
72

Tükör-kép

Pannon Tükör 2006/2

Somody Péter festõmûvész tanítványaként a PTE
Mûvészeti Karán végzettek „Diploma után” címû kiál-
lításán (Pécsi Kisgaléria, 2004) találkoztam elõször Fejõs
Miklós képeivel. Megragadtak borongós színvilágú, nagy
méretû festményei, amelyeknek kis változtatásokkal alakí-
tott, szinte monokróm felületén apró tárgyi utalások (pl.:
felirattöredék) segítették a kép tartalmi/érzelmi megköze-
lítését: az idõ és víz roncsolta régi hajótestek rozsdálló
öregedésében megnyilvánuló szépség átélését. 

A szekszárdi születésû (1979), fiatal mûvész pécsi
mûvészeti intézmények neveltje: a Mûvészeti
Szakközépiskola alkalmazott grafikai szakát elvégezve a
Tudományegyetem Mûvészeti karán rajz és vizuális
nevelés szakon diplomázott. Még mûvészi stúdiumai ide-
jén rendezte elsõ önálló kiállítását a fõként a fiatal
korosztály által látogatott pécsi Dante Kávézóban 2002-
ben. Ez az év azért is jelentõs pályáján, mert ekkor járt
Erasmus ösztöndíjjal Angliában, amely a mûvészi tapasz-
talatszerzésen túl a nemzetközi kapcsolatteremtéshez és
kitekintéshez szükséges nyelvgyakorlásra is lehetõséget
adott. Már tanulmányai alatt megkezdte az „újságírást”
is, amivel mára mûvészeti tárlatok és események szakava-
tott kommentátora és értelmezõje lett. A Balkon, Echo
közölte már írásait. Elméleti felkészültsége, tájékozottsá-
ga mellett alkotóként nagyobb empátiával közeledik
kortársai munkájához, amikrõl szemléletes, élvezetes
stílusban tudósít. Közvetíteni tudása, rendszerezõ képes-
sége jól hasznosul tanári munkájában is.
A mûvészetcsinálás mibenléte, a lehetséges közlésfor-

mák kutatásának kérdései foglalkoztatják elméleti és
alkotó tevékenységében is. Ennek eredménye legutóbbi
kiállításának a korábbi képeitõl merõben eltérõ forma-
világa.
Személyes tematikájú mûegyüttese hangulatához
szerencsés helyszínválasztás volt a Horvát színház tetõtéri
galériája, „kuckó-szerû” otthonosságával, ahol sajátos
emlékmûvé összegzõdik a festõ gyerekkori világát és
testvéreit idézõ textilek-képek sora. A kiállított képek
egységét és összekapcsolódását a festmény-alap, mint
textília kitüntetett szerepével biztosítja. Festõi
érzékenysége ezúttal is megnyilvánul a gazdag ornamen-
sû festményhordozók kiválasztásában. A 19. századvé-
gen gyártott szövött asztalterítõk és ágytakarók dúsan,
kissé plasztikusan mintázott, azonos méretre szabott
darabjait alkalmazta festõvászonnak vallomásos kép-
sorozatához. E változatos mintakincsû textília-együttes

mint gyûjtemény is figyelemre méltó! Ezeket a mintákat
„talált tárgyként” festményébe emeli: kevés festõi bea-
vatkozással, – figurák, tárgyak bele illetve ráfestésével
értelmezi át, használja a mintákat, a látványt, vagy ren-
deli tapétaszerû háttérszerepbe azt. A képkivágással
megbontja a textilminta szimmetriáját: a tömött rózsa-
girland kifut a képbõl, a minták geometrikus foltjai alkot-
ta rendet  megbontják a lazúrosan ráfestett tárgyak: mint
a nagy kuglóf és a felületrõl csaknem leguruló pettyes,
kék labda. Máshol erõs rálátásban ábrázolt, óriásivá
nagyított porcelán nippek szinte kinõnek a minta dús
vegetációjából: áramvonalasan mintázott zöld eozin
madárfigura telepszik az ornamens-virágra, illetve
bravúros színváltással egy vadkacsa színes tollazatába
vált át a minta: amit a festõi képzelet varázsolt elõ a gyári
tömegtermék stilizált növényi dzsungelébõl. Egy, ma már
giccsesnek tartott kelléktár átértelmezése történik itt. A
pop-kultúrában sokszor túlhangsúlyozott agresszív
irritáló giccs-szerep helyett a festõi beavatkozás révén e
kellékek szín- és adott formaelemekké válnak, amelyek
már-már a szürrealitásba fordulnak. 
E terítõk e tájékon még eléggé ismertek: iparos otthonok,
falusi lakások tartozékai voltak – a nagyanyák, dédanyák
környezetében konzerválódott darabok. A ráfestett tárgyi
utalások e milieu hangulatát is elõhívják. A terítõk körül
zajló családi életet: a finom sütemény ízét. A meghitt
fényû olvasólámpa felett a kuglófsütõ csodavirága tátog.
A síkmintából téri, plasztikus váltások bomlanak ki. A
családi asztal és az ágy mintás terítõjén játszó gyermekre
a labda, a kis versenyautó ráfestett képe utal, ami óriásivá
nõve elfedi e múltat idézõ környezetet: a két világ, kor
kontrasztja sûrûsödik a látványba. A gyermeki fantázia
csoda-abszurditásai, a nosztalgikus ízléskultúra, a tár-
gyakhoz kapcsolódó érzelmek, emlékek ironikus ambiva-
lenciája teszi érdekessé e képeket. 
A fõfalon e környezettel definiált figurák is megjelennek,
dolgozó emberekként:  a Testvérek I-III. címû képeken,
ahol a késztermék, a festõalap tapétaszerûen van jelen a
kompozícióban. A motoros fûrészért lehajló fiú (fotorea-
lista szárazsággal megfestett) alakját (Tamás) virágos
mezõként övezik, s keretbe foglalják a szõtt felület indás
virágai, a flamand barokk Madonna-képek virágcsendélet
keretelésének maivá profanizált/silányult utódaként. (De
felidézhetik a középkori szentképek dombormintás,
egyszínû, elvont hátterét is.)
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Nem a hagyományos értelemben vett portrék a
testvérekrõl festett képek: még a nézõvel szemben ülõ
fiúnál is a kompozíció és a megemelt nézõpont az arcról
a tevékenységre, a nagy kék dézsában gyúrt vörös
masszára irányítja a figyelmet, ahol a mélybordó színen
átütõ mintázat elegáns hátterét üti a figura és
tevékenységének hétköznapisága (trivialitása). Mint az
említett tárgyaknál, a figurák körül sincs tér, árnyék, (a
lámpa fénykör nélküli) elszigetelt, azonos értékû létezõk
e festõi értelmezésben. Nincs mozgás, érzelem, pátosz e
sajátságos, „tárgyilagos” emlékállításnál. A figurák nem
néznek ki a képbõl, a nézõvel nem keresnek kapcsolatot,
személyiségük rejtve marad, jelenlétük létezésük egy
kimerevített pillanata. A háttér, a stilizált „természet”
késztermék, a figura is nagyjából az, hiszen fotóval
rögzített kép adaptációja. Festészetté és mûvészetté
inkább az alkotói kiemeléssel, összefüggések kialakításá-
val, az átírás gesztusával emeli. Valami tudatosan vállalt
szûkszavúság és szemérmesség mûködik itt. A klasszikus
festészeti mûfajok a portré, csendélet elveszíti reprezen-
tációs jellegét, más vizuális-gondolati élményekkel szol-
gál. A „Testvérek” képsor, a kísérõ többi képpel együtt
meditáció a személyesség, a festészeti kifejezésforma
lehetõségeirõl a digitális és média-képek korában. 
A harmadik fivér, ironikus önarckép az együttesben.
Tulajdonképpen egy, a festõt jelképezõ drapériacsendélet
ez. A nézõnek háttal álló, sapkás férfi háromnegyed
alakját felidézõ ruha látható a képen a falra (?) akasztott
kendõ társaságában. Csak a burok jelenik meg abszurd,
tromp l’oil-valósággal a mintás textilen (a festõ elhagyja
e terepet!). A drapériázott és a festett ruha kézzel-
fogható, vulgáris „realitása” és a valóságos anyagok
különbözõsége a látszat és valóság, érzékelés miben-
létérõl való képi meditáció. A környezethez kapcsolódás
furcsa antagonizmusának kifejezõje. A mintás felület itt
tapétaként értelmezõdik, beszûkítve, intimmé téve,
kiküszöbölve a teret. A francia modern festõk, Bonnard
és Matisse dús vegetációjú mintás képsíkjainak elkorcso-
sult leszármazottai, de a kollázs-technikára is posztmo-
dern rímelõ, mégis groteszk és ironikus válaszok Fejõs
Miklósnak e vásznai. 
A szemközti falra függesztett három egykori gabonás
zsákot durván szõtt anyaguk öregedése, „sorsot hor-
dozó” felülete, fakturális szépsége kapcsolja a „terítõ-
képek” képek sorához. A falut és a földmûves õsöket
idézi: teherbíró, erõs anyagát érdemes volt foltozással
megjavítani. Egykori tulajdonosa, Máté Ádám neve
sablonnal felfestve olvasható rajta, míg a másikon két le-
veles ág közé foglalt név alá az évszám: az elsõ
világháború kitörésének éve is rákerült. A zsákok tulaj-
donosa volt az, aki e készterméket elõször „kisajátította”
szignálta. Az egykori parasztgazda gesztusa (a tulaj-
donosi billogok, feliratok) appropriation elsõ fokon, s
Fejõs Miklósé a második, amikor kiállításába emeli e
zsákokat, értékõrzõ gesztussal egyéni mitológiájának

elemévé teszi egy korszak emberének a tárgyakhoz
fûzõdõ viszonya tanújeleit. Furcsa, „behelyettesítõ
portrék” ezek.

A kortárs mûvészet tendenciáiról, folyamatairól való
gondolkodását reprezentálja karakteres, egyedi hanggal
Fejõs Miklós e kiállítása. A közelmúlt századfordulóján
elõtérbe került újra az ornamentika-kutatás, a fes-
tészetben a figurativitás, a kész tárgyak, anyagok app-
likációja, a minimális festõi beavatkozással történõ közlés,
stb. aktualitásaihoz is kapcsolódik képalkotói módszere,
de több szállal kötõdik a mûvészeti tradíciókhoz is.
Közlésmódja, a vizuális effektusok meglepetései keltette
szépség és tartalmi sûrûség avatja kiállítását élménnyé.
Fejõs Miklós tájékozott, mûvelt képzõmûvész. Kiállított
anyagát szemlélve  külön örömmel tölt el az a tudat,
hogy a tollat is jól forgató mûvészember vállalja az ifjabb
generáció vizuális kultúrájának fejlesztését is:  szakmai
ismereteinek, mûvészetszeretetének továbbadását a pécsi
Mûvészeti Szakközépiskola tanáraként.
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