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Szobrokról, szobrászatról -
több tételben

Ha nyárelő, és ráadásul páratlan
esztendő, akkor bizonyos, hogy a kép-
zőművészeti ágak közül a plasztika
dominál a kiállítótermekben. De nem-
csak ott, hiszen ma még az alkotótele-
peken folyó munka évszaka is a nyár,
és a művésztelepek túlnyomó többsége
a szobrászatot részesíti előnyben. Pél-
daként és az idei nyári munkakazdésé-
nek kronológiai sorrendjében emb'tve:
a Nyíregyháza-sóstói érem és kisp-
lasztikái alkotótelep, a siklósi kerá-
miai, a villányi kőszobrász, a nagyatá-
di faszobrász, és szűkebb pátriánknál
maradva, a mezőtúri alkotótelep léte
bizonyítja az előbbi állítás igazságát

Két műfaji
biennáléról - röviden

A nem túl szerencsés hagyományok-
nak megfelelően néhány nap eltéréssel,
június elején nyitották meg Sopronban
az érem-, és Pécsett a kisplasztikái
biennálét. Úgy látszik, a naptár és a
kétévenkénti ismétlődés nehézkedési
ereje mindig nagyobb volt a józan
megfontolásnál, vagy tán a rosszul ér-
telmezett lokálpatritoizmusból fakadó
makacsság akadályozta meg, hogy va-
lamelyik rendező város lépést váltson,
azaz a páratlan évből páros esztendőbe
„sasszézzon" a maga tárlatával. Pedig,
ha más-más esztendőben kerülne meg-
rendezésre a két kiállítás, nem hatná-
nak olyan zavaróan azok a „hatásköri"
tisztázatlanságok sem, amelyek most
jórészt abból adódnak, hogy a pécsi
kisplasztikái biennálé, annak ellenére,
hogy már több mint egy évtizede léte-
zik önálló műfaji fóruma, változatlanul
igényt tart az érmek bemutatására is.

Talán e szokás erejénél fogva a
megyénkből a két műfaji biennálén
szereplő egyetlen szobrász, Györfi
Sándor is a pécsi kisplasztikái sereg-
szemlén állított ki érmeket. Szám sze-
rint három mintázott, bronz éremmel,

helyesebben egy három éremből álló
sorozattal szerepelt a tárlaton, amely-
nek címe: Befejezetlen sorozat. E cím
nem annyira a művek tartalmára, mint
a folytatásra vonatkozó művészi szán-
dékra utal.

Lényegében a három érem három
parafrázis, különböző kultúrtörténeti,
művészettörténeti motívumok és réte-
gek egymásra kopírozásával új gondo-
lattársítások sorozatát akarja a művész
megindítani a szemlélőben. A központi
motívum az emberiség történetének ta-
lán legelementárisabb erejű, a termé-
kenység ősi szimbólumává vált „kis-
plasztikája,,: a villendorfi Vénusz, ezt
helyezi Györfi különböző kontextusba,
például az emberi test Leonardo da
Vinci által a reneszánszban megfogal-

mazott arányrendszerébe. Az ered-
mény: izgató formai és gondolati fe-
szültség, ám ennek felismeréséhez el-
engedhetetlen, hogy a néző is rendel-
kezzen azokkal az ismeretekkel, ame-
lyekkel a művész. Mindenesetre érdek-
lődéssel várjuk a sorozat folytatását.

Emlékmű
Mezőtúrnak

Györfi Sándor személye vezethet át
bennünket következő témánkra, a me-
zőtúri művésztelep idei tevékenységé-
nek értékelésére, hiszen Borbás Tibor-
ral együtt évtizede ő irányítja az itt
folyó művészi munkát. Ez alatt az idő
alatt Mezőtúr, pontosabban a Holt-Kö-
rös partján lévő Takács-tanya ismert és

Györfi Sándor: Befejezetlen sorozat II., bronz, 12 cm, 1990
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számontartott fogalom lett a képzőmű-
vészeti közéletben.

Olyan művésztelepként tartják szá-
mon a mezőtúrit, ahol a szellemi mű-
helymunkán és az együttlét örömén túl
a szakmai ismeretek gyakorlati próba-
tétele is fontos mozzanat. Egy feledés-
be ment, régi szobrászati technikát, a
viaszveszejtéses bronzöntést elevenít-
hették fel és gyakorolhatták be itt a
művészek. Olyan eljárás ez, amely
egyúttal új esztétikai minőségek hor-
dozója is. A szobrászati eljárásokon
belüli megkülönböztetett helyét mi
sem bizonyítja jobban, mint az, hogy
szinte külön szobrászati műfajként
tartják számon az így készült műveket
Félő azonban, hogy a közeljövőben
mindez csupán művészettörténeti ada-
lék, tovatűnő emlék lesz, mert a mező-
túri önkormányzat anyagi nehézségek-
re hivatkozva fontolgatja a telep támo-
gatásának beszüntetését. Ez esetben
egy nagyvonalú gesztussal, és csak
szegény emberektől kitelő drága aján-
dékkal búcsúznának a művészek a vá-
rostól. Négy résztvevő művész, Balogh
Géza, Borbás Tibor, Györfi Sándor és
Lakatos Aranka ugyanis második vi-
lágháborús emlékművet készít Mező-
túr főterére.

Mint oly sokszor már az elmúlt
évtizedekben, ez esetben is a „zsíros-
kenyér szobrok" száma szaporodik kis
hazánkban. Az olyan munkákat illetik
ezzel a nem túl hízelgő jelzővel, ame-
lyekhez aránytalanul olcsón, szinte in-
gyen jut hozzá egy-egy közösség. (A
négy művész akár még több éven ke-
resztüli havi ellátása és háromezer fo-
rint „ösztöndíja" ezúttal sem mérhető
az általuk létrehozott értékhez.) A ta-
valyi év volt a tervezés, az idei egy
hónap a kivitelezés időszaka, hiszen a
bronzöntést maguk a művészek végez-
ték. Hátra van még a kiöntött részfor-
mák cizellálása és összeépítése, amit
Györfi Sándor karcagi műhelyében
szeretnének elvégezni szeptemberben
a művészek.

Lehetséges, hogy az előbbiek kicsi-
nyes számítgatásnak, filléreskedésnek
tűnnek, de a művésztelep jövőbeli létét
is úgy latolgatják egyesek, hogy a mér-

leg másik serpenyőjébe pár száz mc.er-
nyi járda építési költségeit teszik.

A négy művész felajánlásának lé-
nyege azonban mégiscsak az, hogy
Mezőtúr főtere olyan, a világháború
áldozatainak emlékéhez méltó, értékes
műalkotással gyarapodik, amely elin-
díthatja az Alföld egyik legszebb kis-
városi terének az újjárendezését, re-
konstrukcióját is.

Hidromobil
Szolnokról

Egy tér, egy új kulturális centrum
központi térségének újjárendezése volt

a szándéka egy német „kisváros", Rüs-
selsheim vezetésének is, amikor elha-
tározták, hogy a modern színházuk
előtt lévő félresikerült (mert néha elő-
fordul, hogy ott is elfuserálnak vala-
mit) szökőkút helyett a környezethez
és az Opel-művek székhelyéhez mél-
tó, művészi értékű plasztikát állíttat-
nak.

Hála éppen az Opel-műveknek, a
város Németország egyik legtehető-
sebb települése, megengedhették tehát
maguknak, hogy kiválasszák a szá-
mukra leginkább tetszőt.

A véletlen úgy hozta, hogy e válo-
gatás során a város vezetőinek látókö-

A mezőtúri II. világháborús emlékmű modellje, bronz (Balogh Géza, Bor-
bás Tibor, Györfi Sándor és Lakatos Aranka munkája)

Fotó: Illyés Csaba
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Simon Ferenc: Rüsselsheimi hidromobil, krómacél, 1991

rébe egy magyar, méghozzá szolnoki
művész, Simon Ferenc munkái is beke-
rültek. Az történt ugyanis, hogy három
évvel ezelőtt Simon Ferencnek egy
Düsseldorfban élő magyar festővel,
Szladovics Vilmossal közös kiállítást
rendezett a városban az Izolda Interna-
tional Galéria és művész-menedzser
cég tulajdonosa, a szolnoki születésű
Irén Veronika Kari, aki többek között
Simon Ferenc műveinek külföldi me-
nedzselését is felvállalta.

Ez a kiállítás keltette fel Rüsselshe-
im vezetőinek figyelmét, akik elláto-
gattak a művész szolnoki műtermébe
is, és ott kiválasztották annak a szökő-
kútnak - Simon Ferenc műfaji megha-
tározása szerint hidromobilnak - a ter-
vét, amelyet június elején ünnepélyes
keretek között fel is avattak.

Ezt a több mint négy méter magas,
Simon Ferenc: Organikus formák,
alumíniumlemez, m: 40 cm, 1968

krómacélból készített mobilt lebilin-
cselően érdekes látványossággá teszi,
hogy az egyes elemek rotorszerűen
kiképzett felső része a víz nyomására,
a fuvókák átmérőjének megfelelő, kü-
lönböző sebességgel forog. A vízjáté-
kon kívül a medencébe beépített színes
fényszórók segítségével a látványossá-
got fényjátékkal fokozzák.

E páratlanul érdekes technikai meg-
oldásokon túl azonban a mobilt a meg-
formálás módja, és az abban kifejező-
dő plasztikai gondolat avatja művészi
alkotássá. A hét, gömbben végződő,
„szárnyas" elemből álló kompozíció
minden nézetéből - mind mobil, mind
stabil állapotában - teljes vizuális él-
ményt nyújtó térplasztika, amely az
egyes elemek különböző magassága
miatt vertikálisan is harmonikusan ta-
golt. Ha közelebbről is szemügyre
vesszük ezeket az elemeket, kitűnik,
hogy mind arányukban, mind forma-
rendjükben antropomorfok és organi-
kusak.

Simon Ferencnek az alkotása olyan
funkcionálisan tökéletes szökőkút,
amelynek a krómacéllal egyenértékű
anyaga a víz, amelynek a mobil mű-
ködtetésén kívül aktív plasztikai szere-
pe is van. Működés közben a víz mint-
egy láthatóvá teszi a forgás időtarta-
mát, a mozgás megjelenítésével ezáltal
egy új dimenziót kölcsönözve a plasz-
tikának.

A szökőkút tulajdonképpeni anya-
gának, a krómacélnak a szobrászi meg-
formálása már régóta foglalkoztatja a
művészt. A hidromobil technikai és
formai előképeit már a hatvanas évek
végén készített lemezmunkáiban felfe-
dezhetjük. Különösen szembetűnő ez
egy 1968-ban készített háromelemes
kisméretű kompozíciónál, amelyben
Simon Ferenc a naturálistól elszakadó,
formarendjében mégis organikus
plasztikai alakításon túl a fémlemez
anyagszerű megmunkálására töreke-
dett. Az anyagnak ez az alakítási mód-
ja és technikája jelenik meg a rüssels-
heimi szökőkút plasztikáján is, amely
plasztikai értékein kívül technikai,
szakmai megoldásaival is kivívta a vá-
ros polgárainak tetszését.


