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BERKI VIOLA

"Berki Viola festészetében nagyon sok a
líra. nagyon sok a filozofikus gondolat
és npgyon sok a dekorativitásra való haj
lam." (Székely András: Berki Viola ki-o
állítása a Derkovits-teremben, Képzöművé

szeti Almanach 2., 1970.)
"SzeretemBerki Violát, képeiért és hí
téért, küszködéséért és jóságáért, embersé
géért •••" (ízes Mihály: Berki Viola cso
dái, Müvészet, 1970 decemberi szám)

Az 1932-ben Kískunhalason született
Berki Viola - Thorma Jánosnak, a
nagybányai művésztelep alapító tagjá
nak unokahúga - a budapesti Képző

és Iparművészeti Gimnáziumban, majd
a Képzőművészeti Főiskolán végezte ta
nulmányait; Barcsay Jenő és Főnyi Gé
za voltak a mesterei. Főiskolai stúdíu
mait - rajta kívül álló okoknál fogva
- 1954-ben meg kellett hogy szakítsa,
egy ideig fizikai munkás volt. Főiskolai

végbízonyítványát 1958-ban kapta meg.
(Festőművész-díplomát nem szerzett,
ilyennel míndmáíg nem rendelkezik.)
Tanulmányúton járt a Szovjetunióban,
Jugoszláviában, Nyugat-Németországban
és Olaszországban.

Első önálló tárlata 1965-ben volt a
Mednyánszky-teremben; az. országos
nyilvánosságot 1969-es Derkovits-terem
beli kamarakiállítása hozta meg számá
ra. Képei közül több a Nemzeti Galéria,
a pécsi Janus Pannonius Múzeum, a
szentendrei Ferenczy Károly Múzeum, a
szolnoki Damjanich János Múzeum és
a kiskunhalasí Thorma János Múzeum
gyűjteményébe került. A török kort
megelevenítő - költészettel, játékosság
gal teli - mozaik-kompozíciója a bu
dai Tárnok utcai általános iskolát dí
szíti, az 1971. évi vadászati világkiállt
tás alkalmából pedig a Művelődésügyí

Minisztérium felkérésére egy nagyobb
méretű táblaképet készített; címe és
témája: "Régi magyar vadászat".

Kitüntetésben, díjban eddig még nem
részesült, viszont több szép cikk íródott
róla, Juhász Ferenc, Perneczky Géza,
Solymár István, Hegyi Béla, Rózsa Gyu
la, Kiss Akos, Székely András, Izes Mi
hály és mások tollából.
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A fenti szűkszavú életrajzi tájékoz
tatáshoz a művész - akire egyáltalá
ban nem jellemző a női nemnek tulaj
donított bőbeszédűség - még két mon
datot. fűzött hozzá: "Életem meglehető
sen eseménytelen, a munka jegyében
telik. Művészí kibontakozásom szem
pontjából igen sokat köszönhetek Kor
niss Dezsőnek és a szentendrei mílíő

nek, valamint Gross Arnold kollégám
nak."

Elég néhány percet éltöltenünk Ber
ki Viola munkái ("Szentendre", "Helász",
"Régi orosz város", "Templom vihar
ban", "Kolostorkert", "Konkvisztádor",
"Szent Kleofás", "Adám és Éva", "Kun
László", "Hunor és Magyar", "A prófé
ta", "Szökőkút", "Káin és Abel", "Az
Embernek Fia", "Márciusi ifjú", "Új
korszak születése", "Adonisz feltámadá
sa", "Cantata Profana" stb.) között, hogy
átjárja és hatalmába kerítse a szem
lélőt e piktúra varázsos atmoszférá
ja, bája, mitikus és egzotikus hangu
lata, szín-, forma- és szirnbólum-gaz
dagsága, a művész el nem apadó mesé
lőkedve, mesterkéletlen naivitása, egyes
modern, iskolák hermetizmusával, arisz
tokratizmusával szembeni közérthetőség

re törekvése, a középkorí miniátorokra,
az orosz és bizánci ikonfestőkre, a XIV.
századi umbriai és toszkánai mesterek
re vagy a Vámos Rousseau-ra emlékez
tető gyöngéd, átszellemült festői elő

adása ...
Egyéni arculatú, hiteles, a maga útját

járó művész, munkássága mai festé
szetünkben mégsem egészen társtalan:
Szabó Vladimir; Pekáry István, Bolmá
nyi Ferenc, Anna Margit, Gross Arnold
és Galambos' Tamás a lelki rokonai ...
Mindegyikük művészetében sok a ro
mantikus vonás, ezt azonban hiba len
ne avítt, anakronisztikus attitűdnek,

munkásságuk tehertételének tekinteni,
hiszen - mint Benedek Marcell írja
E. T. A. Hoffmannról szóló tanulmá
nyában - "az emberi lélekben élő és
kifejezést kereső romantika nem kez
dődött. és nem végződött soha ..."

Az epikus, narratív elemek is jellem
zőek e művészek kifejezésmódjára, min
dig megmaradnak azonban aJ festői köz
lés határain belül, - nem tévesztve
szem elől Maurice Denisszavait: "A
kép ábrázolhat csatalovat, női aktot vagy
valamiféle történetet, mindenekelőtt

azonban sík felület, amelyet meghatáro
zott rendben elhelyezett színek együt
tese fed be."



Berki Viola: K eresz t fán



Be rki Viola : Petőfi emléke



Ferenczy Béni - Medgyessyvel fog
la lko zó írásában - m egkísérli m egha
tározn i "a kivá ló művészi életmű is
mé rv eit" . Nagy szobr ászunk szerint elő

ször is a rn űv é sz alkotása i k özot t fenn
á lló szerves kapcsolat, a m űveket össze
fűző és azo kbó l su gárzó "erős, hatásos
» én -s" , tehát az egység, m ásods zor a kva
litás, harmadszor "a témák megválas z
tásá ban és elk ép zelés éb en m egnyilvánu
ló em beri em elkedettség, humánum" te
sz i j elen tőssé, időtállóvá egy festő,

sz ob rá sz, vagy grafikus munk áss ág át . . .
Be rki Viola művészete - a ligha kéts é
ges - e k r it ér ium ok mindegyikének
maradéktalanul m egfelel.

A Vigilia 1970. évi márciusi szá má
ba n m egjel ent nyil atkozat ában e Berki
Viola ez t m on dotta : "Azt szeretném ,
hogy az em berek - ha a képeimre
néznek - ör üljenek és m egtisztulia
nak." A művészet iránt fogékony em
ber ek va lóban ör ülne k, ha találkozn ak
e dús k é pzelőerejű. auto nó m vi lá g ú,
harmonikus és optim isz ti kus szemléletű

festő szugges ztív lá tomás a ival, amelyek
kö zelebb hozzák őket - bennünket 
a lelk i m egtisztuláshoz. Ennél többet
egy művész nem adhat embertársainak,
közöns égének , . . DÉVÉNYI IVA N


