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pest, Bécs, New York – tipikus vagy semlegesen egysé-

ges arculatú lakóit. A dinamikus, élénk színfoltok mel-

lett Bács Emese műveinek szerves képépítő alkotóeleme 

a gyógyszeres tasak, a szívószál, a kirakós vagy építős 

gyermekjáték, a fonal, a műanyaghuzal és még ki tudja, 

mi minden, melyek révén a képfelület érdessé, hullám-

zóvá, domborműszerűvé alakul, s amelyek hol a fes-

tékrétegek által takart, hol a képfelületen előtűnő sze-

repvállalása révén egyszersmind hűvös, távolságtartó, 

tárgyszerű atmoszférát sűrítenek. A kollázs-képek már 

egy másik dimenzióba átlépő kompozíciói azok a mun-

kák, melyek képszövetébe világító lámpácskákat épít 

a művész: itt a mesterséges fényforrás, illetve a fény 

egy új fizikai dimenzióval és jelentés-faktorral tágítja ki 

a művek hatásvilágát. 

A művek mellett a korábbi kiállítások címei – Pil-

lanatképek, Nagyvárosi jelenetek, Itt élünk mi –, és 

a képcímek is azt sugallják, hogy Bács Emese a hét-

köznapok képi krónikása: az aluljárók, a metrólépcsők, 

a megállók, a villamosok és az autóbuszok, a nyüzsgő, 

megunt reklámokkal zsúfolt utcák és terek, a jellegte-

len közlekedési csomópontok, a szabvány-épületekkel 

szegélyezett, újabb szabvány-épületek közé vezető sugár-

utak már-már szenvtelen, érzelemmentes dokumentáló-

ja. Nem keresi a szenzációkat, nem tár elénk mellbevá-

gó, megdöbbentő történéseket, hanem csupán mintegy 

képileg leírja az átlagos, mindennapi jeleneteket: a szót-

lanul maguk elé bámuló utasokat, a magányosan útju-

kat rovó járókelőket, a céltalanul ténfergőket és a tétle-

nül álldogálókat. Az emberalakok nem kommunikálnak 

egymással, nem kezdeményeznek kapcsolatokat és nem 

keverednek közösségekké, mindenki a saját magányának 

foglya. Nincsenek érzelmi kitörések, nincsenek örömök 

és bánatok, és nincsenek konfliktusok sem, végsősoron 

minden a maga természetesnek és mindennapinak mi-

nősíthető, rendes kerékvágásban zajlik és minden vala-

mifajta élénkségbe, harsányságba torkolló unalomba 

fullad. Zsúfolt és mégis üres minden, és ez korántsem 

holmi „felszín és mély”-problematika. A szürke, mono-
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A modern, a jelenkori képzőművészet újfiguratívnak 

vagy új-realistának nevezett áramlatához illeszkedő, 

de attól ugyanakkor finoman elkülönülő, karakteresen 

egyéni látásmódot tanúsító piktúra képei születtek, 

születnek meg Bács Emese festőművész műtermében 

az új évezred első két évtizedében. Fontos mozzanat, 

hogy a képek megalkotását mintegy tíz esztendeje 

plasztikák, illetve pontosabban domborművek és térbe 

állított tárgy-kollázsok sorozata kíséri. A térbe szerve-

zett, domborműveknek és szobroknak csak nagy fenn-

tartásokkal nevezhető alkotásokhoz hasonlóan a keret-

be foglalt, a fal elé függesztett, síkba transzponált, 

talán még azért táblaképeknek minősíthető művek is 

nehezen kategorizálhatók, bár bizonyos engedmények-

kel a mély tradíciókra alapozó városképek és életképek 

osztályába sorolhatók. A műfajokhoz érkezve egyúttal 

jeleznünk kell azt is, hogy a pálya korábbi szakaszaiban 

a művész fontos portrékból, illetve fantáziaportrékból 

felfűződő képsorozatokat is festett. 

A közelmúlt egy-két éves terméseiből válogatott ez 

a kollekció a korábbi, a táblaképfestészet több évszá-

zados hagyományait továbbéltető, határozott alkotói 

szándékok jelenlétét és megvalósulását tanúsítja, de 

a műegyüttest mégis a modernitás szelleme hatja át: 

a művész az anyaghasználatot, az alkotómódszert, a for-

marendet is egyéni szemlélettel felruházó, újító kezde-

ményezésekkel gazdagító, különös sugárzású festészeti 

világot tár elénk. A vegyes technikával kivitelezett, alap-

vetően akrillal és olajjal festett kompozíciók karakteres 

jellemző jegye a kollázstechnika, amely a festett és raj-

zolt képalkotó elemek és az applikatív összetevők, kü-

lönböző matériák és kisebb tárgyak egységbe foglalt, 

a tudatosságokat és a véletlenszerűségeket ötvöző rend-

je és rendszere által jeleníti meg az általában konkrét, 

beazonosítható városrészleteket, és a városok – Buda-
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kellékek csupán, akik fásultan, közömbösen kibámul-

nak a képtérből, vagy a képet szemlélőnek háttal van-

nak megjelenítve, így kizárva mindent és mindenkit 

kavalkádszerű képvilágukból. Abból a képvilágból, 

amely színes, de mégis rideg, hideg, csupa-csupa mes-

terséges elemből felépülő közeg és környezet, amely-

kat is. Ám mielőtt súlyos depresszióba esnénk e képek 

szemlélése közben, emlékezhetünk az egyik közelmúlt-

ban rendezett Bács Emese-kiállítás kapcsán miként 

vonta meg e festészeti világ szemléleti konklúzióját Pa-

taki Gábor művészettörténész: „Bács Emese egyszerre 

mutatja fel szereplőinek a monoton mindennapok által 

ton, a folytonos ismétlődésekkel terhelt létezés észre-

vétlenül a múltba hulló pillanatai rögzülnek ezeken az 

élénk színekben tobzódó képeken. 

A nagyvárosi környezet kulisszái között megjelenő 

emberalakok nem egyéniségek, nem önálló személyisé-

gek, nem karakterek, hanem inkább típusok, élő városi 

ben nem kap tenyérnyi helyet sem, vagy csak esetenként, 

mintegy rezervátumszerű jelenségként bukkan fel a ter-

mészet. Innen csak egy lépés az elidegenítő, távlati, fe lül-

nézeti nézőpont, amelyből a város már hálózat-térképpé 

alakul, utastájékoztató metróvonal-szövevénnyé silá-

nyul, amely pókhálószerűen befonja magukat az utaso-
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Darko Bavoljak azok közé tartozik, akik az elmú-

lás, az entrópia finom részleteiben lelik meg a „talált 

tárgy” jelenségkörének modernista kvintesszenciáját. 

Tipikus városi művész, akinek érzékei azokra a terüle-

tekre vannak kiélezve, amelyek a pusztulás képeit tárják 

elénk. A szépet, az izgalmasat és az inspirálót a kiürí-

tett, kifosztott, fénykorukban még csillogó és csábító 

kirakatokban leli meg. 

Ha végigmegyünk a Rákóczi út mentén a Keleti pá-

lyaudvartól nagyjából a Kisdiófa utcáig, szép számban 

láthatunk bezárt üzleteket a maguk halott kirakataival. 

Vagy ha a pályaudvartól elindulva a Dózsa György út 

felé eső szakaszon nézünk körül, úgyszintén hasonló 

élményben lesz részünk. Az ilyesfajta lepusztultságnak 
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Sietve lépkedünk az utcán, szaladunk egy cél érdekében, 

és mást már szinte nem is látunk, csak azt a bizonyos 

célt, ami miatt rohanunk a hétköznapi forgatagban. 

Nem nézzük az emberek arcát, nem látjuk a környezet 

részleteit; nem nézünk fel a felhőkre nappal, nem cso-

dáljuk meg a csillagokat éjjel. Látásunk felületes és olyan 

értelemben periferiális, hogy elnagyzolva, rutinszerűen 

fogadjuk be a vizuális élményeket. Azt hisszük, hogy 

egy épületrészletben, egy házfalon vagy egy kapualjban 

már nem láthatunk semmi újat, mert már számtalan-

szor láttuk őket. Pedig nem így van. A látszatra merev, 

holt dolgok is folytonos mozgásban vannak. Még az 

enyészetnek és a pusztulásnak is van élettani menete, 

sőt percepciós minősége, esztétikája is.

Tudjuk ezt a naturalisták óta, de mindig megdöb-

benünk, ha valaki rámutat azokra a jelenségekre, melyek 

mellett rendre elmegyünk, holott esztétikai, művészi 

minőséggel rendelkeznek. Érzékenységünk nemegyszer 

csődöt mond, vagy csak arról van szó, hogy mindenki 

másképpen lát, másképpen regisztrálja a valóságot. 

korlátok közé szorított lehetőségeit és a műszálas kar-

digánok, petpalackok és fröccsöntött használati tárgyak 

világát. Ott van a képeken persze ennek a környezetnek 

a művi, rövid lejáratú mivolta, de ott az ebből a helyzet-

ből kiaknázható játékosság lehetősége is. 

Szemlél, de nem elítél, megért, de nem szánakozik. 

Megfigyel – gyengéd tárgyilagossággal, fest és applikál 

– ösztönös, kreatív lendülettel.” Ennek a szemléletnek, 

ennek a kreativitásnak, ennek a lendületnek a tanúi 

a hulladék-műanyagrészecskékből, az immár a civili-

záció fennmaradását veszélyeztető matériából megfor-

mált, művészeti eszközökkel újrahasznosított szemét-

tárgyakból összeállított, stilizált, jelzésszerű emberi 

alakokat idéző plasztikai kollázsok, a 21. század em-

berének egyszerre játékos, szánalmas és ironikus 

emlékművei.

A brassói születésű, 1997 óta Budapesten élő és dol-

gozó, az ezredforduló éveiben a budapesti képzőmű-

vészeti egyetemen tanulmányait a két kitűnő mester, 

Gaál József és Maurer Dóra tanítványaként abszolváló 

festő immár kétévtizedes munkásságáról számos ön-

álló kiállítás révén, megannyi csoportos tárlaton való 

fellépés alkalmával tájékozódhattunk. 

Legutóbb, 2018-ban a budapesti Radnóti Miklós Mű-

velődési Központban és a debreceni Hal Köz Galériában 

voltak láthatók Bács Emese nagyobb léptékű alkotásai, 

és most a tárgykollázsok mellett elsősorban a kisebb 

méretű új munkák kerültek a falakra. 

S noha vitathatatlan, hogy e tárlatot is uralja a csen-

des, leíró, szemlélődő attitűd, a meditatív szellemiség, 

egyfajta festői tűnődés, mégis úgy ítélhetünk, hogy 

a városi színtér dokumentatív-festői tükröztetéseit és 

a városi élet képeit mintha szétfeszítené, már-már szét-

robbantaná valamilyen rejtett, a művek mélyrétegei-

ben lappangó, csillapíthatatlan feszültség. 
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