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Zápor, 2014, olaj, vegyes technika, 144x76 cm Száguldás lejtőn, 2014, olaj, vegyes technika, 146x65 cm 

Miksa Bálint: Nagy pocsolya, 2015, olaj, vegyes technika, 85x213 cm 
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Miksa Bálint festményeit mindig is jellemezte
a fokozott színérzékenység, amellyel együtt festé-
szeti stílusában, festési technikájában sajátos ener-
gikusság, a robbanékonyság effektusa is megjelent.
Ezt a hatást egy hangsúlyosan kijelölt képközpont-
ból induló szerkezeti felépítéssel és számos szín-
réteg örvénylő formává alakításával érte el.
Ugyanakkor ez az – írásaiban is megfogalmazott
– festészeti megjelenítési és alkotásmód, amely
kifejezetten önreflexív festői-emberi gondolkodásról
tanúskodik, már eleve magában foglalta-foglalja
a hagyományos képkerettel történő folyamatos vitát
annak megtartása vagy szétfeszítése között.
Mindezzel láthatóan a képről való alkotói és elmé-
leti gondolkodás egyik legkorábbi problémájához
kapcsolódik, amelyre Alberti reflektált expressis ver-
bis elsőként az európai festészetben a kép/keret
kijelölő szerepének hangsúlyozásával, Georg
Simmel ’esztétikai kísérlete’ pedig a képkeret zárt
egységét vette kritika alá.1 Miksa Bálint legutóbbi
festményeivel-festményein ezzel az ablakként kije-
lölendő képkerettel kel vitára vagy éppen ellen-
pontozó dialógust folytat, majd teljesen felbontja,
vagy konkrétan: lebontja azt. 
Legutóbbi, főként 2014-ben festett képei az önma-
gukat alakító lendületes színformák széleire irá-
nyítják a figyelmet. A színsűrű középpontból induló,
a peremek felé kizúduló színek az ecsetnyomok
spontán formaalakításának lenyomatai lesznek
jelezvén a kép szélét, illetve azt, hogy ezeknél
a pontoknál csak befejeződik egy-egy gesztus, de

nem ér véget, és semmi nem ér véget, hanem
éppen itt kezdődik el, kezdődne el valami
– a lebontást, a megszüntetést követően –, ame-
lyen továbbindulhat a képi-festői-festészeti gon-
dolkodás. Ezek a képszélek hangsúlyozottan csak
jelzések: a színforma-gesztusok végződései, a szín-
cseppek formái, az ecsettel tett kézmozdulatok
lendületének egyenetlen vonalzatai, amelyek
mutatják az anyag alakította szükségszerű befejező
pontokat. A sziluett hagyományos árnyképfogalmát
újraértelmezi, ’újrafesti’: a fekete képmezőt színré-
tegekkel írja felül, a határozott kontúrt megtöri,
megtartja szaggatottságát, és esetlegességeket,
véletlenszerűségeket kirajzoló formákat hangsúlyoz
a képszéle(ke)n. 
Mindennek következménye, hogy a képek mintha
élő formákká válnának, önmagukban kis világok,
emlékezteve az univerzum csillagaira, porszemeire,
üres pontjaira, azok utolérhetetlen formagazdag-
ságára, vagy éppen a tengerekben élő színpompás
világ változatosságára. Így mutatnak rá ezek
az egész-képrészletek az organikus szerveződésre,
annak egységére, a mindenben megjelenő Egyre.
Ugyanakkor hangsúlyos térfoglalást is nyernek
a síkon kibomló formák, határokat bontanak festé-
szet és plasztikus megformálás között, illetve lebeg-
nek, egyensúlyoznak ezen a határon. Statikus és
dinamikus összhangja, káosz és rendezettség,
teremtés és felbomlás egymásnak feszülése és
feloldódása íródik be a sok réteggel felrakott színek
együtt élő képmezőibe. 

Máthé Andrea

HOL  KEZDŐD IK  ÉS  MEDD IG  TART ?

„Sziluett vagy belsô energiamezôk? 

Talán mindez együtt az eszköz tiszta nyelvén.”

Miksa Bálint

1 Leon Battista Alberti: A festészetről Della Pittura 1436, Balassi Kiadó, Budapest, 1998.; Georg Simmel: A képkeret. Esztétikai
kísérlet (1922), Atlantisz Kiadó, Budapest, 1990.
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Önmagát megvilágító lámpa, részlet, 2013, olaj, vegyes technika, 61x25 cm Önmagát megvilágító lámpa, 2013, olaj, vegyes technika, 61x25cm 

Fék, 2013. olaj, vegyes technika, 62x108 cm
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Miksa Bálintot mindig is foglalkoztatták a kép/re
rá/látás, a kép nézőpontjának kérdései. Honnan
szemlélhető a kép? Hogyan válik a néző szeme
számára képként értelmezhetővé a foltok összes-
sége? Ars poeticájának lényeges pontja ez, amelyet
személyes vallomásokba szőtten írt meg könyvé-
ben,2 amelynek címe – Képek alatt – és fejezetcí-
meinek kérdései – Képek felett? mögött? mellett?
helyett? előtt? belsejében? hátoldalán? – is kifejezik
térszemléletének jellemző vonásait, amelyek egy-
ben jelzik elméleti kérdésekre érzékeny beállított-
ságát is. Nem véletlen, hogy összecsengenek gon-
dolatai Deleuze és Guattari megállapításával: „Az,
hogy valami önmagában megáll, nem azonos
azzal, hogy teteje és alja van, hogy egyenesen áll
(hiszen még a házak is dülöngélnek és ferdék).
A megállás csupán egy olyan aktus, amelynek
köszönhetően a megteremtett érzékelés-összetétel
önmagára támaszkodva tartja fenn önmagát.”3

Éppen a festészeti alkotást fenntartó ’önmagában
megállás’ egyik tartóoszlopának áthelyezése látható
a keret fogalmát megkérdőjelező, azt átértelmező
alakításban, amely egyben a megszüntetés felé
mutat, mintegy azt tűzi ki – eleve tudodottan, sej-
tetten – lehetetlen céljává: hiszen az anyag kény-
telen körülhatárolt formát ölteni, a végtelenre, a lát-
hatatlanra, a bizonytalanra csupán utalást tehet.
Úgy tűnik, Miksa Bálint festői szándéka, hogy ennek
az ellentmondásnak az eresztékeiben találja meg
azokat a kis erezeteket, amelyek megnyílnak a kon-
tingenciát hangsúlyozó képszélek utalás, jelzés
szándékával megfestett gesztusai felé. A nehézke-
dés és a lebegés együttes jelenlétét, szinkronicitá-
suk színekkel, foltokkal kifejezhető lehetőségeit
kutatja, tárja fel, miközben folyamatosan kérdezi
is: „Hová is léphetnék át?”4

Hogy ez az alkotó által ’kísérleti festményrobban-
tásnak’ nevezett, induló korszak kísérlet marad-e
vagy folytatható úttá válik, ez még nem látható; és
nem tudható, hogy rövidebb periódus kezdete-e

vagy hosszabb időszak kiindulópontját jelenti.
Mindenesetre a keret eltűntetésére irányuló alkotói
szándék festményeken megjelenő lenyomata, ereje,
energiája, és az általa felvetett képi problémák
összetettsége lehetőséget mutat ennek a koránt-
sem egyszerű, számos kérdést és problémát felvető,
mégis vagy éppen emiatt várakozást keltő festészeti
útnak a kibontására. 

Lámpaözön, 2013, olaj, vegyes technika, 73x37 cm

Kiserdő, 2014, olaj, vegyes technika, 42x73 cm

2 Miksa Bálint: Képek alatt, Szerzői kiadás, Budapest, 2008.
3 Gilles Deleuze-Félix Guattari: Mi a filozófia? Műcsarnok Nonprofit Kft., Budapest, 2013, 138. o., fordította Farkas Henrik.
4 Miksa Bálint: Képek alatt, i. m. 69.
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Domb és felhő, 2014, 
olaj, vegyes technika, 

17x54 cm

Meghitt tér konkrétumok 
nélkül, 2014, olaj, vegyes technika,
58x106 cm 

Kút, 2014, olaj, vegyes technika,
43x47 cm
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Városba érkező folyó, 2013, olaj, vegyes technika, 85x151 cm 

Fénynyomás, 2015, olaj, vegyes technika, 26x40 cm 


