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Cítnlapunkhoz

Fénykelepcék

Tavaszváró képzeletünk növényi sejtcellák friss zöldjét sejtheti Waqner
lános ,,Fény" című festményén. S ezzel a képzet-táísítássa] nem is járunk
messze a művész szándékától, aki legutóbbi képein éppen a fény vala-
mely szerves vagy geometrikus struktúrában való meglelenítését keresi a
festék anyagi valóságán keresztül. A fény - struktúra - matéria iátszólag
ellentmondó hármasságáig vezető művészi út va]ahol az ötvenes évek
derekán kezdődött, amikor az elfojtott szellemi tudás iránti legyűrhetet-
len kiváncsisága a ]áthatatlan valóságról tanúskodó tárgyak felkutatására
és gyűjtésére ösztönöZte a fiatal festőt. E formailag és származásukra
nézve oly változatos tárgyak, csöndes magukba zártságukkal ,,túlharsog-
va" a kúlvilág zajos rohanását, mind ugyanarról, vagyis a tlansz,
cendenciáról beszélnek: parasztmadonnák és népi piéták fájdalmas és
felemelő alakiai, szentek hőstetteit felmutató ikonok, figyelmeztetőn fel-
emelt kezű vietnami Buddhák, rabok készítette kenyérbé]-Krisztusok tü-
relemüvegekben_

Wagnel a kilencvenes évek elején eltávolodott az emberalak festésé-
től, azóta kizárólag absztrakcióban fogalmaz, AZ emberi test törékenysé,
gének és esendőségének élményszintű megtapasztalása után művészi fi-
gyelmét már nem köti le a figurális ábrázolás_ Valami maradandóbb, lé-
nyegibb valóság megragadására törekszik, s ez a szükségszerűen meglé-
Vő, ám ]áthatatlan realitás számára a fényben ölt testet, AZ anyagtaian,
megfoghatatlan fény anyagi valósággá alakításának ]ehetőségeit keresi, s
nem rettenti el, milyen hiú kísérlet ennek az ellentmondásnak a feloldá,
sán fáradozni. ,,Mindig is glJiirkíztem a festéftkel" - mondja a festő. Vásznain
a festék lucskos, zsíros anyagába különböző tárgyak ragadnak bele, a ta-
pinthatóan vastaggá len fe]ületet kérgessé, érdessé domborítiák, S ebbe
a testes anyagiságba szűrődik bele valahol egy színesen vibráló fény-
pászma, az értelmi világosság és az ézelmi o]dódás utáni sóvárgás jele,
ként. Eleinte, örömtelen éjszakák foitogató kátrányfekete képein szűk ha-
sadékokon vergődött át egy,egy halvány fénycsík, maid fokozatosan kivi-
lágosodtak, derűsebbé váltak a festmények, amelyeken világos tónusú
alapon hasít keresztül a fény.

Legújabban fénykelepce-szerű műveken dolgozik, amelyeken zárt, ren-
dezett geometrikus struktúrába ,,fogja be" a fényt, A rend és a világosság,
vagyis a fényhez kapcsolódó képzetek festői megragadása fogialkoztatia,
az anyaggal és színhatásokkal erőteljes asszociációkat ébresztő, minél
ragyogóbb, fényesebb képek létrehozása.

Bátorfi Andrea

Cír1,Iapunfton W agner |ános ,,Fónq" című festménye, l998, vegyes techni-
ka, ll0x80cm
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