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fejteni a művészet idejének jellegét, hogy azoknak a szen-

teknek idejéhez hasonlítottam, akikhez a hívők imád-

koznak.« A hívő számára ugyanis a szent a jelenben 

létezik, amely örök élete következtében adatott néki, s 

amelyben az ima elhangzik. De életrajza következtében 

a szent egyszersmind a történelmi időnek is része, Szent 

Ferenc nem a múlt évszázadban élt, s nem is az aposto-

lok korában. Végül a kronológiai időben, az élő emberek 

idejében is él. A művet úgy »aktualizálja« a csodálat, 

mint az ima a szentet.”

Így épül Bartus Ferenc Képzeletbeli Múzeuma és így 

a miénk is, most már vele egyetemben…

NOVOTN Y TIH A M ÉR 

formatagadó felszíni színgomolygásokat, alakokat és alak-

talanságokat hoz létre szakadatlanul – a megjelenő fel-

színeken járva és a múló felszínek mélyéből fakasztva, 

keverve-kavarva.

Emitt színolvadékonyság és színbársonyosság, amott 

színkeménység és színszárazság.

Emitt gomolygó színperspektívák és áttűnő szín-

transzparenciák, amott irreális színvalóságok és tudat-

tágító színképtelenségek.

És szinte mindenütt a festészet örök jelenének tisz-

teletteljes káprázata; a kép felé forduló személyes ima 

szentségesnek mondható áhítata és csodája.

Mert valóban idevágó „analóg gondolat Malraux-é, a 

művészetre vonatkoztatva: »Egykor úgy próbáltam meg-

Fo
tó

: N
ag

y 
Zo

pá
n

HÍREINK

Dunai párbeszédek címmel, magyarországi és szerbiai mű-
vészek részvételével nyílt több helyszínes kiállítás a vajdasági 
Péterváradon, 2012. augusztus 31-én. A helyi Belart Galerija és 
a budapesti Erlin Galéria együttműködésének nyomán lezajlott 
rendezvényen magyar részről Kaci Simon, Márkus László, Robitz 
Anikó és Szombathy Bálint állított ki.

L. Simon László kultúráért felelős államtitkár 2012. szeptember 
17-én átadta Nagy Pál írónak, műfordítónak a Magyar Érdemrend 
Középkeresztje, Chen Guoya asszonynak, az EAG International 
Cultural Exchange Inc. igazgatójának, és dr. Fodor Antal tánc-
művész koreográfusnak a Magyar Érdemrend Tiszti Keresztje 
díjat. Nagy Pál Franciaországban élő író, műfordító, esszéista, tipo-

gráfus a Párizsi Magyar Műhely legendás alapító-szerkesztője, 
aki emigrációjában a magyar kultúráért és a magyar avantgárd 
hagyományok életben tartásáért tett erőfeszítéseiért részesült 
a Magyar Érdemrend Középkeresztje kitüntetésben.

Umjetnik na odmoru (Művész vakáción) címmel nyílt nemzet-
közi kiállítás a zágrábi Kortárs Művészetek Múzeumában 2012. 
szeptember 2-án. A kiállítók a nyár folyamán a Marinko Sudac 
műgyűjtő által az Adria-parti Novi Vinodolskiban lebonyolított 
műhelymunkán vettek részt. Magyar részről Pinczehelyi Sán-
dor és Szombathy Bálint volt jelen.

A Juhász R. József által Kassán újra indított Transart Communi-
cation 2012 multimediális fesztiválra szeptember 26–29-én került 
sor a helyi Tabačka gyárcsarnokban, a város közterületein, vala-
mint a Kassa–Pozsony intercity vonaton. Magyar részről Juhász 
R. József, Koronczi Endre, Kovács István és Szombathy Bálint 
akcióira és performanszaira került sor. 

Szombathy Bálint Városjelek 1971–2012 című önálló tárlatát 
L. Simon László kulturális államtitkár nyitotta meg a szentend-
rei MűvészetMalomban. Köszöntőt és üdvözlő beszédet mondott 
Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton egyetemi docens, megyei mú-
zeumigazgató és Dr. Dietz Ferenc polgármester. A november 11-én 
zárult kiállítás kurátora Bárdosi József művészettörténész volt.
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