
KÉPZŐMŰVÉSZET
Újítás és hagyomány

Kétségtelen tény, az utóbbi esztendőkben az észtek festészete erős egyénisé-
gekkel gazdagodott, de még mindig a sokszorosított grafika áll az észt képző-
művészet első helyén. Ennek oka nem csupán a műfaj számos kiváló művelőjé-
nek tevékenységében keresendő. Hosszú fejlődés, tendenciózus oktatási és
szervező tevékenység, tudatos munka eredménye a mai állapot, amelynek jel-
lemzőit tömören úgy fogalmazhatnánk; az észt jelen sajátos valóságának, prob-
lémáinak a művészet nyelvén való interpretálása a műfaj legkorszerűbb tech-
nikai megoldásaival. Ebben benne van a régebbi és a legújabbkori művészeti
korszakok, irányzatok számunkra fontosnak tartott, azaz felhasználható ered-
ménye, mesterségbeli bravúrja, s a közvetlen elődök következetesen megharcolt,
sajátosan jellemző észt népisége. Ám ma már mást jelent az észt művészetben
is a népi-nemzeti értékek őrzése, áttételesebb, kevésbé konkrét fogalmazású,
mint még egy évtizeddel ezelőtt is volt. Egyre inkább mellőzik képzőművésze-
tükben a korábban oly közkedvelt etnografikus elemeket. Különösen a fiatalab-
bak hajlanak az általánosan érvényes, távolabbi körben is ható problémafelve-
tés, s ennek megfelelően az elvontabb képi jegyek felhasználása felé. S míg a
népi motívumokat jobbára az iparművészet, bőrművesség, falikárpit őrzi, a gra-
fika műfaja gondolatiságában és összességében mutat fel határozott észt arcu-
latot. Ez utóbbinak pedig egyik legjellemzőbb vonása magas szinten előadott
közléstartamában rejlik. Ezt úgy is fogalmazhatnánk, hogy a legtöbb grafikai
lapnak komoly problematikája, gondolatainkat, érzelmeinket megmozgató hatása
van. A művészek érezhetően csak akkor ülnek munkaasztaluk mellé, ha vala-
miről feltétlenül beszélniük szükséges, ha jelentős mondandójuk van. Az észt
grafikusok általában nem készítenek több munkát évi négy, öt lapnál. Emellett
illusztrációkat, kisgrafikákat adnak kezükből, sőt igen gyakori, hogy más műfaj
területére is kirándulnak. De a nagy lapok száma nem sok. S hogy ezt a művek
kiérleléséhez, sokszor hosszadalmas megmunkálásához, formálásához szükséges
ráfordítási időt nyugodt körülmények között tartani tudják, az állam kielégítő
ellenértékű vásárlásokkal biztosítja. A jó szervezés, ami művészeti-oktatási
rendszerükben, a művészek munkájának, a sokszorosított műtárgyak előállí-
tásának centralizálásában, az értékesítésben is megnyilvánul, egyik feltétele az
összességében jó grafikai tevékenységüknek.

Már az észt képzőművészet kezdeteinél olyan kiváló egyéniségeket találunk,
mint Kristjan RAUD, az észt rajzművészet megteremtője, vagy a nemzetközi
hírnevű Eduárd VIIRALT. A jelenkori észt grafika legidősebb képviselője Evald
OKAS, a főiskola tanára, Lenin-díjas, a Szovjetunió Népművésze. Alkotásain
keresztül nemcsak az észt ünnepeket, hétköznapokat, a népviseletet ismerjük
meg, de útirajzaiból más országok jellegzetességeit is. Szintén a főiskola ta-
nára, bár jóval fiatalabb Alleks KÜTT. Témáit különféle sorozatban bontja ki,
amelyek az emberek egymás közti, a különféle gépekkel kialakult kapcsolataitól,
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az ember és a természet viszonyától a tallinni öböl szépségéig terjed. A művész
a legreagensebb alkotók egyike. Szolnok 900 éves jubileumára a testvérvárosi
kapcsolat jegyében két emléklapot készített.

Vive TOLLI az észt grafikusok egyik legerősebb és leglíraibb egyénisége.
Vegyes technikájú lapjai az észt tájak, legendák, mesék költői átfogalmazásai.
A fiatalabb generáció népesebb gárdája alkotja azt a gerincet, amely ma az észt
sokszorosított grafika világhírét jelenti. Végtelen tág variációjú fogalmazás,
humánus, súlyos gondolatvilágú problematika és magasfokú mesterségbeli kidol-
gozás nyújtják lapjaik szuggesztív élményét. Herald EELMA munkáit hosszú
ideig láthatták a Damjanich Múzeum látogatói. Nagyméretű ceruzarajzai vissza-
állították a puszta rajz Rembrandt óta veszendő hitelét, bizonyították, hogy va-
lójában egy szál ceruzával minden elmondható. Briliáns kivitelezésű linóleum-
metszeteinek témái szinte a legszélesebb skálán mozognak: az egyén problémái-
tól a világ egészét érintő gondolatokig.

Különös világ Kaljo PÖLLU-é. Végtelen finom fekete-fehér átmenetekkel
modellált metszetein ősi finnugor szokásokat, babonákat kutat. Tudományos
igénnyel összegyűjtött adatait képein a régmúlt misztikus természetközelsége,
bizonytalan félelmei állatoktól, idegen törzsektől, természeti csapásoktól szinte
legendaszerűvé teszik. Ismét más hatásoktól izgalmas Peeter ULAS művészete.
Legfrisebb munkáinak különös perspektívái, figurái talán leginkább a fantasz-
tikum körébe vonhatók. Részletgazdagsága, a formákban, a fekete-fehérekben
rejlő ellentétei, a rendkívül gazdag bár jószerével ismeretlen növényi és állat-
világa borzongással vegyes hatásukban felejthetetlenek. Concordia KLAR-t
utóbb szintén a múlt nyűgözi. Motívumaiban ősi észt díszítményeket elevenít,
karcsú leányalakjai kezébe régi népi hangszereket ad. Henno ARRAK líraibb,
talán kicsit nosztalgikusabb is. Számára sem közömbös a múlt kincsesháza, de
az ő fantáziáját inkább egy-egy eldobott, megrongálódott tárgy, valahonnan
előkerülő régi kép, virág, játékszer indítja.

Az 1964-ben ANK néven bemutatkozott művészcsoport az észt grafika ma
már izmos ága. Jüri ARRAK szintén nem ismeretlen Szolnokon, önálló kiállítása
mellett a Nemzeti Étterem Tallinn termének nagyméretű pannója is őrzi különös
ízű tehetségét. Festő, grafikus, ötvös —• de rendszeresen illusztrál, sőt ő maga

38



is írt már saját rajzaival szemléltetett mesekönyvet. Az észt grafika egyik leg-
alapvetőbb ismérve, hogy még elvétve sem találunk hasonló stílusban fogant
munkákat, egymással formailag kapcsolatba hozható művészeket. A legfiatalab-
bak, Tönis VINT, Urmas PLOOMIPUU, Vello VINN más és más formációt,
kompozíciós rendet alakítottak ki maguk számára. S bár többször előfordul,
hogy egy-egy közérdekű témát, például a levegőszennyeződés, a növényzet hiá-
nyának kérdését, a két világrend ellentétének problémáját egymás után felvetik
— a megoldás stiláris része mindig más és más, jellemző az alkotó művészre.

Három évtized művészi útja jelentős eredményeket hozott, az észt sokszo-
rosított grafika egy erősen népi alapozottságú, tematikájú és formakincsű indu-
lástól eljutott a mai általánosabban érvényes, elvontabb problémafelvetés izgal-
mas művészi összegzéséig. S tette ezt úgy, hogy a sajátosan észt vonás megőrizve
megmaradt.

EGRI MÁRIA

Bensőséges üzenet:
az észt ex libris
A Szovjetunió nemcsak a világ könyvkiadásában jár élen, hanem a nyomtatott
könyv szeretetéhez, megőrzéséhez kapcsolódó intim grafikai műfaj, az ex libris
kultúra területén is az elsők között szerepel. A fiatal szovjet államban a művészi
könyvjegyek száma a húszas évek elején kezdett el rohamosan növekedni. A
Nagy Októberi Szocialista Forradalom után beállt változások — az analfabétiz-
mus felszámolása, a könyvkiadás rendkívüli ütemű fejlődése, a köz- és magán-
könyvtárak számának növekedése — kellő háttérül szolgált az ex libris művészet
fejlődésének is. E nem különösebben látványos, de nagy példányszámban sokszo-
rosított, a gyűjtők cseréi során terjesztett és ezért egyik legdemokratikusabb
eredeti művészeti alkotások készítésére grafikusnemzedékek legjobbjai vállal-
koztak és vállalkoznak. Mindehhez hozzájárult, hogy az ex libris kultúra és
gyűjtőélet Szovjetunióban élvezi a legnagyobb állami támogatást. Amíg a vilá-
gon mindenütt amatőr egyesületek, klubok jelentetnek meg kis példányszámú,
bibliofil kisgrafikai kiadványokat, addig Szovjetunióban a művészeti könyvki-
adók adják ki az ex libris kiállítások katalógusait, eredeti metszeteket tartalmazó
mappákat, gyakran 10 000 példányos kiadásokban. (Pl. 1971-ben E. N. MINAJEV
500 szovjet ex librist bemutató monográfiája 40 000 példányban jelent meg.)
A Szovjet Tudományos Akadémia Gorkijról elnevezett intézete külön szakosz-
tályba foglalja össze a gyűjtőket, ez az intézet rendezi meg évről évre Lenin-
grádban a szovjet ex libris bemutatóját. E kiállításokon a Szovjetunió népeinek
legjobb művészei vesznek részt, közöttük nagyszámú észt grafikus, hírt adva
az Észt SZSZK könyvkultúrájáról, ex libris művészetének bibliofil és művészi
értékéről. Az észt kisgrafikák hamarosan népszerűek lettek a szovjet és külföldi
gyűjtők körében egyaránt. Hozzájárult ehhez a nemrég elhunyt kiváló tallinni
művészeti író és gyűjtő, Paul AMBUR által 1962-ben Moszkvában rendezett észt
kiállítás, amely 36 művész 500 könyvjegyét mutatta be. Az észt grafikusok hazai
sikereit rövidesen követték a külföldi elismerések is. Ex libriseik ma már minden
jelentős nemzetközi kiállításon ott találhatóak. Sikereiket mi sem bizonyítja
jobban, hogy az idei, 1977. évi malborki Nemzetközi Ex Libris Biennálén szereplő
14 szovjet művész között 6 észt grafikus lapjait tekinthették meg a látogatók.
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