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költöztek a repedéseibe. Akkor már a textúra is izgal-

mas lesz. Mint ezeken az esendő stúdiumokon. Melyek 

a fényképeken – a rend szerint – már nem másolatok, 

hanem modellek. Tudatunk paradoxona: a holt, az élet-

telen minden átiratban, minden megjelenítésben életre 

kel. Inkarnálódik.

Van egy festőművész, aki látta, a maga idejében 

a „kitett” munkákat a kertben, és nézte a róluk készült 

fényképeket is. Van egy festőművész, aki fotókat fest. 

Nem fotókról készít festményeket, hanem a fotográfiát 

ennyi. Elévülnek, raktárba kerülnek vagy egyenesen 

a hátsó udvarba – bezúzni őket se akarat, se eszcájg. 

Hátha jók lesznek még valamire, talán lehetne rajtuk 

demonstrálni. 

Aztán valaki kipakolja őket a hátsó udvarból a kert-

be. Szándékom sincs, hogy az okait nyomozzam. Csak 

láttam én is, mint mindenki, aki a kertben megfordult, 

ahogy a falak mellett ácsorognak, kicsit roncsoltan, 

megviselten, mégis épen – legalábbis így, együtt, mintha. 

A calais-i burzsoák vázlatai sem lehettek volna esen-

dőbbek egy századvégi párizsi lomizáson.

Fotózzák őket. Fotózzuk őket. Csoportkép, portré, 

kistotál. Nem tudom, hány kép készült a gipszekről az 

idők során, nekem 34 van. Szobrot fotózni hálás feladat 

turisták és amatőrök számára. A szobor nem mozdul el, 

körbejárható, lehet pozíciót választani, blendét, mélység-

élességet állítani – életet lehelni a kőbe, bronzba, fába. 

Próbára lehet magunkat tenni, vajon képesek vagyunk-e 

teret alkotni a síkban, mozgást vinni a mozdulatlanba. 

Kockázat nélkül. Hát még ha a szobor sérült! Ha nyomot 

hagyott rajta az idő; mohák, zuzmók, füvek, bogarak 

„INKARNÁCIÓ EZÜSTBEN”
Bartus Ferenc kiállítása

2018. október 18. – november 9.

Van valahol a bolygón egy szobrásziskola. A tanoncok 

élő modellek alapján mintáznak szobrokat. Gipszhé-

jak születnek az eleven test mintájára, jobbára való-

sághű méretben. A tanulók feladatot teljesítenek. Fejet, 

kezet, lábat, csípőt mintáznak, gesztusokat ábrázolnak; 

lemásolják az élőről a formát. A gipszek a műteremben 

ácso rognak, a mester véleményt mond, a gipszek értéke 
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a festészet bázisaként használja. Elkéri a képeket a roncs-

szobrokról, és válogat, keres. A képkockákat magában 

felnagyítja, kitágítja, s belép az imaginárius térbe. Tár-

gyakként – az érdeklődésen túl – nem volt sok köze hoz-

zájuk. De itt, ebben a maga teremtette zónában közel 

vannak hozzá az alakok. Köze van hozzájuk, ez nyil-

vánvaló. Ám hogy miben, miért és mennyire, az még 

nem elég világos. Nem evidens. Nem kézenfekvő. Újra 

kell alkotnia őket, hogy ennek a tétova bolyongásnak 

célja legyen, és oka az ottlétének.

Újra alkotni pedig úgy lehet, ha a művész eszközö-

ket használ. Profán, evilági, közönséges eszközöket. 

Hordozót választ, például fotópapírt. Vetítőgépet, hogy 

a papírt meg tudja világítani. Vegyszereket, hogy a meg-

világított papíron a rávetített képet elő tudja hívni, és 

ecseteket, mert festőművész. És mert hatalmas méretű 

fotópapírt használ, és nincsen akkora méretű tál, amely-

ben az elférne. Tehát belemártja az ecsetet a hívóba, és 

mintha festékkel festene, úgy mozgatja a felületen. 

Negatív festés: nem hordja fel az anyagot a hordozóra, 

hanem előcsalja a matériából. Meglehet, pontosan emlék-

szik a vetített kép elemeire, melyek most láthatatlanok. 

De inkább pontatlanul. A festő keres az instrumentu-

mával. Amit talál, az megerősíti a keresésben. Folytatja, 

akkurátusan, egyszersmind összevetve a már láthatót 

a még láthatatlannal, amely terrénumok csak a tudatá-

ban léteznek. 

Akarva-akaratlan választ: mit hívjon még elő, és mit 

hagyjon el; mi maradjon örökre rejtve az anyagban, 

mint elhalt lehetőség, föltáratlan terület, világra nem 

segített létező? És mert festőművészként teszi mindezt, 

a láthatóvá alakított képen árnyalatok, kiemelések, ré-

tegek, átfedések, felsejlő részletek és túlhangsúlyozott 

foltok bonyolult rendszere alakul ki. 

Egy kép, ami valamiről készült, ami volt; egy képről 

készült kép, ami eltűnt az anyag síkjának mélyén; egy 

kép, ami megszületett, előtűnt ebből a síkból, a semmi 

mélyéről, de ami nem az a kép, ami valamiről készült, 

ami volt. S mindez negatívban. Pontosabban: pozitív 

hatású negatívban. Negatív érzetű pozitívban. Áttűnés-

ben. Örökös metamorfózisban. Mindig a határon, foly-

ton alakulóban. Valamiből valamivé, valakiből vala-

mivé, valamiből valakivé. Inkarnáció közben.

„… itt nem horpad be a halánték

határainknak vérnyoma nincs

ide kergültünk kénytelenül

ezt megalkottuk eszményien

itt hahotázunk a vérünk

tábortüzénél, itt lerogyunk

ezüst-arcunk fájt már a csókra

ezüst-kezünk cédrus-pohárra

kikalapált alakunk fájt már

lenvirág-ingért, s ideje jött

ideje a hömbölyödésnek

égő cukor és pörkölt dió

aromájának,…”

Az idézet Nagy László Inkarnáció ezüstben című versé-

ből való. S az idézésnek nem oka, hogy a költő e vers 

születése környékén a párizsi Magyar Műhely sokszor 

közölt és többszörösen hivatkozott szerzője volt – ez 

csupán érdekesség lehetne egy magát ostobán polarizáló 

világban. Nem is az ezüst, a nyilvánvaló fotó-allúziók-

kal, de még önmagában az inkarnáció sem. Sokkal in-

kább, hogy Bartus Ferenc festészetén át- meg áttűnik ez 

a vérnyoma nincs-világ, ez a megalkotott eszményiség 

és a hiányt, az űrt, a veszteséget kitöltő fájdalom. De leg-

kivált azért, mert mégis. Mert Bartus művészetében, de 

egész emberi valójában is örökös ideje van a hömbö-

lyödésnek. Az áramlásnak és a kitöltődésnek. A teljese-

désnek. Incarnatio humana.

Az ember által megragadható létezés: a megteste-

sülés határa. Nevezzük művészetnek.

MÁN YOKI EN DR E

nekik…”, irigykednék, ha nem éppen ők tették volna 

ezt az időszakot olyan irigylésre méltóvá. Bandy legin-

kább az ekkoriban kitalált/feltalált dobozgrafikái miatt 

vált híressé képzőművészeti körökben, aminek hátrá-

nya az lett, hogy a főiskolai papírművészet-órán is róla 

tanultunk. De na, legyen azért ez a hiányos tudás róla 

édes teher.

Aki kicsit is belemélyed munkáiba, hamar felismer-

heti, hogy a dobozok, festmények és grafikák szerkezete 

ugyanazokra a problémákra keresi a választ. Az elénk 

tárt anyag ezt a folytonos kísérletezést elég szemlélete-

sen, nyomon követhetően mutatja be. A szerencséseb-

bek úgy 20 évvel ezelőtt már láthatták az első felvonását 

a Szél utcában. Itt most a legkorábbi munka 1998-as. 

Hogy mitől olyan érdekesek és fontosak, amikor a bele-

írás egyáltalán nem újdonság? Ha csak a 20. század szö-
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A mostani alkalom azért is különleges, mert elég sok 

„fióknak szánt” munkát láthatunk. Útkeresések, ön-

marcangolások, imák. Minden tiszteletem, amiért Bandy 

a mai napig hű a „belénk vert” Nulla dies sine linea hí-

res, képzőművészeknek direktben áthallásos felhívá-

sához. Ezért is ennyire szerethetőek, ennyire őszinték 

ezek a munkák. 

Bandy 1941-ben született, és ez sok mindent meg-

magyaráz. Nem, nem az ősz szakállát. De pont az 1970-es 

években volt világmegváltást tervező harmincas, az 

1980-as években kísérletező negyvenes; épp a magyar 

művészet egyik paradigmaváltásának idején. „De jó neki, 




