
MŰVÉSZET
Berényi Ferenc Munkácsy-
és SZOT-díjas festőművész

Dévaványán született 1927-ben. 1953-ban fejezte be tanulmányait a Képzőmű-
vészeti Főiskolán Domanovszky Endre és Barcsay Jenő növendékeként. 1953—
1957 között rajztanárként dolgozott Budapesten. 1961-től három éven át Derko-
vits-ösztöndíjas volt. 1962-ban költözött vissza Szolnokra, ahol gyermek- és
ifjúkorát töltötte, s azóta a Szolnoki Művésztelepen dolgozik. 1965—1968 között
a Magyar Képzőművészek Szövetsége Közép-magyarországi Területi Szerveze-
tének művészeti titkára volt. Berényi Ferenc munkái a szolnoki kolónia csopor-
tos kül- és belföldi kiállításain és a jelentősebb országos tárlatokon rendszere-
sen bemutatásra kerülnek. így pl.: Tallinnban, Párizsban, Drezdában, Szófiában
bemutatott kollekciókban, valamint a Szolnoki Művésztelep jubiláris budapesti
és szolnoki bemutatóin (1961., 1966., 1977.) szerepelt jelentősebb anyaggal. 1967-
ben Budapesten az Ernst Múzeumban, 1968-ban Szolnokon és Hódmezővásár-
helyen volt gyűjteményes kiállítása, 1966-ban SZOT-díjat kapott. 1968-ban
pedig Munkácsy-díjjal tüntették ki. 1971-ben a Szakszervezetek Szolnok megyei
Tanácsa művészeti díját kapta. 1975-ben elnyerte az I. Szolnoki Festészeti Tri-
ennálé I. díját. 1975-ben megkapta a Szocialista Kultúráért kitüntetést, 1977-
ben pedig Szolnok megye Tanácsa Művészeti Díját.

Berényi Ferenc realista művész, aki festészetében szerencsésen ötvözte az
alföldi piktúra hagyományainak plebejus szenvedélyességét a konstruktivizmus
lényegi összefüggéseket feltáró művészetével, s e kettő ötvözetéből új, sajátos
művészi minőséget hozott létre.

Az Alföld optikai viszonyainak a festészetbe való átültetése méginkább ki-
emeli Berényi művészetének emberközpontúságát. Ugyanis az Alföldön az em-
ber nem tájélénkítő alak, hanem az előteret uralja, amint erőteljes foltot hasít
az égbe, míg a horizont szinte a talpánál terül el. Ebben a művészi kifejezésben
az ember ember a természetben, s nem pusztán L'art pour l'art-os színfolt. A
pusztán álló ember alakja — közelről — megdöbbentően hatalmassá tud nőni,
míg a bokorerdők, tanyák csupán csizmája sarkánál lapulnak meg. Ebből a
pusztai perspektívából fejlesztette ki Berényi saját monumentális stílusát.

Berényi Ferenc festészetében az ember és a táj viszonyában a munka a
szervező elem, a lényeg. Berényi kubikosai, lapátolói, hídépítői, krumpliszedői
nem egyszerűen dolgozó emberek, hanem szimbólumok, a társadalmat alakító
céltudatos emberi tevékenység jelképei.

A művész realizmusát személyes élmények táplálják, képeit a felületek
megmunkálása teszi egyénivé, élményi hitelük a konstruktív szerkezeten belül
is megmaradnak.
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