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Június 12-én a Nyizsnyij Novgorod-i Arzenal Kortárs 
Művészeti Galériában megnyílt a Fotószuprematisták 
című kiállítás Minyó Szert Károly, Robitz Anikó és 
Szombathy Bálint alkotásaival. Az augusztus 23-ig 
nyitva tartó kiállítást a moszkvai Magyar Kulturális In-
tézet szervezte.

Július 6. és 11. között zajlott le a Szekszárdi Magasiskola 
írói alkotótábor és mesterkurzus, amelynek megvalósítá-
sában Szekszárd Város és intézményei (Wosinsky Mór 
Megyei Múzeum, Illyés Gyula Megyei Könyvtár) a Mészöly 
Miklós Egyesülettel és a PAD Egyesülettel, valamint a PTE 
Illyés Gyula Karával működtek együtt. Az írótábort Dr. 
Szörényi László, a MME elnöke, Csillagné Szánthó Polixéna, 
Szekszárd Város Közgyűlése Humán Bizottságának el-
nöke, valamint Szkárosi Endre, a Szekszárdi Magasiskola 
szakmai vezetője nyitotta meg. Az egyhetes munka so-
rán Baranyai László, Géczi János, Győrffy Ákos, Horváth 
Kristóf Színész Bob, Kukorelly Endre és Lipcsey Emőke, 
Mészáros Sándor, Péterfy Gergely, Szilasi László, Szkárosi 
Endre és Tóth Krisztina tartott foglalkozásokat, az esti 
kulturális programokban a PAD folyóirat estje, a Spanyol-
nátha internetes művészeti folyóirat bemutatkozása és 
előadása, valamint Mészáros, Szilasi és Ágoston Zoltán 
szereplésével a mai magyar irodalom intézményi helyze-
téről folytatott kerekasztal-beszélgetés szerepelt. A záró-
program keretében slam-estre került sor Bárány Bence, 
Gábor Tamás Indiána, Kemény Zsófi, Kövér András, 
Mavrák Kata, Színész Bob, Turai Gergő, valamint szekszár-
di slammerek részvételével. A zsűri szakmai részét 

Rubányi Anita, Tóth Krisztina és az ifjabb Heimann 
Zoltán alkotta.

Augusztus 2-án, a Kapolcsi Művészetek Völgye Fesztivál 
utolsó napján Márta István és Szkárosi Endre beszélgettek 
a Támad a szél című (1987-ben megjelent) lemez 1985-ben, 
Kapolcson megkezdett felvételeinek munkálatairól, illet-
ve a zenemű keletkezéséről és jelentőségéről.

Balatonfenyves Község Önkormányzata, a Balatonfeny-
vesi Turisztikai Egyesület és a Tóth Árpád Társaság 
árverést rendezett a hely szülöttje, Tóth Árpád képző-
művész munkáiból 2015. augusztus 15-én. Az auk ciót 
azzal a céllal bonyolították le, hogy a befolyt összegből 
emlékkönyvet jelentessenek meg a tavaly elhunyt alko-
tóról.

G. Komoróczy Emőke „Ezer arccal, ezer alakban” – 
Formák és távlatok Petőcz András költészetében című 
könyvének (Magyar Műhely Kiadó, 2015) bemutatójára 
szeptember 4-én került sor a budapesti Írók Boltjában. 
A programot Szombathy Bálint felelős szerkesztő vezette 
be, majd Petőcz Andrással Bakonyi István beszélgetett.

Mégis, ez a kettős játszma adja a munkák, s így 

a kiállítás varázsát, ezek a kétféleképpen felfogott al-

kotómunka eredményezte ellentétek zárják össze az 

egyes darabokat és teremtenek hidat.

Tudni kell, hogy Faragó Ágnes végzettségét és mun-

káját illetően tipográfus, arány, harmónia és rendszer 

tehát egyértelműen körülöleli munkás hétköznapjait. 

Ezt – és ennek felbontását – írja át festészetében.

Faragó játékos feladványokkal is elszórakoztatja né-

zőit, olyan képi poénokat is alkalmaz, melyek azután 

erős emocionális élményként ragadnak meg bennünket. 

Számomra tojáshéj-sorozata ilyen trouvaille-szerű játék. 

Hasonlóan oldott, épp a felszámolás világához tartozó 

a Dobókocka, vagy a No című alkotás.

Faragó előképeihez tartoznak az arte povera egy-

kori mesterei, Tapies, Uecker, de jó szívvel sorolhatjuk 

ide Morandi vagy a magyar Vaszkó Erzsébet, Vajda Júlia 

képi világlátását is. Remek elődök, kitűnő példák. 

A tanulságokat, a tanulást, a képi fejlődést pedig 

Faragó Ágnes konzekvens műhelymunkája, a tanulmá-

nyok átírása, a valós tárgyi világgal vagy épp a portréval, 

az akttal való szembenézés révén teremti meg.

Nincs ugyan női festészet – nőművészet van talán –, 

mégis érdemes e helyütt szólni Faragó Ágnes férfiasan 

erőteljes, néhol brutális felületképzéséről, a vastagon, 

erőszakosan felhordott vakolatszerű rétegekről, melyek 

azután az előbb emlegetett női hátaktok vagy a tojások 

anyagát hordozzák. Ez a bátorság, dinamizmus és hatá-

rozottság karakteres jegyévé vált Faragó Ágnes festé-

szetének. El Liszickij így fogalmazott a múlt századelőn: 

„Láttuk, hogy a vászon felszíne többé már nem csupán 

kép, hanem struktúrává alakul…”

Ennek az eszmének és igazságnak szép példáit lát-

hatjuk Faragó Ágnes bemutatkozó tárlatán.
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