
K É p z Ö M ŰV É s Z E T

A "NEMZETI SZALON" KIALLITASA.

Hogy mi az a szembeötlő elkülönbözés, ami a Paál László 'l'áraa
ug legtöbb tagját magától Paál Lászlótól elválasztja, a tudatunk
mélyéből felbukkanva, egy szó válaszolja meg, mintegy ösztönös
összefogásaként a problémának: világfájdalom. Igen, ez a különös
szö, ez akorunktól kinevetett lelkiállapot adja meg a kulcsát a
helyes látásnak; ez az érzékenység, tragikusan szép szembenézés
a legbelső ügyeinkkel, ami a nagy kartársai közt Paál Lászlónak
is lelke, hiányzik a nevéről keresztelt társaság legtöbb tagjából.

S így a kiállítást szemlélve azt érezhetjük csak, hogy ezek a
művészek nem a mában, de főkép nem a holnapért élnek. A világ
kigyulladt, ég és 3.Z Ő művészetük fínom szórakozás, nem több, 
nem elküldetés, sem önemésztődés, hogy valahogy be ne csapjuk
magunk! Programművészetet kívánunk tőlük? Nem! Hanem? Ér
zelmi, szellemi útmutatást előre, tiltakozást a megtévesztések el
len,.. Nem témát, még szabatosabban: nem téma hangsúlyozást,
hanem a vergődő bensőnk, hitünk megsegítését mélv szépségek
kel, - művészettel !

A kiállítók közül Faddi Förstner Dénes az egyetlen, aki a táj
kép és a csendélet líraiságát a kompozició lelkes kifejezéséig tud
ja emelni. Az "Este" c. képe komolyan szép munka. A kisgyerme
keit szoptató nő s mögöttük az erős férfi szomorúsága milyen mély
értelmet kap a háttérrel: a kerekes kútból nem vizet húz lendü
lettel az a piros blúzos lány, tudjuk, hanem új erőt, hűséget az
Élethez; a hegy komor súlyát az ég .,gyerekszeme", hitelt érdemlő

ígérete oldja fel... Hasonlóan megkapóak a "Kertben" és II

"Hegyi út" c. képei is. Hogyavadhajtásait is lássuk ennek a te
hetséges festőnek, megemlítjük a "Halászat\'-át, amely hideg,
majdnem üres festői technika csak. Faddi Förster további fejlő

dés e az efajta képek megtagadásán át lehetséges.
A kiállítás anyagából egy-egy képpel jól hatnak, följegyzésre

méltóak: Biai Föglein István ("Lila és sárga virágok"), Emüá
Aurél (,~'Kertrészlet"), Feszti Masa ("Gyermek-kép"), Kemény
László ("Rekkenő délután"), Bartha Ern6 ("Alkonyat"), Vaddsz
Endre ("Tengerpart"), Vesztróczy Manó ("Hársfa alatt"), JobbdU?li
Gaiger ("Gyümölcsös") és Czumpf Imre ("Mártonhegyi út").

A "MOBARAT' KIALL/TASA,.

Oz. Hikády Erzsébet tehetséges festőnő, de meg kell valla
nunk: minden újabb jelentkezése súlyosabban alátámasztja állás
foglalásunk helyességét a "neoklasszikus" izmusról. melyben a ké
peit ő is fogalmazza. Szomorúan látjuk bekövetkezni nála, is, ami
től féltünk: az élmény mind kevesebb helyet nyer művészetében

s egyre inkább megelégszik külsőségek nyujtásával. Kérdezzük:
igazán ez az izmus a sorsa Hikády Erzsébetnek? Nem tudjuk hin
ni' Ha nagyon csendben maradunk a képei előtt, a részletek szép
ségei a lelkének melegaégéröl tanúskodnak. ("Angyali üdvözlet",
"Madonna", "Vasárnap délután",)

LlJte Évának három kisméretű szobra nyerte meg tetszésün-
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ket: "Golgota", "Fölajánlás", "Gyermekét vivő anya". Szimpatikus
nőiességét spontánul, minden zavaró körülménytől szabadon' látjuk
ezekben a műveiben élni. Míg más dolgaiban sajátos énjéhez nem
simuló erőltetett "plasztikai megjelenítés" vagy a téma kedvetle
nít el, addig e három kis világ tiszta bájjal kér helyet szép emlé
keink közt, A nagyméretű "Szt. Ferenc"-e szokványos értékű, az
•.Anya" című szobra felső részében nagyon finom, az alsó tész
megoldásában azonban .csali mímelt erő van.

Tauszig Aranka textil-anyagokból készült képei közül néhány
nagyon friss szinhatású, ("Napernyő szürke felhőkben", "Kék he
gyek", Vásár Párizsban".) Dolgait látva, nem tudunk attól a gon
dolattól szabadulni, hogy ezek a képek festékkel festve nem hiv
nák magukra így a figyelmet, vagyis szokatlan anyagukkal hatnak
és nem a lényegükkel.

A "MOTEREM' KIALLl'1'ÁSA.

Morinyi ödön az idősebb festő generációhoz tartozik. Külföl
dön több helyütt volt gyüjteményes kiállítása, itthon ez az első.

Művészete kiforrott, ízes és Renoiré-val rokon. Festői könnyedsége,
témáinak belső optimizmusa meggyőző mélységkeresés. "Gyerme
kek a körmenetben", "Melegházban", "Testvérek" a legértékesebb
művei ezen a kiállításán. Kár, hogy egyik-másik festményét na
gyon vázlatban hagyja; kicsit kifejlesztettebben, allítjuk, hogy biz
tosabb életűek lennének ezek is. Lovaspóló képei l'art pour l'art
bravúrosak, alkotójukról mit sem mondanak, pedig Morinyi még
tartalmas uiűvész. Tetszetősségre menő portréi is kiesnek komoly
dolgai közül, Szauer Emil arcmása a legszebb példa arra, hogy mit
tud ezen a területen is elérni, ha nem a közönség kegyeit keresi,
hanem a lelki kultúráját érvényesíti. Kiállítását örömmel láttuk.

A "TAMÁS GALÉRIA" KIÁLLITÁSA.

Szudy Sándor őszi színekkel festi kompozícióit. A domináló
piros foltlaival; .mikor helyénvalón alkalmazza őket, érdekes hatá
sokat ér el. Több olajtemperáján azonban ez a pirosság a Remb
randt és Szőnyi hatásai alól való gyors szabadulás akarása csupán,
igy érezzük. Ha néhányelképzelésbeli bizarrságától s egy-két ké
pének groteszkszerűségétöl eltekintünk, férfias meggyőződésű és
poétikus is az, amit Szudy Sándor művel. Szerintünk a mai akart
"modernségétől" az igazi - egyéni és tiszta modernség felé Szudyt
élő kereszténysége fogja eljuttatni, Képei közül megdícsérjük a
drámaian erős kifejezésű "Jeremiás"-át, "Az elhívásv-át, "A me
nekülő"-jét és "Az irgalmas szamaritánus"-át.

Bösze András
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