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rások közelében. A szó tágabb, átvitt értelmében viszont 

utalhat egy olyan nyugodt helyre, környezetre, ahol 

a városi ember megpihenhet, kikapcsolódhat a napi ro-

botból. Valószínűsítem, hogy filmekből, útleírásokból 

mindenkiben van egy kép az oázisról, ami nem más, 

mint egy vízzel teli kút, pocsolya, tavacska a sivatag kö-

zepén, a pálmafák árnyékában. Nos, az oázis hívószóra, 

tematikára létrejött kiállításon egyetlen munkát sem 

láttam, melyen pálmafák lettek volna; vizet, a vízre 

utaló jegyeket viszont annál több alkotó becsempészett 

a képtérbe. 

OÁZIS
A Nagykáta-Erdőszőlő 

Nemzetközi Művésztelep kiállítása, 

augusztus 12–27. 

Az oázis szó a görög oaszisz szóból eredeztethető, ami 

sivatagi vízlelőhelyet jelent, egy olyan ökoszisztémát, 

ahol állat- és növénytársulások élnek különböző vízfor-

lüktető hálózata fut, ami hihetetlen feszültséget képes 

adni az üres ládáknak.

Fejős Lászlónak az Egyensúly valótlansága című pa-

pírmunkája részben Leonardo Vitruvius-tanulmányára 

hajaz, hiszen tollrajzán az álló emberalak ugyanúgy 

nyitja-nyújtja karjait, mint a reneszánsz nagymester 

figurája. Csakhogy itt a karok egyrészt mély árkot váj-

nak a papír testébe, másrészt kirajzolnak, majd töröl-

nek egy négyzetes formációt.

Gresine Grundmann ezüstfüstöt fújt egy műgyan-

tás felületre, amin egy szabályos csíkrendszer húzódik, 

ám ez egy külső erő hatására megolvad, ráncosodni kezd 

– egy szigetet, egy különös oázist jelöl ki a felszínén.

Ivo Weber egyrészt két óriásplakáton jelenítette meg 

kollégái, Sebestyén Zoltán és Nagy Árpád egy-egy festmé-

nyét, másrészt egy hármasoltárt szentelt a tematikának. 

Középen egy barokk Krisztus-ábrázolás, míg az oldalsó 

táblákon madárfészekre, -etetőre emlékeztető objektu-

mok jelennek meg üres konzervdobozok formájában, 

melyekbe piciny, zöldellő oázisokat telepít, azaz átmenti 

a vegetációt, az idilli állapotot.

Jozef Tihanyi fekete-fehér grafikáján Erdőszőlő 

erdeje zilálódik darabjaira: a fák a talajra borulnak, 

össze-vissza dőlnek, de még esendőségükben is meg-

idézik ez egykoron volt oázist.

Arkadiusz Ignaszak vásznairól a kékfestők jutottak 

eszembe, a magyar népviselet és lakástextíliák négy év-

százados technológiája, ahol a textíliákon alkalmazott 

módszer az eredeti formájában kék alapon fehér szín-

ben jelenik meg. A lengyel festő viszont kék alapon kék-

kel fest mindent. A Föld gömbjét, az univerzum örvénylő 

spirálját, ellenpontozva annak sötétebb és világosabb, 

homorú és domború alakzatait.

Bartus Ferenc ugyancsak hozza a tőle megszokott 

játékos, ám egyben megkérdőjelezhetetlen stílusát. 

Állatfigurái közül most éppen egy kutyus került a kép 

fókuszába, aminek virágmintás ábrázatából rózsaszín 

szigetek, oázisok nőnek ki, éles ellentétet teremtve a kép 

alján húzódó szigorúan kockázott, raszteres, geometri-

kus, fekete-fehér motívumokkal.

Besenyei Zsuzsanna fotóin fényfüzérekkel, világító 

fénygömbökkel, sorjázó gyöngyökkel játszik, melyek 

egymást keresztezve ritmizálnak, hogy ez a dinamikus 

mozgássor megismétlődjön az alatta fodrozódó víz fel-

színén. Ez a víz akár az oázisok életet adó vize is lehet.

Bíró Botond tájképén, a gazdag vegetáció ölelésé-

ben megjelenik egy tájidegen, architektonikus elem, ami 

nem más, mint egy épület csonkja, amiben egy kolumna 

tartja a terasz/erkély vízszintes vázát. Az oázis az urbá-

nus világból itt maradt romot növi be.

Cservenka Edit mini méretben, de annál intenzíveb-

ben lakja be a kép felszínét. Vastag, pasztózus fröccsen-

tés, csöpögtetés csúszkál/vibrál a mű felszínén, melyek 

a vízen úszó amorf foltokra, mondjuk virágszirmokra 

emlékeztetnek.

Dér Virágnak köszönhető a kiállítási plakáton sze-

replő, egy rét közepén álló őzgida, amit mobiljával a hely-

színen kapott el. Festményén viszont egy misztikus 

férfialak, fején piros pomponos sapka van társítva egy 

rózsaszínnel kontúrozott kutyafejjel.

Dóró Sándor plexiüveglapok közé fogott kubusait 

perspektivikusan a térbe lépteti, miközben a geomet ri-

záló kockák/ládák éles formáit a felszíneken és a tár-

gyak belső oldallapjain szeles, amorf mintázat, gesztusok 

* A szerző szövege az Oázis című párhuzamos kiállítás má-
sik helyszínén, a budapesti MAMŰ Galériában hangzott el 
augusztus 13-án.
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magasodik, tetején a kereszttel. Itt az oázis szakrális-

vallásos utalásként jelenik meg: a templom, mint sziget, 

ami még békét hozhat a zűrzavaros időkben.

Wágner Edina egyértelműen a foltfestészet, a tasiz-

mus, az informel és az amerikai absztrakt expresszio-

nizmus formajegyeiből építkezik, ahogyan a szövevényes 

struktúrát, a burjánzóan liános hálózatot egyenesek 

törik meg és ellenpontozzák.

Zirczi Judit hidegtűvel kidolgozott munkájába fino-

man bele-belefest. Két emberalakja egymás felé hajol, 

egymást érintik meg a magból sugárzó fényben. A vona-

las-szálas-inas testek úgy kapcsolódnak egymásba, mint 

az áldott és az áldást adó.

KOZ ÁK CSA BA

irreális szövegkörnyezetben, bár a háttér biztató: meleg 

sárgák és zöldek ölelik körül a szürreális szituációt. 

Talán egyféle oázisba tévedtünk.

Tomasz Wendiand rövid, végtelenített videója egy-

szerűen pontos és szép, bár többféleképpen lehetséges 

a látványt dekódolni. Olyan, mintha madárrajok kerge-

tőznének az égben, párba állnak, ívet írnak le, majd 

szét válnak, miközben a központi magban egy hengeres 

alakzatot rajzolnak ki, melynek fémes szemcséi a mág-

neses pólusok vonzásában vándorolnak ide-oda a ké-

kes-zöldes háttér előtt.

Varga József Zsolt festményén a sápadt, fáradt kékes-

szürkés ablakos mezőben egy egyszerű templom sziluettje 

Miguel Mothes fáradt szürkékkel, pirosakkal, sár-

gákkal, lilás-vörösökkel úsztatja geometrizáló pacáit. 

Ezek a vízi szigetek egymás testébe folynak, átjárást biz-

tosítanak az akvarell csatornáinak, néha úgy építkez-

nek, kapaszkodnak egymásba, mint a Lego-játék elemei.

Nayg István nagyot küzd a papír anyagával. A rétegelt 

felszínt megbontja, megkarcolja, teste húsát felszaggatja, 

gyűri-tépi, rozsdamarta színekkel itatja át a matériát. 

Az elmúlás fájdalma járja át a felszínt. Lebont, dekonst-

ruál, és teszi mindezt úgy, hogy új értelmet ad az anyag-

nak, új életet teremt az elmúlás nyomában.

Petrla Ferenc sok osztású, zöldekkel-kékekkel-feke-

ték kel és pasztell-betétekkel dolgozó festményén a szi-

várványos-zárványos fragmentumok ugyanúgy feltűn-

nek, mint a geometrikus elemeket sugalló motívumok. 

Ez az ellentétpár teremti meg a vizuális feszültséget, 

a mű rapszódiáját.

Nagy Árpád Pika megint nagyon belehúzott, frics-

kát mutatott a romantikának, az oázis szépségének és 

éltető erejének. Festményén egy levágott fej és egy cson-

kolt alsó lábszár társaságában egy pucér női felsőtest 

jelenik meg, esik szét, omlik össze, hullik darabjaira. 

Talán a vész úgy kerülhető el, ha megidézzük és szembe 

merünk nézni a rontó erőkkel.

Sebestyén Zoltán festményén egy zöldellő oázis kö-

zepén egy turbános figura áll. Egy másik kultúrkör, egy 

másik vallás, egy másik szakrális attitűd képviselője, aki-

nek fejfedőjén a mintázat nem más, mint koponyák so-

rozata. Viszont az illető immáron felmutat az égre, ahol 

kirajzolódik Krisztus portréja. Hogy kettőjük találkozása 

után mi történik, azt még ők sem tudhatják.

Szitás Bernadett dzsungelének, mocsaras vidékei-

nek, lápjainak párától gőzölgő vegetációjában színes pa-

cák, amorf, olajos, szivárványos foltok úsznak, ahogy 

újabb és újabb oázisokat teremtenek a vegetáció lényei-

nek a túlélésre.

Taskovics Éva munkája olyan, mintha egy képregény-

ből vágták volna ki. A kép a képben effekttel él, hiszen 

a figura a képen egy képet hordoz, cipel egy teljesen 

Kácser László Párnaképek fotósorozata konceptuá-

lis tartalommal (is) bír. A művész reggeli ébredése után 

lefotózta párnáját, melyen az alvó fej lenyomatot hagyott. 

A művész dolga a nyomhagyás, ebben a konstelláció-

ban viszont ez a nyomot-hagyni örök szándékának egy 

hétköznapi parafrázisa, de facto lenyomata.

Kerstin Franke-Gneuss festményeiről az 1971-ben meg-

jelent Szigetek az áramlatban című Hemingway-kötet 

jutott eszembe. A művész piros szigeteket telepít a kék 

felszín öbleibe, míg nagyobb méretű vászonképén, a Sár-

ga-tengeren kék festékpatakok indulnak útjukra, szeles 

gesztusok szabdalják a felszínt az informel jegyében.

Lipták Ágnes két papírmunkával jelentkezett. A dom-

bornyomással készült hófehér lapokon a művésztelep 

körüli fák vonalai, domborzata bontakozik ki. Úgy rejte-

kezik, mintha titkolna valamit, pedig csak szemérmesen 

esztétizál.
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nek a túlélésre.

Taskovics Éva munkája olyan, mintha egy képregény-

ből vágták volna ki. A kép a képben effekttel él, hiszen 

a figura a képen egy képet hordoz, cipel egy teljesen 

Kácser László Párnaképek fotósorozata konceptuá-

lis tartalommal (is) bír. A művész reggeli ébredése után 

lefotózta párnáját, melyen az alvó fej lenyomatot hagyott. 

A művész dolga a nyomhagyás, ebben a konstelláció-

ban viszont ez a nyomot-hagyni örök szándékának egy 

hétköznapi parafrázisa, de facto lenyomata.

Kerstin Franke-Gneuss festményeiről az 1971-ben meg-

jelent Szigetek az áramlatban című Hemingway-kötet 

jutott eszembe. A művész piros szigeteket telepít a kék 

felszín öbleibe, míg nagyobb méretű vászonképén, a Sár-

ga-tengeren kék festékpatakok indulnak útjukra, szeles 

gesztusok szabdalják a felszínt az informel jegyében.

Lipták Ágnes két papírmunkával jelentkezett. A dom-

bornyomással készült hófehér lapokon a művésztelep 

körüli fák vonalai, domborzata bontakozik ki. Úgy rejte-

kezik, mintha titkolna valamit, pedig csak szemérmesen 

esztétizál.
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