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kölcsön veszi az egyetemes művészettörténet húsz leg-

ismertebb aktképét, és a számára cseppet sem idegen 

dekonstrukciós módszerekkel megpróbálja őket de misz-

tifikálni, ezzel téve pontot az alkotói folyamatra. Úgy 

gondolta, számára nem ez az igazi út, az akt problemati-

káját nem ily nemes egyszerűséggel kell megközelíteni, 

mivel a felvetés sokkal összetettebb. A dekonstruálás, 

a megfosztás gesztusát követően a konstruálás, az épít-

kezés úgyszintén dialektikus módszeréhez nyúlt, s az 

eredeti művek vonatkozásában kizárólag a körvonalakra 

hagyatkozva, a saját standard stilisztikai eszközeivel 

betelepítette őket. A testkontúrok kirajzolásánál indigós 

másolási módszerhez folyamodott, ezáltal fejezve ki 

tiszteletét a magyar avantgárd Erdély Miklós által vezé-

relt csoportosulása iránt. Nyert tehát egy-egy papíralapú 

üres formát, melyet a kifestőkönyvek technikáját kö-

vetve, és a történeti avantgárd, a szubkultúra forrás-

vidékéről származó polifon nyelvi eszközökkel kellett 

tartalmassá tenni, melyeket pályafutásának kezdete 

óta sajátjának vall.

Galériánk 2017-es katalógusában jegyeztem meg, 

hogy Whandal univerzális nyelve mindenhol felismer-

hető, értelmezhető. Húsz szerző ugyanannyi aktképét 

tekinthetjük meg, illetve azok hűlt nyomát. Mindegyik 

újragondolt akt egy-egy Syporca Whandal, akiben 

ugyan akkor benne van mindegyik eredeti modell: a holt 

helyett az élő nő.

SZOM BATH Y BÁL IN T

sen annak kísérleti fázisaiban a „spontánul létrejövő”, 

a „véletlenül alakuló” formai megjelenések rendkívül 

izgalmas lehetőségekben bővelkedő perspektívákat 

nyitnak, amelyek a későbbiekben különböző műfor-

mák megjelenéséhez vagy akár egész művészeti kor-

szakok megújításához vezetnek. Az egyéni stílusje-

gyek kialakulásában is fontos szerepe van a véletlennek. 

Ismerünk olyan alkotókat (például Jackson Pollock), akik 

a véletlent tudatosan és eredményesen építették be al-

kotómódszerükbe, így hozták létre a csak rájuk jellemző, 

határozott karakterű életművüket.

Mindezek fényében tehát a véletlennek érdemes ki-

emelt figyelmet szentelni a művészi tevékenységben, 

ezért mi most egy ilyen közös odafigyelésre invitáltuk 

a művésztelep meghívottait.

A VÉLETLEN
Nagykáta–Erdőszőlő 

nemzetközi művésztelep

2018. augusztus 16. – szeptember 7.

Tapasztalataink szerint a véletlennek igencsak komoly 

szerepe van anyagi világunk hétköznapi történéseinek 

alakulásában, mi több, alkalmanként az egészen bo-

nyolult társadalmi események irányát és végkifejletét is 

képes befolyásolni. Érvényes ez a megállapítás a külön-

böző platformokon zajló emberi tevékenységek folyama-

taira is. Számtalan példa igazolja, hogy a tudományos 

munka eredményeinek pozitív alakulásában a főszerep 

esetenként a véletlennek jutott. A képzőművészet sem 

kivétel ez alól. Az alkotómunka folyamatában, különö-
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Az MMG Galériában kiállító művészek névsora: Bar-

tus Ferenc, Háth Nóra, Charlotte Herben, Tina Tonagel, 

Pierre Estourgie, Desislava Unger, Bob József, Dér Virág, 

Cservenka Edit, Nadya Bertux, Elekes Károly, Lipták 

Ágnes, Németh Tamás, Nagy Árpád Pika, Taskovics Éva, 

Orsós Bence, Kácser László, Palkó Tibor, Asri Sayrac, Uta 

Heinecke, Miguel Mothes, Kerstin Franke-Gneuss, Szitás 

Bernadett, Angela Lubic, Josef Tihanyi, Petrla Ferenc, 

Gesine Grundmann, Arkediusz Ignaszak, Armando 

Gomez, Karl Menzen, Ivo Weber, Sebestyén Zoltán.

NAGY ÁR PÁD P IKA

Tizenöt éve működő művésztelepünknek vannak 

állandó tagjai, akik éves rendszerességgel vesznek részt 

az alkotómunkában, és gyarapítják a több száz mű-

tárgyból álló kortárs gyűjteményt, amelynek Nagykáta 

város önkormányzata a kezelője. Minden évben vannak 

új meghívottaink, akik nem csupán kapcsolati tőkén-

ket gyarapítják, de alkotásaikkal is emelik az itt zajló 

„nemzetközi művészeti párbeszéd” színvonalát. A húsz-

napos alkotómunkát két kiállítás zárja, amelynek mind-

két helyszíne Budapesten van: egyik a MAMŰ Galéria, 

a másik az MMG Galéria.

anyagok újrafelhasználása is helyet kapott. Egy grafomá-

niás író munkamoráljához hasonlóan Sándor is nagy 

kedvvel és folyamatosan alkot. 

Barics Sándor 1970-ben született, Baján. Máig megha-

tározó az a gyermekkori érdeklődése, mely a csillagászat-

hoz, a természetkutatáshoz és a régészethez köti. Ehhez 

csatlakozott egy másik szenvedély: a művészet. Még fiatal 

korában került kezébe Bernáth Aurél Feljegyzések éjfél 

körül című könyve, benne pedig a következő idézet: 

„A festőlélek egyike a világ legérzékenyebb műszereinek. 

FELJEGYZÉSEK ÉJFÉL KÖRÜL
Barics Sándor kiállítása

2018. szeptember 20. – október 12.

A Feljegyzések éjfél körül című bemutatón a művész 

korai munkáinak válogatását, az 1990-es és a 2000-es 

években készült, színekben gazdag sorozatait ismerhet-

jük meg. A papírmunkáktól kezdve – melyek leginkább 

színjegyzeteknek nevezhetők – egészen a nagyméretű 

vásznakig, melyeken nemcsak festék, hanem különféle 
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