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Peter Sis (CZ/USA): A madarak tanácskozása

A Bolognai Gyermekkönyv-vásár logója Satoe Tone (J)
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Állatok királysága – ezt a címet kapta Valentina Ceci
sorozata, amelyet Bolognában az idei nemzetközi
gyermekkönyvvásár (március 25–28.) központi il-
lusztrációs kiállításán láthattunk. És valóban: évről
évre több ezren küldik be munkáikat erre a tárlatra
a világ minden részéről, s legyen szó a fiction vagy
a non fiction kategóriában kiállított művekről, azok
jelentős része szinte minden alkalommal az em-
berek és állatok világa közötti rokon vonásokkal,
a kettő közötti átjárhatósággal foglalkozik. Bolognai
tükörben szemlélve úgy tűnik, ma ugyanolyan nép-
szerűek az állatfigurákban, karakterekben, történe-
tekben megfogalmazódó igazságok, mint a kezdet
kezdetén, éppen félszáz évvel ezelőtt, amikor
a vásár elindult. Annál is inkább, mivel az idei bo-
lognai nemzetközi gyermekkönyv-vásáron egy
újabb nagyszerű találkozásnak lehettünk tanúi: egy
középkori költemény és egy kortárs illusztrátor egy-
másra találásának. A művet, A madarak tanácsko-
zását (Nantiqu ’t-Tayr), a 4500 soros költeményt
perzsául írta 1177-ben Farid ud-Din Attar, s arról szól,
hogy a világ madarai összegyűlnek, hogy meg-
egyezzenek abban, ki a Föld legjobb (madár) kirá-
lya. A búbos banka vezetésével útra kelnek tehát,
hogy a legendás Simorgh nevű madarat (az euró-
pai főnix megfelelőjét) megtalálják valahol a világ
végén, ám amikor lakhelye közelébe érnek, nem a
keresett madarat látják meg, hanem egy hatalmas
tó felszínét, amelynek tükrén saját gondolataikat,
vágyaikat látják tükröződni. Aki pedig a történetet
megrajzolta, az Peter Sis, cseh születésű, a nyolc-
vanas évek eleje óta az Egyesült Államokban élő
művész, aki a vásár idei központi kiállítását kísérő
katalógus címlapját rajzolta a 2012-es Andersen-díj
kitüntetettjeként, s aki egyáltalán nem mellesleg az
autonóm és alkalmazott grafika legkülönbözőbb te-
rületeivel foglalkozik. Ami pedig magát a vásár köz-
ponti kiállítását illeti, az 1967-ben indult sorozat
mostani bemutatójára 64 országból 3147 művész
küldte be műveit, közülük 77 alkotó lapjai kerültek

közönség elé. Az enyhe japán fölény mellett né-
hány európai nemzet – olaszok, franciák, németek
– kiváló szereplése, a hagyományosan erős iráni
részvétel jellemezte a kiállítást, amelyen, például
a mongol Balomaa Baasansurennek köszönhetően
új színek, hangulatok is megjelentek. A japán Kouki
Tsuritani fametszetei, Akira Hamano felhőjátékot
idéző kompozíció vagy Satoe Tone magányos bé-
kájának a kalandjai éppen olyan izgalmas, egyéni
világot jelentettek, mint az olasz Marco Soma lapjai,
amelyeket egy egész békauniverzum népesít be.
A brazil Viktor Tavares állat-társadalma egy makett-
város falai között jelenik meg, Marion Cluzel mun-
káin a táj panorámaképeken terül ki, Bente Olesen
Nyström a folytonos léptékváltásnak köszönhetően
különböző nagyságrendeket illeszt egymás mellé.
Kathrin Göpfert a festői eszközökhöz társítja a fotót.
Veronika Holecová a linómetszés mostanában
meglehetősen háttérbe szorított technikáját hasz-
nálja fel, míg  Ha Yeon Jung textilkollázsból formálja
meg állatfiguráit.  
Sikeresen szerepelt a vásáron a Magyar Illuszt rá to -
rok Társasága tíz tagja is.  Igaz, a MIT nem büszkél -
ked het félévszázados jelenléttel, a magyar illusztrá -
torok először 1996-ban jelentek meg Emilia-
Romagna fővárosában, azóta viszont megszakítás
nélkül jelen vannak ott. E jelenlétnek meghatározó
szerepe volt abban, hogy 2006-ban Magyarország
lehetett a vásár díszvendége. A díszvendégség
múltán (ahogyan az előtte is így volt) a részvételre
fordítható összegek aligha hasonlíthatók össze
a 2006-ossal, mindazonáltal az utóbbi évtizedben
nem egyszerűen jelen van, de 2009-től újra évente
kiadott katalógussal dokumentálja tevékenységét
a társaság. A 2009-es visszatekintő katalógus után
egy-egy év tevékenységére koncentrál az adott
esztendő kiadványa, 2011-ben például a fiatal
illusztrátorok közül mutatott be néhányat, 2012-ben
a díjazottak alkotásai között válogatott, az idei pedig
– mintha csak ráéreztek volna arra, milyen
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tendencia jellemzi a vásár egészét is – egy most
induló tematikus kiállítás-sorozat első állomása, az
Állatok az illusztrációban című kiállítás tíz alkotóját,
illetve azok három-három munkáját mutatja be.
Három generáció tagjainak a műveit prezentálja,
a kiállítók eltérő szemléletmóddal, stílusban,
a grafikai és festői eszközöket egyéni módon
ötvözve közelítenek a művészettörténeti előz -
ményeit, kortárs megközelítéseit tekintve egyaránt
szinte behatárolhatatlanul gazdag tematikához.
„Az emberek állatokhoz való viszonya történelmi
koronként változott – ajánlja az összeállítást az
olvasók figyelmébe a bevezető. Más volt az
őskorban, más az ókorban, más a középkorban és
más ma. Most itt a ’történelem végén’ lelkiismeret
furdalásunk van, mert megsértettük az Isteni
Törvényt és visszaéltünk a ránk bízott javakkal.
A teremtés rendjében előttünk voltak és mi utánunk
jöttünk. Ma számtalan szervezet működik
védelmükben, felismerve, hogy pusztulásuk a mi
pusztulásunkat is jelenti. De végül osztoznunk kell
velük az apokalipszisben…” Vagy meg kell állítani
azokat a folyamatokat, amelyek az apokalipszis felé
vezetnek, s ehhez nem árt ismerni azokat az
összefüggéseket, amelyek a világ egészét, benne
az állatvilág fejlődését, az egyes állatfajok által
képviselt értékeket, szimbolikus tartalmait megha tá -
rozzák. Erre figyelmeztetnek Rényi Krisztina lapjai,

amelyek a középkori kódexek miniatúráinak
aprólékosságával és dekorativitásával mutatják be
az állatövi jegyeket, amelyek az egyéni sorsokhoz
éppen olyan szorosan kötődnek, mint történelmi
korokhoz, kultúrákhoz. „Emlékeztetnek bennünket,
szimbolizálják tulajdonságainkat, az állatok ősi
jelképrendszerén keresztül legjellemzőbb belső
énük bennünk is él. Az Isteni Rendben egyek
vagyunk” – kommentálja műveit Rényi Krisztina.
Jankovics Marcell, a gyermekkora óta természet -
közelségben élő alkotó, akinek könyvei közül több
is mito logikus, illetve a mesék világában meg -
született állatokhoz kötődik – Parazsat evő paripa,
Ének a csodaszarvasról, Fehérlófia –, olyan
meseillusztrációkat mutatott be Bolognában,
amelyek állathősei, az ember világában megjelenve
a földi és az égi szférát, a közvetlen közelségben
megjelenő, illetve a szemhatáron túli jelenségeket
kötik össze. Ugyancsak elképzelt misztikus, mesés
állatok, illetve a középkori bestiáriumok mintájára
valóságos állatok jelennek meg Véssey Gábor
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monokróm alkotásain, „vallásos erkölcsi, többnyire
allegorikus értelmezéssel”. Szemadám György három
madárportrét, madárprofilt mutat be, premier plánból,
illetve az érett reneszánsz portréművészetét jellemző
térbeli elhelyezésben, a „Teremtés csodájaként”.
Művészettörténeti utalások jellemzik Hegedűs
2 László állat-ember fejeit, Pataki Tibor emberi
karaktereket fedez fel különböző állatokban, Sárkány
Győző monokróm rajzain azok a képzelt lények
jelennek meg, amelyek „gyakran feltűnnek
álmaimban és olykor beszélgetek velük és értem
őket”, Szurcsik József művein a közismert profilokhoz
madár- és bikafejek társulnak. Hegedűs Hanna Léna
agárverseny inspirálta lapjai egyszerre érzékeltetik azt
a harmóniát, szépséget, amely a képeken megjelenő
állatok mozgását, felépítését jellemzi, s azt a fajta

szellemiséget, amely az előbbivel teljes ellentétben
a versenyeztető emberek világát meghatározza.
Oilver Arthur munkái sajátos szimbólumtárként
vonultatják fel azokat az állatfigurákat, amelyek egy-
egy témát, emberi tulajdonságot, képességet
illusztrálhatnak. A két fiatal alkotó jelenléte annak
a folyamatnak a része, amelynek során a Magyar
Illusztrátorok Társasága évente ismétlődő bolognai
kiállításain következetesen törekszik arra, hogy a már
többször is bemutatkozott, jelentős mesterek és
a középnemzedék meghatározó jelentőségű
tagjainak művei mellett egyre több most induló
alkotó, ígéretes tehetség is jelen legyen. Ez pedig az
idén azért is jelenthet kárpótlást, mert a központi
illusztrációs kiállításon ezúttal nem szerepelnek
magyarok. Remélhetőleg jövőre oda is visszatérnek.

Rényi Krisztina


