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Nyolc képzőművész 
kiállítása

Lóska Lajos

Szerkezet  
és gesztus

A 8AK című tárlat katalógusbevezetőjéből megtud-
hatjuk, hogy a nyolc kiállító tudatosan emlékezik a 
20. század első évtizedében alakult, a magyar mű-

vészetet megújító progresszív művészcsoportra. A mun-
káik azonban eltérő gyökerűek, ugyanis többségük kife-
jezésmódja inkább egy másik, ugyancsak a múlt század 
elején kibontakozó és napjainkban is ható irányzathoz, 
a konstruktivizmushoz kapcsolható. Ez a szerkezetet ki-
emelő ábrázolásmód az elmúlt száz esztendőben búvó-

patak módjára hol eltűnik, hol újra felbukkan a magyar 
művészetben. A 1960-as években például az újkonst-
ruktivisták (Bak Imre, Fajó János és társaik) tevékeny-
ségét inspirálta, napjainkban pedig az aktívan működő 
Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület, az OSAS – mely-
nek tagjai között ott találjuk Mengyán Andrást –, illetve a 
MADI nemzetközi művészcsoport – melynek Ézsiás Ist-
ván az egyik aktív képviselője – tekinti élő hagyománynak.  
A bemutatkozók közül ugyancsak konstruktív gyökerűek 
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a figurális festőként induló Barabás Márton néhány esz-
tendeje készült vasszobrai, szintén fontos szerepe van az 
anyagnak és a szerkezetnek Kelle Antal ArtFormer szob-
rászatában, de e szemlélet oldottabb formája hatott ifj. 
Durkó Zsolt és Nemcsics Ákos művészetére is. A közös 
tradíciótól csak Koppány Attila gesztusfestményei és Né-
meth Géza szürrealisztikus képei térnek el.

E rövid általános bevezető után az tűnik a legcélra-
vezetőbbnek, ha alfabetikus sorrendben mutatom be az 
alkotókat. Barabás Márton egymásnak feszülő, ugyanak-
kor egymást megtámasztó kisplasztikái a szerkezetről és 
a mozgásról, pontosabban az egyensúlyból a billenésbe 
való átmenetről szólnak. Vasszobrait 2019-ben a kecske-
méti fémszobrászati művésztelepen kezdte el készíteni, 
aztán nagyobb részük a következő esztendőben, 2020-
ban született. A most látható munkái közül egyet emelnék 
ki ízelítőként, A billenő végtelen torlódó térátlóval (2019) 
címűt. A fő elemét két fémpálcákkal összekapcsolt piskó-
taszerű alakzat képezi, amely megdőlve áll egy talapza-
ton, oldalt és felül különböző nagyságú, téglalap alakúra 
hajlított rudacskák állnak ki belőle. A kompozíció – lát-
szólagos egyensúlytalansága ellenére – a szerkezet erejét 
demonstrálja, de a szétcsúszó elemek a dekonstrukciót 
is eszünkbe juttatják. Ifj. Durkó Zsolt nonfiguratív fest-
ményének a kékes, bordós, barnás, zöldes kolorit, illetve 
a keretbe foglalt képsíkból enyhén kiemelkedő, hol geo-
metrikus, hol absztrakt motívumok a jellemzői (Távolke
leti szín, 2019).

Ézsiás István a 70-es évek közepe óta, Csiky Tibor 
művészetének hatására, következetesen készíti az orosz 
konstruktivizmus által inspirált, majd a minimalizmus-
tól és a neogeo színességétől is megérintett plasztikáit, 

Ifj. DURKÓ Zsolt: 
Távolkeleti szín, 
2019, vegyes technika, 
66,2×57,5 cm
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domborműveit. A különböző anyagokból (acél, plexi, fa) 
összeállított Dinamikus reliefjén (2019) a jobbra-balra 
és föl-le billenő, egymáson eltolt, egymást részben fedő 
lemezdarabok színes, mozgalmas és dekoratív egységgé 
épülnek össze. Kelle Antal ArtFormer kisplasztikái vá-
gott, hajlított huzalokból állnak: tűzben edzett acélszálaik 
egyaránt utalnak a matéria szívósságára és szilárdságá-
ra, a rúgóként összecsavarodó formáik pedig a dinamiz-
mus fontosságát érzékeltetik (Mutation I., 2016). Koppány  
Attila sötétbarna gesztusfestménye, az Eruptio II. (2020) 
viszont a középpontból kitörő és sugarasan szétáradó 
energiáknak a lenyomata. A 60-as évek második felé-
nek-végének újkonstruktivistáival együtt induló Mengyán 
András a szakma doyenje. Grafikái, képei, fény installációi,  
fénypászmákat vetítő mobiljai a tudomány fontosságának 
hangsúlyozására, a rendre, a konstrukció kiemelésére, 
a struktúrák megjelenítésére épülnek. A Két azonos re
ferenciarendszer kölcsönhatása I. című (2020), hagyo-
mányos technikával (akrilfesték, vászon) festett képe az 
ismétlődő geometrikus elemek szigorú ritmusát és a tér 

hangsúlyos megjelenítését állítják a középpontba. Nem-
csics Ákos ezzel szemben könnyed, színes és oldott alko-
tásokkal szerepel a bemutatón (Átlók I–III.). A nyolcadik 
művész, Németh Géza mohos köveknek tűnő figurákkal 
benépesített festményei metafizikusak és szürreálisak, és 
mintegy ellenpontjai a konstruktív műveknek (Kapcsola
tok V., 2020).

Azt, hogy ma is jelen vannak a magyar művészetben 
az újgeometrikus törekvések, az évenként szerveződő 
OSAS-kiállítások meggyőzően bizonyítják. De nem csak 
azok. Jó öt esztendővel ezelőtt rendezték meg például 
Pécsett, az M21 Galériában a Szín – Forma – Tér című, 
országos anyagot felvonultató tárlatot, amely átfogó ké-
pet nyújtott az irányzatról, és ahol a jelen kiállítás részt-
vevői közül többen is szerepeltek. Az elmúlt egy-két esz-
tendőben keletkezett munkákat szemlélve elmondhatjuk 
tehát, hogy napjaink zömmel újkonstruktivista indíttatású 
művészetének legújabb darabjaiból láthatunk válogatást a 
Bartók 1 Galériában.

Nemcsics Ákos építész és festőművész, a Magyar 
Képző- és Iparművészek Szövetsége Interdiszcip-
lináris Szakosztályának vezetője, a Moholy-Nagy 

Művészeti Egyetem tanára új műveit mutatja be Eszter-
gomban, a Kákonyi Kortárs Galériában 2021 márciu-
sában. A galéria alapítója és vezetője Keppel Dániel, a 
Temesvári Pelbárt Gimnázium fiatal irodalomtanára, aki 
tervszerű program szerint mutatja be a művészt. A kö-
zönség számára egyelőre videófelvétel ad lehetőséget a 
művek megismerésére.

Nemcsics Ákos festőművész szülők fia, aki szinte nap-
jainkig élvezhette szülei, főképpen édesapja, Nemcsics 
Antal (1927–2019) a Budapesti Műszaki Egyetem Építész-
mérnöki Karának professzora, a színdinamika nemzetközi 
hírű tudósa közelségét, aki vérbeli művésztanár is volt, 
s akinek igényessége jelentősen hozzájárult fia művésze-
tének kibontakozásához. A szülők hatása Ákos túlzott 
szerénységében is érezhető, emiatt még kevéssé ismert 
gondolatait festői érzékenységgel megjelenítő művészete. 

Harmonia caelestis a kiállítás fő helyén lévő kép címe. 
Igazi mennyei harmónia árad belőle, már a kép négyzetes 
formája is ezt sugározza. A képforma által adott nyugal-

Prokopp Mária

Harmonia caelestis
Nemcsics Ákos 
Benned a létra 
című kiállítása

Kákonyi Kortárs Galéria, Esztergom, 
2021. III. 11. – IV. 25.
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