
Észt Grafikai és Iparművészeti Kiállítás

Az észt művészet az utolsó éveik folyamán sok ízben volt látható a Szovjetunió
területén, valamint külföldön szervezett kiállításokon. 1966-ban Moszkvában nagy
szovjet észt művészeti kiállítás szerepelt, Csehszlovákiában, Romániában, Mongóliá-
ban és Irkutszkban észt iparművészeti kiállítások voltak. Grafikai kiállításaink Bu-
harában, Bratszkban, Irkutsakban és Angarszkban kerültek bemutatásra. Skandiná-
viában, Japánban, Csehszlovákiában és a Velencei Biennalén rendezett szovjet ki-
állításokon számos szovjet észt művész munkái is láthatók voltak.

Az idén Helsinkiben nyitottak szovjet észt grafikai kiállítást; iparművészetün-
ket viszont Jugoszlávia városaiban mutatták be. Az „Expo—67" világkiállításon se
hiányoztak művészeink alkotásai.

Magyar barátaink számára grafikai- könyvillusztrációkból, ex librisekből és
bőrdíszítésekből állítottuk össze kiállításunkat. Ez nem véletlenség. Grafikánk és

Szigeti László, Szolnok Városi Tanács V. B. elnökhelyettese megnyitja a kiállítást
a szolnoki múzeumban
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iparművészetünk számos külföldi kiállításon különösen meleg fogadtatásban ré-
szesült. Ezeket a művészeti ágakat a legkorszerűbb, nemzeti jellegzetességünket
legnyíltabban tükröző művészeti ágaknak tartják. A mi formanyelvünk összefogja
az észt művészet korábbi hagyományait és több generáció folyamán fejlődött ma-
gas professzionális kultúrán alapul.

Az észt sokszorosított grafika kezdetét az 1800nas évek elején a Tartui Egye-
temnél alapított rajziskolánál találhatjuk. Sokszorosított grafikánk az 1920-as
években új, jelentős fejlődésen ment keresztül. Európa szerte ismert grafikusmű-
vészünktől — Viiralt Eduárdtól kezdve az észt grafikát az összes hagyományos
technikák felhasználása, folyamatos kísérletezése és új kifejezési lehetőségek fá-
radhatatlan keresése jellemzi. Gyakran kombinálják a sokféle maratási módszereket.
Nálunk a kis méretű grafika is gyakori: igényes művészi színvonalú lapok gra-
tulációkkal, és különösen az „ex librisek"- Ezeknek népszerűségét az is növeli,
hogy köztársaságunkban egy lakóra számított könyveladás legmagasabb az egész
Szovjetunióban.

Grafika az Észt Szovjetköztársaságbón a legelterjedtebb, a lakosság széles kö-
rei által elérhető s ezért valóban népi művészeti ág. Ezt a népszerűségét a hazai
művészeti szalonok évenkénti forgalma is bizonyítja; a grafikai lapok ajándéko-
zása ünnepélyes napok alkalmával szép hagyományunkká vált.

A szovjet észt grafika mostani fejlődési fokán igen sok sajátos arcú mesterrel
rendelkezik. Témáik köre igen széles — a ma ábrázolása mellett művészeinknek
az észt történelem emlékei, Tallinn ősi városrészei is adnak inspirációt. Az alko-
tások jelentős része utazási élmények, benyomások alapján született.

Kaljo R. fa- és linóleummetszetein a precíz rajz és klasszikus, érthető forma-
nyelv közvetlen kapcsolatban állnak a háborúelőtti jó színvonalú magasnyomás-
sa. Kaljo R. egyúttal egyik legnépszerűbb könyvillusztrátorunk és az ex librisek
kedvelt alkotója-

Okas Evald akadémikus rendkívül praduktív művészünk; mind a festészet,
mind a grafika terén tevékenykedik. Alkotásai közül igen fontos számos sorozata,
melyek a Nagy Honvédő Háborúról, új építkezésekről, Leninről, a múlt századi
észt parasztfelkelésről — a Mahtrai háborúról, nemzeti eposzunkról a „Kalevi-
poeg"-ről szólnak. Külföldi utazásai sok alkotásának szolgáltatták anyagát. Szá-
mos grafikai ciklusa az olaszországi, japáni, párizsi és hollandiai útjairól származik.
Ezeken a lapokon a művész megcsodálja a színes, némelykor exotikus népi típu-
sokat, építészeti műemlékeket. Emellett éles riporterszemét nem karülik el a szo-
ciális ellentétek sem.

Üj villamoserőművek és gyárak építésének szentelt nagy sorozatában Okas
egymásbafonódó geometriai ritmusokkal tudja az építőmunka feszültségét és
pátoszát kifejezni. Okas legkedveltebb technikája az akvatinta és rézkarc, sokszor
egymással kombinálva. Okas ex librisei virtuóz rajzképességéről adnak tanú-
bizonyságot.

Torn Ilmar 1959-ben keltette fel művészbarátaink figyelmét. Akkor készült el
szimbolikus általánosításra törekvő linóleummetszete: „A halász kezei". Zord
borókabokros és kövestalajú Saaremaa szigetünk és az ottani halászok élete
még később is kínált hálás anyagot Torn Ilmarnak. Torn grafikai alkotásaiban a
természet és az ember szétválaszthatatlanok- A művész nagy, goromba fehér-
fekete felületeket állít egymással szembe. Az utóbbi időben Torn inkább lírai
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Tolli Vive: Illusztráció Annisti A. gyűjteményéhez: „A mesemondó Mari"
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hangulatú lapokat alkot, kontrasztos nagyvonalúság helyett dekoratív síkszerű,
nyugodtabb és részletesebb íormakifejezés jelentkezik nála.

1966 elején Moszkvában rendezett beszámoló kiállításon a grafikusok közül
Tolli Vive szerepelt legsikeresebben. A múlt évi Velencei Biennalén a szovjet ki-
állítási pavilonban is kiemelték fiatal művésznőnk alkotásait. Lapjai árnyalatdús
és változatos faktúráját az összes maratási technikák kombinálásával éri el. Tolli
Vive művészete mélyen emocionális, de emellett mindig északian visszatartó és
diszkrét. Műveiben ritkán találunk viharos érzelmeket, lendületes mozgást és
expresszív formanyelvet.

Harmonikus intim világ nyílik a mezők és régi városrészeket ábrázoló képein,
a kertész csendes örömeiről szóló három, grafikai lapján, Anna Haava és Vasrandi
Debora versgyűjteményeinek illusztrációiban- Gyakran találunk Tolli Vive lc,pjain
mozdulatlanul elgondolkodó, magábamerült embereket. A művészhez közelállók a
legendák, népi költemények, a mesék világa (illusztrációk Annistó A. „A mese-
mondó Mari" című könyvéhez). Tolli Vive tolmácsolása a meséket a valószerűség,
a valóságot pedig mesebeli, romantikus árnyalatok látyolába burkolja.

Keerend Avo kizárólag linoleummetszeitel foglalkozik. Szakadatlanul kísérle-
tezve egyre újabb fakturahatásokat és rafinált színösszetételeket keres. A linó-
leummetszet dekoratív lehetőségei kihasználásának változatosságában és a met-
szésmódok sokféleségében nincs hozzá hasonló észt művészünk. Intenzív kísérle-
tezés terén Keerend Avora Soans Olev hasonlít, aki hagyományos rézkarctechnika
után nagyon különféle tartalmú és dekoratív irányzatú műveket hozott létre.

A szovjet észt grafika életerejét és nagy fejlődési potenciálját az a tény is
bizonyítja, hogy kiállításainkon inkább az utolsó 5—10 év folyamán feltűnt fiatal
művészek adják a hangot. Ezek a művészek egyre koncentráltabb kifejezési esz-
közök, általánosított tartalmi megoldások és asszociatív ábrák felé töreikszenek.
Alig tíz évvel ezelőtt végezték el a Tallinni Művészeti Intézetet Tolli Vive, Eelma
Héráid, Ülas Peeter, Tihemets Evi, Laretei Heldur, mégis már mindannyian sajá-
tosarcú mesterekké formálódtak- Tihemets Evi színes grafikánk egyik legkitartóbb
képviselője. Eelma H., Ulas P., Laretei H. kezdetben hasonló törekvésű művészek
ma már mélyen egyéni jellegű alkotásokkal örvendeztetik meg közönségüket. La-
retei Heldur az expresszívebb irányt képviseli. Eelma Herold szőnyegként sík-
szerű dekoratív lapok mellett több lírai és gondolati tartalommal rendelkező mű-
vet alkotott Egyre komplikáltabb és feltételesebb Ulas Peeter alkotási igyekvése.
Műveinek eszméje mindig tágabb a témánál.

Az utóbbi években az észt szovjet grafika több sokatígérő fiatal művésszel
gazdagodott. Palm Jűri, Veeber Renaldo, Arrak Henno, Eelma önneleid, Klar Con-
cordia, Pöllu Kalju és még másakról van szó-

Köztársaságunk művészetében az iparművészet figyelemre méltó helyet foglal
el. Nagy az igény az észt keramikusok, textilművészeink, ötvöseink és bőrdíszí-
tőink munkái iránt. A kiállításon bemutatott válogatott anyag feladata az, hogy
bőrdíszítésünk jellegéről és eredményeiről tájékoztatást adjon. Ez a művészeti
águnk nemcsak az észt iparművészet általános irányát tükrözi, hanem másutt
nem ismétlődő nemzeti specifikus látványosság is.

Vannak adataink, melyek szerint az első bőrkötés Észtországban már a XIII.
századból származik. Az azóta eltelt évek során is foglalkoztak bőrdíszítéssel, de
a folyamatos hagyományokra alapuló észt bőrdíszítés az 1920-as évekből szárma-
zik. A háború előtti évek idején a legnagyobb elismerést Táska Eduárd könyvköt':)
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Laretei Heldur: Rekviem
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műhelye nyerte — az 1937. évi világkiállításon a „Grand Prix"-t. Közvetlenül a
háború előtt Adamson-Eric frissítette bőrdíszítésünket élénk színekkel, népmű-
vészetünkre jellemző rátétes síkszerű díszítésekkel-

Az észt bőrdíszítés alapjában a felületeket dekoráló művészetté alakult. Bőr-
metszet, bőrplasztika és batik technikával díszítik a bőrkötéseiket, könyvburkola-
tokat, albumoífat, díszokleveleket, ékszerdobozokat, dobozokat, fényképek, hangle-
mezek, kézimunkaeszközök tárolására. A munkák legnagyobb része egyedi vagy
igen kisszámú példányban készül. Nagyobb tömegű ipari gyártással kerülnek az
üzletekbe pénztárcák, cigaretta tartók, fésűtokok.

A bőrdíszítés terén is számos különböző arculatú művészünk tevékenykedik,
bár a bőr specifikus tulajdonságai viszonylag szűkebb díszítési lehetőségeket
nyújtanak a többi iparművészeti ágaknál. Általánosított síkszerű díszítés, a bőr
felületi bájának megóvása intenzív használatának dacára — ezek olyan specifikus
követelmények, melyek a művészt bizonyos határok közé szorítják. A színek, a
faktúrák variálása mégis sok lehetőséget ad. Geometriai alakzatok mellett az észt
népművészet serkenti bőrdíszítőinket- Az észt bőrdíszítés Kapcsolatban áll mind
a korszerű dekoratívművészettel, mind az észt paraszttextil és fafaragás motí-
vumaival.

Művészeink jelentős része lemond az úgynevezett „képistílusról" (Lehis A.,
Reemets E., Külv E.) Munkáikban az ábrázoló elemeiket inkább asszociációk kelté-
sének céljából használják. Általános az egyszerűség, az igyekvés nem bőbeszé-
dűnek lenni (Voss E., Tomberg B. és mások). Lehis A. műveiben gyakori a lírai
hangulat. Reemets E. sajátossága részben a népi humor, Külv E. azonban epikai,
monumentális jellegű alkotások készítője. Bőrdíszítésünk ma már gyakran be-
hatol az initerieurművészet területére is, — segítségével a helyiségekben tisztán
dekoratív formákat és tetszetős színhangsúlyokst nyernek.

Nemzeti sajátossága, originális technikája és korszerű művészeti színvona'a
egyre növekvő népszerűséget kölcsönöz bőrdíszítésünknek.

Kiállításunkat köszönetünkként küldjük az idén tavasszal Tallinnban szerepelt
Szolnoki Művésztelep kiállításáért. Kívánjuk, hogy a kölcsönös művészeti érdeklő-
dés Szolnok és Tallinn között jövőben egyre mélyebb legyen és a baráti városain-
kat még közelebb hozza egymáshoz.

Jűri Keevallik
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Patune Minni: Vendégkönyv: „Fenyők és a Hold"
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