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Címlapunkhoz

Az emlékeztetés piramisa

Szqksznian W anda grafikusművész, akit az elmúlt harminc évben népszerű
lemez-és könlvborítók tervezőieként ismerhettünk meg, a nyolcvanas
évek közepe óta önálló igényű, kiá]]ítási célra szánt munkáival vonja ma-
gára a figyelmet, Forma- és anyagkísérletei olykor meghökkentőek, hol
összegyűrt papírra fest szórópisztollyal. máskor régebbi olajfestményeit
darabolja szét és a képtöredékeket új kompozícióvá illeszti össze,
Agyag-táblás könyvborítói az idei frankfurti könyvvásárra készített úidon-
ságok,

l997 nyarán a Sárlspatak Keránia Műnuíafttúra felkínálta a ]ehetőséget,
hogy szabadon kísérletezzen egy számára teljesen ú1 anyaggal, az agyag-
gal, Wanda a manufaktúra udvarán bukkant rá a hulladékhegyekbe hal-
mozott samott (égetett agyag) lapokra, amelyek az égető kemencék pol-
caiként egy idő után összetörnek és kidobásra ítéltetnek, Töredékes és
ép samott-lapokból két, egymás mellé állított, háromszög a]akú síkot
lormált, A két háromszög köZött iókora repedés tátong, mintha földren-
gés hasított volna ketté egy valaha egységes nagyobb formát, A repedés-
ből egy szintén samottlapokból alkotott kereszt magasodik elő, ameJy

öSszeköttetést teremt a két elvált aIakzat köZött, A művész régvolt kultú-
rákat 1déző geometrikus alapmotívumokat festett a samottlapokra: spirá-
]isok tekerednek, négyzetek sorakoznak, hullámvonalak csapnak fel, há-
romszögek és körök felelgetnek egymásnak valamiféle nagyszabású ka-

vargásban. Az eredeti jelentéSüktől megfosztott jelek a dekorativitás je-

gyében és letűnt ku]túrák villanásszerű fe]elevenítésének szándékával ke-

rúltek kapcsolatba egymással A régi, rossz cserepekből és egy je]tengeí

sodródó e]emeinek összekapcsolásával feLépített mű bizonyítja, hogy
meg lehet talá]ni az építkezés és a továbbgondolás lehetőségét a mások
által már elvetett. haszontalannak ítélt anyagokban és korszerűtlennek
tartott lelképekben is. AZ em]ékeztetés e piramisának csúcsán europai
kultúránk kétezeréves szimbóluma, a kereszt magasodik, amelynek szárai
töredékesek ugyan, közepükön azonban a nap jele ragyog

Bátorfi Andrea

Cíwlapunkon Szyksznian Wanda,,Pirarlis" című, festett samott japokból

ósszeállított kompozícióiának részlete látható, Eredeti mérete; 250 cm x
ó00 cm, A művet l998 októberében a szentendrei Skanzenben, l999 már-

ciusában az Art Expo-n ál]ították ki,

Szgísznian Wanda l948-ban született Budapesten, lenggel származásű
apa és maggar anga gyermeíceként. A Képző- és lparműlészetí Gimnázíum
elvégzése után Konecsni Gaőryy tanítvánga a Képzőművészeti Főisftola al,
ftalmazott graftka szakán. l968,tól az lllés eggüttes grafiftusa. Tefi,ezett &

Hanglemezgyártó Yállalat, a Politogs |átéftgqártó Vdllalat, a Szaúad Tór
Színház és több ftönyvhiadó íészére. l972-ta l987-ig 5O filmplakátot ké,
szített a Mohép számára. t978-től rendszeresen vesz részt csoportos és

önáIló ftiállításofton.
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