
P O R T R É G A L É R I A  – TA R KÓ  J Á N O S8 6

Dibidusz, 2017

A piros szoba, 2017

Vihar, 2017

ArtLimes_2018_04.qxp_Layout 1  2019. 02. 07.  21:42  Page 86



8 7

Tarkó Jánosról már több ízben írtam. Legutóbb
néhány éve. Mégis, a minapi beszélgetésünkkor
rengeteg újat tudtam meg tőle, róla.
Festményeiben olyan személyeket – már ha szabad
ezt a kifejezést használnom – fest zömmel, akik
maximum félig emberek. Vagy félig sem. Lehetnek
ufók, biorobotok, szörnyek, űrlények, esetleg ma-
gányos emberek, akiket csak egy hajszál választ el
a már nem emberi léttől. Tágra nyílt szemeikből
eszelős rémület, elszántság ordít. Méghozzá vidám
pasztellszínekből felmerülve.
(Nagy kár, hogy művei mellé vázlataiból nem
mellékelt az alkotó, mert azok, szerinte – csak váz-
latok. Merem remélni, hogy csak egyelőre maradtak
a műélvezők előtt titokban. Bennük ugyanis olyan
tartalmakat, birodalmakat nyit meg résnyire, sejtet
meg, esetleg, teljes nyíltsággal vág ordítva az arcunkba,
ami tőle azért nem mindennapi gesztusszéria.
Ez már egy új sorozat lesz, noha időközben Tarkó
lélekben már más típusú képzőművészeti (pl.
kollázs, ready-made, stb.), vagy más művészeti
műfajokban (pl. zeneszerzés /pl. ambientális dub/,
performance, szobrászat, etc.) is gondolkodik.
Visszatérve a szörnyre, „aki” a sarokból, a félho-
mályból, vagy a sötétből bámul, vizslat, mered
ránk, és aki Tarkó gyakori motívuma volt is, maradt
is. (Csáth Homokembere ártalmatlan jószág mellette.)
Belőle gyerekkori énünk szólal meg, sikolt fel.
A régi félelmek, rettegések, traumák.
A talaj témája, megfogalmazása, mibenléte is
érdekes és különleges: az alkotó szándékosan
olyan talajt álmodik a festményeire, amely ellentmond
a hagyományos perspektívának.

És akkor itt vannak még a mindenfelé megjelenő
űrlények, bionikok, széteső félben lévő, vagy csak
részben antropomorf, esetleg csak sejtetett figurák.
Hisz az élet konfúzió és paradoxon. És ebben
a megsemmisülés felé rohanó világban Tarkó, mint
mondja, mindössze – szemlélő. Akár, mint ahogy
egyik festményének alakjához: nem érnek hozzá
a szúrós idomok. Ő csak szemlél, és nem ítélkezik.
Amiket láttat:
Egy ajtó nélküli szobában a mennyezet felé torzan
kancsalító, üvöltő szörnygyereket, mialatt a csukott
ablak résein át alattomosan, megállíthatatlanul szi-
várog be valami megnevezhetetlen borzalom.
Az ufók által éppen az elrablás folyamatában
megörökített emberszerű lényt, aki tébolyult tekintettel
sikolt, rikolt, kiált segítségért. Furcsa, meghajlott
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hátú, agyongyötört házakat – és árnyékukat – (Tar-
kónál gyakran szerepelnek az árnyékok), amiket
akár emberi arcoknak is vélhetünk. Rémült, és
torkuk szakadtából üvöltő deperszonalizált per-
szónákat. A fegyverek – árnyékát. A világűr urait,
amint furcsa, rendhagyó módon kommunikálnak
egymással. Csillagembereket. A Földanyát, akit
annyit bántunk, de azért nem marad adósunk
ő sem. A Dibidusz névre hallgató fura személyiséget
(felénk dibidusznak nevezik a teljesen, menthetetlenül
primitív és buta embereket)…
Úgy érzem, mindezzel kapcsolatban csak egyetlen
lehetséges állásfoglalást (nem értékítéletet, kifeje-
zetten tetszik ez a szenzibilitás) vethetek fel:
a Szputnyik című festményét, amelyen egy távoli
világból egy másik távoli világba odacsöppent (a
negyedik, paralel dimenzióból való) lényt sejtet
meg: Hogy kerülök én ide?! És most mi lesz?!
S csak álldogál tanácstalanul, szemeit meresztgetve
a kihalt, néptelennek tűnő, ám furcsa, megfejtésre
váró tömény és erős impulzusokat küldő ismeretlen
bolygó végtelen magányában.
S közben ne felejtsük: a szörny továbbra is – rej-
tőzködve, de konok elszántsággal – bámul ránk
a sötétből. Minden sarkon, ugrásra készen.

A csillagember, 2017

A maszk, 2017 Diszkó Hipi, 2017
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Fatális nő, 2017 Elektro pop, 2017

A tanú, 2016 Masszív támadások, 2016
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