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Wehner Tibor

TÉRBE ZÁRVA, TERET
SZÉTFESZÍTVE

Palotás József szobrászmûvész
alkotásairól

(Elhangzott 2006. február 7-én, a zalaegerszegi Városi Hangver-
seny- és Kiállítóteremben, Palotás József szobrászmûvész kiállítá-
sának megnyitóján.)  

A kortárs magyar szobrászat jelenségvilágát figyelõ mû-
vészetkedvelõk tudhatják, hogy jelenkori mûvészetünk-
ben dolgozik néhány mindentudó alkotó: aki anyagtól,
technikától, mûfajtól, mûnemtõl, mérettõl, feladattól
függetlenül, megbízásra vagy önálló mûvészi program
szellemében minden területen, minden ágazatban ma-
gas színvonalon kivitelezett, kvalitásos, és ami talán a leg-
fontosabb, ihletett munkákat alkot. Ez a kivételes képes-
ség, ez a különlegesen sokoldalú mûvészi tevékenység
jellemzi Palotás József szobrászmûvész immár három és
fél évtizedet felölelõ munkásságát, akinek életútja dunán-
túli városokhoz kötõdik: Pécsen született, és hosszú, több
évtizedes dunaújvárosi munkálkodást követõen a közel-
múltban tért vissza szülõvárosába mint független alkotó
és mint a pécsi egyetem szobrász-tanára. Mûvei között

fém és fa, márvány és poliészter, bronz és beton kompo-
zíciókat lelhetünk meg, amelyeket mintázással és öntés-
sel, faragással és a legújabb technikai megoldásokkal, a
klasszikus és a modern szobrászati eljárások széles válto-
zatosságú eszközrendszerével munkál meg, s így érmek
és plakettek, kisplasztikák és kisszobrok, portrék és díszí-
tõszobrok, köztéri, monumentális emlékmûvek váltogat-
ják egymást mûegyüttesében. A megrendelésre készített
köztéri, köztulajdonba került alkotásai – amelyeket hosz-
szú mûtárgylista ölel fel – Dunaújváros mellett majdnem
kivétel nélkül dunántúli településeken állnak, és e sorban
ott találhatjuk az 1997-ben a város 750 éves emlékmûve-
ként tervezett és kivitelezett zalaegerszegi Vizsla parki IV.
Béla-király szobrot is. Az anyagokat, a technikákat, a
megmunkálásmódokat illetõ jellemzõket szemlélve fel-
merül itt egy érdekes kategorizálási probléma is: Palotás
József ugyanis a kilencvenes években, majd az ezredfor-
dulón létrehozta a monumentális kiállítási plasztika mû-
formáját. Nem kisplasztikákat nagyított fel és nem is sza-
bad térbe szánt, köztéri monumentális kompozíciókat
emelt be a kiállítóterembe. Nem tiszavirág életû térberen-
dezést, nem installációt és nem tárgykollázst csinált, ha-
nem továbbra is a klasszikus szobrászati eljárásokat alkal-
mazva – a viaszveszejtéses és a homokformázásos bronz-,
illetve fémöntési technikával – hozott létre a belsõ tér di-
menzióira hangolt monumentális plasztikát. Ezek a lele-
ményes önszponzorálással kivitelezett, nagyméretû fes-
tett és patinázott bronzszobrok hol magától értetõdõ
természetességgel lelnek otthonra egy-egy belsõ térben,
hol meg erõteljes térszervezõ erõiket kibontakoztatva fe-
szítik szét zárt közegeiket. 

A mûnemek és mûformák e sokirányúsága és újszerûsé-
ge mellett – vagy talán pontosan ebbõl eredõen – érde-



kes stilisztikai és tematikai váltásokra is felfigyelhetünk
Palotás József pályáját áttekintvén: a kezdeti alkotóperió-
dus figuratív mûveit konstruktív szellemiségû, elvont
kompozíciók követték, majd az érzékiséggel színezett na-
turális kifejezéssel párosulva az expresszív-szürreális for-
maképzés és térszervezés vált uralkodóvá mûvészetében,
amely e kiállítás mûveinek is talán legjellemzõbb sajátja.
Palotás József nõi alakokat megidézõ és fantasztikus or-
ganikus testképzõdményeket megformáló alkotásainak
van egy õs-darabja: az 1986-ban megalkotott, ma már a
Magyar Nemzeti Galériában õrzött Hedonista asztal,
amely egy köznapi tárgyat alakít leleményesen élõvé, illet-
ve avat fantasztikus erõs érzékiséget sugárzó plasztikai
médiummá. Mint e valóságosság és valóságon túliság
határán egyensúlyozó bútorszoborban, Palotás József az
elmúlt másfél-két évtizedben alkotott csaknem valameny-
nyi mûvében is vagy az élettelen élõvé alakítása, vagy az
élõ felfokozott tobzódássá való szintetizálása révén fo-
galmazta meg elementáris kifejezésû, szuggesztív szob-
rászi mondandóját. Emberi alakok és meghatározható
vagy meghatározhatatlan rendeltetésû szervezõdések és
tárgyak a szobrászi analízis kiindulópontjai, hogy aztán a
motívum különös átalakulások alanyává és terepévé vál-
jon: elvesztve a harmonikus arányokat, a megszokottsá-
gok által szépnek minõsített formákat a testek, a dolgok
látomásszerûvé, álomittassá, burjánzóvá, a rút szépsége-
iben tobzódóvá, ismeretlen formaszépségekké alakulnak.
A mûvek mélyrétegeiben ott a mitikus múlt: a felszín alatt
mitológiai, történelmi és világirodalmi hivatkozások és
utalások, keleti filozófiák és pszichikai mélységekben való
alámerülések, kalandozások rejteznek, amelyek néhol a
felszínre törnek, de ha nem, akkor is intenzíven és titok-
zatosságokba burkolózón áthatják a kompozíciókat. A
tematikai vonzódásoknál, a tartalmi utalásoknál azonban
fontosabb e szobrász alkotásaiban a forma, a leleményes
formateremtés jelensége és jelentõsége: a domborodá-
sok és a duzzadások, a hajlatok, a vad, indázó nyúlvány-
szerûség, amely a mûvek furcsaságokban villódzó auráját
hozza létre, s amely egyszersmind erõteljes térszervezõ
hatásokat is indukálva dinamikával telíti a szoborközege-
ket. 

E zalaegerszegi kollekciónak azonban a közelmúltban
született, jellegzetes Palotás-motívumokat és stílusjegye-
ket hordozó alkotások mellett van egy új mûcsoportja is,
amely ismét a szobrászi életmû elmozdulását, a plasztikai
érdeklõdés új irányba fordulását tanúsítja: ez az öt nõi
alak-szoborból alakított, belsõ térbe szervezett, jobb
megnevezés hiányában rendhagyó installációnak nevez-
hetõ mûegyüttes. Az installáció a XX. század utolsó har-
madában kialakult mûforma, és általában idõlegesen lét-
rehozott szobrászati igényû tárgyegyütteseket, illetve kü-
lönbözõ médiumhasználatokat jelöl, amelyeknek a
környezetspecifikus alakítás, és nem az állandóság és
nem a megváltoztathatatlanság a jellemzõje. Palotás Jó-
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“...A mûvek mélyrétegeiben ott a mitikus múlt: a felszín alatt
mitológiai, történelmi és világirodalmi hivatkozások és utalá-
sok...”
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Quadriga

(Bischof Sándor, Cseh Róbert, Ernszt András és Horváth M. Zoltán tárlata a
Gönczi Galériában, 2006. március 10-29.)

zsef itt egy olyan installációt hozott létre, amely tradicio-
nális bronzszobrokból építkezik, s amely más helyszínen
ugyanezen formában, a lényegi jegyek megváltoztatása
nélkül létrehozható, illetve visszaállítható. A négy fekvõ,
úgynevezett sarokszoborból és a középpontba helyezett
álló alakból szervezett, bonyolult rétegzettségû mû szá-
mos meglepõ plasztikai újítást hordoz. Így legelsõsorban
a tükrök szerepeltetése a fontos, amelyek a sarokba he-
lyezett plasztikák terének létrehozását, illetve kitágítását
szolgálják: mintegy illuzionisztikussá, s egyben határta-
lanná alakítják a teret, a valóságosságokban és a látszat-
szerûségekben villódzóvá, egyszersmind egységessé, pa-
radox módon zárttá teszik a plasztikákat, illetve a plaszti-
kákból szervezett együttest. A tükrök úgy bõvítik a teret,
hogy befelé fordítanak. Ha feltételezzük, hogy szabadon
körüljárhatók ezek a szobrok, akkor egészen más hatásvi-
lág szervezõdik, mint a sarokba-helyezettségek, illetve sa-
rokba-szorítottságok, a tükörben tükrözöttségek révén:
így kialakulhat egy olyan szobrászati tér, amelyben a be-
fogadónak tulajdonképpen szoborszereplõként kell mo-
zognia, s amely csak látszatszerûen megnyitott, és amely-
nek van egy valóságos középpontja, plasztikai fókusza. A
másik nóvum a természetes formákhoz, a natúrához va-
ló visszatérés: a nõi test torzításmentes formálása, termé-
szetes visszatükröztetése illetve újjáformálása, a valósá-
gos, különös testhelyzettel való kifejezés szándéka és
hangsúlya. A fekvõ-kuporgó, összehúzódó figurák drá-
mai tartalmak, félelmek, erotikus álmok, magány-érzetek,
vágyakozások keltõi és közvetítõi, összpontosítói. És ezen

új jelenségek és mozzanatok mellett megmaradt a Palo-
tás-szobrok fantasztikus szenvedéllyel hajtott érzékisége,
erotikája, amelynek intenzitását most a bronzszobrok fes-
tése tompítja, amely leplez, de ugyanakkor kiemeli a fe-
lületeket megtörõ borzolásokat, egységesíti a sima palás-
tok hajlatainak íveit, futását szétromboló, apró, finom
plasztikai beavatkozásnyomokat. 

Elmondható tehát, hogy Palotás József az ezredfordu-
lón, az ezredfordulón túl is a klasszikus szobrászati szel-
lemiség, a hagyomány híveként, továbbépítõjeként és
megújítójaként dolgozik, tanúsítván, hogy a kor kérdése-
ivel és kihívásaival szembesülve, az autentikus mûvészi
válaszok megfogalmazásához, a lényegtelen dolgoktól és
felületes jelenségektõl való elrugaszkodáshoz, a távlato-
kat nyitó felülemelkedéshez nem kell minden korábbi ér-
téket kidobni a szobrászat képzeletbeli léghajójának ko-
sarából: ebben a tradíciókkal áthatott tartományban is
bejárásra érdemes, felfedezésre váró, érzékiségekben für-
dõ, izgalmas területek nyílhatnak meg a szobrász, a szob-
rászat és a szobrászati mûteremtés befogadói elõtt. Bu-
dapest nyüzsgõ és izgága mûvészeti-szobrászati színpa-
dától távol, vidéki városokban, Dunaújvárosban és Pé-
csett egy olyan, értékekben gazdag életmû formálódott
és formálódik, amely szenvedélyes érzelmek impulzusai-
val, s amely a kifejezés nem lanyhuló lázával telített: ma-
gukkal ragadhatja, önmagukkal való szembesítésre kény-
szerítheti, belsõ utak bejárására invitálhatja a mûvek
szemlélõit és átélõit.
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Kezdjük az elején. Minden kollektív tárlat esetében – ha
nem valami mesterkélt jegy mentén szervezõdik – felme-
rül a kérdés: miért pont õk? Miért nem mások? Miért
pont ennyien? Ahogy itt és most is joggal firtatható: mi-
ért pont õk négyen? Nem szeretnék a 4-es szám kaba-
lisztikus és misztikus mélyrétegeibe kalandozni. (Lásd:
négy évszak, négy égtáj, az ókori négyesfogat.) Ha az
összetételt megnézzük: három festõ és egy szobrász ad-
ja ki e quadrigát, máris beszélhetnék 3+1-rõl. Azonban
ha alaposabban szemügyre vesszük e színes, egynemûsé-
gében is változatos kollekciót, bizony hamar – mondhat-
nám: elsõ látásra – kiderül, esetükben a mûvészi gondol-

kodás, szemlélet közelisége, rokonsága érvényesül. Mind
a négyen a non-figuratív kép-plasztika készítés valamilyen
„irányzatos” elveit vallják, annak nyíltan vállalt elkötele-
zettjei. Végül is egy fiatalabb nemzedékrõl van szó, akinél
ez akár természetes is lehet. S talán ebben a körben az
sem titok, hogy a pályakezdés különbözõ idõszakában
egymás közelében, egymásra hatva alkottak. Ernszt And-
rás, Horváth M. Zoltán, Cseh Róbert esetében ez nyilván-
való. De Bischof Sándor több szempontból kilóg a sorból.
Koránál fogva, például. S a többiekkel szemben – elõször
állít ki. Mégis úgy érezzük, hogy ebben az együttesben –
quadrigában – õ is jól húz. Képi világa – számos, szá-
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munkra ismeretlen korszakot átugorva, szinte teljesen ké-
szen, kiérlelten áll elõttünk. Az elõzmények ugyan ismer-
tek Chirico-tól Bak Imréig, ám Bischof Sándort ez nem ér-
dekli: õ maga a lehetõ legtermészetesebben „nyúlt” eh-
hez a formavilághoz. „Személytelen, hûvös, érzelemmen-
tes, szerkezet elvû  mûvészetet – teremt”,  ahogy Hegyi
Lóránd írja. Helyét, pozícióját elnyerve ebben a hatásos,
dekoratív mû-együttesben.

Mû-együttest mondtam. Amely elsõ látásra is hat. Ér-
zékeljük, hogy mind a négyen lemondanak a vizuális to-
talitásról, a közvetlen, élményszerû realitásról, egy sajátos
minimalista program jegyében szervezik alkotásaikat. „A
világ összes jelenségét úgy kell megfesteni, mint rejtélye-
ket. A sugallatnak, melyet egy mûalkotás közöl velünk,
egy kép érzetének olyat kell tartalmaznia, aminek önma-
gában van értelme, mindenfajta tárgyi és emberi logika
értelmében vett jelentés nélkül“. Ezt Giorgio de Chirico ír-
ta jó régen, a 20-as években, A sugallat címû írásában.
Nos, ez a sugallat itt nagy mértékben inspiráló erõként
van jelent.  Ernszt András szín és forma kalandjai a tapé-
ta mintákat veszik alapul: ezeket felhasználva erõteljes
színvilágú, dekoratív ornamentális felületeket hoz létre. A
konkrét tárgyiasságot átírja érzékien harsogó, mégis fik-
tív alakzatokká. Horváth M. Zoltán – talán a legfestõibb
tehetség – szintén lemond „a lét elevenségének ábrázo-
lásáról”, s helyette a színrétegek egymásra hatását, azt is
mondhatnánk: önmozgását vizsgálja. Derengõ, áttört,
kékes, zöldes képfelületei már nem is akarnak utalni vala-
mi fogalmira: beérik egy számsorozattal. Bischof Sándor

többértelmû, titokzatos térkonstrukciókat fest nagymére-
tû vásznain: számára is – a címekbõl kitûnik – a fikció a
fontos – Kibillent formák, Centrum szerkezet. Ezt a geo-
metrikus, hûvös és tiszta színekkel felrakott modell-vilá-
got csak olykor „bolondítja meg”: egy-egy töredezett
széllel, felkunkorodó, felhajló, valószerû jegyeket hordo-
zó réteggel... Cseh Róbert plasztikái is az érzéki megjele-
nést a geometrikus szerkezet „nyelvére” fordítják le. Jel-
legzetes alkotása a Lépõ, mely az emberi lábak mozgásá-
nak statikus és dinamikus viszonyát, az egyensúlyok, holt-
pontok játékát adja vissza néhány alig észrevehetõ „elhaj-
lással”. 
Ennyi ráközelítés után próbáljunk beljebb hatolni az itt
látható mûvek világába, „közléseibe”.

Bischof Sándor látványos fiktív „építményei” a tekinte-
tet, a képzeletet csalják újabb és újabb csapdába. Már-
már megérteni véljük, felfogni, akceptálni a bonyolult,
pazar színekben tobzódó architektúrát, már-már beren-
dezkedni vélünk a megjelenített hajlatokban, csarnokok-
ban, szentélyekre emlékeztetõ építményekben, amikor
egyszerre észrevesszük: mindez megannyi valószerûtlen
térképzõdmény, vizuális rejtvény, amelynek a megfejtésén
hiába fáradozunk. A sávok, csíkok, áthatások „csábítása-
inak” nem tud ellenállni a tekintet: érzéki, tapadó ponto-
kat keres és bizonytalanságot talál. A többértelmûség já-
tékai valamiféle „centrumot”, lényeget céloznak meg, de
ez is csak a képfelület, színdinamikával felfokozott „erõ-
terének” egy nem kitüntetett, valószínûsíthetõ pontja.
Említettem már, itt-ott kibukkannak gunyoros gesztus-

Fej
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ként az „anyagszerûség” jelzései, mint valami vizuális él-
cek, még paradoxabbá téve a képek „jelentésrétegeit”.
Bischof  rátalált valamire: s szemmel láthatóan ezt követ-
kezetesen ki is használja. Egyéni, tiszta, kissé pasztelles
színekkel dolgozva, a „Kibillent formák” panteonjait fel-
idézve, máris figyelmet érdemlõ képi világ birtokosa. Kér-
dés: hogyan tovább? Bírja-e a felfedezés lendületét? Van-

e szellemi tartaléka a megújuláshoz, hiszen a stíluskény-
szer elõbb-utóbb a modorosság, az önismétlés veszélyeit
is magában hordja. Mindenestre: a bemutatkozás jól si-
került. Az elsõ akadályt sikerrel vette. Talán ez is erõt ad
a folytatáshoz.

Cseh Róbert kissé árnyékban végzi makacs következe-
tességgel geometriai talányokat teremtõ munkáját. Kez-
detben vala a kocka, a gömb, a gúla és a kúp. Számára
ezek a sajátos kiindulási pontok, amelyek szabályosságá-
tól eltérni valóságos vizuális gyönyör. A szabályok felülírá-
sa, a kis elmozdulások vizsgálata – szinte mérnöki preci-
zitással – ez már valami olyan hideg szenvedély, ami rég-
óta mozgatja, izgatja a fiatal szobrász fantáziáját. Játék a
de-formációkkal, a felületek alig érzékelhetõ domborítá-
sa, az optikai megtévesztés, a plasztikai konstrukciók – az
üres tér lehetõségeit is felhasználó – rejtett dimenzióinak
elõhívása, megjelenítése – programjának szerves részei.
Ha van a geometriának lírája, akkor ez Cseh Róbert plasz-
tikáiból sugárzik. S hogy még inkább elérje ezt: befesti
szobrait. Ezáltal még szembetûnõbb lesz: a struktúra-te-
remtés igénye, vágya, a szerialitás, a ritmus. Kékben vagy
barnában. 

Horváth M. Zoltán több éve dolgozik képi világának
megújításán. A tapéta-motívumok szeriálitásától  az élet
színeit bravúrosan felgazdagító felületekig terjed a skála,
amelybõl immár sajátos, kiérlelt, egyéni festészete össze-
állt. Számmal jelzett, egységekbe rendezett új mûvei
méginkább elszakadnak a realitástól, hogy elmélyítsék
azoknak a „sugallatoknak” a megjelenítését, amelyekrõl
Chirico beszél. Át kell adnunk magunkat annak az érzéki
– színárnyalatokból összeálló – kolorizmusnak, amely a
szubjektum önfeltárulkozó mélyrétegeirõl beszél. Deren-
gõ õskép(zet)ekrõl, organikus alakzatokról, pszichikai tar-
talmú festõi „rögökrõl”. Horváth M. Zoltán nem törekszik
valamiféle koncentrációra, számára a sejtelmes amorfitás
az a közeg, amelyben otthonosan mozog. Élvezi a festék-
rétegek egymásra halmozását, a sfumátós képfelület go-
molygásait, a szétterjedõ, összeolvadó festékmozgások
spontán elrendezõdését, melyek végeredménye akár bi-
zarr valóságrészlet, emléknyom, megnyíló rés is lehet(ne).
Nem sûríti benyomásait gnómikus emblémákba, derûsen
kanyarog a festékszemcsék letapadását követve, egészen
a saját, önmaga készítette szerkezetekig. Az objektek
gondosan megtervezett színjelzései a felületeket „értel-
mezik”, az egymáshoz való viszonyt – szimmetria-aszim-
metria – új és új kontextusba helyezik. Az Éngyár – kék-
ben – a konceptualitás irányába keresi az új lehetõséget.
A széthintett betûk a képmezõn a kommunikáció lehetet-
lenségérõl, a valóság és fogalmiság dualitásáról beszél-
nek. Az Én-képzet önkényességérõl. Mondhatjuk, hogy
az átmenetiség állapotában van ez a szellemi invenciókra
érzékeny festészet? Lehetséges, de részeredményei is
figyelemfelkeltõek.

Ernszt András – úgy látszik – kényelmesen berendezke-
dett a maga által vállalt minimalista programjába.

Cseh Róbert: Labirint - 2004

Cseh Róbert: Idol - 2000



Jól érzi magát benne, s nem  formai, hanem érzelmi-han-
gulati irányban igyekszik tágítani birodalmát.  Egyéni és
szeriális rendezettségbe csoportosított mintázatai, foltjai
egyre nagyobbak, szétterülõbbek. Szinte önálló életre
kelnek. Mintha lebegnének a monokrómikus képfelüle-
ten. Sûrûsödésük, ritkulásuk már-már biológiai képzete-
ket ébreszt, tavirózsalevelek egy tavon? Olykor élesek,
metszõek a minták, ahogy katonás rendben végighullá-
mozzák a képmezõt, máskor felbomlik a rend: szétfolyó
alakzatok keresik önmagukat, társtalanságtól gyötörve

igyekeznek beleolvadni egymásba. Szinte kis történetek
játszódnak le elõttünk, minidrámák, vígjátékok. Csak fo-
gadjuk el motívumainak, felületeinek csábítását. A derûs
kaland kihívását ezeken a sugárzó, világító színhatások-
ból összeálló, vizuális bûbájossággal „megvert”, látvá-
nyos terepeken.  

Végül: a qudriga jól teljesített. Az a benyomásom, a sze-
zon egyik meglepetést okozó, legjobb, legegységesebb
kiállítását láthattuk a Gönczi Galériában.
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Nagykanizsa képzõmûvészeti életében több mint tíz éve
különleges helyet foglal el a Kendlimajori Nemzetközi
Mûvésztelep. Alapítója, Ludvig Zoltán festõmûvész maga
sem gondolta volna, hogy a mai szûkös idõkben ilyen si-
keres társasági-mûködési formációvá válik a kezdetben
alkalomszerû együttlét. A Nagykanizsától tíz kilométerre
lévõ major a maga barátságos, emberléptékû mûhelyei-
vel, kiváló munkafeltételeivel, vonzó természeti környe-
zetével nem csak idehaza, Európa-szerte kedvelt
alkotóhelyévé vált festõknek, szobrászoknak, keramiku-
soknak. A törzsgárda mellett mindig érkeznek új érdek-
lõdõk, akik hallva a telep jó hírét, szívesen próbálják ki
magukat, megmártózva az ide sereglõ mûvészek önkén-
telenül is felkínálkozó inspirációiban. Az idei év elején is
majd húszan vállalkoztak arra, hogy a rendelkezésre álló,
nem túl hosszú idõ alatt elképzeléseiket, terveiket itt vált-
sák valóra. A termés java – immár megszokott módon –
a Trend Galériában volt látható. (A galéria egy
bútoráruház emeleti, hátsó traktusában kapott helyet, jó
példáját adva a vállalkozói és non-profit szféra
együttmûködésének.) Az idei kollekció változatos stílusá-
val, mûformáival, témáival jó benyomást keltett. A lírai és
groteszk figuralitás, a finom, érzékeny tájábrázolás épp-
úgy jelen volt, mint a valószerûtlen látomásokban tob-
zódó szürrealizmus, vagy mágikus táj- és jelszerû ábrá-
zolás. Pósa Ede bravúros technikával készült, légies,
mégis részlet- és színgazdag pasztell-lapjai most is bizo-
nyították, hogy a természetélmény, az évszakok fényvi-
szonyaiban fürdõ, vibráló táj ugyanolyan lebilincselõ,

akárcsak Walter Gábor klasszikus ihletettségû, a kitárul-
kozó nõi test áhítatát sugárzó aktjai. A pécsi képzõ-
mûvészeti egyetem végzõs hallgatója, Rádi Hajnalka
korosztálya karakterét, egyéni vonásait kutató, kulturáltan
megfestett portréival tûnt ki. Czinik Ortrun akvarell-tanul-
mányai, gyümölcs csendéletei a mesterség alázatával
közelítenek egy-egy kis övényi forma, termés titkaihoz.
Kissé groteszkebb változatban dolgozik Balogh István
Péter. A harmonikás címû képe remekül megkomponált,
derengõ lilával, sárgával megfestett, egy férfi és egy nõ
kapcsolatát felvillantó zsáner. Korbely István hasonló
felfogásban egy gyermekjátékokra emlékezetõ erõdöt,
várat fest le, fura szerkezetekkel, lényekkel, megtört,
narancssárga felületekkel. Adilov Kabul és Gyõrfi András
mágikus, szürrealisztikus tájrészleteket festenek szinte
hiperrealista stílusban: ám ha jobban megfigyeljük
képeiket, a valóság és valószerûtlenség játszik egymásba.
A köznapi tárgyak – egy piros labda, (gömb?),  egy
elhagyott udvar fura faszerkezetei – válnak az elhagya-
tottság, az ember nélküli világ drámai felkiáltójeleivé.
Varázsos, delejes erejû képek, amelyek – mint valami
vizuális rejtvények – a fogalmira le nem fordítható jelen-
téstöbbletükkel és bravúros festõi látomásaikkal kápráz-
tatják el a nézõt. Csuta György el akar szakadni a már tõle
megszokott, érzelmes-groteszk figurativitástól, egy
elvontabb formanyelv irányába keres új megoldásokat.
Egyelõre nem átütõ sikerrel. A külföldi vendégek közül a
német Georg Brandner a német absztrakt expresszioniz-
mus egyéni változatát mûveli, megbízható rutinnal, a
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spanyol Giuseppe Spitu viszont erõteljes, eredeti
plasztikával képviseltette magát. A feketére festett, tömb-
szerû fatestet egy kígyózó, sárga ág „töri át”, melyen egy
zsinór lóg... Furcsa, idolszerû benyomást keltõ mûve –
egy természeti vallás szakrális tárgya? – a maga egysze-
rûségében is hatásos. Kétségtelenül egyik legizgalmasabb
jelenség a horvát származású, jelenleg Ausztriában,
Gleisdorfban élõ Zeljko Hudek. Különös, mesebeli, ne-
künk, magyaroknak kissé Gross Arnold grafikáit idézõ
világot teremtett; furcsa utcarészleteket, apró embereket
látunk képein, akik bizarr jármûveiken – játékautókra
emlékeztetõ autóikon - utaznak, sétálnak, bevásárolnak,
vagy éppen kibámulnak az ablakon, mintha egy színek-
ben pompázó babaváros (stilizált kisváros) lakói lenné-
nek. Mulatságos kandúr-portréja ennek a világnak egyik
jellegzetes figurája. A két keramikus, Kacsó Péter és Págyi
Zsóka derûs, kellemes figurákat formáz, máskor tárgykol-
lázsokat állít „keretbe”. Págyi Zsóka kép-imitációin az
irizáló színekre kiégetett, apró pontokból összeálló, rit-
mikus formációk valóságos optikai „mutatványok”.
Végül szóljunk a házigazdákról: Ludvig Zoltán szerves,
biomorf alakzatainak egy jól kidolgozott, kékes

színárnyalatokkal megfestett variációjával szerepelt a
kollekcióban, míg Ludvig Dániel szintén új felfogású
mûvekkel jelentkezett. Ennek erõteljes darabja az Õskõ. A
fiatal festõ korábban egymásba olvadó színekbõl, szinte
lumineszkáló felületeket hozott létre, melyben lebegtek,
hulltak, szálltak a többértelmû alakzatok. Most ennek
ellentéte tapasztalható: a monumentális, titokzatos írás-
jelekkel telerótt, súlyos, barna színû kõtömb szinte betölti
a képmezõt, alig hagyva maga mögött kilátás a háttérbe,
egy sivatagszerû pusztaságba. Kérdés, lesz-e folytatása
ennek a „bizonyosság tevõ”, szinte már szakrális ábrá-
zolásnak?  
A kendlimajori mûvésztelep kétségtelenül jól mûködik:
évente több kiállítással is jelentkeznek. A szervezõk
megszerezték azt a szakmai körökben nélkülözhetetlen
(el)ismertséget, ami nélkül munkájuk aligha lenne foly-
tatható. És ez rendjén is van. De a kritikai feldolgozás, a
kiállítások megfelelõ szintû dokumentálása, katalógusok
megjelentetése még várat magára. Tudjuk: ezt nem egy-
szerû megoldani. Mégis, a jövõben – a továbblépés/jutás
érdekében ez aligha elodázható.
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