
[makett-világ]
Szeretem a kihívásokat.
Legyen ez az első mon-
dat. Melinda képei min-
dig azok, így kiállításai is.
Gyakorlott Melinda-kép-
fejtegetőként szokatlan
témafeldolgozásai nem
lepnek meg. Inkább vára-
kozás van bennem, mint
egy jó zenész újabb cé-
déje vagy kedvenc íróm friss könyve kapcsán, hogy most mit csinál majd. 
De Melinda általában nem okoz csalódást. Meglep. De nem a váratlanságával.
Nagyon következetesen építkezik, tisztul. Egyszerűsödik, a szó legnemesebb
értelmében. Bátorsága hitelesebb mint bármikor. Ez abban is megnyilvánul,
hogy a maketteket is kiállítja, feltárja az eddig rejtett, műtermi folyamatot,
be lehet lesni, látni belső valóságába. Mintha valakinek az álomkulisszái
mögé kukucskálnánk be. Valamikor régen azt írta (saját katalógusába):
„Azért kezdtem el makettekből felépített helyszíneket fényképezni, mert nem
találtam meg az elképzeléseimben létező tájakat, tereket, szobákat, enteri-
őröket.” Ars poétikaként ez most is érvényes, pontosan lefedi művészi szán-
dékait. és ez az, ami nekem nagyon tetszik, nem fotókat akar készíteni egy
kiállításra, nem fotós akar lenni, hanem a belső vízióját megvalósítani. 
(és ez számomra egy szomszédos műterem alkotójára utal, itt a sarkon,
Csontváryra.) Monománia, ami nélkül nincs igazi művészet. 

[intermezzo]
Mostanában egyre gyakrabban fészkeli bele magát a fejembe egy gondolat,
ami Melinda képeit nézegetve is újra fészket rakott. Hogy kétféle művészeti
attitűd, törekvés van, az egyik, amelyik a művészettörténetet célozza meg,
egoista végcélként, és a másik, amelyik az üdvtörténetet, alázatosan szol-
gálva a ráterhelt feladatot. Nem szeretnék itt szakrális és egyéb mai divatos
szavakkal dobálózni, számomra is hiteltelenné váltak, sajnos. Viszont az
irány megadható, a kettős irányultság. Az egyik horizontális, a másik verti-
kális törekvésű. és ez nem jelent esztétikai mércét, csupán nagyon kivételes
helyzetekben. Mint most. 
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[minikozmosz]
Ha kétségeink lennének, hogy ezek a holdbéli, földönkívüli tájképek mit áb-
rázolnak, a meteorit-képtől elszállhatnak bizonytalanságaink. Persze legyünk

óvatosak, ha lebegő sziklának nézzük, máris Magritte-nél vagyunk. 
De ez nem pipa. Melinda, gyaníthatóan nem Magritte-rajongó, bár a
váratlan társítások neki is kedvére valóak. Azt hiszem, mestereit ko-

rábbi korokban kell keresnünk, valahol Jan Vermeer környékén.

[makacs tények]
A tények makacs dolgok, tartják a hétköznapi életben, olyanok tehát mint a
halfej. De amikor a halfej a makettasztalra kerül, megváltoznak a dolgok. Va-
lóságossá válnak. „A valóságról – Pilinszky azt írja – sokat beszélünk és írunk,
lényegét mégse tudjuk megragadni. Sokan a valóságot hajlamosak összeté-
veszteni a tényekkel, holott a kettő nem ugyanaz. Hiszen egész emberi kul-
túránk legmélyebb erőfeszítése épp ebben rejlik: a puszta tényeket kívánja
elvezérelni a realitás elíziumi mezőire.” Pilinszky mindig is „egyszerűen a va-
lóság történetét” akarja megírni. De ez nem egyszerű dolog, ő is tudja, a lát-
szat és a valóság nem mindig különböznek. Nem véletlen, hogy annyiszor
hangsúlyozta Rilke mondatát, miszerint: „Rettenetes, hogy a tényektől
sosem ismerhetjük meg a valóságot.” Ez akkor annyit tesz, hogy a tények je-
lentenék a látszatot? Hm. Tény, hogy Kovács Melinda képei másféle valóságról
mesélnek. Ami – ugyanakkor – mégis nagyon közel van Pilinszky evangéliumi
valóságához. A látszaton, a tényeken tehát túl kell jutnunk, hogy visszata-
láljunk „a valóság oszthatatlan szívébe”. 

[színről színre] 
Régóta gyanakszom, hogy erről van szó. Kovács Melinda már színről színre
lát. Határozott és konkrét víziója van az apokalipszis utánról. én legalábbis
így képzelem, ezt látom benne, bele műveibe. Hogy ő így lát már, színről
színre. Ezért majdnem fekete-fehérek legújabb munkái.
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A KéPEK MÖGÖTT

Dalok K. Melindának

(konkrét utazás) 
Zsiráfokat láttam a vonatablakból.
Nőstényeknek gondoltam őket valamiért.
Talán a mintázatuk miatt.
Futottak befelé az erdőbe.
A fenyőfák fölött kilátszott a fejük.
Eddig csak álmomban láttam zsiráfot futni.
Mennyi minden megtörténhet
a dunántúli dombok között.
Szeretek utazni.

(eltérő valóságok) 
Léteznek az élettől eltérő valóságok,
amit a kidolgozás pontossága nem rejthet el.
Az esztergomi Bazilika lépcsőjén egy párduc ül.
Bent Jan Garbarek játszik szaxofonon
cédéről. Valaki pedig leírja mindezt.
A vágyról, hogy egy másik, ettől eltérő 
valóságban szeretne élni.

(látszólagos keretek) 
A műteremben elhelyezett makettek elé
különböző méretű és vastagságú 
üres kereteket próbálgatok.
Melyik kivágásból lehet kép?
Bármelyikből. De nem biztos, hogy így van.
A téma szokatlansága elbizonytalanít,
háttérbe szoríthatja kereteink 
látszólagos fontosságát. 

(Elhangzott Kovács Melinda OBJEKTuM. Valóságos valóságok című kiállításán a B32 galériában2018.
április 4-én.)
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