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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.
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meggyőződése, hogy Magén István egész képzőművészeti 

életútját jellemzi – az említetteken túl, de azokkal szo-

ros egységben – egy erős önvizsgáló attitűd, amely a világ 

dolgaiban való sokirányú elmélyültségéből, tájékozott-

ságából, érzékenységéből is ered. Képzőművészeti motí-

vumkezelésének konstruktív ívei, sajátos képkészítési 

technikái (festés, sokszorosító grafika, kollázs, appliká-

ció), intellektuális érdeklődésével szinte szükségszerűen 

vezetődtek át a számítógépes képteremtés világába. 

Vagyis: a tradicionális képalkotási technikákból digi-

tális képalkotás lett, ami egyáltalán nemcsak egy tech-

nikai fordulat és kézzel fogható innováció, hanem egy 

belülről is megérlelődött művészi előrehaladás. Ráadásul 

nem csupán saját személyisége mélységeiben kutatott, 

hanem a digitális képkészítés számára adekvát mecha-

nizmusát is maga fedezte fel magának. Formaalakításá-

nak immár több útját érzékeljük lapjain, s most látható, 

legutóbbi művein valamiféle urbánus szemléletmódot, 

látásmódot, az urbs képi elemzését érzékeli a szemlélő. 

A művész városképek közhelyes megjelenítéseiből 

emeli ki saját, értelmező látványát, s lesznek nyomatai 

néha monokrómabb árnyalatainak ökonómiáját. Színke-

zelése látványos, már-már erőszakosnak tűnik erejével, 

ugyanakkor rendkívüli egységben van a képi megjelení-

tés tematikájával.

Feltűnik, hogy – színes és fekete-fehér nyomatainál 

egyaránt – méretei azonosak, s a tökéletességre utaló 

négyzetes formát követik „városképei”, azok nem na-

gyok és nem kicsik. A munkákon feltűnő szinte milliónyi 

formai elem nagy összefüggésrendszere erős szuggesz-

tivitással bír, ugyanakkor lehetőséget ad annak a követ-

keztetésnek a levonására, hogy míg korábban a művész 

fizikai értelemben is készített nagyméretű munkákat 

(nemcsak festményeket, de nyomatokat is!), addig most 

a fizikai méret korlátozottságával szimbiózisban kinyí-

lik, szinte megnyílik egy hatalmas virtuális látvány, 

látványegyüttes. Mindennek kiindulása a város, annak 

tere és tömege, de ahogy Magén fogalmaz: mindez vi-

zuálisan a világegyetemhez hasonló közeget tár fel. Pici 

nyelvtani átalakítással pedig ezt követően nyugodtan 

állíthatjuk: egy sajátos és személyes vizuális világegye-

tem művészi megformálásának vagyunk így/itt tanúi, 

különösen, hogy a színesség kiegészül a kisebb méretű 

gondolatgazdag fekete-fehér (szürke) nyomataival.

Magén István ezúttal, új munkáiban (a történelem 

– hozzá közelálló – idő-, kulturális és biblikus mélysé-

geiből, mely munkái szintén jellemzik az utóbbi évek 

alkotói attitűdjét) belép az indusztriális társadalom 

architekturális tömegességébe, hogy digitális munkái-

val feltárjon új jeleket, jel-együtteseket, jelhalmazokat, 

melyek csak így, digitális technikával állíthatók elő, s me-

lyek a horizontális és vertikális determinánsok sziszte-

matikus vizuális rendszerré szervezésével megújult 

képi élménnyel ajándékozzák meg művei befogadóit. 

A rendszerré szervezést jelzi a kettős, hármas együttes 

kompozíciók összeállítása, amikor képei egymáshoz „kö-

zel tolva” diptichonná, triptichonná szervesülnek. Város-

élményei ugyanakkor egyaránt konkrétak és elvontak. 

Különleges körülmény, hogy csak a kiállítás egészé-

nek van címe, egyes, színes művei mellett ilyet nem 

szinte város- és épület-álmok, melyekbe beépül a fantázia 

és a teremtőerő hatékony szuggesztivitása. Mindebben 

azonban nem a káosz jeleit érzékeli, hanem épp sajátos 

művészi rendet teremt, miközben kreativitása szinte 

szárnyal. Új munkái város-fragmentumok, épületek, 

épületegyüttesek különböző fényállásban történő digi-

tális metamorfózisai, melyekben a belvárostól a külvá-

rosig, a nappaltól az éjszakáig barangolhatunk be egy 

világérzést, egy világ-látást (szándékos a szó kötőjellel 

írása!), ennek számítógépes vizuális látomásait. Munkái-

ból nem hiányzik a rendteremtés iránti igény, a látszóla-

gos rendezetlenség renddé alakítása, s ezáltal ugyanazt 

a kettősséget érezzük, amelyről a bevezetőben is szó 

volt: kontinuitás és diszkontinuitás, tudatalatti és tuda-

tos. Nem véletlenül fogalmaz így a művész: „Ez az épüle-

tekre emlékeztető világ nagy öröm és nagy meglepetés, 

szívesen vagyok benne, már csak azért, mert erős szá-

lakkal kapcsolódik az elmúlt évtizedek hagyományos 

festészetéhez.” S e nyomatokban időnként feltűnik szinte 

számmisztikára épülő szerkezetessége, melyekhez szer-

vesíti hol élénk és erős színeinek, hol visszafogottabb, 

olvashatunk, de mégis: munkáinak van is és nincs is 

címe… A tárlaton tehát nincsenek képaláírások, de azért 

megoszthatjuk önökkel, hogy a félig-meddig mégiscsak 

kialakított címeknek két iránya van. Egyrészt szinte 

konkrét helyekhez kötődő fogalmazásokkal találkozunk 

(Király utca, Damjanich utca, Ferenciek tere, VII. kerü-

let), másrészt asszociációs meghatározásokkal (Boldog-

ság háza, Aranyoldal, Az igazság valódi arca, Ellentétes 

formák). Ugyanakkor láthatók fekete-fehér, kisebb mé-

retű munkái, címekkel ellátva, s új lehetőségek ígéretét 

is jelezve.

Kiállításának címe: Digitális manipulációk. Nem-

csak eredeti és frappáns megfogalmazás, de koherens 

a látottakkal. Magén István kétségtelenül befolyásolja 

látásmódunkat, látási élményeinket, átformálja a város-

ról mint olyanról szerzett benyomásainkat, terelgeti élmé-

nyeinket. Manipulációja, manipulációi azonban nem visz-

szaélnek nyitottságunkkal, hanem éppen kinyitják azt, 

a mélység és az összetettség felé terelik élményeinket. 

FEL EDY BA L ÁZS
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