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Pogány Gábor Benő csongrádi Városi Galériában
megrendezett kiállítása elé

Tisztelt Megnyitó Közönség!

A fiatal szobrászművész, Pogány Gábor Benő nem ismeretlen Önök előtt. Egyrészt
munkássága kapcsolódik a Csongrádi Művésztelephez is, másrészt nem először mutatja
be munkáit a csongrádi művészetkedvelő közönségnek. 1988-ban Önök a művész
legújabb plasztikáit láthatták, most itt, Önöknek mutatja be első ízben színes krétával,
ceruzával rajzolt aktjait, portréit.

Pogány Gábor Benő termékeny alkotó. S bár sokszor embertpróbáló akadályokkal
kellett megbirkóznia, máris komoly oeuvret mondhat magáénak.

1977—81 között végezte a Képző és Iparművészeti Gimnáziumot. A mesterséget
szobrász és ötvös szakon, valamint munkásként az Állami Bronzöntőben sajátította el.
Egy életre mestere-barátja lett szobrászművész tanára Tóth Béla.

1982—1987 között végezte a Képzőművészeti Főiskolát Somogyi József vezetése
mellett. Már tanulóéveiben nyert pályadíjat 1984-ben Világ Ifjúsági Találkozón, állított
ki nagyméretű plasztikát fiatalok számára rendezett nemzetközi szimpóziunon
Skóciában, s nyert eredményes főiskolai tevékenységéért 1987-ben Hermann Lipót díjat.

Ezekben az években kialakult barátságai elsőként évfolyamtársaival erős kötelékben
kísérik mai napig életét, művészi tevékenységét. Évfolyamán több külföldi diák is tanult,
Finnországból, Skóciából, Svájcból. Kitűnő évfolyam volt, nemcsak tehetségük, de erős.
lelkes, fiatal egyéniségük révén is több közös kiállítást, szakmai programot, alkotótábort
hoztak létre. Kötődéseik, világlátásuk, alkotói szemléletük kohéziója közrejátszott a finn
Sirpa Ihanus, s a svájci Heini Shorno magyarországi megtelepedésében. Egyben cáfolva
azt a téveszmét, hogy művész csak az Alpoktól nyugatra lehet valamivé.

Pogány Gábor Benő közel tíz éve van a pályán. Díjai sorát 1991-ben a VIII. Országos
Portrébiennálé bronz diplomája folytatta. Szobrászi tevékenysége az érmektől,
reliefektől, kisplasztikáktól a köztéri munkákig terjed. Két díjnyertes pályázatából a II.
díjas gyulai Aradi vértanúk, s az I. díjas veszprémi Noé nem került kivitelezésre. Aki
látta ennek a két tervnek a makettjét, elkeseredetten közterület után kiált. Mint ahogy
tette azt a gyulai közönség, aki a hivatalos ítélettel szemben Pogány gondolatilag is
szobrászilag is lenyűgöző tervének ítélt elsőbbséget.

Áll viszont II. világháborús emlékműve Zagyvarékason, Kiskunhalason és
Nagykörűben. Széchenyi-emlékműve Tápiószecsőn, Szigligeti Edéje Szolnokon.
Emellett több köztéren elhelyezett büsztje, reliefje. Hogy milyen kitűnő plasztikai
érzékkel, változatos szobrászi ötlettel oldja meg a művész nagyméretű munkáit, azt
érzékeltetik a felállított szobrok itt látható kisméretű változatai.

Pogány Gábor Benő eddigi munkásságát többnyire néhány, önmaga számára felvetett
szobrászi probléma kíséri. Ezek különféle megoldási variációi kisebb-nagyobb
plasztikái, érmei. Ám ezek az alapproblémák sohasem csupán mesterségbeli rafinériák.
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Ha Pogány Gábort egy többalakos kompozíció felépítésénél az egymás vállán, nyakán
álló három billegő figura szobrászi stabilitása foglalkoztatja, akkor a mű ugyanúgy szól
az egymástói-egymásért egzisztáló kapcsolatok kényes egyensúlyáról is.

Korpuszaiban, Kálváriájában az Istenember képében újra és újra a tehetetlenségében
nyomorult ember kínzatik, feszül keresztre. Kentaur sorozata sem merül ki csupán a
mitológiai állat-ember különböző alakvariánsainak szellemes plasztikai megformálásá-
ban. Mint ahogy Öngörgető kompozíciójának kockára tapadó figurája sem csupán a
geometrikus és az emberi test szobrászi viszonylatainak, az egy ponton kimozdított
kocka továbbmozgathatóságának fizikai-szobrászati lehetőségeit feszegeti. A néző
számára a kibillentett óriáskockával ömagát is tovább görgető figura sokkal inkább
Sziszüphosz mindig újrakezdő hitét, s talán egyszer győzelmét is ígéri.

Pogány Gábor Benő alaposan felkészült mesterségéből. Ha van rá módja, maga önt
gipszből, bronzból, műanyagból, maga cizellál, vés, farag vagy agyagba mintáz.
Nemigen van technika, amellyel nehezen birkózna, nehezen valósíthatná meg a művé
kívánkozó gondolatot.

Nemrégiben készült, most bemutatott rajzain egy egymásra épülő, egymáshoz
illeszkedő-különváló formákban, három dimenzióban gondolkodó szobrászművész
hódítja meg előttünk a két dimenziót. Lapjain kiemelkedő fontossággal bír a forma és
a tér, sokszor hangsúlytalanná, elnagyolttá téve mindazt, ami kevésbé fontos, empirikus
tapasztalatunk által amúgy is kiegészül.

Pogány művészete a klasszikus szobrászat realista hagyományaihoz kapcsolható.
Lehetne keresni őseit külső formai jegyei alapján is, ám sokkal meghatározóbbak a
kompozícióit gerjesztő filozofikus, belső gondolatok.

Egy saját érzelmi-gondolati világából táplálkozó művész számára úgyszólván
mindegy milyen földrajzilag meghatározható területen él. Egyáltalán nem mindegy
azonban a munkáját konkrétan befolyásoló külső tényezők, a közösség viszonyulása, a
mecénás közönség jelenléte szempontjából.

A termékeny alkotáshoz szükséges műtermi munkalehetőséget kisebb-nagyobb
zökkenők után Pogány Gábor számára szülővárosa, Szolnok biztosította. Évek óta
húzódó lakás-, műteremgondjai most úgy tűnik, megoldódtak. Ezért a rajzaiból áradó
öröm, életigenlés. Pogány alapvetően nagyméretű szoboregyüttesekben gondolkodó
művész. Lehetőség híján sokasodtak polcain az érmek, kisplasztikák. A most megkapott
tágas élettér remélhetően egyre több, a már ismert és szeretett Pogány-munkákhoz
hasonló, köztéren felállított, velünk élő kompozíciót jelent.

Csongrád, 1996. augusztus 16.
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Wolfgang Amadeus Mozart

Szigligeti Ede

Zsarufesztivál, 1996, Szolnok—Budapest
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Szigligeti Ede
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Aradi vértanúk (terv)

Öngörgetö (poliészter)
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Feszültség (bronz)
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Adóm és Éva
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Osz

295



m MŰVÉSZET

II. világháborús emlékmű (Kiskunhalas)
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II. világháborús emlékmű (Nagykörű)
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Borbereki Kovács Zoltán szobrászművész síremléke
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Talán (bronz)
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