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A m agya r or szági n e mzeti sé  ge k ké pz mí iv é szete
egy tárlat tükré ben

A nemzetisé gi alkotók többfé leké ppen kell, hogy meg-
mutatkozzanak a m vé szeti é let egé szé ben, Szüksé -
ges, hogy a többsé gi társada]om ké pz m vé szeti ren-
dezvé nyein, a különböz  magyarországi csoportos ki-
állí tásokon, országos rendezvé nyeken egyenranqú  m -
vé szké nt vehessenek ré szt, Ám az ugyanolyan lé nye-
ges, hogy az egyes nemzetisé gek ké pz m vé szei önál-
lóan is bemutatkozhassanak. S vé gül figyelemre mé l-
tó tanulságokkal iárhatnak azok a tárlatok, amelyeken
valamennyi magyarországi nemzetisé g ké pz m vé -
szete együttesen nyilatkozik meg.

A nemzetisé gi a]kotók az ötvenes, hatvanas é vek-
ben e]s sorban a magyar ké pz m vé szeti é let ré sze-
seké nt ál]í tottak ki, az etnikai hovatartozás nem ka,
pott hangsú lyt, nyilvánosságot, Mdkrisz Agamemnon,
Mahrisz Zizi, Szurcsik |ános, Nuridsántr Zoltán, Bartl |ó-
zset, Mazsaroff Mikiós é s mé g sokan mások a magyar
m vé szeti é let megbecsült, elismert tagjaiké nt tevé -
kenykedtek, vagy é ppen  k is szenved  alanyaj vo]tak
aZ aktuális m Vé szetpolitikai inté zkedé seknek,

Az önálló szereplé s, a külön nemzetisé gi ké pz -
m vé szet megteremté sé nek igé nye, az identitás-
tudat meger södé sé ve], az utóbbi negyedszázadban
bontakozott ki, A magyarországi nemzetisé gek ké p-
z m vé szeinek e]s  közös tárlata l994-ben Baján, az
Európai Kisebbsé gek lL Nemzetközi Fesztiváljának

A klsebbsé gek napia alkalmából 1999. december l8-án az
óbudai zichy kasté ly lovagtermé ben rendezté k meg a ,,l3-ak
tárlatá"-t.
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kí sé r  rendezvé nyeké nt a Magyarországi Nemzeti é s
Etnikai Kisebbsé gek L országos Kiállí tásán Valósult
meg, Ez a kiállí tás több mint hetven m vet vonulta-
tott fel. A rendezvé nyen nyolc nemzetisé g m vé szei
ké pviseItetté k magukat, Meglep  volt az a gazdaság
ami a kiá]lí tást iellemezte, S í me fé lé vtized mú lva -
kisebb csoportos kiállí tások Után - most iSmé t oí -
szágos kiállí táson mutatkozik be a magyarországi
nemzetisé gek ké pz m vé szete. immár teljessé gre
tör en, mind a tizenhárom nemzelisé g ké pviselteti
magát a lkotóiva l,

A magyarországi nemzetisé gi m vé szek közül, a né -
mel ké pzí m vé szek nagy lé tszámú  csoportja a legszerve-
zettebb, Kapcsolatuk az anyaországga1 el bb baráti
együttm ködé sek ré vé n é p lt, majd a nyolcvanas
é vekkel kezd d en egyre inkább hivatalossá vált é s az
essl ingeni,,Künstlergilde" támogatásáva] számos csere-
kiállí tást rendeztek Nyugat-Né metországban é s Ma-
gyarországon, A né met ké pz m vé szek az ú i m vé sze-



Haidú  László: Trecento Iv.

ti irányzatok magyarországi közvetí té sé ben is számot-
tev  SZerepet játszottak. A ,,Magyarországi Né met Í rók
é s M vé szek Szövetsé ge", a VUdAK, s ennek ké pz m -
vé szeti szekciója l992-ben alakult meg, Többsé gük
kett s identitású , s programszer en hidat kí vánnak
ké pezni a magyar é s a né met kultú ra köZött,

Haidú  László festmé nyei (Tre(,ent| IY ,) , Budahelqi Tibar
szoborkonstrukciói (Faisklla) é s Kling József puritán ta-
golású  mé szk  szobrai (BálvónlJ) a konstruktí V ké pé pí -
té s tegyé ben fogantak,

Nádler Tibor nagymé ret  geometí ikus elemekb ]
összeállí tott szí nes, amorf foltokkal, é s szándé koltan
kesze-kusza vona]akka] dí szí tett, Ósmadar-a groteszk
játé kosságot sugall. Bartl ]ózsef é s Waqner ]ános fest-
mé nyeiken felhasználják a plasztikus alakí tásból faka-
dó kifeiezé si lehet sé geket, Bartl egymás mellé  rakott
lapidáris elemek sorolásával é pí tkezik (Hullámvonal).
Wagner JánoS egyszerre é l a plasztikusan aiakí tott e]e-
mi formák ismé tlé sé vel é s a finom szí nárnyalatokkal,
tónusokat el nyben ré szesí t  sima festé si móddal
(Fé na) - Szila Gé za a ví zfesté s é s a meghökkent  impro-
vizációk, a szorongató é lmé nyek feszültsé gé t iáté kos-
sággal oldó kompozí ciók mestere (Feietlenek) -

Az utóbbi é vtized a magyarországi bolgár ké pz m -
vé szek er te]ies kibontakozásának id szaka, A festé -
szetet, a nemré g eIhun}t Mazsdr0f Miklós é s Szárentsev
Károly kompozí ciói ké pviselik, A grafikusok közül
cendova Mir oljuba romantikus ihletettsé g , álomszer 
hangulatú  ké peivel hí vja fel magára a figyelmet. Az
autonóm ké pi világot teremt  R szrt, Roszen pedig fel-

fokozott expresszivitásával hat ránk, Kozsuharov
Ognjan a realisztikus szobrászati hagyományok meg-
ú  jí tásával kí sé rletezik ( Arya gllermehkel}.

A magyarországi horvátok m Vé SZeté t a figurális
ábrázolási módok iellemzik, Legjelent sebb közülük
Szurcsik |ános, aki ú ttöí   egyé nisé ge volt a magyar
ké pz m vé szetben a hatvanas é vekben kibontakozott,
az ú gynevezett alföldi festé szet hagyományát megú jí -
tó törekvé seknek, Kolo cí m  kompozí ciója monumen-
tális er vel ielení ti meg a hí res dé lszláv né ptáncot. E
ké p lé nyegre tör , stilizált é s egyben pompáZatosan
dekoratí v,

A magyarországi szlovákok m vé szeté re is jellemz  a
figurális ábrázolási mód. A hagyományos megielení té s
mellett azonban kibontakozott egy er telies, modern
vonulat is, melynek legjelenté kenyebb alkotója
Lukoviczky Endre, Ezen a kiállí táson   ké pviseli a hazai
szlovákok festé szeté t. Lukoviczky a hatvanas é vek eJejé n
indu]ó fest nemzedé khez tartozik, tevé keny ré sztvev |e
Volt a le]enkori ké pz m vé szeti irányzatoknak, majd a
felhalmozott eredmé nyeket összefoglalva é s megú jí tva
hozta lé tre a maga konstruktí V m Vé szeté t.

A magyarországi román é s a ruszin ké pz m vé szek
a nyolcvanas-kilencvenes é vekben 1elentkeztek el -
ször, A ruszinokat három m vé sz ké pviselte, Ketten
közülük. Bolgfti Lajos é s Jdnosi András az utóbbi é vek-
ben fedezté k fel, tudatosí tották származásuk ruszin
gyökeí eit, Ké pi gondolkodásuk egyfaita spirituális-
poé tikus konstruktí v é pí tkezé si módtól halad az orga-
nikus, szimbolikus megie]ení té si mód irányába
(Bolyki Lajos: Cenezis, É letimánk, |ánosi András: Hipnó-
zis) - Fed,inecz Atanáz Ukrajnából települt át Magyaror,
szágra. Mí í vé szeí é ben a provinciális, né pies ikonha,
gyományból kiindulva alkotja meg a maga stilizált,
statikus, meditatí v m vé szeté t,

A magyarolszági román ké pz m vé szet legjeJenté ke-
nyebb ké pviseJ ie , Orolón lstván festé szeté ben é s plasz-
tikáiban egyaránt a konstruktí V hagyományokra é pí t,
Alom cí m  kompozí ciójában statikus é s dinamikus er k
egyensú lyát teremti meg. Vé gs kig egyszer sí tett for,
mákkal é pí tkez  Genais cí m  szobra Faló János minimál
art-os plasztikáinak tanulSágait hasznosí t|a,

Krstié  Milorad: Álí tsátok meg a Dunát
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szentandrássy lstváni szárí yasoltár (ré szlet)

A modern figura]itáS különböz  Változataival ta]ál-
kozunk a lengyel fest - é s grafikus m vé szet ké pein,
Szykszntlan Wanda merí tett papí rlapokból rakja össze
ikonosztázát (Pantheron - Párducfólé k templlma), olyan
mesevilágot teremtve, ameiyben a groteszk irónia köl-
t isé ggel párosd _ D uczki Krzysztof plakátm vé szetünk
meglep  grafikai ötletekben kifogyhatatlan egyé nisé -
ge, m vej közül a sokunk számára emlé kezetes ]awsó
film plakátiát (Nehem lámpóst adott kezembe az Úr Pesten)
választotta ki bemutatására, Csupa mozgás, csupa vil-
Iódzás Bloch-lwaniuk Olga Pillanat cí m  kompozí clója,

A kiállí táson szerepl  szerb grafikusm vé szek, Krstir
Milorad é s Lazin lgor a groteszk jegyé ben fogalmazzák
meg a maeuk ví zióiát az ezí edvé gi világról, Krstic elide-
genedettne| ?z embeft kiüresí t nek, eltorzí tónak látia
ezt a gazdags.igot é s nyomorú ságot egyaránt teremt 
szupercivilizációt, é s abszurdnak a krí zisekkel terhe]t
közé p- é s kelet,európai lé iszituácjót, Krstic kifelezé s,
módjának kibontakoztatása során sok mindent haszno-
sí tott a modern m vé szet eszköztárából, s mindezekb l
SZUggeSztí V, egyé ni stí lust teremtett,

A magyarországi örmé ny m vé szet kiemelked  ké p-
visel |e, Nuridsdirq Zoltán a hivata]os, konzervatí v é s
sematikus m Vé Szetpolitika ellené ben, az avantgard
m vé szet hagyományaira alapozva bontakoztatta ki
szerkezetes é s egyben bens sé ges hangulatiságtóI át-
hatott m Vé szeté t í Zene). |udit cí m  portré iát a meg-
formálás lé nyegretör  tisztasága é s gyengé d lí ráia te-
szi em]é kezetessé .

Yiqh-Denismva Lada, Cembik Alexand1 Puskds Nadija az
ukrán m vé szet hagyományos stí lus_konvencióit köve_
tik. AZ ukrán té mák mellett (Kiievi templlm) megjelenik a
magyal tái js (Esti Budapest)_

A magyarországi szlové nek köré ben figyelemre mé l-
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tó né pm vé szeket taláiunk, de mé g nincsenek fest ik,
szobrászaik. Ezé rt is fogadják é vek óta szí vesen Ernest
Bransbergerí , aki falvaikról ké szí t szorgos szeretettel
hangulatos ké peket. Kozár Mária a kilencvenes é vek-
ben mintegy száz né pdalt gy jtött é s ezekhez
könnyed, improvizatí v illusztráCiókat js ké SZí tett, pon-
tosabban, a vers é s a rajz egybekomponáltan, egy-
mást kiegé szí t -gazdagí tó formában Ielenik meg,

Sajátos karaktert é s é rté ket ké pvisel a magyarországi
ké pz m vé szetben az ötvenes é vek elejé n idetelepe,
dett görögök m Vé szete, Makisz Agamemnon é s MdÉ lisz
Ztzi Párizsból é rkeztek Magyarországra, s amennyire a
lehet sé gek engedté k folyamatosan feszegetté k a bor-
ní rt szocreál határait, ú jra é s ú jra kí sé rleteztek a mo-
dern kifejezé si módok é rvé nyre juttatásával, MakriSZ
Agamemnon kiállí tásunkon szerepl  hatalmas mé ret ,
monumentális erej  portré ja küls dleges eszközök né ]-
kül, a bels  drámaiság szuggesztivitásával ké pes é rzé -
keltetni az er szak által elpuSZtí tottak tragé diáját (Mirr-
den meghaltak emlé hé re), Papachisztosz Andreasz Homé rosz
cí m  sorozata alkotói pályájának kezdeté n ké szült, ám
ezek a m vek munkásságának csú csteliesí tmé nyei közé
tartoznak

Különleges helyet foglal el a magyarországi nemzeti
é s etnikai kisebbsé gek kultú rájában a cigány ké pz m -
Vé szet. A roma ké pz m vé szet é lé n ké t jelent s, kisu-
gárzó hatású  egyé nisé g, Balózs ]ános é s Plli Tamás áll,
Balázs kisebb ré szben naiv, nagyobb ré szben expresz-
szí v-ví zionárius m vé szete, festé sre bátorí totta azokat a
m Vé SZi tehetsé ggel megáldott, Spontán alkotókat, akjk
az   pddála né lküI aligha mertek volna gondoini arra,
hogy é lmé nyeiket közvetien módon kifejezzé k,

Balázs ]ános a naiv m vé szet né ven ismert m Vé SZetj
jelensé gnek nemzetközi mé retekben is a legkiemelke-
d bb egyé nisé gei közé  tartozik, A cigány ké pz m vé -
szet hivatdsas vonulatának meghatározó, ú tnak indí tó
egyé nisé ge Pé ]i Tamás, Pé lj a reneszánsz é s barokk ha-
gyományokhoz visszanyú lva hozta lé tre a maga
m it j kus-m itologi kU s f esté Szeté t, szüIeté s cí m  negyven-
ké t né gyzetmé teí es pannóján (l983) mitikus magaslat-
ra emelve fogalmazza meg a cigányságnak, mint né p-
nek a születé sé t, vándorlását, s a magyarsággal közös
tórté neimé t, Mesteré hez, pé li Tamáshoz hasonlóan
Szentandrássq István is a reneszánsz é s a barokk tradí ci-
ókra alapozza m vé szeté t, Pé ]i els sorban epikus alkat,
Szentandrássy kompozí cióiban pedig drámai feszültsóg
rejt zik_ Ez a drámaiság nem va]amifé le látványos akció
ábrázolása, inkább a drámai ütközé s, vagy é ppen a bel-
s  dráma utáni katartikus csend. Aligha vé Ietlen, hogy
mindké t m vé sz a reneszánszhoz kapcsolódva bonta-
koztatja ki alkotói világát. A reneszánsz a feitörekv  po]-
gárság m vé szete. A cigányság is í eltörekví  nep: mast in,
teglálódik az európai kultú rába,

Talán e vázlatos elemzé s, é s els sorban maga a ki-
állí tás meggy z en jelzi. hogy aZ utóbbi é vtizedben
kibontakozott, kivirágzott é s rendkí vül sokré t Vé  Vá]t
a nemzetisé gi ké pz m vé szet, egyszerre gazdagí tva az
egyes nemzetisé gek kultú ráját é s a magyarországi
m Vé szet egé szé t.

Keré kgyártó István


