
Szolnoki Téli Tárlat — 1965

A szolnoki művésztelep és a
Szolnok megyei képzőművészek
1965. december 5-én nyitották meg
az évenként megrendezendő Téli
Tárlatot a szolnoki múzeum föld-
szinti termeiben. A művészetked-
velő közönség zsúfolásig megtöl-
tötte az öt kiállítótermet, hogy
meghallgassa Fodor Mihálynak, a
Megyei Tanács V. B. elnökének
megnyitó szavait.

S mielőtt a Téli Tárlat anyagá-
nak ismertetéséhez fognánk, érde-
mes egy pillanatig megállni a ki-
állítások közönségsikerénél. Évek
hosszú során eljutottunk odáig,
hogy a tárlatok megnyitása ese-
ménynek számít. Meleg, ünnepi
hangulat jellemzi a kiállításnyitá-
sokat, ahol a megnyitó szavak
elhangzása után még órákig ott-
marad a közönség beszélgetve a
művészekkel. Változatos, hosszan-
tartó viták alakulnak ki az alko-
tók és a műélvezők között. Izgal-
mas, érdekes mindig a premier.
Ilyenkor dől el, hogy léptek-e elő-
re művészeink. Lázba hozták-e a
műélvezőket, vagy csak a megszo-
kott teljesítményt nyújtották.

De érdekesek a megnyitó per-
cei, órái azért is, mert a kialakult
viták hasznosak a látogatóknak

Gácsi Mihály: Katalógus cfmlapterv
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és szükségesek a művészeknek.
Itt ugyanis a hagyomány és kor-
szerűség), vagy a szocialista realiz-
musról szóló vitának nemcsak el-
méleti kérdései kerülnek terítékre,
hanem ezeket a gyakorlat, a konk-
rét megvalósulás szemszögéből is
tárgyalják. S ezek a viták sokszor
a Téli Tárlat hideg termeit is
megforrósítják.

Vegyük sorra a Téli Tárlat
eredményeit. S itt a szobrokról
kell szólnunk először. Sok és jó
szobor került bemutatásra: meg-
bízásos munkák és kisplasztikák.
Simon Ferenc rézdomborításos
emlékműve a pozitív és negatív
formák szerencsés váltakozásával
sikerült kompozíció. A tartalom és
a forma szerencsés egységet képez
ennél a tervnél. Alkalmas na-
gyobb, esetleg monumentális mé-
retben történő megvalósításra is.
A szarvasi művelődési házra ke-
rült 5 domborművének i x i méte-
res gipsz-eredeteit is nagy elisme-
rés fogadta. A mezőgazdaság, a
művészet és a tudomány (ennek
fényképe a címlapon látható) ne-
mesen egyszerű megfogalmazása
között a dekoratíven megoldott
szarvas- és páva-figura ritmusos
kapcsolatot alkot és teszi az öt
domborművet szerves egésszé.
Nagy István a Kazincbarcikára
került ját-szó mackóinak zárt, kő-
szerű, de játékos kompozíciójával
váltott ki elismerést. Ólomból
készült kisplasztikái finoman kom-
ponált, anyagszerű alkotások.
Szabó Lás~ló portréi közül külö-
nösen a márványból faragott „Fe-
leségem" című szobor kasszikusan
érlelt, szép alkotási, amely sikerrel
szerepelt a Szegedi Országos Tár-
laton is. De a többi portré is

Chiovini Ferenc: Palotást híd
Meggyes László: Vihar után
Mészáros Lajos: Alföld
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karakteres, a fő vonásokat tükrö-
ző, míves alkotás. Papi Lajos a
kőtömbök enyhe megmunkálásá-
val sejtteti elő a szobrait a kő
vagy a márvány anyagából.

A festők alkotásai számuk és a
témák változatos sokfélesége miatt
a kiállítás döntő részét alkotják.
Nincs elegendő helyünk arra,
hogy minden festményt részlete-
sen elemezzünk, értékeljünk és
csak summázva állapíthatjuk meg,
hogy festőink jelen bemutatkozása
egészséges, emberközeli, a hagyo-
mányos és a modern szerencsés
ötvözete. Néhány évvel ezelőtt
tűnt fel a Téli Tárlaton az, hogy
festőink sajátosan egyéni, hangu-
latú, lírai, drámai vagy inkább
epikus ihletésű festményei erősen
különböznek egymástól vérmér-
séklet, felfogás, komponálás,
megoldás ekintetében, de összes-
ségükben mégis valami szerencsés
összhangot képeznek. Jól megfi-
gyelhető ez a mostani tárlaton is.

Baranya Sándor erőteljes, szen-
vedélyes drámaisága a „Kinyílt
tulipán" című képén mutatkozik
legjobban, herényi Ferenc konst-
ruktív szerkesztésű, színekkel szé-
pen összehangolt képei közül a
„Vörös ház" érdemel említést.
Bokros László egyetlen, erősen
grafikus megoldású, konstruktív
olaj képpel szerepel. Chiovini Fe-
renc „Palotási híd" című festmé-
nye a témából adódó konstruktív
szerkezetű témát szerencsésen öt-
vözi árnyalatokban gazdag szín-
világgal. Fazekas Magda „Meren-
gő" című portréja jól megfogott
emberábrázolás. Gácsi Mihály
„Vízpart" című képe kevés szín-
nel megoldott grafikus tabáni
részlet. Meggyes László „Vihar

Baranyő Sándor: Tisza Szálló
Bokros László: Parasztudvar
Gácsi Mihály: Zenészek
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után"-ja hangulati elemekben gaz-
dagj, pasztózusan megfestett nagy-
szerű alkotás. Mészáros Lajos
színgazdag, nagyolt „Alföldje"
figyelemre méltó. Palics József
„Öregasszony" című festménye
reális emberközelségével, kevés
színnel, jól megoldott festőiségé-
vel hat. Sáros András és Vuics
István jászsági tájai szép lírai al-
kotások.

A grafikai alkotások viszonylag
kis számát ellensúlyozza Gácsi
Mihály „Zenészek" című linómet-
szetének nagyszerűsége. A sajátos
„Gácsi-groteszk látás és humor"
remek darabja ez a négy figurás
kompozíció.

A Téli Tárlat megnyitására 32
oldalas katalógus készült, gazda-
gon illusztrálva. Nívós kiállítása
a Szolnoki Nyomda jó munkáját
dicséri.

A kiállítás sikerére jellemző az
a tény, hogy a Szolnok Megyei
Tanács V. B. és a járási tanácsok
a tárlaton bemutatott festmények
legnagyobb részét megvásárolták.
S érdemes ezt - mint példamutató
művészetpártolást - megemlíteni,
mert évek óta már ez is hagyo-
mánnyá vált.

Szükséges még szólni arról is,
hogy a Téli Tárlat anyaga - a na-
gyobb szobrok kivételével - a
kecskeméti múzeumban is bemu-
tatásra került. Ezzel Bács-Kiskun
és Szolnok megye művészei, taná-
csai és múzeumai között olyan
kulturális kapcsolat indult meg,
amely termékenyítőleg hat a Kö-
zép-Alföld kulturális-művészi fej-
lődésére.

KAPOSVÁRI GYULA

Sáros András: Jászberényi utca
Simon Ferenc: Emlékműterv
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