
Milyennek látják magukat a mai 16-18 évesek?
Önarckép ppályázat 
Dunántúli mmûvészeti ggimnáziumok-sszakközépiskolák ddiákjainak mmunkái aa GGönczi GGalériában

Három éve, hogy megújult a zalaegerszegi Gönczi Ferenc ÁMK galériája. Tágabb lett a tér, elsõrangú
a megvilágítás. A semleges háttér, a puritán fehér falak pedig megfelelõen engedik érvényesülni a kiállí-
tott festmények és szobrok változatos látványát. A megújulás a programot is érintette: elsõsorban a mo-
dern magyar mûvészet alkotói kaptak falai között bemutatkozási lehetõséget. Látható volt többek között
Lossonczy Tamás, Frank Frigyes és Németh János egyéni kiállítása, a lendvai Múzeum-Galéria Art Euphoria
címû (az uniós csatlakozásra készült) anyaga, valamint a Vas megyei alkotók áttekintõ tárlata. Ám miután
egy közmûvelõdési intézmény keretei között mûködik a galéria (elfogadott nevén: Gönczi Galéria), a veze-
tõ, Nagy Johanna arra gondolt, hogy a mûvészeti képzésben résztvevõ fiatalokat is érdemes volna
megszólítani. Így hirdettek pályázatot önarckép témában tavaly õsszel a dunántúli mûvészeti közép- és
szakközépiskolák tanulói számára. 

A felhívásnak komoly visszhangja lett, jó néhány iskola küldte el legjobb diákjainak munkáit a pályáza-
tra. A zsûri tagjai – Aknay János, Vincze Ottó festõmûvész és Holdas György szobrászmûvész – december-
ben elbírálták a beérkezett mûveket, és január 6-án megnyílt az Önarckép címû kiállítás. 

A kíváncsiság sok mindenre irányulhat e mûvészjelöltek munkáit szemlélve. Az egyik kiemelt szempont
a technikai-formai felkészültség. A stúdiumok megfelelõ elsajátítása. Egyébként a rajz, a sokszorosított
grafika és elektrografika mellett megtalálható volt az ügyesen kezelt akvarell és a különbözõ vegyes tech-
nikák. Mégis, ami leginkább érdekes: kapunk-e valami benyomást a korosztály életérzésérõl, önszem-
léletérõl, a stúdiomokon, a mesterség elsajátításán túl?

Nos, ha ezzel a szemmel nézzük az „önportrékat“, nem valami felemelõ a látvány. A kép egy kissé
komorra sikerült. Depressziós hangulat, magába fordulás, védekezõ, elutasító gesztusok jellemeznek jó
néhány alkotást. Máskor örvénylõ ceruzavonásokból áll össze a zaklatott, fájdalmas arckifejezés. Szinte
üdítõen hatott Korányi Barnabás (Gyõr) kihívó (kivagyi) tartása, mely a dac és lázadás pózában mutatta
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meg önmagát. (A póz azért is jó szó, mert ebben az alulnézetû fölénk magasodásban felfedezhetõ némi
ironikus rájátszás is.) Mühlbaurer Alma (Zirc) – egyébként figyelmet keltõ – elektrografikáin az eltorzító
bemozdulások, erõszakos montázsolások már-már démonikus hatást keltenek. De ami bíztató: a humor
és irónia sok-sok mûben nem csak megjelenik, hanem meghatározó elem. A két elsõ helyezett munkája
mindenképpen ezt tükrözi. Pogány László (Pécs) a sorozatindító fotó ismétlõdéseit és variációit használja
ki: a jellegzetes arcforma különféle felfogások és technikák révén módosul, szerializálódik, az egyes vari-
ánsaiban egészen az emblematikusságig redukálódva. De majd mindegyikbe belejátszik hol valami finom
irónia, hol pedig a diákos, karikaturizáló humor. Merész témaválasztás, szokatlan mûforma: ez mondható
el Garamvölgyi Éva (Gyõr) alkotásáról. Valójában ez egy megfestett installáció, mely plasztikai megje-
lenítésével is felvillanyoz. De a képi ábrázolás sem mindennapi: egy anyaméhen belüli (talán születés elõt-
ti?) pillanat tanúi vagyunk. A megkoszorúzott „magzat-lény“, leány, köldökzsinórral, egyik kezében maci-
ját tartja, és vidáman tekint – a belsõ világba… Van valami meseszerû az egész ábrázolásban, valami idil-
lien játékos. A születõ élet kissé mulatságos, szürreális, mégis kedves apoteózisa ez a felfüggesztett,
lebegõ méhburok-metszet… 

Szerintem fontos kezdeményezés született a Gönczi Galéria révén. Egyrészt megmozgatja az intéz-
mények „állóvizét“ ez a kihívás, másrészt kapcsolatokat teremt, összehasonlításra nyújt alkalmat. A mûvé-
szeti képzés igen lényeges fázisaiba enged bepillantást. S nem utolsó sorban a közönség – köztük a hason-
ló korú fiatalok – szembesülhetnek azzal a vizuális élménnyel, amely csak ebbõl a körbõl származhat…
A tervek szerint a két évenként sorra kerülõ kiállítás – remélhetõen hagyományt teremtve – legközelebb
országos merítéssel méri fel: milyen „önarcképet“ mutatnak magukról az új(abb) korosztályok. Köztük – a
jövõ mûvészei.  
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