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BEtuKEr istván: Magasra fel I., 2018, olaj, vászon, 200×90 cm 

A kolozsvári művészetről mindenkinek vannak 
elképzelései: roncsolt, agyongyötört felszínek, 
szürkék és barnák karcos együtteséből 
előhívott, filmesen szcenírozott látomások, 
valóságvesztés, a realizmus mögötti realitás 
kitapogatásának igénye, valamint a tudatosan 
atavisztikus akadémizmus szépiaszínű letar-
giája. Ezek az általánosítások azonban csak 
részben érvényesek: valójában ennél hete-
rogénebb művészeti törekvéseket fog össze 
a kolozsvári művészet, ami tetten érhető az 
ICA-D-ben jelenleg megtekinthető Térfélcsere 
című csoportos kiállítás esetében is. A tárlat 
diffúz anyagot mutat be, és nem kíván egy 
kurátori hívószóhoz idomulni, hanem explicit 
módon a Centrul de Interes sokszínűségére 
teszi a hangsúlyt.

Az ICA-D legnagyobb terében egy klasszikus 
festészettel párbeszédet kezdeményező 
műegyüttes látható, melyben prominens 
helyet tölt be a tájjal kapcsolatos festészeti 

programok reprezentációja. A Max Liebermann-i 
expresszív impresszionizmus enyhén neurotikus 
felhangokat kap Andrei Ciurdarescu Giardini IX. című 
festményén (2015). A századfordulós sörkertet 
kiüresedett tér váltja fel, amit a vászonba dörzsölt, 
testetlen ecsetvonások rajzolnak ki. Mircea But két 
kiállított festményén – Temetői táj I. és II. (2018) – a 
száraz ecsettel végighorzsolt vásznon realizált látvány 
Ciurdarescu festményének tematikájához kapcsolható, 
de annál lényegesen durvább eszközökkel él. A súlyos 
materialitás és a túldolgozottság esztétikai szervező-
erővé válik, a kikopott tekintet képei ezek. Betuker István 
sorozatán – Magasra fel (2018–2019) – a távoli látvány 
térbeli mélységét a 19. század iránt táplált erős nosz-
talgiával közelíti meg. Betuker festészeti törekvésében 
egy régi idea valósul meg, ami a vázlattól a különböző 
napszakok fénytanulmányain keresztül a figurális kép 
szintéziséig vezet. A táj élményszerűsége azonban 
fokozatosan háttérbe szorul az egyre komplexebb 
műveken, és magára veszi minden programkép jellemző 
terhét: a vázlat primerségének elvesztését. Azonban ez 
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A kéz, amely nem 
tud meghalni

Térfélcsere: a kolozsvári Centrul de Interes 
művészeinek csoportos kiállítása

t a y l e R  P a t R i c K  n i c h o l a s
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levetkőzni próbáló aktfestmény részletei dús 
ecsetjátékba fulladnak, és a néző elveszíti 
konkrét fogódzóit. Florin Kék függöny című 
festménye (2017) közvetlen tekintetváltással 
konfrontálja nézőjét. A kék függöny tudatosan 
kiszámított figyelemelterelés: a művész talán 
még azt is felmérte, hogy az esztétizáló 
szemlélődésre biztató cím nem fog működni, 
hiszen akarva-akaratlanul is a voyeurisztikus 
határátlépésre koncentrálunk. Alin Bozbiciu 
gesztusalapú festményein – Madarak (2019) 
és Kutya (2013) – maga a felismerés aktusa 
kerül eltérítésre, jelezve azt, hogy a látás és 
ábrázolás közötti összefüggések egyszerű 
realizmusként való értelmezése nem tud a 
festékanyag nélkül megszületni. „A kéz, amely 
nem tud meghalni”2 gondolata továbbra 
is kísérti ezt a festészetet, összezavarva a 
médium illuzórikus áttetszőségét. E gondo-
latmenethez köthető Belényi Szabolcs két 
rajza is, az Elkapni a mozdulatot (2015) és a 
Pofon (2015). E művek már a másik terem 
tematikájába vezetnek át, amelyet a rajzi jelek 
és motívumok képi formálódás során történő 
rendszerré szerveződése határoz meg.

A teremben elsőként Vlad Olariu 15 perc hírnév 
című műegyüttesével (2019) szembesülünk. 
A görög–római szobrok fekete kerámiából 
gyúrt, marok méretű változatai a lebegőpolcon 
minimalista szerialitásban sorakoznak. 
A másik térben installált Önarckép című mázas 
kerámiák (I–II., 2017), melyeket Razvan 
Botis készített, hasonló léptékű figurákat 
testesítenek meg. A művek a formálás során 
megjelenő formátlanságot járják körül. Olariu 
Cím nélkül (Laokoón után) című savlyuggatott 
hatású reliefje (2017) szinte tömegvonzással 
bír: a súlyos tömb azonban közelnézetben 
felfedi habkönnyű, hungarocellszerű anyagát, 
és így a mű sérült felülete manipulációnak 
bizonyul. Egy olyan jövőt idéz fel, amely 
egy elpusztult múltból ássa elő a jelenéhez 
szükséges kulturális nyelvezetet. Andrea 
Ciurdarescu Vénusz nyomai című sorozata 
(2015–2017) hasonlóképpen teszi ki 

környezeti hatásoknak és fiktív disztópiáknak a 
klasszikus szépség letéteményeseit. A milói Vénusz 
és Michelangelo Pietàja vizuális jelek rengetegében 
bukkan fel a művészettörténeti toposzt egy motí-
vumrendszer absztrakt rácsozatán belül aktivizálva. 
A Neomappa Lecce című művek (I., II. és IV., 2014) 
esetében Ciurdarescu sajátos esztétikai nyelvezetet 
teremt, amely immáron nem támaszkodik tőle idegen 
előképek kontrasztanyagként való megidézésére. 
Ugyanez a rendszerépítő igény határozza meg Irina 
Magurean One Shot című polaroidjait (2019) is. 
E képek azonban nem célozzák meg az „egészt”, a 
polaroid felvételeken hálókká, rétegekké szerveződnek 
a sötétben lőtt pillanatfelvételek. A fénykép terének 
bemozgatásával és objektként, valamint téri szitu-
ációkat teremtő műtárgyként való átalakításával él 
Mihai Platica, amikor Botanophobia című alkotásán 
(2014) hullámos alapra helyezi a képet, technicizált 
módon megidézve olyan téri torzulásokat, amelyeket 
például Chaim Soutine képeiről ismerünk, és amit a 
német expresszionista filmből tanulva egyfajta belső 
dráma kivetüléseként vagyunk hajlamosak olvasni. Itt 
azonban nem a lélek hullámvölgyei iránti empatikus 
érzékenység mozgatja be a teret, hanem egy rideg 
koncepció. Tisztasági megfontolások című objektje 

a sajátos túlfestés egyben a törekvés hiteles-
ségének záloga. A táj további alakváltozásait is 
végigkövetheti a látogató. Míg Andrei Ispas két 
kis méretű képén – Tó (2017), Szürkület (2017) 
– már csak egy-egy szöszös szélű síkidom 
emlékeztet a látványra, szinte eltestetlenítve 
a nézőpontot is, addig Veres Szabolcs nagy 
méretű vásznain konkrétabb térbeli szituációba 
kerülünk. A Tanulmányok egy vadászatról 
című sorozat (2008) kiállított festményein az 
a feszült helyzet kerül megidézésre, amikor 
az ember a vadászat során ragadozóként 
jelenik meg a természetben. A fókuszálás 
tétje itt nem csupán a szemlélődés vagy 
a navigáció, hanem a túlélés. 

A táj mellett e kiállítótér jellemző tematikája 
az emberi alak annak művészettörténeti 
toposzaival és kultúrán kívüli létére 
történő reflexióival együtt. Florin Ştefan 
Venus című, umbrára és szürkére hangolt 
festménye (2017) az akadémikus 
örökséget próbálja átemelni a kortárs 
piktúrába, azonban a szépség, báj és 
ráció klasszikus kategóriáit absztraktabb 
vezérelvekre cseréli. A historizáló aurát 

FLorin ŞtEFan: Zuhany, 2015, olaj, vászon, 120×80 cm 
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reményeket és szkepszist. A kiállítótérben a két művész 
párosítása jó választás, hiszen Comsa festményobjektjei 
is iróniával és játékossággal kezelt határátlépést 
kezdeményeznek. Radu Comsa formázott-modulá-
ris-kompozit festményei átmozgatják a körülöttünk lévő 
teret. Comsa Hordfestmény (2018) című képe egy laza 
szövésű zsákba helyezett geometrikus absztrakt művel 
szembesíti a nézőt, amin bár tisztán kivehetők a festett 
motívumok, lehetetlen a tisztán formai olvasat. 

A kiállítás a címnek megfelelően működik: a térfélcsere 
után pár percig kicsit nehezebben követjük az 
eseményeket. Az átrendezett térbeli viszonyok és 
a látszólagos ellentétes mozgások során fellép egy 
pillanatnyi zavar, ami az értelemzés új lehetőségeit és 
sajátos, szubjektív félreértéseit teszi lehetővé.

Jegyzetek

 1 Részlet Alex Mirutziu A legtöbb, amit most tehetek (2018) című videómű-
véből (HD video, 2,25 perc). A mű a Sabot Galéria, a Delfina Foundation és 
a European Art East Foundation tulajdona.

 2 Alex Mirutziu kifejezése.

(2013) még inkább elidegenített. A műanyag 
tasak karanténjába zárt ódivatú, higiéniáról 
szóló könyv egy posztamens tetején fekszik. 
Talán a white cube esztétikai közegének tisz-
taságmániáját helyezi piedesztálra a művész. 
Berszán Zsolt nagy méretű rajzain a fehér 
felület elfoglalásának igénye elemi erővel tör 
fel. A művész a rajz kiterjesztett eszköztá-
rával térképezi fel a hordozó taktilis felszínét.

Miután leereszkedünk a csigalépcsőn az 
ICA-D pincegalériájába, a kiállítás léptéket 
vált: mintha egy hirtelen elnémult mini-
maltechno-buliba lépnénk. A hermetikusan 
zárt hatású térben Radu Comsa installatív, 
térrel feleselő festményeit (Átalakított 
festmény, 2012, Diametrikus absztrakció, 
2013) és Alex Mirutziu videóját (A legtöbb, 
amit most tehetek, 2018) látjuk, melyben 
a vágás során a művész a statementként 
performált szöveget nyersanyagként kezelve 
összekeveri a kiállításmegnyitók kézikamerás 
felvételeivel. A videó egyik mondata – „Ez a 
vég egy másik szemszögből nézve” – jelzi a 
próbálkozás radikalizmusát és az értelmezés 
szubjektív határait, illetve a nyelvhez fűzött 

mircEa But: Temetői táj II., 2018, olaj, vászon, 123×100 cm 


