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KÉPZŐMŰVÉSZET

Á "NEMZET! SZALON" KIÁLLITASAI

A fiatalon elhúnyt Patk6 Károly művészetével nem tudunk ro
konszenvezni. Dicsérjék ám mások, mondják nagy szavakkal róla,
hogy "milyen konstruktiv", "egyéni" és "igazi", m] tagadjuk u
összeegyeztetheWségét ennek a pikturának és a mély szépség esz
méjének. Röviden: Patko képei minden mélyebb szenvedély, s:iiv
nélkül való agymunkák, "hideg számítások", bizarr ambició szü
löttei; a "mesterség" a lényeg abban a világban, ahonnan ezek
jöttek és nem a lélek igényessége ! Benső koncepciótlanságára
jellemző, hogy milyen ellentétes karakterű művészek hatása alatt
volt állandóan (Rudnay-Aba-Novák, Szőnyi-neoklasszicizmus) s
hogy ezek az átvételek minőségileg mennyire alul maradnak.

Patk6 Károly a rnűvészetével a zűrzavart szolgálta, segítette
olyanná lenni, hogy birhatja most a világot s igy sorsa meg van
pecsételve!

A maguk nemében dolgai közül a legjobbak: "Cetara", "Mos6
asszonyok", "Sorrento", "Lerici", .Borpincék'', "Leányka és fiúcs
ka", "Falusi utca", "Országút".

Néhány viszonylagosan mélyebb képen és szobron kivül, rrivós
teehnikázások jegyében nyilt meg a "KUT" ezidei kiállítása is,
Amint irtam már egyszer a KUT-ról, az áll ma is rá: nem a mély,
ségük modern, új tisztázású a múlttal összehasonlitva, hanem az
eltévelyedésük vadabb, mondhatnánk: végzetesebb. Igy l'art pour
l'art modernség ez inkább, amit .Jntellektüellek'' egy-egy ötletből

építenek ki, féltehetségek pedig átvesznek és sematikusan csinál
nak, azzal az önámitással, hogy ez a ma művészete. Folytathatnánk
ezeket a gondolatokat és volna mit mondanunk egy-egy művészröl

is, de kevés a rendelkezésünkre bocsátott hely s azzal kell beér
nünk, hogy fölsoroljuk még azoknak a nevét, kik egy-két művük

kel a kiállítás értékeit adták : Barcsay I., Bartha László, Berény
R., Bernűtii A., Beck Edit, Borsos Mikl6s, Cobei B., Conrád Pál,
Dési Huber, Diener Dénes, Egry J., Elekfy J., Franck F., Gaddnyi
1., Gráber Margit, Halápy I., Hatvany F., Huszár 1.. Kerényi Má
ria, Karnis D., Maitioni Eszter, Márffy 6., Miháltz Pál, Mikus 8.,
Paizs Goebel, Redő F., Szabo Iván. Szobotka I., Sz6nyi I., Varga
O., Vedres Márk és Vili Tibor.

A "TAMÁS GALÉRIA" KIALLITASA

Biai Vöglein István a XIX-ik század új lendületű francia pikturá
jának azt a szellemi nivóját publikálja, amit Renoir, Deqas te
remtett meg. Képei színekben és kivágásban művésziek, látni raj
tuk, hogy szeretettel készítették őket, de ugyanakkor valami bátor
talanság is érződik mögülük. Ha vállaIná Biai Vöglein a mát, mű

vészetében a küzdelmet az Életért, hisszük, közelebb kerülne hos
zánk, máskép: maibb lenne, szókimondöbb. Mestereinek megvá
lasztása helyes irányérzékű intellektusról tanúskodik; ebből as
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"ízlésből", mint talajból, szent dolog a kinövekedés, amít várunk
tőle.

Képei közül négyet emelünk ki, mint olyat, ami elsősorban

reményt ad ily értelmű kibontakozás felé. ("Szolnoki park", "Mar
gitsziget ősszel", "Fátyolos portré", "Orgonák".) Vízfestményei
Toulouse Lautrec utánérzések; a technikai bravurosság dacára nem
egyebek szalonbeli szellemeskedéseknél.

A "MŰBARAT" KIALLITASA

Nagy Imre Iestöművész rézkarcokat, tussrajzokat, víz- és olajképe
ket állított ki, közel száz darabot. Legkiforrottabbnak olaj képeiben
látjuk; eszmeileg nem Illondható gazdagnak, de sok tekintetben
egészségesen egyszerű a művészete. Ami azt jelenti, hogy végle
ges hovatartozása még kérdéses: szeretheti az örökkévalókat majd,
de ugyanúgy el is vérezhet felületességeken. Ha nem elégszik meg
olcsó eredményekket. mai Krisatussal rokonszenvező magyarsága
azt a tartalmat kapja meg művészetéhez alapnak, ami nélkül igazi
nagyság lehetetlen.

Fény, szin és Iorma-problérnáí alábbi műveiben jutnak fel
legérdekesebben a jelenlegi belső nívójáíg: "öregasszonyfej", "Le
vétel a keresztről", "Tanulmányfej", "Korsós nő", "Kós Károly",
"Bánffy Miklós", "Gyilkos tó", "Zsögödi dombok", "Patak",.
"Zsögödi' szántóföldek".

A ,.MŰTEREM'" KIALLITASA

Büky Béla jóhiszemű a művészi keresésében; idealista, de erölte
tett programm] ával elébevág sokszor belső fejlődésének, azaz gá
tolja azt külsö meggondolásokkal. Amilyen érdekesek az ösztönö
sebb, az élmény melegét őrző dolgaí, ("Piros csendélet", "Kustán
bácsi", "Gyilkostó", "Sárga virágok") annyira idegenek, mesterkél
tek az erőltetett témájúak közülük. S ezek a dilettantizmustól alig
alig választódnak el.

Bábfigurái, melyeket mesejátékokhoz készített, művésziek.

Párnái közül, mint legszebbet, a "Júlia szép leány"-t említjük meg.

ElJsze András,
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