén eluralkodnak a kagyló-
motívumok, miközben a szobor karcsú teste 
egy másik tengeri élőlényre, egy halra emlé-
keztet. Külön érdekessége a műnek, hogy az 
alkotó az alapot is megdolgozza, amin az idő 
nyomait fedezhetjük fel, hiszen a testen harapá-
sokra hasonlító negatív bemélyedések, üregek, 
félgömb-lenyomatok láthatók. A múlt tárgyai-
nak-leleteinek felvonultatása során folyamatos 
a nyomokra való utalás. A nyomhagyás vágya 
ugyanúgy jelen van a nagy, téglatestű szobrán is, 
aminek geometrikus tömbjén homorú és dom-
ború idomok sorjáznak. A posztamens-test szim-
metrikusan, harmonikusan építkezik, miközben 
a felszínén valamiféle folyamatnak lehetünk 
tanúi. A nyomok sora felül átlósan fut, melyek 
az asszociáció révén organikus létformációkra 
utalnak. A ritmikusan építkező fragmentumokba 
beleláthatunk egy félbevágott epret, vagy akár 
egy állat páncélját, egy gyümölcs buborékos, 
vitálisan dagadó, érett gömbjét, pontosabban 
ezek nyomát, lenyomatát, formai azonosságait.  
Az Álfegyver című munkája mozgalmasan, dina-
mikusan építkezik. A fragmentumok között, 
a korábbi motívumok mellett felsejlenek 

azonosítható nyomok: csavaros kupakok, egy befőttesüveg teteje, egy konzerv-
doboz, valamiféle palack teste – bár lehet, hogy a szem akaratlanul is azonosít-
ható nyomot keres az azonosíthatatlanban. Ez a dobtáras, töltényekkel teli fegyver 
nem fog elsülni, a szimbólumokkal dekorált pszeudo fegyvert a művészet átlénye-
gítő ereje egy játékos műtárggyá transzformálja. Ugyanakkor a játékosságon túlnő, 
annál sokkal fontosabb az a megfontolt építkezés, ahogy ezt a témát, a „nyomot 
hagyni” tematikát a művész körbejárja. Colin Foster tökéletes arányérzékkel lakta 
be a kettős osztású Erlin Galériát, úgy a falakon, mint a térben. Egy művész kon-
ceptuálisan végiggondolt kiállításának, legújabb nyomhagyásának lehetünk tanúi. 
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