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EGRI MÁRIA

Kortársaink tárlatai kortársainknak

A MOL Rt. a képzőművészet szolnoki mecénása

Szinte naponta hangzik el egy-egy kulturális területtel kapcsolatbaa hogy a
rendszerváltás óta, vagyis amióta piac-, jobban mondva pénzorientált lett a kultúra, s
az állam hivatalosan is szinte teljesen kivonult annak támogatásából, megbénulni látszik
egész szellemi életünk. Intézmények, apparátusláncolatok, omlanak össze, szűnnek meg,
s ahol még küzdenek, próbálkoznak, csupán vegetálni tudnak.

A rendszerváltás sok korábbi, felesleges és átgondolatlan intézkedést egészen más
megvilágításba helyezett, többek között a népművelés országos gondját is. Uj tényezők
léptek be, az érdekeltség, a hasznosság, a pénz, s mindez a kultúrszférában.

Ahol mindez már bevett gyakorlat, bejáratott mechanizmus, mint például
Franciaországban, nem probléma. Ott városrészek tervezésekor az építészek kötelesek
egy-egy jelentős épület, park megtervezésekor figyelembe venni, hogy a létesítmény
kivitelezéséhez az összeg meghatározott százalékát azok a képző- és iparművészek,
parképítők kapják, akik az objektumok dekorációját tervezik, formálják.

Nálunk ezt a rendszerváltásig kizárólag az állam vállalta magára, kénye-kedve szerint
Támogatva, (meg)Tűrve, Tiltva minden alkotót, aki pályázott egy-egy megbízásra, vagy
csak „adódott". De ez az állam sok mindent létrehozott, megteremtett, produkált. Lehet,
hogy átgondolatlanul, lehet, hogy mai megítélés szerint ostobán, de összességében
mondhatjuk: produktívan. Mert ha kellett, mindent pénzt egy-egy célra koncentrált.

1990-ben minden megváltozott, illetve változni kezdett. Egyfelől az állam és
intézményei visszaszorultak, s így ki is szorultak, vagy visszavonulót fújtak, másrészt
a szabadjára engedett vállalkozási kedv új kapukat nyitott; gombamód szaporodtak a
korábban elképzelhetetlennek tűnő egyéni vállalkozások, kérész életű próbálkozások,
ügyeskedések.

Ez a folyamat nagyon rövid idő alatt kiterjedt a kulturális területekre is. Annyi magán
galéria, képzőművészetet forgalmazó, műalkotásokkal kupeckedő-házaló-vigéckedő
vállalkozás soha nem volt, mint napjainkban. És soha annyi kóklerkedés.

A valaha volt művelődési házak tevékenységét annak idején az állami hatósági
szervezetek lektorálták, felügyelték, megkövetelve egy bizonyos, mégha tendenciózus
és befolyásolt, színvonalat.

Ma már erről szó sincs. Ezek a volt állami szervek, intézmények ellehetetlenültek.
A művelődési házakban bazárokat nyitottak, a szolnoki egykori kultúrpalotában butikok,
időszaki perzsavásárok, autószalon található a korábbi rangos képzőművészeti kiállítások
helyén. Nincsenek már gyakorlott kiállításszervező népművelő szakemberek. Szélnek
eresztette őket mind a város, mind a megye. Lemondva, elherdálva évtizedes
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jártasságukat, megszerzett szaktudásukat, beléjük invesztált, képzésükre fordított
pénzüket.

Szolnokon 1989—1996 ősze között a következő a helyzet:

1. A Damjanich Múzeum évtizedek óta romjaiban vegetál (nem véletlenül ragadt rá
a „Damjanich-Romkert" kitüntető elnevezés), vagyis nincs sem állandó, sem
időszaki kiállítása, a Szolnoki Galéria pedig éves programjába csupán egy-egy
alkalommal tud a kortárs művészet produkcióira reagálni.

2. A Megyei Művelődési Központnál a kiállítás szervező-rendező munkatársak
szélnek eresztésével lényegében a kiállítások is megszűntek.

3. Felszámolták a kortárs művészetet is bemutató Aba Novak Termet,
4. A kultúrától egyetemlegesen elvont pénzek miatt a HEMO (Helyőrségi Művelődési

Otthon), Csomóponti Székház, iskolák sem tudnak a tárlatoknak helyet adni:
sokáig úgy tűnt, hogy a kortárs képzőművészet bemutatásának lehetőségei
megszűnnek.

Azonban érdekes módon a megváltozott körülményeknek és néhány művészet iráni
fogékony embernek köszönhetően egy országos cég, a MOL Rt vette védőszárnyai alá
az élő művészet támogatását, népszerűsítését.

Szolnoki székházának előcsarnokában 1994 óta kortárs művészek bemutatására
vállalkozó galériát működtet, jelentős sikerrel, szép látogatottsággal, többé-kevésbé
pótolva a régi intézményeknél keletkezett hiányokat. A Kugler Flórián vezérigazgató
patronálta vállalkozás neves személyeket vont galériájának bűvkörébe. Mindenek előtt
egyik legjelentősebb művészettörténészünket, Supka Magdolnát nyerte meg állandó,
szellemes, mélységekig látó, művészt kiveséző, ugyanakkor közvetlen, mindenkit
barátjává tévő hangulatos kiállítások kalauzává. Társává választotta az ugyancsak kortárs
művészek elkötelezett budapesti propagátorát. a T-ART GALÉRIA vezetőjét. Tenk
László festőművészt. Szolnokon hármójuk összefogásának eredményeként a kortárs
művészek Böjti István gondnok adatai szerint (közel negyven kiállítás három esztendő
alatt, két-három hetes nyitvatartási idővel) a következő bemutatókkal és a hozzá társított
színes nyomású meghívókkal, katalógusokkal lepték meg a város, az ország, főleg a
fővárosból egyre gyakrabban ezen bemutatókra leutazó közönségét.

Az 1994-ben a következők mutatkoztak be: Michail Volkov festőművész. Somogyi
Árpád szobrászművész, Pogány József és Pogány Gábor festő- és szobrászművészek.
Hegedűs Endre festőművész, Pataki Béla grafikusművész, Vilhelm Károly festőművész.
Nabil Kaid festőművész, Ágotha Margit grafikusművész. Falusi Zoltán festőművész.
T-ART alapítvány Kép-Nap-Tár.

A sort 1995-ben a következő kiállításokkal folytatták: Tenk László festőművész.
Novak András festőművész, Meggyes László festőművész, Lóránt János festőművész.
Tóth Béla szobrászművész, Nabil Kaid festőművész, Szentgyörgyi József festőművész.
Kovács László festőművész, Jónak Tamás festőművész, T-ART alapítvány. Szily Géza
festőművész, Végh András festőművész, nh. Juhász András festőművész. Fazekas
Magdolna festőművész.

1996-ra pedig a következő programot állították össze: Krajcsovics Éva festőmmész.
Szalay Ferenc festőművész, ,,100 ÉVES A MOZI" grafikák. Bikácsi Daniéla
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festőművész, Engel Tevan István festőművész. Pataki Ferenc festőművész. Csikai Mária
szobrászművész, Kovács Péter festőművész. Tóta Ernő festőművész. Lengyel Károly
festőművész, MOL RT amatőr képzőművészei, Mayer Berta festőművész. Szabó Tamás
festőművész, Várady Róbert festőművész, Stefanovics Péter.

A megnyitókra rendre kivonultak a helyi sajtóorgánumok és a Szolnoki TV
munkatársai, akik az aktuális számaikban az egész megyét tájékoztatták a
rendezvényekről. A Szolnoki TV-nek, ha archiválják, egész Supka Magda-repertoárja
lehet, ami ismerve a művészettörténész műveltségét, impozáns kultúrtörténeti
ismeretanyagát, szellemességét, közvetlenségét, sziporkázó képzettársításait, önmagában
is felbecsülhetetlen kincset jelent Szolnok város számára.

De hangzottak ott el egyéb, sokszor elsőízbeni művész-bemutatók, művószavatók is.
Az alábbiakban egy ilyen — Szolnokon mindenesetre első — bemutató, értékelő.
elemző megnyitó szövegét közöljük, Mayer Berta közelmúltban megrendezett
kiállításáról.

Mindig izgatott hogy egy nonfiguratív képnél, egy olyan mértékig absztrahált műnél,
ahol a reáliákra semmiféle látható jel nem utal. hogyan lehet megközelíteni a művész
indítékait. Vajon milyen érzéki-tudati inspirációk kapcsán indul a mű. s milyen
megfogalmazható hatások közepette alakul tovább. Évek során azt tapasztaltam, hogy
mindenféle prekoncepció, külsődleges formai hasonlóság félrevezető; ha létezik
egyáltalán közelíthetőség, az kizárólag a művész lényében rejlik. Abban a szeméhes
kultúrában, tudott és tudattalan emlékanyagban, ami valamilyen szituációra, indítékra
aktivizálódik, s a tanult mesterségbeli automatizmusokon keresztül művé szerveződik.

Mayer Berta festő szakon végezte a Képzőművészeti Főiskolát, de már tanulmányi
ideje alatt is foglalkoztatta a tűzzománc. Évekig egyidejűleg festette nagy méretű vásznait
és készítette zománc munkáit. Egy idő után azonban úgy elvarázsolta a réz és a zománc
koegzisztenciája, hogy szinte 15 évig csaknem kizárólag ezzel foglalkozott. Időnként
kiábrándult, máskor újabb lendületet kapott, például 1981-ben. a bonyhádi murális
megbízása idején, de nem tudott elszakadni. Most azonban úgy tűnik, az akvarell
legalábbis egy időre háttérbe szorította korábbi kötődését. A zománc elsősorban
esztétikai örömet okoz. Bármennyire míves, izgalmas, soha nem hat annyira, az ember
teljes lényére, mint amennyire egy festmény vagy egy akvarell. Technikája a művésztől
nehéz fizikai küzdelmet követel, az elképzelések megvalósításának áttételessége pedig
precíz fegyelmet.

Az akvarell egy teljesen más véglet. A kifejezés direkt könnyűsége. közvetlensége,
a kézbevett anyag elevensége szinte felszabadította Mayer Bertában a szunnyadó erőket.
A zománc áttételein keresztül kevésbé érvényesül a közvetlen szándék. Keményebb.
nem engedélyez spontaneitást ugyanakkor eleve dekoratív. Az akvarellncl szimbolikává,
jellé válik mindaz, ami a zománc esetében csupán vonaljáték vagy foltjáték. A zománc
annyira finom, tört, variált színeket, foltokat egymás mellett nem is visel el. mint az
akvarell. Ridegen, statikusan dekoratívabb, távolságtartóbb. Az évek óta halmozódó
belső inspirációk közvetlen, áttételek nélküli kifejezésének igénye, a színnel, formával
történő spontán közölhetőség vezette néhány éve a művészt az akvarellhez. Az itt látható
lapok 1991—1996 között készültek.

Mayer Berta képein a festett vagy rajzolt elemek egymásutánisága, egymásból fakadó
folyamata szinte automatikus írásként árad a keze alól, alakul, kel életre. Érzékelhető
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az ösztönösség, a belülről ösztönződő, folyamatos improvizáció. Sokszor egy alig tudott,
valaha valahol látott, átélt formából, jelből indulnak a képek, amelyek azután magukkal
hozzák a színeket. Sokszor nagyon minimális ok elég, hogy elinduljon valami, ami
aztán öntörvényűén alakul a képen tovább. Mayer Bertánál semmi nem racionális, nem
spekulatív. A kép a festés során alakul a teljességig, és változik, változhat akár egészen
mássá. Csak egészen homályosan érzékelhetők a művész eredeti elhatározásai, még a
maga számára is, s ha ráteszi a ceruzát, az ecsetet a képre, minden, ami ezután történik,
magából a képből folytatódik tovább.

Technikailag az akvarelleken nem csupán festék, akvarellceruza, hanem egyszerű
grafit ceruzavonalak is felfedezhetők. Akár hirtelen megállítja a lágy foltok folyását, a
vízszintesen rakódó vonalháló ritmusát egy-egy erősebb színű vagy vastagságú gesztus,
ív, akár játékosan bujkálnak, göndörödnek, rojtolódnak a grafitvonalak, a képen belül
alkalmazott technikai eszközök mindegyike hasonlóan erős emocionális indíttatású.

A színek tónusa, választása időszakos nála. Voltak erős színű időszakai is. és volt
egy pár festménye, ami egészen halvány, leheletszerű, tünékeny foltokból épült. A
vászon naturális szövetébe beleveszve, körvonalakkal alig jelezve tűntek fel a formák,
épphogy jelezve a konkrét valót, a többit rábízva tapasztalatunkra, emlékezetünkre.
Akvarelljeinél hasonló a színválasztás. Mind a korábbi, mind a későbbi képek között
Mayer Berta belső szituációjától függ az erősebb vagy a pasztell, a 70-es évek
festményeihez hasonló, tünékeny foltokból épülő színvilág.

Az 1991/92-es lapjainál a kompozíciók az egész képteret elfoglalták. Mayer
foszlányszerű, apró formavariációi különböző irányokba vonultak, mozogtak a kép teljes
terébea Ezt a „nyílt teret" látjuk viszont az utóbb készült táj-, virág-reminiszcenciák-
nál is.

1996-tól Mayer térszemlélete megváltozik. Az apróbb jelekből szerveződött világ
lassan sűrűsödik, nagyobb formákká áll össze a papíron. Ezek a sokszor csonkolt, amorf
gömb-kristály formák félig vagy teljesen bezártak, áttetsző burokban fogják össze a
benne lüktető szín-forma-vonal impulzusokat. Egy-egy zárt egység rendkívül gazdag
színben, belső formákban, vonalakban. Lüktet belül, mint egy külön élőlény, amelyben
puhább formák, rajzos belső vonaljátékok váltakoznak. Mayer sokszor kettőzi a
formákat; pozitív-negatív, aktív-passzív, erő-gyengeség-gyengédség kettősségét
sugallva. Bár a konkrét fogalmak a dupla formáknál sem fejeződnek ki határozottan,
inkább az alakzatok vonzódása, egymással kiegészülni akarása érzékelhető.

Mayer Berta képi világa mindenképpen egy többrétegű világ. Tükrözi mindazt, ami
halmozódik benne. Amit elfogad, amit visszautasít, ami számára a tudatán kívül, vagy
félig tudottan létezik, tudatába át- meg áthullámzik. Akvarelljei gondolati és érzéki
tapasztalatainak vizuális emlékfoszlányai. Árad belőlük a felszabadult teremtő ösztön,
az improvizáció kötetlen öröme.

Mint ahogy korábban a művész olajjal festett, egy hosszabb ideig a tűzzománc
foglalkoztatta, lehet, hogy egy idő után majd az akyarellt is maga mögött hagyja. Ezért
is örülünk Mayer Berta nagyszerű akvarelljeinek. Úgy véljük, nemcsak számunkra volt
ünnep szolnoki tárlata, de az ő művészetében is jelentős állomás.
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Horizont 1996
(70x100 cm, akvarell)
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Jelek II. 1992
(50x70 cm, akvarell)
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Törött 1996
(70x100 cm, akvarell)
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