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Zvolszky Zita 
kiállítása

Cs. Tóth János

Maszkabál

Zvolszky Zita a lehető legegyszerűbb eszközkész-
lettel dolgozik és bocsátja útra lírai és meditatív 
képmezőit. Nem grandiózus méretű alkotásokban 

fejti ki mondandóját, kompozícióinak hangolása embe-
ri léptékű. A vonalak tekeregnek, szabadon mozognak 
képein, bár mindig van egy fix pont, ahol a dramaturgiai 
történések zajlanak. Valójában a szemünk egy pillanatra 
sem áll meg, keresi, kutatja az üzenetet az izgalmas kép-
felületen. A dinamikusan megrajzolt vonalak zsigeri mó-
don hatnak érzékelésünkre, észrevétlenül követni kezd-
jük mozgásukat. Épp ez a célja a kiállítónak: mozgásba 
lendíteni a gondolatokat. Vonalstruktúra-rendszerében 
szabadon bolyonghat a néző.

Narratívákat, történeteket következtethetünk ki munkái-
ból. Mindig a látható tények mögötti valóság érdekli az 
empátia, a humanizmus értékei alapján. Magától értető-
dik tehát, hogy elsősorban figurális kompozíciókat hoz 
létre. Az emberi test azonban elemeire hullik, csontig 
lemeztelenedik a képein, mintha bomlana, szétporlad-
na néhány percen belül. Azért a mulandóság mellett a 
legapróbb részletekben is ott a véráram, melyet egyér-
telműsít a vörös szín alkalmazásával. A mostani tár-
lat, melynek címe Művészet a korona idején, betekin-
tést enged sajátos műhelymunkájába és abba is, hogy 
milyen őszintén élte meg a járvány miatti bezártságot.  
A művek emlékezetképpé válnak a keze nyomán, erede-
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Csáki törekvése – a kortárs szcénában maradni, ugyan-
akkor megőrizni a számára oly fontos elődök munkássá-
gának tanulságait – komoly kihívás. Az Ébredés misztikus 
monumentalitása egy új szimbolizmust is beemel a képi 
világába, a fent említett Olvadás pedig az újrealistákkal 
kerül távoli kapcsolatba. Más képeken, mint a Hőség II., 
a Turnertől Monet-ig tartó festészettörténeti út egyetlen 
képbe sűrített eseménysorát idézi meg a művész. 

Csáki Róbert Cythera szigetére érkezett debussys 
finoms ággal, érzékenységgel, zeneiséggel, oldott festői-
séggel átitatott képeivel. Az ott sétáló társaság jól érez-
heti magát, mert védett, békés, éteri világba csöppent. 
Csáki nem nosztalgikus, nem múltba révedő, de békés 
és bensőséges világot alkotott meg a mindenkori Cy thera 
mindenkori közönsége számára.

CSÁKI Róbert: Kis fény, 2021, 
olaj, vászon, 180×160 cm
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tük azonban az alkotó titka marad. Miközben időtlensé-
get sugallnak képei, épp az idő nyomai kerülnek ábrázo-
lásra a pandémia alatti témákról.

Zvolszky Zita esetében helyénvaló a szlogen – „Már 
kicsi gyermekkorában is…” –, hiszen első osztályos ne-
bulóként olyan kalligrafikus formákat rajzolt az írásfü-
zetébe, hogy a tanító néni elámult. Ekkor már eldőlt a 
sorsa, rajzi kreativitása vitte magával a művészi létig. 
Pécsen művészeti középiskolát végezett, akkor még öt-
vös akart lenni, majd a Képzőművészeti Főiskolán a sok-
szorosított grafikai szakon kapott diplomát. A kiállítások 
sora 1979-től indult számára mind egyéni, mind csopor-
tos keretben. Láthatták munkáit a németországi Aachen-
től számos hazai szintér mellett az ausztráliai Sydneyben 
is. Közgyűjtemények és magángyűjtők is őrzik műveit, 
köztük például a jeruzsálemi Yad Vashem Múzeum. 

Javarészt a Covid adott tehát muníciót Zvolszky Zi-
tának a mostani sorozathoz. A kimért nyugalom világa 
helyett a félelem vezette gondolatait, illúziók helyett a 
valóság volt jelen mindennapjaiban. Kirajzolta, kifestette 
magából a szorongást, és egyben dokumentumokat ha-
gyott ezekkel a művekkel az utókornak. Alkotásai nem-
csak a művész személyes naplójaként értelmezhetők, 
hanem mementók is. Egy kicsit azért kikacsint a nézőre, 
leleplezi, már-már ironizálja a feszengő nyugtalanságot, 
egyfajta fanyar humor minden képén ott bujkál, miköz-
ben a személyes emlékezetet közösségivé emeli. Finom 
rezdülések hosszú láncolata, tágas összefüggések rend-
szere találkozik alkotásain. A tévelygés, belevetettség 
együtt van jelen az érzékiséggel. Az áradó vonalhálók 
és motívumok birodalma találkozik mesterkéltség nélkül 
képein. 

A közelmúlt eseményeinek ábrázolásában természete-
sen tetten érhető a kiszolgáltatottság, az ember kicsiny-
ségének, kultúrákon kívüli esendőségének láttatása.  
A képek erős fény-árnyék kontrasztja elsősorban a 
szénrajzokon figyelhető meg (Szieszta, Anyám, Pop-
per Péter vagy a tussal készült Önarckép című grafika).  
A színes pasztellképeken elszántabb, talán még szemé-
lyesebb az alámerülés a járvány hozta félelmek világába. 
A Dunakavicsok című sorozat művein, illetve az És vá-
lasztottunk magunknak csillagot című opuszon a férfi és 
nő alakja kerül megörökítésre, már amennyire a csont-
kollekciókban megjelenhetnek a nemi szerepek küllemi 
mutatói. A vonalkígyókból, áthatásokból előbukkanó 
és felismerhető testek erotikus töltete mindenesetre ezt 
láttatja. A Valentin nap című kompozíciója egy groteszk 
fintor, az egyik maszkos figura, nyilván a férfi, virágot 
ad a száját, orrát eltakaró hölgynek, miközben a testek 
akrobatikus pózba tekerednek. Máshol parafrázisok-
kal terelte el figyelmét a pandémiáról. Így alkotta meg 
Rembrandt éjszakai boncolást ábrázoló művének hatá-
sára a Sült pulykacomb utóélete című képét, és így van 
jelen a kiállításon Salvador Dalí bajsza az Afrikai harcsa 
pikáns mártásban elnevezésű alkotáson. Egy egész so-
rozatot szentelt a gasztronómiának. Csupa játékosság, 
humor minden grafika, amelyeken a konyha és a kukta 
bizarr alakja jelenik meg hol egyiptomi szarkofágok, hol 
az elegáns francia szakácsművészet figuráinak képében 
(Fabergé lágytojás, Monsieur Dubarry).

Zvolszky Zitának belső feszültségeit, frusztrációit ki 
kellett bontania magából – nem csupán a maga, hanem 
mindnyájunk okulására. Az, hogy kerek évfordulót is ün-
nepelhet, csak ráadás ebben a különös világban.
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