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A VIDÉKISÉG MINT ÉRTÉK
Vidéki szelep I. , Teátrum Pincehely Galéria, Miskolc, 2015. október 8. – október 31.

„a vidéki szelepek elzárt emberek
a vidéki szelepek elzárt teste a szellem síkján
előre mozog” 

(Fátyol Zoltán)

Különös megnyitón vehettek részt azok, akik 2015. október 8-án a miskolci TPG-ben megjelentek. Az ese-
mény tanulságait az egymástól való függés, az egymásért való élés esztétikai megjelenítése adja. Kétféle 
modalitás, egy festőhenger monoton nyikorgása és egy fuvola lágy, simogató, melengető futamai, vállalva 
a különös duó kockázatát, kísérték Urbán Tibor képzőművésznek, a kiállítás kiötlőjének, kurátorának 
és rendezőjének az otthon, a szülői ház, a falu, a haza és a hagyomány iránti aggódásról szóló perfor-
manszát. A kiállítás két részből áll, fehér tárgyakból és falra ragasztott, szekkóvá nemesült, vászonra 
festett színes akrilképekből. Utóbbiak mostantól kezdve állandó díszítményei az ódon falaknak. A költő 
Némethi Lajos megnyitójában így fogalmazott: „Fesd fehérre a koszolódó jegesmedvét, a Holdra vezető 
lajtorját, székre vetett gúnyád, maszkodat, bőröndödet, az egysejtű tojásokat, az egymást determináló 
fahasábokat… Szekkón pedig hozd vissza a színeket. Hol emberi kéz a fa ága…” Harmincnégy kiállító mu-
tatkozott be, köztük lengyelek és szlovákok, amitől az esemény nemzetközi festészeti találkozóvá vált. 
A miskolci színészmúzeum pincéjének járatai, folyosói, termei, beugrói, lépcsői és szénledobói együtt 
élnek a kiállított munkákkal.

Dobolnak fülemben Fátyol Zoltán költő-képzőművésznek a megnyitón elmondott szavai, a globalizáció 
sokfelől vitatott eszméjére reflektáló verssorok. Ez képezi a konklúzió alapját. És még mindig az analógia 
fogalmán belül vagyunk. A miskolci Teátrum Pincehely Galériában megrendezett Vidéki Szelep I. című kiál-
lítás egy sorozat része, meghökkentően formabontó, összezavaróan vagabund, szelektív alcímekkel, a nagy-
világra figyelő tájékozottsággal, mely sokkal inkább mindentudóan naprakész, mint „isten háta mögötti”. 
Apró részletekre szabdalt és tördelt szójátékokkal, pszichologizáló értelmezésekkel, tudat alatt örvénylő 
kérdésekkel felvázolt képletek láncolata ez. A „vidékiség” kezd érték lenni ma Magyarországon, jellegzetes-
ségeinek sokaságával egyre kevésbé negatív kategória, sőt, olykor a Paradicsom látványát nyújtja. 

A kezdet 2012 volt, amikor tizenhat meghívott művész két hónapon át, szabad időbeosztásban és 
szabad tematikával, külön-külön elhatárolt felületen figurális szekkót festett a TPG Galéria lépcső mel-
letti, kis „kápolnaszerű” fülkéjében. Ez folytatódik a mostani kiállítással.

A Nemzetközi Festészeti Találkozó a „kicsit pikánsan áthallásos” Táj box címmel jött létre. A kiállított 
tárgyak idegen szótestekbe oltott, gyúrt szavakkal és betűkkel „land art közeli munkák, objektek”. A két-

értelműség megértésébe, kategóriákba és ellentétpárokba állított, kinyilatkoztatásszerű értelmezésébe 
burkolózva, közhelyszerűségüket levetett, sokszor hangoztatott alapigazságok is elhangoznak Urbán 
bevezetőjében: „Meg kell küzdenünk, szinte öklöznünk kell” azért a tájért, melyet őseinktől örököltünk 
és szeretnénk átadni a minket követő generációknak. A tájhoz kötődés, nevezetesen annak megélése, hogy 
a reflexió eszmévé terebélyesedik, elszakad a föld rögétől, európai gondolatként a Föld megmentéséért 
folytatott küzdelem részévé válik.

Szuggesztív, varázslatos, a vizualitás és az esztétika számára hozzáférhetővé vált világ, amit a kiállítá-
son láthatunk, s szabadság, mely a múlt és a jövő egységéről szól. Ámulunk, szaladgálunk a műtárgyak 
között. Még beléjük is botlunk, esetleg láthatatlan szálon lógnak és lengedeznek, mint Stark Istváné, 
vagy egy különös, misztikus jövőbeli zikkurat látványát nyújtják, mint Láng Eszteré. Aggódva tartjuk 
tenyerünket a szakajtóból kiesni készülő tojások alá Dunai Beáta munkája előtt. A fehér munkák aligha 
kerülhetik el a pszichologizálást, egy 
foly tonosan változó szituáció történetét, 
amely művészethistóriai esemény. Ami 
egyik pillanatról a másikra létrejön, az 
a műfaj ismeretéből adódik. A fehér 
plasz tikák modernizmusa szembetűnő. 
A koncepció elkerülhetetlenül individuá-
lis. Vass Tibor installációja egzaktságá-
nak, racionalizmusának és alkotóképes-
sé  gének gondolati modelljeként kivételes. 
A körülötte lévő munkák tekintetében nem 
igényel semmiféle támaszt, sem múlt béli 
magyarázatot. Néhány munka az ön-el-
idegenülés és a másban való önmegta-
pasztalás jegyében készült. Ilyen Homon-
na Györgyé, Puskásné Pásztor Máriáé, 
talán Urbán Tiboré is. Utóbbi reprezen-
tatívabb és feltáróbb jellegű. Ellentétben 
például Lőrinc Róberttel vagy Zombori 
Józseffel, akik úgy ábrázolnak, hogy a 
nyilvánvaló megértés lehetőségét biztosít-
sák. Ez Kavecsánszki Gyuláról is elmond-
ható. A vizuális értékek kimeríthetetlen 
változatosságára utal a lengyel Janusz J. 
Cywicki. Folytatja a platóni dialógust, 
klasszikus befejezetlenségével lehetősé-
get kínál a tárlatlátogatónak a folytatásra, 
szövetségbe lép vele.  Fátyol Zoltán szemé-
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lyes tapasztalataihoz kapcsolta mondanivalóját. Problématörténeti vázlatnak fogható fel Lukács Róbert 
kisplasztikája is. Elméletalkotó munka.

A kiállítás Secco Falka II. című részéhez kapcsolódnak a színes festmények. Elrendezésük különös, 
az értelmező azt hihetné, hogy megtudott valamit az eredetről, legalábbis belebonyolódott annak meg-
fejtésébe. Aki nem kíván az aktualitás és a tradicionalizmus ellentétével foglalkozni, az jobban teszi, ha 
inkább csak esztétikai felvetésekre figyel. A választás lehetősége adott, a kiállítás rendezője, Urbán Tibor 
némi szatirikus éllel a kisméretű képekkel még a mennyezetet is teleragasztotta. Az így készült szekkó 
gazdagsága könnyen megkedvelhető. A falak, beleértve a mennyezetet is, vizuális események gazdag 
tárházát szuggerálják. Egymással való szembeállításuk azonos a szokásos élményfogalommal. Megren-
dülésében a művész és a műértő egyaránt megmérettetik.

Összegző, szemmel láthatóan esztétikai tapasztalatokat sugalló művészként említhetjük Pálfalusi 
Attilát, Lenkey-Tóth Pétert, Dunai Beátát vagy a szlovákiai Emilia Zavackát. A lengyel Danuta Tohl képző-
művészeti újra-felismerésre, egyeztetésre, összevetésre tanít. Problémaidézésével ugyanezt teszi Láng Eszter 
is szekkó-képén, mesterének, Torok Sándornak a világához tesz hozzá valami fontosat, kevés eszközzel, 
a klasszikusok biztonságával. Műve példája annak, hogy a kevesebb, de kifejező elem átütő hatást biz-
tosít. A dőlt vonalak vertikális és horizontális közti elhelyezkedése, a világos és a sötét foltok ellentéte, 
a mélyzöldek sötétsége tájképi elemekre utal.

Az anyagot néhány szép, rajzos munka teszi izgalmassá, mint amilyen Horváth Kinga, Homonna 
György, Veres Attila, Urbán Tibor vagy a szlovákiai Edita Voluščoková meg Burai István alkotása.

Sokak szerint az alkotó szándékát úgy érthetjük meg könnyebben, ha a kompozíciós elemeket vizsgáljuk. 
A lendület, magabiztosság, a felfokozott szuggesztivitás gyakran önmagában is élvezhető elrendezést 

nyújt. Itt kezdődik a teremtés, ez a 
szelep. A Révai Nagy Lexikona írja: 
„Ha az orsóra erősített kézi kereket 
forgatjuk, akkor a szeleptányér emel-
kedik vagy süllyed, s a két csőrész 
közt ily módon vagy összeköttetést 
létesít, vagy megszünteti azt.” A mű-
alkotás kicsit olyan, mintha a szelepet 
helyettesítené. Mintha madártávlatból 
látnánk egy várost. Ezen kívül min-
den más érdektelen. A festmény, a 
plasztika, az installáció, a perfor-
mansz betölti a teret. Innen nézve 
hihetetlennek csakis a kiállításon 
kívüli világ tűnik. 

MAGÉN ISTVÁN
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23 + 1 ÁRNYALAT
A Magyar Elektrográfiai Társaság 

kiállítása, 2015. július 16–31. 

Tisztelt Hölgyek és Urak! Kedves Kiállító Művészek! A mai 

kiállításon szereplő művek a mediális művészetek széles 

területéhez tartoznak. Vizsgálhatók a grafika új műtípust 

teremtő sajátosságai felől és az elektromos eszközökkel 

létrehozható művek szélesebb kontextusában, avagy tisz-

tán művészeti aspektusból és a művészet társadalomba 

ágyazottsága vagy a férfi és női alkotói látásmód felől is.

Egy biztos, az 1970-es és 1980-as évek vége közötti 

hőskorszaknak, majd az ezt követő kibontakozási idő-

szaknak, melyben az elektrográfia megtalálta a helyét 

a magasművészetek között – holott eredendően az under-

groundról startolt és másolóművészetként jelent meg – 

sok-sok tanulsága van.

Legfőképpen az, hogy ezt az új útkereső és önállósuló 

időszakot nagyon komolyan kell venni. Eredményeit, 

lényegét és értelmét nem szabad szem elől téveszteni, 

példaértékűként kell kezelni, mert erre a művészetre is 

igaz, hogy csak addig képes egyetemes értéket teremte-

ni, amíg világosan körvonalazható saját önképe, tehát 

az, hogy honnan indult, hová akar menni és mit kell 

tennie ahhoz, hogy oda is érjen. Továbbá: amíg a külső-

belső világot érvényes valóságként képes művészeti szín-

vonalon újrateremteni a maga tiszta és sajátos eszközeivel. 

A mai technikai fejlődés a posztkapitalista glo ba li-

záció csodafegyvere, amely egyrészt a művészetet a maga 

gazdaságpolitikai céljait erősítő struktúrájába tereli, 

hogy eszközként használhassa saját világgazdasági cél-

jai eléréséhez. Ez nem új dolog az emberiség történeté-

ben, csak a léptéke az, ami példa nélküli: a világot lefedő 

gyorsasága, azaz a térbeli és időbeli egyidejűsége.

Másrészt, ahogy a ’90-es évek művészete is mutatja, 

a mai posztszocialista országok művészetének nyugati 

egyenjogúsítása csak azáltal érhető el, hogy önreflexiója 

megfelel-e a nyugati művészeti piacgazdaságnak. 

Az elektrográfia kivételes jelentőségét éppen az biz-

tosítja, hogy fontos feladatot tölt be a világ változásának 

követhetőségében, a humanista szellemi és művészeti 

értékek fenntarthatóságának megőrzésében és a világ új 

képének a megteremtésében. Éppen ezért egyre nagyobb 

felelősség is hárul az intermédia területén alkotó, köztük 

az elektrográfus művészekre.

A technikai eszközhasználat magyarországi elterje-

dése a hazai képzőművészet számára az autonómia új 

lehetőségéhez teremtett korszerű alapot, és nyitott új uta-

kat. Az elektrográfia úttörői – köztük a mail art fontos 
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