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Cítnlapunkhoz

Czinder Antal érmeiról
A művész ahhoz a nemzedékhez tartozik, amely a hatvanas évek kózepén je-
Ientkezett, és az éremművészetnek új lendületet adott. Az úi életérzés sokol-
daiú, érzékeny bemutatása kóvetkeztében az érmek témaköre hirtelen kiSZé-
lesedett, A tájak, városképek, utcarészletek, be]ső terek, életképszerű jelene,
tek egyre bensőségesebb mondanivaiót fejeztek ki, Mindezek mellett megje-
lent egy úi térértelmezés is a nyomában kialakult új természetszimbo]ikávll.

Czinder e generáció azon tagiai közé tartozik, akiknek munkáiban mindkét
jellemző markánsan megtalálható, ilIetve munkásságukban végig |elen van,
Egyéni sajátosságaként részint a kortárs írókkal, költőkkel való intenzív sze]le-
mi kapcsolata említendő, másrészrő] - mint arS poetica - Ferenczy Béni Szelle-
miségének hatása, AZ utóbbi arra ösztönöZte, hogy figyelembe vegye - bár mo-
dern átértelmezésben - a múfai klasszikus toruényeit, azaz a modéin iranVzatok
tanulságainak felhasználásakor megtartsa a terméSzet képi látványát, (l€y ala-
kult ki lellegzetes kubiztikus formavilága is.) EzáItal érmei mintegy váimzolva
a társadalomban felvetődő újabb és újabb kérdésekre -, sokak számára érthe-
tőek, Mindazonáital megnyilatkozik bennük a műfai megúiítáSának kérdéSeiVel
foglalkozó kísérletező művész is, Némelyik ötlete az avántgarde irányzatokhoz
kapcsolódik, de ars poeticá-ja az ilyen esetekben is érvényesül,

A művész gazdag érméSzeti munkásságában alapvető az ember és a ter-
mészet viszonyának vizsgálata, így számára tehát valamely mű megalkotásá-
ra az élmény a legerőteliesebb indíték, Ez határozza meg mondanivalóiát, il-
Ietve témáit, motíVumait, ez alakítja ki szimbólumait és nem uto]só sorban
művei hangulatát.

Az egyik leggyakrabban hasznáIt motívuma az erdő, a fa. A szűkebb
kivágatú terek esetében más motíVumok szerepelnek, A háZ, az épület - a
bennünket kórüIvevő utcát, várost érzékeltetve - az ember által épített világ,
az élettér szimbóIuma. A különböző tereket összekötő il]etve szétválasztó ai-
tó pedig aZ emberi sorsok szakaszhatárainak jelképévé vált. Az emberi élet-
ben bekövetkezett változásokat pedig mindie egv bőrönd feiezi ki, A művész
általában kevés motíVumot használ, rgy ielképei eróteljesek és érmei a szűkí-
tett terek esetében sem válnak életképszerűvé,

A művészt a kezdetektől foglalkoztatta hogyan lehetne a színt a kifejezéS
szolgálatába állítani. Egyszerű és hatékony megoIdásnak bizonyult a színes
patinák alkalmazása, miáltal egy-egy motívum kiemelt szerepet, hangsúlyt
kapott. Az így keletkezett hatást fokozni lehetett a kompozíció fényesie ki_
dolgozott és Sötétre patináZott réSZei köZött keletkezett éllentét felhasználá_
sával. Hasonló eredményre vezetett, amikor - szintén szoros összefüggés-
ben a témávai - egy-egy motíVum aranyozáSt Vagy eZüstöZéSt kapott, Akiie-
ieZéS eszköZtárának gazdagítása során a különböZő anyagok applikálása is
fe]merült Ekkor a kompozíció egy-egy rontos motíVuma nem bronzból, ha-
nem más anyagból keszült igy lett a tenger kékje égetett Zománc (NiZZa,
l973 ), a tükör valódj tükör (A sZtáI, l975), s a fekete bársony aZ éj bársonyos-
sága (Az éj, l98i), egy strassz-szem pedig híven idézi fel a fénylő csillagot
{Csillagnéző, l993). E megoldásokat ugyan csak egyszer ]ehetett felhaszn;l-
ni, viszont az applikációs megoldásokra való hajlam idővel a kollázstechnika
alkaImazásához vezetett

A művészre jeilemző sajátosság még, hogy kitűnően alkalmazza a műfa1
tradicionális elemeit, nevezetesen portrékat is készít, és több érmén találha-
tó szépformájú, modern betűkből ál]ó felirat, A hagyományok ilyen mértékű
tisztelete utal leginkább arra, hogy munkássága az éremművészet modern
útjait iárva integrálja Ferenczy Béni SZel]emiségét iS,

L. Ková§znat viktória

C(mlapunkon Czinder Anta] ,,Nízzí" című alkotása,

Czind,er Antal smbrdszműyész a Kípző és lpl,rr,lűvészeti Gimndziumban, maid a Képző-
nűvészeti Fískolán folutatta tanulmónaait, l98}-ben Munkácsq d,(iat kap\tt, a soprlni
Érem Bienndlén többször elngerte Soprin vdros díiát lg77 és lgő t iözijtt.' Ravenna város
aranuénnét l983-ban ftapta meg. A művész kijztéri munkdi meltaldlhatóft többek között
Budapesten |1956-0s emléftmű) , V eszp rémben , Salgótariánban, Szolnoíun és Nqftegqhá-
zán. Font\sabb eqaéni kiállítóslk: Fészeh Művíszítlub 1969, Madách Színház 1gl0,
Hódmezővósórhelq l974, Helikon Galéria 1976, Csepel Caléia l9?9, Balassaguarmat
l98l , vigadó Caléria 1988, Nytegghóza 1990 és 1997 , Csontydnl Tererr ]99Í . Művei
szómos külfölrli és hazai közgtlűiteményben találhatók meg.


