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A mûfajokra alapozott országos kiállítások rendszere Magyarországon már a rendszerváltás elõtt
kialakult. Hagyományosan Szombathely adja a textilmûvészet, Salgótarján a sokszorosított grafika,
Nagyatád a faszobrászat, Gyõr az egyedi rajz, Esztergom a pasztell – mostanában inkább triennálé jellegû
– mûvészeti seregszemléit. A 90-es évek a mûvészeti élet átrendezõdésével járt: a pénzszûke és a mece-
natúra új struktúráinak kialakulása változásokat hozott. E folyamat szerencsére kétirányú volt: bizonyos
kiállítások megszûnése és elhaló programok mellett sok új kezdeményezés is elindult. A kaposvári Orszá-
gos Papírmûvészeti Triennálé az újonnan induló, mûfajra alapozott kiállítások közül való, és életképességét
mi sem bizonyítja jobban, hogy 2005 õszén a kiállítás sorozat harmadik rendezvénye nyílt a Vaszary
Képtárban Papír forma címmel.

A kiállításra jelentkezõ több mint 90 és a tárlaton bemutatkozó 51 alkotó számából arra következtet-
hetünk, hogy a papírmûvészet egyre nagyobb hangsúllyal van jelen a hazai mûvészeti életben. Egy szün-
telenül megújuló, egyéni arculatú médiumról van szó, amely a hagyományos mûfajok közti átjárást is biz-
tosítja.

A papír jelentõségének felértékelõdéséhez az ezredforduló szemléletváltása nagyban hozzájárult. A ha-
gyományos mûfajokban általában alárendelt szerepet töltött be: mindössze hordozóként, alkotó rész-
elemként, illetve a kifejezés elõsegítõjeként szerepelt, de nem volt feltétlenül jellemzõ az anyag tulajdon-
ságait kiaknázó, a mû domináns lényegéhez tartozó mûvészi megjelenítés. Felhasználását tekintve a mû-
vészet történetében a XX. század fordulója hozott fordulópontot. Az avantgarde mûvészet a klasszikus
anyagoktól való elfordulás következtében alkalmazta az egyszerûbb matériákat, köztük a papírt, amely
fontos alkotórésze volt a kubista kollázsoknak és a dadaista kompozícióknak is. A kortárs mûvészet foly-
tatta ezt a gyakorlatot, és az egyszerû, szegényes anyagok tudatos felhasználásával szimbolikus értékeket
is magára vállalt, egyúttal erkölcsi ítéletet gyakorolt saját kora felett.

A papír újrafelfedezéséhez természetesen hozzájárult az ezredforduló megváltozó környezeti kultúrá-
ja és a természetes anyagok kultusza is. A papírgyártás technológiája sokat fejtõdött az elmúlt évtizedek-
ben, így lehetõvé vált az anyag felhasználása egymástól eltérõ mûvészeti mûfajok számára. A plasztikus
felület, a színezés, az átlátszóság és egyéb, taktilis tulajdonságok révén szobrászok és textilmûvészek is
készítenek belõle különféle jellegû alkotásokat. A papír talán az egyik legképlékenyebb anyag, amely szinte
korlátlan lehetõségeket nyújt. Legközvetlenebb az átjárás a textilmûvészet területérõl – a papír új szellemû
felhasználását Magyarországon elsõk közt a 70-es évek textiles kísérleteiben tapasztalhattuk, de termé-
szetszerû a kapcsolódás a festészeti eljárásokhoz is. A harmadik papírmûvészeti kiállítás rangos anyaggal
bizonyítja, hogy a papír nagyszerû kísérletezési lehetõséget kínál az egyes mûvészeti ágak és mûfajok
számára, és ezt igazolja, hogy meglepõen sok fiatalt találunk az idei tárlat alkotói és díjazottai közt.

A kiállításon belül legnagyobb csoport a textilmûvészet eszközeit alkalmazó mûvészeké. Az emberi test
formavilága, a viselet és ennek asszociatív felhasználása jellegzetes témát kínált sokak számára (Ék Erzsé-
bet, Varga Anikó, Jávor Piroska, Balassa Katalin). A textil-jellegû megközelítés másik típusa sokszor végte-
lenített plasztikus felületek ritmusaival foglalkozott – esetenként természetvízióba ágyazva (Tápai Nóra,
Koczogh Anikó, Szûts Angéla, Kádár Katalin, Gulyás Judit, Gimesi Judit, Bornemisza Rozi). A szövés, a fo-
nás, a rusztikus felületeket kínáló préselés és domborítás hol monoton ritmusokban, hol geometrikus,
illetve organikus konstrukciókban ellenpontozva, önálló plasztikai értékként jelenik meg náluk. E csopor-
ton belül különlegesen egyéni invenciójú alkotások kerültek ki Baráth Hajnal, illetve B. Páger Bernadett
kezébõl. Baráth Hajnal a magyar textilmûvészet markáns alakja. Természeti formákhoz közel álló, geomet-
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rizáló papírplasztikái elvont sorozatot alkotnak: a plasztikus felületeket begöngyölõ, érzékeny hálót for-
mázó héj változása idõbeli és egyúttal lelki folyamatokra is utal (Idõkapszulák). B. Páger Bernadett, a kiál-
lítás egyik díjazott mûvésze a horgolás segítségével monumentális hatású plasztikát hozott létre. A háló-
motívum szabályos rendszerének finom, törékeny alkotóelemeibõl védõgyûrût képezve testesít meg elvont
példázatokat (Helyezkedés).

A kaposvári kiállítás címadása (Papír forma) utal arra, hogy az anyag plasztikus megformálása a kiállí-
tott mûvek legfõbb összekapcsoló elve. Az autonóm papírmû sajátos átmenetet képez a sík és a tér között:
a síkplasztikák világából indulva fokozatosan vette birtokba a három dimenziót. Kulpinszky Renáta Táj-
sorozatának három plasztikája a kiállítás legmegragadóbb alkotásai közé tartozik. A mûvésznõ lírai soro-
zata egy táji látomás töredékeit vonultatják fel. A zöld színû, erõteljes tapintásélményt nyújtó, érzéki síkok
– egymásba folyó, végtelen mezõket formálva – a tektonikus rétegek öntörvényûségét és a természet ere-
jét, méltóságát közvetítik. A térplasztikákon belül sajátos színt képviselnek Varkoly László látvány és amorf
formák átmenetei közt játszó organikus konstrukciói vagy László Bandy bravúros terei, áthatások végte-
lenül bonyolult ritmusaival. Borza Teréz leheletfinom plasztikája (Születés) a természet iránti mûvészi áhí-
tat tiszta poézise. A mûvésznõ a kifinomult porcelánt cserélte fel rusztikus hatású természetes anyagokra,
amikor háncsból és merített papírból összepréselt, lebegõ tojáshéj-szerkezeteket formált. Finoman nõies
világának sajátos ellentéte Butak András architektuális ritmusokkal szabdalt, többdimenziós szerkeze-
teinek.

96

Tükör-Kép

Pannon Tükör 2006/1

Enteriõr aa IIII. OOrszágos PPapírmûvészeti TTriennáléról
(Kaposvár, VVaszary KKéptár, 22005 nnovember)



Különös színt képviselnek a kaposvári anyagban az objektek, esetenként létezésükben is paradox, iro-
nikus tárgypersziflázsok, mint Baktay Patrícia Házimozija, mely a papír transzparenciáját hasznosítja,
Sejben Lajos érzéki Lelete vagy Sipos Barbara Mosogatója. Ez utóbbi pszude-plasztika rokona Bartalus
Ildikó két emblematikus kitûzõje is. A mûvésznõ a papírfelület gyûrõdését kihasználva a XX. századi nemi
szerepekhez kapcsolódó metaforikus tárgyakat – brossokat készített. Az irreális méret mellett a fémet
imitáló papír önmagában is groteszk tartalmakat idéz, és a fogyasztói kultúra konzumvilágát, illetve a
benne manifesztálódó hamis minõség egymásmellettiségét demonstrálja. A papírmûvészeti kiállítások
elmaradhatatlan darabjait alkotják az objektek csoportján belül a mûvészkönyvek. Egy-egy alkotó önálló
világa ölt testet bennük sajátosan kötött, ugyanakkor igen szellemes formában. Köztük Kovács Péter
Balázs rendkívül sokoldalú mûvész, aki többféle technikában évek óta foglalkozik egy jellegzetes motívum,
a szelence feldolgozásával. Ezúttal két könyv-variációba átültetett változatot állította ki Kaposváron, a
gyûjtõszenvedély objektjeiként. Érett tónusokból kialakított festõi felületei és változatos formavilága ellen-
pontja lehet Budaházi Tibor hengerkönyveinek, melyek imamalom-szerû, monoton ritmusokat ismétlõ,
puritán plasztikai világot képviselnek. A könyvlapok finom, törékeny rendjét foglalta kompozícióba Pataki
Tibor is, akinek mûvészkönyvei évek óta az emberi sors különféle példázatait idézik szimbolikus nyelven.
Egymáson fekvõ könyvlapok festõi hatású rétegeire komponálta végtelenné tágítható tér-idõ asszociációit.
A lapok festõi faktúrája jelenik meg Matzon Ákos alkotásain is: plasztikus fehér tömbjeinek ritmusa a
mûvész jellegzetes képi világára utal, ugyanakkor a festõi finomságú felületek e fegyelmezett világ másik
összetevõjére, a harmóniakeresésre is utalnak.

A kaposvári kiállítás további, markáns csoportját azon alkotások képezik, melyek a festészet nyelvéhez
közelebb állva, faktúrák, felületek, elemi formák
sokrétegû világát használják fel metaforikus gondola-
tok kifejezésére. Sok friss szemléletû, érdekes és vál-
tozatos mûvel találkozunk köztük: érzékeny, leheletfi-
nom darabok mellett sötét, drámai kontrasztokkal ter-
helt kompozíciók is megjelennek. Lieber Erzsébet
festõi faktúrái ritmikus folyamatábrák, a természet és
fényállapotok ritmusaiból szõtt metamorfózisok. Az
idõ múlásának, csonkolt felületek drámai nyomait
viselik magukon Bátai Sándor papír-reliefjei. Jancsikity
József, Jakobovits Miklós és Székács Zoltán különleges,
meditatív elcsendesültségében megkapó képi világba
vezet. Az utóbbi mûvész idõsíkok mélyébe ágyazott
kulturális hordalékok feltárásával foglalkozik. Derûs,
kiegyensúlyozott, érezhetõen metafizikus tartalmakra
fogékony világa egy õsi, leginkább mediterrán világ
jelképeihez kapcsolódik. M. Novák András szintén a
mediterrán mítosz archaikus emlékmûvét alkotta meg.
Ariadné történetében jól érzékelhetõen általános
emberi sorsot idéz meg: a csonkolt felület és borongós
színhangulat a magány és megtöretettség szakrálissá
avatott mementója. Lecsupaszított, drámai világ
Ihanus Sirpa és Zsankó László plasztikája is, melyek
fekete-fehér kontrasztokra épülõ, az emberi környezet
tárgyi motívumaiból formált elvont struktúrák. Míg
Ihanus Sirpa az ablak és függöny motívumaiból medi-
tatív, csendállapotokat, Zsankó a tördelt kerékabroncs-
formából expresszíven pulzáló, nyers erõvel ható képi
történetet formált.
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