
Simonffy Szilvia

Villa Negra 

A Villa Negra megnyitotta ajtaját, a helyszín
nem Itália. Földrajzi megközelítés szerint Nyugat-
Dunántúl és Zala mente, borvidékeink szerint
Balaton-melléke, közigazgatásilag Zala megye, ér-
zelmi szempontból pedig a születésem helye.
Mindegy, hogy ki hogyan és honnan közelít, lényeg,
hogy elég távol van a fõvárostól, annak zajától a
csáfordi Alsóhegy, melynek ölelésében festõk és
szobrászok, szobrászok és festõk maroknyi csapata
a természet végtelen inspirációját kihasználva veszi
birtokba nyaranta a pergõ vakolatú épületet, amely
pár hétre az alkotómunka, a társasági élet és szelle-
mi érintkezés központjává válik, élettel telítõdik.
Képek és szobrok, szobrok és képek készülnek szín-
bõl, fénybõl, formából. 

A mûvészház, vagy ahogy a helybeliek hívják
Villa Negra, Zalaszentgrót határában a zalai domb-
ság északi részén áll. Az épület a szentgróti önkor-
mányzat tulajdona, ám használója és mûködtetõje
– az önkormányzattal kötött szerzõdés értelmében
tizenkét évig – a ház ragadványnevét felvevõ Villa
Negra Mûvészeti Közhasznú Egyesület. A mûvész-
közösség létrejöttérõl Miksa Bálint festõ és alapító
tag így fogalmaz: a mûvésztelep „létrehozói olyan
önálló utakat járó, elmélyült, a trendektõl és anyagi
függési rendszerektõl mentes szobrászok és festõk, 

akik eredeti szívbéli motivációikkal voltak bátrak ott
szembenézni, a tabula rasa és egyben a tiszta for-
rásból merítõ újjáépülés lehetõségét kutatták, egy-
fajta megtisztulást kerestek és találtak. Kimentek
mûvészetük valódi matériájába: a térbe és a fénybe,
ahol ténylegesen közel kerültek az életet mozgató
valódi energiákhoz. Elég idõt adtak maguknak,
hogy beszélgessenek, gondolkodjanak, kísérle-
tezzenek, reflektáljanak egymásra és önmagukra és
egymást erõsítve is rengeteget dolgozzanak. Azon
melegében megmutatták, hogy mit értek el és
jóravaló emberekkel, kinyíló érdeklõdéssel találkoz-
tak“. Az eredetileg szobrásztelepnek indult, jelenleg
képzõmûvészeti szimpóziumként mûködõ egyesü-
let hosszú távon kíván kulturmissziós, közösség-
szervezõ tevékenységet folytatni, a jövõben a társ-
mûvészeteknek is helyet szeretne adni. Az idén már
mûvésztelepet szerveztek a környéken lakó gyere-
keknek, hiszen az alkotás, a kísérletezés és a szó-
rakoztatás mellett a vizuális nevelést is fontosnak
tekintik. Az általuk képviselt szellemi értékeket nyil-
vánosság elé táró, a kortárs képzõmûvészet sok-
színûségét bemutató mûhelyben minden az aktua-
litás, a rendszeresség és a nyitottság jegyében zaj-
lik. Az egyesület tagjai a Budapesti Képzõmûvészeti
Egyetem elvégzését követõen ott, vagy Pécsett
szereztek doktori fokozatot (Doctor of Liberal Arts),
számos egyéni, illetve csoportos kiállítás résztvevõi,
és szerte az országban állnak köztéri mûveik, az
absztrakt plasztikától a portrén és figurán át a lovas
szoborig. 

72

Képzõmûvészet, zene, népi design

Pannon Tükör 2005/6

Enteriõr aa KKiskastély GGalériában rrendezett kkiállításról, eelõtérben LLelkes MMárk: AA nnagy uutazás ccímû pplasztikájával
(Zalaszentgrót, 22005. jjúnius 225.)



A zalaszentgróti középkori vár romjaira épült
barokk Kiskastély intim hangulatú boltíves termei
remek helyszínt nyújtanak a résztvevõk által bírált
és válogatott alkotásoknak. A szimpózium idei, im-
már negyedik záró kiállításán, az intenzív alkotói
energiát, megtestesítõ munkákat látva megálla-
pítható, hogy a mûvésztelep autonóm elképzelések
megvalósításának a színtere, a résztvevõk vizuális
feleselést és barokkos fecsegést mellõzõ, tiszta és
õszinte nyelven fogalmaznak. Alkotói szemlélet-
módjukban nincs és nem kívánkozik közös nevezõ,
a mûvészi eszközök mind technikai, mind stiláris
sokszínûsége és magabiztos használata jellemzi
mûveiket.

Csáki Róbert cselekményt nélkülözõ figurális
festményeibõl nehezen megfejthetõ szomorúság,
melankólia árad. A figura – gyakran gyermek – ma-
gányosan, elszigetelten jelenik meg a természet-
ben, saját lelkének tájtükrében, mint tétlen
résztvevõ (Rózsakert, Idegen). Horváth István orga-
nikus kõszobrait, ha jobban megfigyeljük, ököl-
szorította, óriás-tenyér gyúrta izgalmas térformákat
fedezhetünk fel (A teremtés könyve; köztéri mûvei:
Isten keze, Erdõkertes; Boldog Gizella és Szt. Imre,
Dunavarsány; etc.). Kõ Boldizsár grafikáit szemlélve,
gravitáció nélküli szürreális álomvilág szereplõivé
válunk (Álmosrajzok). Mesekertek és játszóparkok
megálmodása és megvalósítása mellett (Zöld Péter
népmesejátszótér, Budapest, Millenáris Park) szín-
házi, illetve bábszínházi díszleteket is tervez (Griff
Bábszínház, Zalaegerszeg). Lelkes Márk az egye-
sület elnöke és mozgatója. Egyszerre archaikus és
modern hangvételû kisplasztikái állatok, emberek
és csónakszerû jármûvek vegyes kõhasználatú kom-
pozíciói. Idõtlen utazói a jóízû iróniától sem mente-
sek (Noé bárkája; Amatõr; Profi; köztéri mûvei:
Plasztika, Nagyatád; Sárkányölõ Szt. György,
Szokolya; etc.). Lestyán Goda Jánosnak halak for-
marendjét szûkszavú organikus jellé absztraháló
szobrai csendes szemlélõdésre, a természet nyu-
galmának átélésére invitálnak, legyen a választott
anyag kõ, bronz, vagy fa, a felület simára csiszolt,
rusztikusan mintázott vagy faragott (Kardhal; Öreg
harcsa; köztéri mûvei: Történelmi emlékkút,
Szarvas; Szabó Lõrinc, Debrecen; etc.). Menasági
Péter lendületbe hozható fekete gránit plasztikái
kissé rideg, de játékos, egyben filozofikus koncent-
rációt és mérnöki precizitást tükrözõ alkotások,
melyeket centrifugális mozgás hatására csorduló

vízjátékkal kombinál (Spirál tál; köztéri munkái:
Mansfeld Péter-emlékmû, Budapest; Örvény, Kis-
oroszi; etc.). Meszlényi-Molnár János a klasszikus
tradíciót továbbörökítõ szobrász. Érzékletesen
mintázott, érzelmeket tolmácsoló kisbronzainak
témája az ember (Álló fiú; köztéri mûvei: Erzsébet
királyné, Pesterzsébet; Halas Lány, Budai Vár; 1956-
os forradalom és szabadságharc emlékmûve,
Soroksár; etc.). Miksa Bálint festményei magas
hõfokon izzó és vibráló, természetes és mesterséges
fényjelenségekben feloldódó szuggesztív tájélmé-
nyek (Széles mezõ; Lámpák és sebesség). Nagy Edit
filmnegatív képkockáira emlékeztetõ tájképei
egyéni színhasználatról, a képkivágás és a kalligra-
fikus ecsetvonások a távol-keleti mûvészet hatásáról
árulkodnak (Fürdõzõk sorozat; Csáfordi köd so-
rozat). Tóth Dávid szobrainak témái a mozgásban,
vagy nyugalmi állapotban karakteresen megra-
gadott állatalakok, mint pl. oroszlán, elefánt, kos,
melyek hol részletezõ, hol átírt formákkal fogalma-
zott, esetenként emberi gesztusokkal is felruházott
figurák. (Fekvõ tigris; köztéri mûvei: Boldog Gizella,
Pilisvörövár; Géza fejedelem, Verõce; Szt. Kinga,
Budapest; etc.). A mûvésztelep résztvevõinek név-
sora nem korlátozódik szigorúan az egyesület
alapító tagjaira, hiszen évrõl évre más alkotók – ez
idáig Bodor Csilla grafikus, Csoma Gábor, Lelkes A.
Gergely festõk, Gálhidy Péter, Székó Gábor, Ricardo
Contreras szobrászok – is meghívást kaptak.

A záró kiállításoknak és összejöveteleknek
köszönhetõen kirajzolódni látszik egy helyi mûvé-
szetkedvelõ közönség, amely évrõl-évre szerezhet
élményt és tapasztalatot, és várhatóan nõ a közte-
reken, intézményekben, s az otthonokban elhe-
lyezendõ mûalkotások száma a környezõ települé-
seken. Zalaszentgrót város elsõ lépéseként Lestyán
Goda János Halpár plasztikája került felállításra a
termálfürdõ területén. A 2003. évi mûvésztelepen
készült, áttört tömegû márvány plasztika kompozí-
cióját két egymásba fûzõdõ íves organikus forma
adja, ami egy kettõs haltest dinamikusan össze-
fonódó asszociációját kelti. Ezt követõen idén
augusztusban Germersheim várossal kötött testvér-
városi szerzõdés alkalmából állították fel Lelkes
Márk konvex és konkáv ívekkel határolt vertikális
tömegû absztrakt, mészkõ kompozícióját a város
nyugati kapujában. Mindkét szoborállítás a csáfor-
di mûhelynek köztereinkre, és ez által az élet-
minõségre gyakorolt jótékony hatását mutatja,
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hiszen a köztér nyilvános élettér, így az alkotások
részévé válnak az ott élõk mindennapjainak. A
zalaszentgróti önkormányzat és a támogatók pél-
daadó módon felismerték egy helyi mûvésztelep
értékteremtõ és identitásformáló szerepét, hogy a
kultúra hajtóerõ egy régió fejlõdésében. A megye-
határokon túlmutató, az egyetemes vizuális nyelvi
mozgalmaktól impulzusokat fogadó és áramoltató
mûvésztelepek eredményei figyelmen kívül nem
hagyhatók, támogatásuk messzemenõen indokolt.

Az 1952-ben megtalált, rézkorból származó
csáfordi aranylelet (Magyar Nemzeti Múzeum), az
árpád-kori templommaradvány (Csonkatorony), a

rokokó berendezésû barokk templom és a benne
található 15. század elejérõl származó vörös
márvány sírkõ (Kanizsai Miklós tárnokmesteré),
valamint a Napba öltözött asszony, a Maria imma-
culata ikonográfiai típust megjelenítõ gótikus fa-
szobor (Szentgróti Madonna 1480-90), a
Batthyány-kastély, a Hatamov-híd – számos helyi
kulturális emlék és érték. A sor folytatható és foly-
tatandó. 

A Villa Negra megnyitotta ajtaját. Birtokba vet-
ték szobrászok és festõk, képek és szobrok. Színek,
fények és ízek; szõlõhegyölelés. 
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