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zőművészeti Egyetem festői szakán szereztek oklevelet. 

Közülük a legfiatalabb Varga Valentin, jelenleg a szara-

jevói Képzőművészeti Egyetem negyedéves növendéke.

Művészetük az első áttekintő pászta után, úgy tűnik, 

sokban különbözik, azonban ha jobban odafigyelünk, 

észlelhetjük, mindannyian egy közösségből származ-

nak. Ezáltal a művészi megfogalmazásaik könnyedén 

rokoníthatóak. Elsősorban azért, mert a délvidéki égisz 

alatt nevelkedő magyarság közegébe sodortan közvetí-

tő szerepük azonos hullámhosszon működik. Egyazon 

kulturális, szocio- és geopolitikai közegben nőttek fel, 

ebből adódóan művészetük jelentős összefüggéseket sej-

tet, komoly összefonódás-szövetet mutat. Egy előző kiál-

lítási megnyitójukon hangzott el, hogy a magyarországi 

intézményekben szerzett tudásukkal pozitív hatást gya-

korolnak a vajdasági kulturális közegre. De ugyanakkor 

a Vajdaságban – a csoport nevében a V betű egyértel-

műen Vajdaságra utal, ezért ez hitelesebb, mint a sokkal 

tágabb délvidéki jelző – szerzett szocializációs hátterük 

és egyre izmosodó művészeti szemléletmódjuk viszont 

az anyaországi művészeti szférára van frissítő hatással.

Alkotóink erősen tájjellegű ízeket hordoznak mű-

veikben, és ezáltal különös szellemi atmoszférát kelte-

nek. Tagadhatatlan, hogy az időszerű mondandó, az 

őszinte kifejezőerő hatékonyságával rendelkeznek: ala-

pos festői-szakmai tudással felvértezettek, és meglehe-

tősen higgadt, kritikus és elemző vizuális meglátásaik 

vannak. Többnyire egészséges figuratív ábrázolás jellem-

zi őket. Ám a legfontosabb, hogy mind az öten szigorú, 

eredeti és célirányos festőprogrammal rendelkeznek.

Varga Valentin feszültségekben élő festő, erőteljes 

önös diktátummal rendelkezik. A tasizmust idéző festő-

gesztusaival és lazán átformált női aktjai által, az abszt-

raháló ábrázolás szokásjogával is manipulál. Mindenek-

előtt nagyon érzékeny, szinte érzéki logikával alkot. 

Kompozíciói merészen meglepőek, nagyon meggyőző 

esztétikai értékekkel bírnak. A festészet mellet videó-

val, szobrászattal és installációkkal is foglalkozik. Utcai 

Dávid hipermodern, hiperrealista köntösbe bújtatott 
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A 35 éves múltú vajdasági Temerini Alkotóműhely és 

Képzőművészeti Tábor művésztelepén nevelkedett a ki-

lencvenes évek derekától a tehetséges harmadik nemze-

dék. A sok közös munka és eszmecsere lazán művészeti 

csoporttá gyúrta és eltéphetetlen szálakkal köti össze 

őket, így mindmáig sok közös kiállítást és akciót szer-

veznek. A Ctrl V tagjai csoportként, a számítógépes mű-

ködés parancsgombjainak működési elve szerint sor-

jázzák közös kiállításaikat. A már értékelhető opusszal 

rendelkező művészcsoport most kiállító öt tagja a kilenc-

venes években különböző egyetemeken végezte tanulmá-

nyait. Kis Endre a Pécsi Tudományegyetem Művészeti 

Karának festő szakán, Ricz Géza a Szegedi Tudomány-

egyetem Rajz-Művészettörténet Tanszékének rajz sza-

kán, Soltis Miklós és Utcai Dávid pedig a Magyar Kép-
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toznak, valahol kiegészítik egymást. Időszerűségük nem 

kizárólag ábrázoló erejükben rejlik, hanem elsősorban 

kiváló kor-, valóság- és/vagy hely(zet)felismerésükben. 

Valami miatt a legszívesebben megrögzött tradicionalis-

táknak nevezném őket, akik könnyedén, élményszerűen 

alkotnak, ám öntudatos vasszigorral összegzik a világ-

ról alkotott elképzeléseiket.

PÉTER LÁSZLÓ

történéseket észlelve fest, az autentikus, jól felismerhe-

tő környezetet ötvözi festményeiben. Ő konkrétabb, lé-

tező valóságelemekkel manipulál, ami rendkívül nehéz 

festői feladatok elé állítja. Az autentikusság: Temerin 

városa vagy a bácskai táj például. Ezek rendre visszatérő 

motívumai, mondhatnánk szegmensei, alapelemei avagy 

sarokkövei kompozícióinak. Az egyszerű (dolgozó) em-

ber munkafeladatait, prózai elfoglaltságait, fizikai akti-

vitását autentikus háttér környezetekbe ágyazza, erő-

teljesen felszabdalt, fragmentálódó álomvilágba meríti. 

Festőnk folyton misztikus tér-idő konstellációkkal kísér-

letezik, igencsak meggyőzően. Kis Endre folyton kísérle-

tezik, és megújuló ciklusokban gondolkodik, játékos 

rikító színekkel kifestett önarcképei önkeresésről árul-

kodnak, de ugyanakkor valamiféle meghökkenteni vá-

gyó modernkori új vadakat juttatnak eszünkbe. A kor 

kihívó kérdéseire harsányan alternatív válaszokat keres. 

Ricz Géza és Soltis Miklós gigászi küzdelmei eltérőek, de 

filozofikusan elmélyült különleges lelkivilággal bírnak, 

és leplezetlenül őszinték, szókimondóak. Ritz lecsu-

paszított sikátor-világa elmélyülten komoly, sőt komor. 

Mesteri lendületességgel fest, olykor régi nagy délvidé-

ki festőművészünk, Hangya András illusztratív köny-

nyedségét idézi fel. Soltis gegszerű leleményességgel al-

kot, és a képi nagyotmondás eszközeivel él. Harsány is 

tud lenni, nem szab gátat a fantáziájának, a képregény 

és a valóság kerítéseit bontogatja. Vonzódik a groteszk, 

a szarkazmus és politikus humor iránt.

Festőink együttesen a magyar neoavantgárd, a poszt-

modern és a transzavantgárd hagyományait bírják. Látszó-

lag elágazó nyomvonalakon haladnak, mégis összetar-
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