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A lendvai Galéria-Múzeum műtermeit július 6-án – 
az előző évekhez hasonlóan – ismét fiatal művészek 
lepték el, hogy tíz napon át együtt alkossanak az 
immár 21 éves LindArton. A fiatal művészek lendvai 
nemzetközi alkotótelepének mottója immár tíz éve: 
co-operate, azaz „működj együtt”.

A fiatal művészek (életkoruk nem haladhat-
ja meg a 35 évet) idén is ezen koncepciónak 
megfelelően alkottak. A co-operate értelmében 
sorsolással kétfős csapatokban hozzák közösen 

létre alkotásaikat. A sorsolásnak köszönhető-
en idén a következő párosítások jöttek létre: 
a horvát Dora Bakek a szlovén Maruša Štibeljel 
került össze, a magyarországi Gerő Ambrus a 
montenegrói Jelena Jovančovval alkotott egy 
párost, míg a két szerb vendégművész, Bran-
ka Lalić és Dalibor Milojković egy tandembe 
került. A felállást követően a párosok a kö-
zel tíz nap alatt határok nélkül, szabadon, de 
együttműködve alkottak. A szervezőknek az a 

célja a co-operate-tel hogy a művészek – kizökkentve 
megszokott komfort-zónáikból – új alkotói folyamat-
ban vegyenek részt. Ez szembe megy a képzőművészek 
hagyományos alkotói módszerével, hiszen nagy több-
ségük egyedül dolgozik a műtermek magányában. A 
LindArt koncepciójáról bátran kijelenthetjük: nem a cél, 
hanem az út a fontos, az hogy mennyire tudja két mű-
vész megtalálni az alkotói összhangot.

A co-operate emellett a társadalmi, kulturális és egyéb 
különbségek leküzdésére is törekszik, illetve erre pró-
bálja felhívni a figyelmet. Mindegyik művész magával 
hoz egy darabkát a saját kis világából, az eredmény: kü-
lönböző kultúrák, vallások, nyelvek találkozása – a sor 
végtelennek tűnik. A közös nyelv pedig a képzőművé-
szeté. A Lindart mottója, a co-operate, az együttműkö-
dés, az évek során teljes jogosultságot nyert, hisz olyan 
együttműködés/együttalkotás/együttgondolkodás jön 
ilyenkor létre a párosok tagjai közt, amely túlszárnyal a 
művészet világán, és az elemi emberi kapcsolatok által, 
azokból merítve képes jól működni. A párosok művé-
szileg és emberileg egyaránt valami közöset hoznak 
létre. 

Az idei LindArton Dora Bakek–Maruša Štibelj ket-
tős a kollázs és a grafika fuzionálásával alkotott. Ami 
nem meglepő, hiszen Bakek nagyobbrészt a klasszikus 
grafikai eljárásokat követve dolgozik, de nem idegen 
számára a kollázs sem. Štibeljnél megszoktuk a kollázs 
technika alkalmazását, hiszen festményeit gyakran 
egészíti ki kivágásokkal. Talán az ő munkájukon volt 
legérzékelhetőbb, hogy teljes harmóniában, jobban 
mondva szimbiózisban alkottak. Egy nagyobb méretű 
műtől eltekintve inkább a kisebb formátumot részesí-
tették előnyben. Ha nem is monokróm, de kevés szín-
nel rendelkező, álomszerű, néhol a melankóliába bur-
kolózó tájképeket vagy tájrészleteket finoman egészí-
tették ki az újságkivágások. Ezek a beillesztett részletek, 
amelyek sok esetben emberi figurák, megtörik a képek 
egysíkúságát, és a komor hangulatot is oldani tudják. Az 
emberi alakok azonban időnként a magány szimbólu-
maként jelennek meg, érzékeltetve: az ember gyakran 
egyedül teng a társadalom szélén.

Jelena Jovančov szintén a grafika világában mozog: 
fényképeket készít, amelyeket aztán különböző meg-
dolgozások után papírra visz. Többnyire egy motívumot 
nagyít fel, ahogy azt Gerő Ambrus is teszi. Gerő is egy-
egy motívumot fest meg, igaz erős, kifejező színekkel, 
amelyek egy mindenkori semleges háttér előtt létez-
nek. Kettejük munkája egy közösen kiépített koncep-
cióban nyilvánult meg. Műveiken a pénzt a szívverés-
sel azonosítják, amiben korunk társadalmának képére 
ismerhetünk: az embert, illetve a társadalmat a pénz 
élteti. A pénzt pedig a mozgás, a vibrálás (a szívverés) 
sajátos módon kapcsolja össze az elkészült művekben. 

Bár mindegyik párosról elmondható, hogy megihlet-
te őket a Lendva-vidék, a legjobban mégis Branka Lalić 
és Dalibor Milojković közös munkái tükrözik a hely szel-
lemét és annak erős benyomásait. Az ő közös munkájuk 
tüzes ellentétben van egyéni művészetükkel, és idén 
talán kettejük együttműködésében öltött leginkább 
testet a co-operate szelleme. A létrejött festményeken 
a Lendvahegy lankái, a Makovecz-féle színházépület, a 
vár, a Vinarium kilátótorony színekben pompázó, erős 
motívumként jelentek meg. Az erős kontúrozás, a szín-
paletta és a nagy színfoltok leginkább Franz Marc mun-
káira és a posztimpresszionistákra emlékeztetnek. Ez 
főként azért érdekes, mert Lalić műveiben a minima-
lizmus és a harmadik dimenzió határait keresi, vissza-
fogott, néha színtelen módon. Milojković művészetére 
se jellemző a színpaletta széles használata, inkább a 
vonalak és a kollázs világában érzi jól magát. A közös 
alkotás érdekében mindketten le tudtak mondani saját 

„hitvallásukról”, hogy együtt hozzanak valami újat lét-
re. Egyikőjük keze nyoma sem domináns, a festmények 
stílusilag egységesek. 

Az elkészült alkotásokból július 15-én a Fő utcán ta-
lálható Polgárosodás Múzeumában nyílt kiállítás, ame-
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lyen mag. Anton Balažek, Lendva Község polgármes-
tere és Lazar Beata, a Galéria-Múzeum igazgatója kö-
szöntötte a szép számban összegyűlt művészetszere-
tő közönséget, illetve a művészeket. A kiállítást Do-
roteja Kotnik, fiatal művészettörténész nyitotta meg, 
aki beszédében kiemelte: lenyűgöző alkotások jöttek 
létre a művésztelepen, amelyekkel kapcsolatosan a 
nézők feltehetik magukban a kérdést, mit jelent az 
együttműködés, az együttélés a képzőművészetben 
és a mindennapi életben. A hivatalos megnyitót kö-
vetően megkezdődött a közönségszavazás. A tét nem 

volt kicsi, a legtöbb szavazatot kapó páros ugyanis 
jövőre önálló kiállítással mutatkozhat be Lendván. A 
hazai közönség a felismerhető és ismerős motívumo-
kat díjazta, hiszen a szerb páros, Branka Lalić és Dali-
bor Milojković kapta a legtöbb szavazatot, így jövőre 
ők térhetnek vissza Lendvára, immár saját műveikkel. 

A LindArt létezésének harmadik évtizedébe lépve 
bebizonyította, hogy méltó „kistestvére” a nála két-
szer idősebb Lendvai Nemzetközi Művésztelepnek, 
amely immár 44. alkalommal, 2016. augusztus 22-én 
nyitotta meg kapuit. 

A tatai vár történelmi huzatú falai évente egy-
szer otthont adnak a kortárs művészetnek. Az 
augusztusban rendezett „Grotta” évről évre fi-
atal képzőművészek munkáit mutatja be, rend-
hagyó és üdítő nyári élményt kínálva. A törökko-
ri kapubejáróban rendezett kiállítás résztvevői 
közül díjazottakat választ ki a zsűri, akik önálló 
bemutatkozásra kapnak lehetőséget a vár ter-
meiben. Így került sor 2016 augusztusában két 
fiatal alkotó, a zalaegerszegi Monok Balázs és 
Tóth Norbert kiállításának megrendezésére.
A tárlatok installáció-jelleggel, kifejezetten ebbe 
a térbe készültek. A kiállítást nemcsak a rendel-
kezésre álló tér, de az időpont is determinálta: 
a foci Európa-bajnokság lázában születtek a 
tervek, az ötletek – a focizöld uralta a teret, és 
köszönt vissza más-más módon a két fiatal mű-
vész kiállításán.

A rendelkezésre álló téren igazságosan oszto-
zott meg a két művész. Tóth Norbert kiállítá-
sán egy sokoldalú bemutatkozás gesztusaival 
szembesült a látogató. A falon tájképeket cso-
dálhatott meg – már ha festő ecsetjére méltó-
nak tekintette a tetőtér szintjének kiábrándító 
panorámáját. „Hogyha filmen látom, milyen szép a 
reggel, de szemben a tűzfalon nem háborog a ten-
ger” – foglalta össze a Bikini együttes dalszöve-
ge igen találóan a művészet igazságát feszegető 
esztétikai problémát. 
Na és mit kezdünk azokkal a festményekkel, 
amelyek nem láthatók? „Vállalhatatlan képek 
nemvállalása” címen állította ki Tóth Norbert 
talányos képeit. A falfestmények ott vannak 
ugyan előttünk, de nem láthatók. Bepermetez-
ve is csak halvány sejtelem rajzolódik ki belőlük, 
csak puszta létezésük észlelhető a mészréteg 

Kövesdi Mónika

NB I
⓿ Tóth Norbert és Monok Balázs kiállítása Tatán a Várban

Bakek és Štibelj: Other Side


