
Minimage 
„másképp” - elõször

Horváth Csaba Árpád és Molnár Dániel nem elõször
mutatkozik be együtt Zalaegerszegen. Pár évvel ezelõtt
(2002-ben) a Hevesi Sándor színház adott otthont kette-
jük közös tárlatának. Horváth Csaba akkor fõleg terrakot-
ta kisplasztikákat és bronzból kiöntött érmeket állított ki,
Molnár Dániel pedig már ugyan technikailag érett, tartal-
mában viszont még erõteljesen keresgetõ, óvatoskodó
anyagot tudott magáénak. Ez a mostani kiállítás (kiállítás-
sarok), újabb izgalmas, közös mérce a hazai, szülõvárosi
közönség elõtt. (Bár Molnár Dániel nem itt, hanem az er-
délyi Nagybányán született, középiskolai éveit azonban
Zalaegerszegen töltötte.)

De térjünk vissza egy kicsit a kiállítás létrejöttének körül-
ményeire. Tény, pár évvel ezelõtt a Városi Hangverseny-
és Kiállítóterem egyik dolgozója új kiállítás-sorozatot ta-
lált ki és valósított meg „Minimage” címmel. Ennek lénye-
ge a mennyiségi és nagy átfogó kiállítások helyett kevés
(bár inkább csak kevesebb), ámde minõségi szempontok
alapján kiemelkedõ mûtárgy reprezentációja valahol a ki-
állítótér karzatán. E sorozat keretein belül valósult meg a
japán babákból álló kamarakiállítás, majd Szurgutból (Za-
laegerszeg hanti-manysi testvérvárosából) érkeztek mini-
atûr csontfaragványok és drágakõpor-képek, majd ismét
japán papírsárkányok és pörgettyûk kerültek a kiállítótér-
be...
Az idei évtõl azonban változott a koncepció. A városi kiál-
lítóterem már említett kurátora úgy döntött, mérettesse-
nek meg a kamara-kiállítás keretein belül azok a fiatalok,
akik különbözõ mûvészeti egyetemeken éppen most sa-
játítják el a szakma alapjait. Így kerültek képbe a jelenleg
iparmûvészeti, vagy képzõmûvészeti egyetemeken tanu-
ló, Zala megyei gyökerekkel rendelkezõ fiatal képzõ- és
iparmûvészek, mûvészjelöltek. A kiállítási lehetõség egy
alkalommal két emberre szabott. Fontos még megje-
gyezni, hogy a  Városi Önkormányzat jóvoltából repre-
zentatív leporelló is készül munkásságuk bemutatására. 

Ennek a sorozatnak a nyitánya Horváth Csaba Árpád és
Molnár Dániel minitárlata a kiállítótér viszonylag jól elkü-
löníthetõ sarokrészében. A “mini” tárlat szó szerint érthe-
tõ, hiszen négy darab festményt és kettõ darab szobrot
lehetett elhelyezni a térben, így azt semmiképpen nem ál-
líthatjuk, hogy nem marad némi hiányérzetünk. (A lepo-
rellóban szerencsére más munkák is szerepelnek, így  en-
nél többet is megtudhatunk a két fiatal munkásságáról.)
Azt is meg kell állapítanunk, hogy a tér adottságai nem
feltétlenül a legkedvezõbbek installálás szempontjából,
hiszen a nagyméretû színes üvegablakok eleve meghatá-

rozzák a  tér színhatását, így a kiállított képek szerencsés
esetben csak ezen adottságokhoz tudnak alkalmazkodni,
önmaguk megszabni a helyiség karakterét, hangulatát
semmiképpen sem képesek. Ennek ellenére elmondható,
hogy a kiállított munkák méretbeli, színbeli, tartalmi és
formai tulajdonságaik révén hozzá tudtak tenni az
amúgy is „mûvészettõl terhelt” térhez, és ki tudták kény-
szeríteni maguknak a „megfelelõ mennyiségû levegõt”,
amiben meg tudják szólítani a nézõket.

Horváth Csaba Árpád két szobrot állított ki a minitárlaton.
Egy nagyharsányi mészkõ és szivacs kombinációjából fel-
épülõ „Alfa és Omega” címû kompozíciót és egy nagyobb
méretû tölgyfa munkát, amit szintén festett szivaccsal
kombinált, „Kettõ között” címmel. A tölgyfa szobor, már
csak mérete miatt is, a földön (63x117x80 cm), a szürke,
grafit színû kõ pedig mellkas magasságú posztamensen
kapott elhelyezést.  A négy festmény és a két szobor így va-
lóban telíti a rendelkezésre álló teret. Jó érzékre vall, hogy
a rendezõk nem zsúfoltak több tárgyat a kiállításba.

Zárt és statikus formák, precíz megfogalmazásban. Hor-
váth Csaba Árpád munkáin átüt a tervszerûség, a már-már
építész precizitással kidolgozott igényesség. A néhol össze-
rakós játékokra emlékeztetõ szobrok önmaguk zárt töme-
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gein belül hordozzák azokat az intim plasztikai játékokat,
melyek a gerincét adják ennek a letisztult, puritán, ámde
mégiscsak rafinált szobrászi gondolkodásnak. A felhasz-
nált anyagok sokszínûsége zavarba ejtõ – mészkõ, festett
szivacs, fa – mégis meglepõ trivialitással épülnek egybe és
képviselik ezt a már kialakulófélben is határozott és karak-
teres világot.
(A fiatal szobrász az idei évben védte meg diplomamunká-
ját kiváló minõsítéssel a pécsi Mûvészeti karon Gaál Tamás
tanítványaként, szinte ezzel egy idõben vették fel a Magyar
Szobrásztársaságba, és DLA (Doctor of Liberal Arts) mûvé-
szeti doktori képzésre.)

Molnár Dániel filozofikus hajlama és vonzódása a gro-
teszkhez elsõ látásra tetten érhetõ. Képein beszûkített,
ám emocionálisan végletekig fokozott színvilágban vege-
táló, önnön köldökükön át önmagukat tápláló, vagy fel-
zabáló hibrid lények, magzatok jelennek meg. Az anya-
méh biztos burkától elszakítva, bezárva, szinte befeszül-
ve a kép szélei által lehatárolt téglalap alakú világba.
Mindezt magas hõfokú narancsok, indiai sárgák, vörösek
és feketék teszik feszült, vibráló hatásúvá. Önkéntelenül is
a legendás svéd „endoszkópos” fotós, Lennart Nilsson,
Gyermek születik címû könyve jut eszembe. Persze sem-
miképpen sem azonosak azok a békésen növekvõ, fejlõ-
dõ embriók Molnár képeivel. Ezeken a munkákon átüt az
egyedüllét. A világhoz vezetõ egyetlen kapocs – a köldök-
zsinór, ami horgony, tápcsatorna és közös halmaz az
anyaméhvel – itt rövidre zár és önmagába tér vissza. Eb-
ben a megfoghatatlan kitaszítottságban szinte orvosi
preparátumnak tûnnek  Molnár Dániel figurái. 

Ritka és példaértékû ez a kezdeményezés. (Köszönet ille-
ti a szervezõt és az ötletet támogató zalaegerszegi önkor-
mányzatot.) Mégis azt kell mondani, igazi értékké akkor
válik, ha a befogadó intézmény valóban képes szakmai
hierarchiát  felépíteni programjában és az elképzelt mér-
cét kellõ színvonalon szinten tartani. Ezek a fiatalok az
ország és a fõváros különbözõ elismert szakmai rangú ki-
állítóhelyein fordulnak meg, munkáik nem egyszer nem-
zetközi mezõnyben szerepelnek. Így némi ellentmondást
érzek abban felfedezni, hogy „itthon” mégis öt négyzet-
méterrel kell beérniük. Ami rendben is van, ha magunk-
ban végre tudatosítjuk, hogy a megye elsõ számú, prece-
dens értékû mûvészeti csúcsintézményérõl van szó. Ahol
megmutatkozni érték, szakmai rang és erkölcsi dicsõség
(lenne). Ahova pályázat útján, több fõs szakmai grémium
ajánlja az éves kiállítási programot. (Jelenleg nem így
van.) Ahol „HELY” van a megmérettetésre...

MaZo
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Horváth Csaba Árpád: Kettõ között, 2004

A kiállítás 
2006. június 20-július 20. között volt
megtekinthetõ  a 
Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben


