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ból, elemről elemre építi fel, majd állítja össze 
kisebb és nagyobb műveit. A népművészetet 
nem lemásolja, hanem „csak” felidézi, elrejtve 
annak hangulatát a szobrokban. Alakjai ettől 
tűnnek mindig kicsit ösztönös, pajzán figu-
ráknak, vagy bizonyos emberi tulajdonságokat 
felnagyító, kifigurázó mesebeli szereplőknek. 
Útja során ezzel a szemlélettel és az általa 
használt technikával mind a kerámiaművészet, 
mind pedig a szobrászművészet terén újat al-
kotott. Szimbólumrendszere szerteágazó, ha-
tárokon átnyúló; nemcsak lokális, hanem az 
európai örökségből, a korabeli kultúrák hiede-
lemvilágából is merít. Jelentősége a kettő ösz-
szességében és összetettségében rejlik.

Hogy van-e a némethjánosi útnak jövőbe 
mutató iránya? A kérdés azért is érdekes, mert 
néha megfogalmazódik az a kritika, hogy az 
alkotó (ahogy a róla szóló diskurzus is) magát 
ismétli. Az Utam című tárlaton látható volt 
egy plasztika, ami egyfajta megújulási kísér-
letnek tekinthető. A 2000-es évek elején ké-
szült Terrorista című szobor jóval stilizáltabb, 

szögletesebb, mint társai. A gömbölyűség csak 
nyomokban lelhető fel rajta. Már-már abszt-
rakt alkotásnak tekinthető. Néhány vonásá-
ban olyan, mintha valamelyik grafikáján látha-
tó, még vázlatszerű alakzat elevenedett volna 
meg. Szívesen látnánk ennek a kísérletnek a 
folytatását.

Ami a jövőt illeti: Németh János művei nem-
régiben új értelmet nyertek. Az Ady Endre 
művészeti iskola diákjai egy projekt keretében 
újragondolták szobrait, melyek közül néhány 
egy színes kiadványban – immár gyerekrajz-
ként – él tovább. Nem meglepő, hogy az állat-
szobrok, mitológiai alakok meseszereplőkké 
váltak egy iskolásoknak szóló történetben. Ta-
lán egy következő kiállításon érdemes lenne 
Németh János vázlatrajzait, illetve a kész mű-
vek inspirálta gyermekrajzokat egymás mellé 
tenni. Összekapcsolva ezzel több generáció 
útjait. Jelezve azt is, hogy mindig van valami-
féle folytonosság.

Kostyál László

Párizsba beszökött az ősz… 
Meg a Guszti…
Nagy Kálmán párizsi kiállításáról

A zalaegerszegi Nagy Kálmán festőművész (alias Guszti) az utóbbi idő-
ben – bár már nem igazán fiatal ember –minden korábbinál pörgősebb 
tempót diktál magának. Szervez, tárgyal, levelez, telefonál, alkotásra 
csak a töredék időkben marad ideje. E töredék idők kihasználásá-
nak eredményességét ugyanakkor kiállítási szerepléseinek intenzitása 
mutatja. Az idén ősszel Budapesten a Dob utcai Unio Galériában, 
Szegeden a REÖK palota Horizont című tárlatán, a zalaegerszegi 
Gönczi Galériában pedig retrospektív tárlat keretében kerültek vagy 
kerülnek bemutatásra alkotásai. És persze amint a jelen írás címé-
ből is következik, Párizsban. A francia fővárosból az éppen három 
évtizede rendszeresen megrendezett Portes Ouvertes des Artistes 
de Ménilmontant  című, több helyszínen párhuzamosan rendezett 

Németh János: Halfogó
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kiállításra hívták meg, ahol szeptember 23-26-
ig Martine Frédérique Hatier és Lengyel Jenő 
Pál festőművészekkel közösen, 20 nagyméretű 
festményével mutatkozott be a 15  Rue Villiers 
de l’Isle Adam alatti galériában. A kiállítást 
évről évre a Ménilmontant negyed lokálpat-
rióta művészei szervezik, akiknek összefogása 
korábban nagyban hozzájárult a negyed lelket-
len modernizációjának megakadályozásához 
és hagyományos miliőjének megőrzéséhez. 

A kiállítás plakátján Nagy Kálmán művé-
szete mint „non figurative painting” került 
meghatározásra, a bemutatott képeit tekintve 

azonban a helyzet közel sem ennyire világos. 
Abban az esetben legalábbis semmiképpen 
sem, ha a nonfigurativitást az egyértelműen 
felismerhető, vagy mondjuk így: mimetikus 
jelleggel megfestett motívumok teljes hiányá-
val határozzuk meg. A részéről kiállított képek 
a figurativitás mezsgyéjén egyensúlyoznak, azt 
hol az egyik, hol a másik oldalról közelít-
ve. És bár Nagy Kálmánnál megszokhattuk, 
hogy nem követ egyetlen, konzekvensen fej-
lődő-alakuló vonalat, hanem igazi kísérletező 
művészként rendkívül változatos eszköztárat 
alkalmaz mondanivalója kifejezéséhez, a pri-

mer látvány, vagyis a felszín mögötti, filozofi-
kus és emocionális megközelítés ugyanakkor 
mégis nagyfokú következetességet mutat. A 
művész nem szereti a talányokat, a – művészi 
mondanivaló tekintetében – sokféle, olykor 
hanyatt-homlok ellentétes képértelmezési 
lehetőségeket. A befogadóval történő vizuá-
lis párbeszéd elindulásához a színek és/vagy 
egyes konkrét képi jelek, illetve motívumok 
mellett a címadással is fontos kulcsot ad a 
szemlélő kezébe. Ennek segítségével a művész 
egyértelműsíti narratíváját, ugyanakkor nyitva 
hagyja a kaput az ettől eltérő, egyéni asszociá-
ciókon alapuló percepció  előtt is.

Nagy Kálmán képei három forrásból táp-
lálkoznak. Az egyik a primer látvány elemei-
nek felhasználásával, elvonatkoztatásával és 
redukálásával operáló absztrakció, a másik a 
neokonstruktív, feszes komponálásmód, míg 
a harmadik egy lágyabb, líraibb, a színeket és 
tónusokat gazdagon keverő, a kontrasztokat 
bátran hangsúlyozó megközelítés. E három 
összetevő közül hol az egyik, hol a másik 
mutatkozik dominánsnak, azonban – legalább 
látens módon – folyamatos a jelenlétük. 

A képek egyik vissza-visszatérő alapélmé-
nyét a horizont felett megjelenő végtelen 
távlatok képezik. Nyilvánvaló, hogy ennek 
a megnyíló végtelennek filozofikus értelme 
van a festő számára, s jelenti egyben a min-
denséget vagy a teljességet is. Az előtér több 
esetben egy fekete sáv (…És csend… és hó…; A 
Föld nevű bolygó; Navigare) – egy vízszintes,kék 
egyenessel, mint horizontvonallal határoltan 

–, amihez képest a különböző tónusértékeket 
hordozó, alapvetően szürke égbolt világos-
nak tűnik. A szürke boltozaton különböző 
égitestek – távoli nap, Föld, csillagok – jelen-
nek meg, voltaképpen ugyanazt a filozofi-
kus tartalmat boncolgatva: az egyes ember a 
mindenség viszonylatában egyetlen apró, ám 
kitüntetett pontot jelent. Ugyanez az érzés e 
csaknem monokróm megfogalmazások mel-
lett hasonló kompozíciós elvek mentén, de 
immár erőteljes kolorittal is több alkalommal 
feltűnik (Aranyhíd; Hajnal; Indián nyár). A 
Neverending Storyt redukált színvilága e vonu-
lat előbbi képeivel társítaná, azonban a szürke 

ég alatti horizont lefelé görbül, s evvel a globus 
görbületét tükrözi, a sápadt napkorong alatt 
pedig egy felhőn pihenő, plasztikusan megfes-
tett, kicsiny gyöngy képez meseszerű csavart 
képen. A Wearenotalone esetében az előtéri 
fekete sávja fölött színesen villódzó égbolton 
kis kék égitest tűnik fel, körülötte rejtélyes 
kanyarodó vonalak, barázdák utalnak valami-
lyen titokzatos, ki nem mondott jelenlétre.

Ugyancsak rokon egymással az Emlék és a 
Zárda című kompozíció is. Bár színviláguk, 
s ezáltal hangulatuk is erősen eltérő, 
mindkettő szakrális épületelemeket (ajtók, 
ablakok, kereszt stb.) hordoz. Töredékeket, 
melyek mintegy csak laza kohézióval bíró 
emlékfoszlányokként jelennek meg előttünk. 
Az előbbi esetében különös jelentőséggel bír 
a meleg (narancssárga) külső és a hideg (kék-
fekete) belső szféra éles kontrasztja. E két 
képhez és az előbbi vonulathoz egyaránt kap-
csolódik a Várfok, ahol a legalsó piros és az 
előtér szélesebb fekete sávja fölötti raszteres, 
homoksárga, a vászon szélességét kitöltő tég-
lalapról domboldalra, a belőle kinövő fehéres 
tömbből várszerű épületre asszociálunk, ami 
fölött – felső sávként – a kék ég ragyog.

A horizontális, párhuzamos egyenesek köz-

Nagy Kálmán: Várfok

Nagy Kálmán: Emlék
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Turbuly Lilla

Színház és/vagy agora?
A Nálatok is esik? című előadás apropóján

Miért járunk színházba? Feltesszük-e egyáltalán ezt a kérdést 
magunknak? Most, amikor a járvány hosszú időre megfosztott 
bennünket ettől a lehetőségtől, talán igen. Akik legyőzik a negyedik 
hullám miatti szorongásukat, és elmennek, valószínűleg mérlegelik 
a kockázatot és a bennük meglévő késztetés erejét. Ezen az őszön 
teltházas és erősen foghíjas nézőterekkel egyaránt találkozhatott, 
aki visszatért a saját színházba járó rutinjához. Talán kikapcsolódni, 
szórakozni szeretne. Ez az egyik legerősebb motiváció a közvéle-
mény-kutatások szerint. Mások inkább az elgondolkodtató, önma-
gunkkal, problémáinkkal szembesítő színházat kedvelik. Vannak, 
akik ezt klasszikusokkal szeretnék megélni, és vannak, akikhez a 
kortárs darabok állnak közelebb. Sokan kedvenc színészük ked-
véért mennek, és megnézik bármiben, akár többször is. És persze 
kisebb-nagyobb mértékben közrejátszhatnak más szempontok is: a 
színház társasági esemény, találkozási pont, randihelyszín is lehet. 

Mindez azért jutott eszembe, mert a 12. Soltis Lajos Országos 
Színházi Találkozón, Celldömölkön láttam egy felnőtt szobaszín-
házi előadást drámás foglalkozással, és az előadás utáni beszélgeté-
sen ezek a kérdések is előkerültek. A Nálatok is esik? két független 
színházi csapat, a Trainingspot Társulat és a Kb35 Inárcs közös 
munkája. (Utóbbi társulat nevének az a megfejtése, hogy Inárcs kb. 
35 kilométerre van Budapesttől.) 

Az iskolás korosztálynak szóló színházi nevelési előadások az utób-
bi tíz évben igencsak megsokasodtak, lassan nincs olyan kőszínház, 
amelyiknek ne lenne ilyen programja, és a független társulatok 
közül is sokan készítenek tantermi és színházi nevelési előadásokat, 
élükön az évtizedek óta ezzel foglalkozó két csapattal, a Kerekasztal 
Színházzal és a Káva Kulturális Műhellyel. Az azonban, hogy a kor-
határokat kitágítják, és már óvodásoknak, valamint felnőtteknek is 
készülnek résztvevő színházi előadások vagy drámafoglalkozások, az 
utóbbi néhány évben kezd terjedni. 

Terjednek a szobaszínházi előadások is. Részben kényszerből: a 
független társulatoknak általában nincs önálló játszóhelye, a befo-
gadó színházak száma pedig korlátozott. A pénztelenség is arra ösz-
tönzi a játszókat, hogy a szükségből kovácsoljanak erényt, és a saját 
lakásukban játszanak, vagy egy megfelelő nagyságú nappaliba bárki 
által meghívható előadásokat készítsenek.De volt már arra is példa, 
hogy Formanek Csaba (drámaíró, színész és rendező) egy fürdőszo-
bában csinált színházat. Ő ült a kádban, a közönség meg körülötte.

A Nálatok is esik? szobaszínház, igaz, Celldömölkön a színház 
előterében játszották, ahol egy szőnyeggel és néhány bútordarab-

ponti képépítő szerepe más alkotásokon is elő-
fordul (Fények a Dunán; Underthesea; Vénusz), s 
e vonalak egyike minden esetben a horizontot 
jelképezi, vagyis valamilyen konkrét, három-
dimenziós térbe helyezi, illetve helyezné a 
nézőpontunkat, azonban e konkrét térérze-
tet a képmező jelentős részét kitöltő, s ilyen 
jellegű tartalmat nem hordozó sávok megtö-
rik. A külső és a belső valóság elemei ezáltal 
keverednek, illetve egyszerre, egy felületen 
jelennek meg, egyértelműen szürreális jelleget 
kölcsönözve a képeknek.

Nagy Kálmán párizsi kollekciójának néhány 
képe líraibb elvonatkoztatást hordoz, és nélkü-
löz minden mimetikus motívumot. A Remény 
vibráló, összetett színvilágával bonyolult, vég-
kicsengésében pozitív lelkiállapot tükröz. A 
Van Gogh-hoz elvont motívumának és részben 
átfestettnek ható felületének felszínén írott 
szöveg, levélrészlet jelenik meg, a kalligrafikus 
vonalaknak a festett képelemekkel azonos 
esztétikai szerepet kölcsönözve. A Hipnózis 
álomszerű, absztrakt motívuma akár figurális 

asszociációkat is ébreszthet, kétféle értelme-
zési lehetőségével is tükrözve a hipnotikus 
állapot kettősségét.

A zalaegerszegi festőművész párizsi meghívá-
sa azt mutatja, hogy a vidéki Magyarországról 
is van mód részt venni az európai művé-
szeti diskurzusban. Nagy Kálmán releváns 
mondanivalóval bír, amire immár a francia 
közönség is felfigyelt. Ékes bizonyítéka ennek, 
hogy meghívást kapott Nizzába, egy követke-
ző kiállításon való részvételre is. A közönség 
szemében is hitelesen tükrözi vissza napjaink 
életérzését, és a mai, meglehetősen felfordult 
világunkban minden hiteles hang meggyőző-
en cseng.

 

Nagy Kálmán: Remény


