
Először Budapesten
Hazai nómet tnűvész-csoport a Yigad,óban

két évtizeddel ezelőti kezdődött a tölténet,,, Három
soroksári származású hazai német festő - Bartl ]ózsef,
Lüx Antal éS Misrú Ádám - együtt mUtatkozott be Pé-
csett a MagyaIorSZági Németek Demokratikus SZöVet-
ségének szervezésében, Az l979-es kiállításmegnyitó
ünnepi eseményszámba ment, a hozzá kapcsolódó
irodalmi és zenei műsorral együtt, Két éwel később a
SzöVetségen belül létrelött a képzőművészeti szekció,
Bartl ]óZsef Budapesten él és a mostani seregszemlé-
nek is oszlopos tagja, Lux Anta] Berlin nyugati felén
telepedett le és art-Videóiva] is nevet vívott ki magá,
nak, míg a fáradhatatlan alkotó és szervező - Misch
Ádám - négy éVe táVozott az élők sorából, (Emlékét
nemcsak a Vigadó-béli kiállítás katalógusa őrzi, ha-
nem a kaposvári Klinq |ózsef szobrászművész sírköve
iS a Farkasréti temetőben,,, ]

A rendszervá]tozás után l990 nyarán alakult meg a
MaqaarIrszáqi Német Íróh Szövetsége, amely két év múlva
befogadta a képzőművészeket is, létrehozva az azóta
fogalommá Vá]t és igen aktíV VUdAK-ot (Verband
Ungarndeutscher Autoren und Künstler - Magyaror-
szági Német Írók és Művészek Szövetsége). A határo-
kon tú] nemcsak a német nyehterületen működő kü1-
löldi magyar intéZetekbe lutottak el, hanem folyama-
tos együttműködést alakítottak ki például az esslinge-
ni ,,Künstlergild€'-vel , vagy a bajor fővárosban a ,§üdlst-
dcutsthcs Kuhuruerk '-kel egyarán-

l99ó-ban a ,§renzenlls - Hatóroh néIhül" kollektív kiál-
]ítás tjzenöt hazai német művész alkotásával a baior
fővárostól a magyar fővárosig utazta be a téíséget, a
sváb metropolis - Stuttgart - Barije-Galériájától a
gerlingeni, valamint esslingeni városházán át a pécsi
Lenau-házig és végül a magyarországi német nagykö-
Vetségig, MoSt Budapesten, a Pesti Vigadó emeleti
teímeiben nyílt először alkalmuk bemutatkozni a lő-
város közönsége előtt, AZ emeleti kisteremben az idő-
közben elhunyt Pnntl Józsefnek rendeztek emlékkiállí-
tást,

A rangidős mester - Bartl József - markáns forma-
rendszerét messziről felismerni, Az ,Eqy irántlban" sá-
vos sorompói, útjelző nyilai kevés szóval is sokat
mondanak a maguk karakteres |elképvilágukkal, akár-
csak az,,Átmeneteíz" ablaknégyszögei, pettyegetett vagy
csíkos festékn égyzetei, Kissé hasonló vizuális nyelve-
zetet beszél yolker schwarz is, aki német földről tele-
pült Dunaharasztiba. A,Nagqítás" itallal teli talpas po-
hara, vagy a,,Napló" rácsrendszere náia politikai meta-
fora a rabság és szabadság kontrasztjának megfogal-
mazására. W aqner Iános négyrészes,,Fény"-sorozatá-
ban a teljesen elvont, pasztózus színská}ától jut el a
pikkelyes-hullámos felületig, majd a négyzetes oszta-
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tú kompozícióig, A szentendlei Haidú LásZló csupán a
geometrikUs konstruktiviZmuS vonalzóval húzott kon-
túrrendszerén belüI engedi meg magának a hússzínű
és szürkészöldes komplementer síkok márványmintá-
zatú felese]ését, míg Matzln Ákos, egyöntetű, rozsda-
vörös-fehér-fekete mértani formarendiével még ennél
js tovább megy, Szilnsr Anna nem tagadhatja le sző-
nyegtervezői gyakorlatát rendkívü] dekoratív textilgra-
fikai sorozatában,

|lvian György portugál ösztöndíjas élményeit dolgoz-
ta fel a ,[isznboni mesí'-l:en A monokróm alap finoman
árnyalt, karcolt olajfelületére parányi,,szarvacskákat" és
kerámiatöredékeket ragasztott, így a képsík reiiefszerű-
vé vált, akárcsak N ádler Tibor ,,Ósmadard", amelyet festett
falemezekből lakott össze, farámák és fémsarkok segít,
ségével, a piktúra és a térszobrászat határmezsgyéjén
járva. Kling |ózsef Kaposvárról archaikus tömbökkel je-

lentkezett ,,Bálváry" -ciklusával, amelyet fekete és fehér
süttői mészkőből állított össze, Az előző Soproni
Érembienná]é fődíjasa, Budahelui Tibor a reá |ellemző
szigorú, sftba sZúrt, kihegyezett plasztikákat állította ki.
A mecseknádasdi De{hant Antal égetett fahasábiai rusz-
tikumukkal őriznek még valamiféle természetközelisé-
Eet. Szillj Céza lavírozott tus és diófapác ciklusa Tolnáról
csak látszólag e]vont, közelebbről szemlé]ve apró, me-
seszerű figurák népesítik be falusi mulatságát éppúgy,
mint temetését, Végül a szikszói Urúdrr Tibor tizenhat
r észes,,Y ilág|irókála" a gyermekra jzok karikatu ri szti kus
bájávaI csodálkozik rá a világra,

Wagner lstván


