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NŐSZIRMOK – GULISIO TÍMEA 
KIÁLLÍTÁSA

2017. július 13–28. 

Nőszirmok. Több mint romantikus fogalom, de a szen-

vedés és a fájdalom mintha legalább annyira jelen lenne 

ebben a nyersen formálódó művészetben, mint a gyen-

gédség és a gyönyör. Itt a nőszirmok vadon teremnek, 

és nem Shelleyvel és Byronnal állnak szoros összefüg-

gésben, hanem a megélt valósággal küzdő fiatal festővel 

és költővel, aki álnéven mozog a másság ingoványos 

útjain. Mindeközben szókimondásra törekszik, nem 

púderozza és esztergályozza a megnyilatkozás formáit, 

a nyers beszéd összeszövődő indáit. Nyíltsága és őszin-

Gulisio ugyan Szapphó leszármazottja, de mint a fel vi lá-

gosult európai kultúrában – Szapphó után vagy kétezer 

hatszáz évvel – járatos személy, sokkal közvetlenebbül, 

kendőzetlenebbül és átütőbben fejezi ki írásos és képi 

módon a megélt vágyat és a megtapasztalt beteljesülést. 

Képei ennek folytán alapvetően figurálisak, ember- és 

testközpontúak, színei kifejezők, elsődleges érzelmektől 

izzók, szélsőségesen naturalisták.

Szerelemből élek

Mint egy kurva

Csak én nem kérek

Nem is várok

tesége bámulatos és tiszteletre méltó, élményei valósak, 

igazak. Élményei olyanok, amilyeneket az emberek több-

sége soha sem fog megtapasztalni, csak néhány kivá-

lasztott. Őt a Leszbosz szigetén alkotó ógörög verselő, 

a szenvedély költőnőjeként ismert Szapphó nemzette, 

aki elsőként írta meg a nők közötti szerelmet, leírva 

a vágy lélekrengető erejét:

Szélvihar a hegyormokat tépi.

A tölgyesben vad-dühösen vájkál,

Jobban vájkál Erósz a szívemben…

Újra gyötör Erósz gyötrelemmel,

Testem bágyad. Ellenállhatatlan,

kínzó, édes vad szörnyeteg, Erósz. 

Semmit vissza

Egyszer használatos

Nőt keresek

Eldobható csomagolásban

Ha már nem szeretem

Ne járjon utánam

Kísértsen mást

Legyen szellem

Fején fehér kukazsákkal

– írja Guliso verseinek egyikében (Fátyol), és tovább 

böngészve a sorok között egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy 

itt elsősorban a testi szerelem a kultivált műfaj. A költő 
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nem finomkodik, ugyanolyan nyersen ír, mint amilyen 

nyersek a képei (Sir [Szőr]):

Nyúlszőr-kalapomat sok mocsokba forgattam már

Sok fejet sok pinát takartam le vele

Megfogtam az Istennő visszeres lábát

Én leszek személyi kultuszának elsőrangú minisztere

Csak földi testére vágyom

Pedig az égitesteket is meg tudná venni nekem

Hihetnénk, ezt az életszagú művészetet nem lehet cím-

kézni, besorolni semmilyen kánonba. Nem egészen így 

van. Nem foghatunk mellé, ha Gulisio festészete kap-

csán az art brut tájékán tekintünk szét, ama piktúra 

izgalmas világában, melynek alapjait Jean Dubuffet 

hozta létre a múlt század negyvenes éveinek közepén. 

A francia alkotó egy történetileg fontos csoportos kiál-

lítást hozott létre 1949-ben Az art brut a kulturált mű-

vészetek felett címmel, melyen lelki betegek, iskolázatlan 

festők, úgynevezett amatőrök mutatkoztak be. 

Olyan őszinte és tiszta alkotók után kutatott, aki-

ket nem rontott el a művészeti oktatás, és akik nem a 

külső elvárások függvényében alkottak, hanem kizárólag 

a maguk belső szükséglete szerint. A nyers művészet 

hívei nem a hagyományos vagy a modern művészet mo-

tívumaiban, illetve felhalmozott tudásanyagában keresik 

a támpontokat, hanem a saját tudatuk és tudatalatti-

juk bugyraiban kutakodva találják meg mondaniva-

lójuk forrását.

Gulisio Tímea ennek a ma is népszerű irányzatnak 

egyik vezető személyisége, akinek munkái felbolygatják 

a kortárs közönséget, holott ő semmi mást nem csinál 

azon kívül, hogy őszintén kitárulkozik előttünk. Mintha 

csak azt mondaná: tartsatok velem, ha mertek.

SZOM BATH Y BÁL IN T

VIZUÁLIS VILÁGEGYETEM
Magén István Digitá l is manipulációk című 

kiállításáról

2017. augusztus 3–18. 

Amikor egy-egy kortárs képzőművészeti kiállítás kol-

lekcióját megtekintjük – azzal a szándékkal is persze, 

hogy a vizuális élménnyel együtt véleményt is formál-

junk a látottakról, a látottak kapcsán –, akkor egyik ér-

tékelési szempontunk az is, hogy vizsgáljuk: mennyire 

van az éppen látott kollekció harmóniában a művésztől 

korábban látott munkákkal? Kontinuitást érzékelünk-e 

vagy netán diszkontinuitást, s ez utóbbit éppen radiká-

lis és szerves jelenségnek érezzük-e vagy csak öncélú 

innovatív kísérletnek? Sokszor a folyamatosság érzete, 

máskor a megújulás tapasztalása okoz örömöt a befoga-

dónak. Nos, ha ezen a „szemüvegen” át nézünk Magén 

István újabb digitális munkáira, akkor – különös és egyedi 

módon – benyomásaink kettősek. Ugyanis határozottan 

érezzük munkásságában a kontinuitást, azt a szinte kivé-

teles tudatosságot és módszerességet, ahogy a technikák 

folyamatos váltásával és alakításával halad előre pá-

lyáján, másrészt érezzük az egyértelmű innovativitást, 

amelynek legegyszerűbb bizonyítása tapasztalati, neve-

zetesen, hogy ilyen digitális munkákat még nem lát-

tunk a művésztől, de ilyen szemléletű, ilyen strukturális 

sajátosságokkal rendelkező nyomatokat, mástól sem na-

gyon… Vagyis: újra és nem először bizonyítódik, hogy 

Magén István azon (kevés) kortársaink közé tartozik, 

aki szinte egyedülálló módszerességgel halad előre pá-

lyáján. Állítja ugyan, hogy mindebben a véletlennek, 

vagy inkább ahogy ő fogalmaz: a tudatalatti indíttatás-

nak, befolyásoltságnak is nagy szerepe van, a pályáját 

valamennyire ismerők azonban tudják, tudjuk: meditatív 

és kutató személyisége teszi lehetővé a folyamatosság 

és az újulás – és tegyük tehát hozzá: a véletlen –, a tu-

datalatti és a módszeres szimultán, egyidejű jelenlétét 

művészetében. S ez a kettősség egyaránt nagy jelentőséget 

kap összetett művészi magatartásában és ezen keresztül 

tárgyiasult műveiben.

S ha Magén képzőművészeti pályájáról és legújabb 

digitális munkáiról elmélkedünk, akkor az előzőekben 

felvetett dilemmák (?) kapcsán óhatatlanul felmerül egy 

előzetes kérdés: fontos-e és befolyásolja-e az alkotói pályát, 

ha egy művész – így egyszerűen: művelt. Magén Istvánra 

ugyanis – egyikként – az jellemző, hogy a művészetek 

terén igen sokoldalúan jártas alkotó, erről már szó esett, 

de folytatnunk kell: aki éppúgy közel érzi magához a szép-

írói vagy versírói tevékenységet, mint esszék, kritikák, 

elemzések megfogalmazását is. Másikként: a kortárs ma-

gyar képzőművészetnek is sokirányú alkotója, hiszen fes-

tőként, grafikusként egyaránt ismert (sőt plasztikákat is 

készített), s az utóbbi években igen intenzíven mélyedt el 

a számítógépes képalkotás rejtelmeiben. E sorok írójának 


