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A festőként végzett, ám grafikusként 
tevékenykedő Wojciech Tylbor-
Kubrakiewicz mélynyomással készült 
művein különböző vizuális emlékek, 
fotószerű és absztrakt, fekete-fehér és 
színes motívumok egymásra rétegző-
désével találkozunk. Az egymáshoz nem 
köthető, szinte csak felvillanásszerűen 
megjelenő képi elemek segítségével az 
alkotó az emberi figyelem és gondol-
kodás fragmentáltságát, az emlékezés 
és képzettársítás mechanizmusát 
vizsgálja. A Berlinben élő grafikusmű-
vész, Kama Jackowska Feltérképezetlen 
kertek című szitanyomat-sorozatában 
egymásra rétegződő, alapvetően figu-
ralitásuktól megfosztott motívumokat 
láthatunk. A domináns fekete mellett 
pasztelles színekkel létrehozott, japán 
kalligráfiákat idéző absztrakt vonal- és 
gesztusrendszerek összessége vészjósló 
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Kiállítási enteriőr, a földön roBert 
jaWorsKi: Moira, 2017, saját technika, 
195×123×30 cm; a falon irmiNa staś: 
Csokor 3., 2017, olaj, vászon, 160×160 cm; 
irmiNa staś & PaWeł matyszeWsKi: 
Koszorú 1, 2016, akril, szőr, olaj, vászon, 
185×150 cm; PaWeł matyszeWsKi: 
Nem emlékszem, nem akarok emlékezni, 
multimédia, vászon, 2 db 65×44 cm; 
tomasz cieciersKi: Cím nélkül, 2015, 
olaj, vászon, 170×110 cm; tomasz 
cieciersKi: Formátlanság, 2011, olaj, 
vászon, 170×110 cm; roBert jaWorsKi: 
Fekete Moira, 2017, saját technika, 
100×100×15 cm; magdaLeNa foKt: 
Fekete kövek – áramlás, 2018, olaj, vászon, 
120×140 cm; dariusz KoroL: Cím nélkül, 
2018, saját technika, 100×140 cm

A kortárs lengyel képzőművészetre koncent-
ráló Born to hang című kiállítás az Art Market 
Budapest 2018 szatellitprogramjaként, a 
visegrádi régió országainak kortárs művé-
szetére fókuszáló Visegrad Contemporary 
művészeti fesztivál keretein belül valósult meg 
az óbudai Esernyős Galériában. A tárlat két 
jelentős varsói galéria, az Apteka Sztuki és a Le 
Guern művészkörét mutatja be.

Katarzyna Haber-Pułtorak (az Apteka Sztuki 
kurátora) és Agata Smoczyńska (a Le Guern 
alapítója) olyan fiatal és középgenerációs 
lengyel művészeket válogattak a tárlatra, 
akiknek alkotásain megfigyelhető valamiféle 
távol-keleti vizuális vonzalom. Persze nem a 
populáris kultúra által közvetített „Kelet” vizuális 
fordítását kell keresnünk a műveiken, sokkal 
inkább finom áthallások, technikai megoldások 
szintjén fedezhetjük fel ezt a hangoltságot.

Talán Elżbieta Banecka esetében érhető 
tetten leginkább a keleti hatás, az ő alkotásait 
ugyanis a japán utazásai során megismert 
tárgyi elemek – legyezők, fejdíszek – ihlették. 
Finom, törékeny, papír alapú installációi 
kimonók és más öltözékek formáit idézik. 
Apró részleteikkel, illetve Banecka kézírásos 
soraival régmúlt korok keretbe foglalt, könnyen 
elillanó emlékeinek tűnnek.

Illanó, finom 
fragmentumok

Born to hang – lebegésre teremtve
d u d á s  b a r b a r a

Esernyős Galéria, 2018. X. 9. – XI. 18.

fo
tó

: P
og

on
yi

 D
áv

id
/E

se
rn

yő
s

magdaLeNa foKt: Fekete kövek – áramlás, 2018, olaj, vászon, 120×140 cm
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hangulatú tájképeket rajzol ki. Mintha soha 
nem látott vagy rég feledésbe merült tájakon 
kalauzolna minket a művész.

Hasonlóan kísérletező, meditatív elmélyülésre 
hívó alkotó a középnemzedékhez tartozó 
Dariusz Korol is, akinek gyertyafüsttel korom-
színűre „festett” munkái kordonnal elkerítve 
fogadják a látogatót. Korol égő gyertya fölé 
tartja vásznait, így alakítva ki a műveire 
jellemző speciális és meglehetősen érzékeny 
felületet. Ezzel az időigényes és rendkívüli 
türelmet igénylő munkamódszerrel a művész a 
homokmandalák által is szimbolizált buddhista 
fogalom, az állandótlanság állapotának 
elérésére törekszik. Munkái az emberi érintés 
hatására könnyedén megsemmisülhetnek, 
így az alkotásoknak sokkal inkább célja az 
elmélyülésre való ösztönzés, a megnyugvás, a 
béke megtapasztalása, mint az örökkévalóság 
számára való teremtés. Magdalena Fokt 
szintén absztrakt gondolkodású művész, 
aki az alkotás folyamatát a természet 
legapróbb rezdüléseinek megfigyelésével kezdi. 
Itt kiállított, vegyes technikával készült munkái 
egyszerű kőalakzatokat idéznek, amelyeket a 
festői megoldásoknak köszönhetően mintha 
egy sebes folyású patak felszínén keresztül 
látnánk. A vizuálisan egymásra rakódó rétegek 
a festő által kifejlesztett technikának köszön-
hetően térben is egymásra rétegződnek, így 
szinte élő, lélegző textúrája van a munkáknak. 
Fokt harmonikusan elrendezett kompozíciói 
a természet végtelen hatalmassága előtti 
tisztelgésként is értelmezhetők.

A rendkívül sokoldalú építész, grafikus, festő, 
Robert Jaworski szintén kísérletinek nevezhető 
művekkel vesz részt a tárlaton. Munkái 
túllépnek a festészet klasszikus határain, és 
képzeletbeli helyek topográfiai lenyomataiként 

eLżBieta BaNecKa: Tokimono-sorozat, 2016, 
multimédia, 90×100 cm

Kama jacKoWsKa: Feltérképezetlen kertek, sorozat, 2018,  
szitanyomat, 4 db 100×70 cm

nyúlnak be a térbe. Felületük durva, súlyos, a felszíni 
részleteket változó vastagságú festékréteggel 
érzékelteti az alkotó. Jaworski objektjei azt a hatást 
keltik, mintha maguk is élő organizmusok lennének, 
amelyek természetes közegükből kiemelve, labora-
tóriumi környezetben vagy egy természettudományi 
múzeum kiállítóterében várnák a vizsgálódó tekintetű 
emberrel való találkozást. A tárlat egyik sztárkiállítója, 
Tomasz Ciecierski Jaworskihoz hasonlóan a festészet 
esszenciális lényegét tanulmányozza, és azt értelmezi 
folyamatosan újra. Alkotásain a legkülönbözőbb felüle-
tekkel, festői megoldásokkal találkozhatunk, itt kiállított 
Formátlanság című, 2011-es és Cím nélkül, 2015-ös 
művén, illetve Apály-dagály című, három diptichonból 
álló 2011-es sorozatán egymástól igen eltérő festői 
eszközök alkalmazását figyelhetjük meg. A művek 
közös vonása a rajzos és festői gesztusok folyamatos 
ütköztetése, valamint a különböző festői és fogalmi 
rétegek egymás fölé sorolása. Ciecierski művei gyakran 
természet után rajzolt-festett, fotószerű látványból 
indulnak ki, amelyet a színek és formák torzításával, 
eltúlzásával, valamint egymásra rétegzésével absztrahál.

Paweł Matyszewski és Irmina Staś a legfiatalabb gene-
ráció képviselőiként vannak jelen a kiállításon. Műveik 
egy része közös alkotás, de mindketten szerepelnek 
önálló munkákkal is. Mindkettejük számára fontos az 
élet mulandóságából fakadó bizonytalanságérzés és a 
múló pillanatok, törékeny formák, megismételhetetlen 
jelenségek megragadása. Mintáik néhol az object art 
határát súrolva olyan elemekből indulnak ki, mint az 
emberi bőr, szőr vagy csont, ám ezeket aztán letisztult 
rendszerbe foglalva mutatják be vegyes technikával 
készült festményeiken.

A kiállításon látható művek figyelmes és értő kurátori 
válogatásról tanúskodnak, és figyelmes és értő 
közönséget is feltételeznek, hiszen a műveket a 
képcímeken kívül semmilyen magyarázó szöveg nem 
kíséri – nyitva hagyva ezzel az elmélyülés és a szabad 
asszociáció lehetőségét.


