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Alföldi 
rakéták

A bácsalmási Rakéta Művésztelep 
2017-ben

S Z O M B A T H Y  B Á L I N T
Bácsalmás, 2017. VII. 28. – VIII. 11.

Bácsalmás a szűkebb pátriám 
lehetne, ha nincs a Délvidéket levá-
lasztó módosított országhatár, minek 
folytán a környék apróbb települései 
az anyaországi határsávban elvesztették 
természetes gazdasági és adminisztratív 
központjukat, Szabadkát. Ugyanaz a tájjelleg, 
ugyanaz a nyelv, és gyökereiben ugyanaz a 
kultúra, mint húsz kilométerrel „odaát”. „Odaát” 
és „ideát” – ezt a párosítást kellett megszok-
nunk hosszú évtizedeken át, és régebben 
a határvonalon sem volt annyi lyuk, vagyis 
átkelő, mint manapság. Abban viszont, hogy 
ezek a lyukak az utóbbi időben elszaporodtak, 
a művészeknek nagyon is jelentős érdemeik 
vannak, hiszen a nemzetközi kultúrkapcsolatok 
az ő spontán mozgolódásaik, kezdeménye-
zéseik nélkül lassabban bontakoztak volna ki. 
A művészet ugyanis sok esetben sikeresebben 
valósítja meg diplomáciai szerepét, mint a 
különféle érdekeket képviselő politika, hiszen 
érdeke minden időben az őszinte barátkozás, a 
kollektív együttalkotás, a közeledés, az isme-
retcsere. Emlékezzünk rá, hogy a közelmúltban 
az ostromlott Szarajevóba nemzetközi részről 
a művészek voltak az elsők, akik betették a 
lábukat, hogy jelenlétükkel támogassák a sokat 
szenvedett lakosságot, s ők voltak azok is, 
akik elsőként kezdeményezték a párbeszédet 
a délszláv összetűzés nyomán kialakult 
utódállamok között, amikor a politikusok még 
mélyen hallgattak.

A művészet ereje tehát szó szerint határtalan 
– fizikai és spirituális értelemben egyaránt. 
A művésztelepek jelentősége pedig koronként 
változik, bár nyilvánvalóan létezik mindenkori 
állandó működése jellegükben és minőségükben. 
Kinek tanulási lehetőség, kinek kikapcsolódás, 
kinek pedig erőgyűjtés.

A kolóniákon időről-időre megjelenő korszerű 
festők mutattak rá elsőként arra, hogy az alföldi 
táj korántsem annyira egyhangú, amint azt 

napról-napra megélni véljük. A sáron és a poron 
kívül az itteni természet számtalan szépséget 
kínál, csak tudni kell megérezni és meglátni az 
embert körülvevő környezet költői arculatát. 

A képzőművész ezt a feladatot látja el, feltárva a szemlélő 
előtt a külső világ és az emberi belső titkait is. Ahhoz, hogy 
magába láthasson, az alkotónak némileg el kell távolodnia 
önmagától. Ehhez a különleges perspektívához adja meg 
a megfelelő kereteket egy ilyen kis meghitt közösség, 
amely a művészeti központok zajától távol megteremti a 
szabadság egyik új kiterjedését.

Bácsalmáson negyedik esztendeje működik a néhai 
meteorológiai rakétakilövő helyén a Rakéta Művésztelep, 
két hétig biztosítva a munkafeltételeket a meghívottaknak, 
főként grafikusoknak és festőknek. Függetlenül attól, 
hogy a tagság egy része távolabbi vidékekről érkezik ide, a 
táborozás elsősorban regionális jelentőségű, hiszen a helyi 
emberek igényéből jött létre. A szervezők hangsúlyozzák, 
hogy nem kötődnek semmilyen stílushoz, iskolához, 
műfajhoz és ideológiához, itt a szerencsés meghívott a 
maga hiszekegye és ihlete szerint alkothat. A szabadság 
keretei adottak, vagyis nem léteznek lefektetett keretek. 
A keretek és a határok belefolynak a síkság távlatába, 
elnyeli őket a szemmel nem befogható rónaság. Itt 
nincsenek fizikai jellegű földrajzi kapaszkodók a tekintet 
számára, az igazi fogódzókat mindenki önmagában találja 
meg. A változatos kiállítási anyag többszörösen is erről 
győz meg bennünket, miközben fürkészve keressük a 
képzeletbeli rakéta hegyén a nagybetűs Művészet vala-
mely távolba vesző mértani vetületét. Ez az imaginárius 
rakéta egyben olyan világítótorony a kukoricások és a 
gabonamezők ölelésében, amely fennen hirdeti a Gerhard 
Richter által megfogalmazott szállóigét: „A művészet a 
remény legszebb megnyilvánulása”. Ennek a mondatnak 
az értelmében dolgozott idén nyáron tizenkét ifjú alkotó 
– többségében főiskolás – Novák Dániel irányítása alatt 
Bácsalmáson.

Elhangzott a bácsalmási Rakéta Művésztelep 
kiállításának a megnyitóján, 2017. augusztus 11-én.
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