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Lepkeszárnyű oroszlán
Roszen Ruszev képeit szemlélve, gondolataimba besurran Szabó Lőrinc
verse, ,Dsuang Dszi álma", amelyben a mester lepke Volt, S e]tűnődik azon,

vajon ő álmodta-e a lepkét, vagy a lepke őt?
Roszen képei ís így idomulnak alkotóiukhoz, aki a sajátos finom, légiesen árnyalatos, lepkeszárny-eres vonalaival belehelte valamelyik elgondolkodtató, néha gyötrő vagy szeméremsértő, el-nem röppenő, s ha
mégis .- akkor konokul vissza-vis szaszálló kérdésétaz emberj lét, a robbanásig megfeszített szeszélyek, az álszemérem tiltásaival elnyomott Vá,
gyak értelméről vagy éppen értelmetlenségéről,
Nemcsak lepkék röpködnek Roszen ]átomásajban, a kételyek törékeny
szárnyú kapcsolat-keresői, A csaknem dionüszoszi mámor mellett a zord
misztikum önmagába merülése és egységben látása érvényesülelőttünk,
elmélkedésre hangol és nemegyszer arra ösztönöz, amire az a]kotó lelke
és sze]leme önmagát is: újjáértelmezi szorongásainkat, vaióssá fordítia
iIlékony ábrándiainkat, keresi azt a hétköznapiságon túlmutató érteImet,
amelyet a művész is keres,
Ez egy olyan út, amelyről csak azt tudhatjuk biztosan, hogy honnan indu] és hova akar érni A többi homály, Ezért skatulyába szorítani Roszen
művészetét haszta]an próbálkozás lenne. Az oroszlán jegyében szü]etett,
s most, túl aZ ótvenen iS lehetetlen pórázon vezetni őt, a Iepkeszárnyú
orosz]ánt, Gondo]kodni rajta annál tanulságosabb, a Balkán ősi tradíciói
ótvöződnek benne a legmodernebb szürrealista hatásokkal s az orosz]án
toíka mintha átkokat dörögne akkor, amikor a lepke szárnya fohászokat
sóha jt,

Roszen sze]lemközpontú beál]ítottsága feladia, egybefon ja megválaszolhatatlan kérdéseinekegy szerény fészét,azt is összetömörítve a kép
máI-már Szétválaszthatatlan egyetemességébe,S nem retten el amlkor
észreveszi, hogy az is robbanni készúl,szerteágazódni egy-eg1, kiúttalannak tűnő útvesztőben, már korántsem lepkeszárnyú á]omban Belevonja
ebbe az élménlvilágba a beavatatlant, a nézőt, de inkább a látót, s az eltűnődve fe]sóhajthat a költő szavaival:
,,.
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. és ón most már azt hiszem

. .
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hoq,4 minden kép és költernénq,

azt, hOqU Dsuan7 Dszi álwadta a lepkét,
a lepke őt és mindhármunkat én. . ."

Georgi Krumov
Círulapunhon, Roszen Ruszev ,,A nő és a férfi" című alkotása,
RO5Z2n Rísz?v l946-b6n szüIetett Bulqáriában. A szófiai KépzíművészetiFűskola graíikus szakán tanult, majdl970,75 között íalikáípit|t tetl)ezett a Maquar lparművészeti Fűskolán, ahol 1975-ben diplonát szerzetl 1978 óta Bu-

d,apesten él és dolqozik.

Ónálló hidllítósai voltak Hallandiában, Belqiumban, Magqarorszógon, cso,
p}rtls kidllítások1n vett részt Not"légiában, Ausztriában, Kanadában, Oroszarszáqban, Franciaarszágban és Ausztróliában
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