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S o kn e m zetisé  gí i tá m ogatás
Kortárs rn vé szek a teynesvái reformdtus központé rt

Máius ó-án - egy hasonló kolozsvári árveré s után - a
Nagyházi Galé ria válla]ta el Budapesten annak a |óté -
konysági aukciónak a lebonyolí tását, amelynek bevé -
telé t a temesvári Refolmátus Ecyházi Központ felé pí ,
té sé nek támogatására fordí tiák, A,,szárnyas tornyok-
kal" magasra tör , iellegzetes architektú ráiú  é pület
Mahovecz lmre tervei szerint emelkedik maid a Bega,
parti városban, amelyet a török ki zé se óta soknem-
zetisé g  együtté lé s jellemez, Nem is ké Slekedtek aZ itt
é l , vagy innen elszármazott román, magyat sváb,
szerb é s más nemzethez tartozó kortárs ké pz , é s
iparm vé szek, valamint m gy it k a felajánlásokkal.
Csat]akoztak hozzájuk Erdé ly távolabbi sarkaiból a
szókelyek, a szászok is.

Az egyes té telek a szokásosnál jóval alacsonyabb
áron indultak, hogy miné l szé lesebb ré szvé telre buzdí t-
sák a viszonylag kispé nz , ámde ió szándé kú  közönsé g-
ré tegeket is, A Nagyházi Galé ria é s Aukciósház a temp-
lomé pí té s javára saiát iutalé káról is ]emondott,

A több mint fé lszáz té telb l e]s ké nt a kolozsvári
Starmüller Gé za Kasté ly-akvarell|e kelt el, amelyet 2ó
ezeré rt ú tött le SOóÉ U Marietta kikiáhó. A monospetri
születé s  Knstóli lánosnak a belé nyesi templomot
megörökí t  ola|ké pe 30 eZeI foí intos kikiáltáSi áron
cseré lt gazdát, A nagyváradi Tolnai Tibor nagybányai
IStVán-tornyot ábráZoló tájké pé h ez 20 ezer, a nagybá-
nyai K0vdts Bertalan, a magyar m Vé szettörté netben
korszakalkotó szerepet játszó egykori fest kolónia toí -
nyait megörökí t  kompozí cióiához 30 ezer forinté rt
jutott ú j gazdáia. Szé kelyföld üzeneté t hozta a szé kesi
Sinon Endre ,,Ábel kunyhóia" cí m  m ve, amit ugyan-
ennyié rt adtak e]- 40 ezeré rt hirdetté k é s é rté kesí tet-
té k a csermöi Bitaa Zoltán ,,Királyhegy" cí m  munká-
iál. zsiqmlnd Attila festmé nyé t ,,A nyári Maros-Vólgy",
é t 75 ezerre verté k fel, Potom 30 ezelé rt iutott hoZZá
valaki Hegui ]ános ,,Erdei sé tá"-iához é ppú gy, mint
Csiszlr György - a szé kelyhí di református templom pu-
ritán fehé r falait, lendületes ecsetvonásokkal papí rra
vitt tempera-ké pé é rt. kidárTtbor az árkádos, rusztikus
szebeni lé pcs sor közé pkori atmoszfé í álával emlé ke-
zett MunkáCSyIa, EZé í t 65 ezer foí intot fizetett ú l tulai-
donosa, mí g Csákq-Maroryák József ,,Tavi tái"-a, vitor-
lással 55 ezerrel gyarapí totta a templomé pí té si ala-
pot.

A virágcsendé letek m fajában a budapesti Moldovdn
István ó0 ezer folintot é rt el, a szé kelykercsztú ri Ughv
István 30 ezer foí intos papí rformáját hozta, mí g a
maroshé vizi születé s , Temesvárott é l  Romul Nuliu
,,Tavalyi magnóliá"-it 44 ezerí e verté k fel a licitálás so-
rán

Mí g az utóbbi m yé sz az elvont stí lustól jutott el a

dekoratí v termé szetelv sé gig, addig a zabolai Bartos
Jen  olajcsendé leté n fordí tott utat tett meg 140 ezer
forint), A sokszorosí tott grafika m fajában a Szent,
egyházasfalun szú letett Gedeon Zoltán szitanyomata a
szé kely szimbólumoknak számí tó nap é s hold jele
mellett orientális hieroglifákat társí t (20 ezer forint). A
petrozsé nyi Mátyás lstván László ,,Dinamizmus" cí m 
litográfiája ré gi pergamentekercsek hangulatát idé zi,
formában, szí nekben egyalánt (3ó ezer forint). Berki
Viola né piesen naiv stí lusú  papí r-kollázsa a zsoltárok
té maköré ben ugyancsak 30 ezerr l indult, s ment fel
46 ezerí e az árveré s nyomán, A tordai Moga Lí via fali
textí liáia növé nyi ornamentikát stilizál é s 40 ezer fo-
rintos kikiáltási é rté ké n lelt ú | gazdára,

A bronz kisplasztikák közül a budapesti Szanyi Pé ler
,,Szé Iben álló", lobogó hajú , meztelen n alakia 3ó ezer
folintot hozott a templomé pí té Si alapí tvány t ké ié -
hez, mí g a nyárádselyei születé s  Pé teiu Lászlónak
Kós KároJyt idé z , egé sz alakos szoborterve 44 ezer
forintot eredmé nyezett. A marosvásárhelyi Korondi |e-
n  már-már absztrakt ,,Anyaság"-át, Kolozsi Tibor
bronzból öntött ,,Ötödik pecsé t"-ié t ó0 ezeré rt forgaI-
mazták, A minimáIis alapról 80 ezerre ment fel a bu-
dapesti Ví qfi Tamás ,,Magvet " cí m  bronz,reliefje, A
ké zdivásárhelyi Varrd Mihály vörösmárvány toí ója (50

ezer forint) mellett aZ ószentannai Kondrdk Károly
szürke erezet  márvány ,,Lendület"-e (ó0 ezer forint)
kikiáltási árán ment el,

Fehé r Lász|ó jellegzetes stí lusú  é s té májú  szitanyo-
matát ,,Cs ben" cí mmel 120 ezer, mí g ldnosi Katalin
ola j-farost ,,Sárga mez " -jé t 40 ezer forintos áron sike-
rült é rté kesí teni, de Máttlás József Csikcsekefalváról é s
Tffsi ]óZsef Temesvárról is ugyanennyié rt váltotta pé nz-
re olajké pé t. A nagybaconi Baló Ferenc elvont,,VöIös
ké pmez "-ié é rt hatezerrel többet fizettek, A TemesVá-
rott é l  lengyel Soí ia Knqnnowska barna akkordokban
tartott ,,Gótikus boltí Vei" 30 ezeí  forintot é rtek megvá-
sár]óiának, A losonci születé s  Fiscfier Ern  vegyes
technikájú ,,Golgotá"-ját pedig ugyanennyir l maid,
nem ké tszeresé re verté k fel, A 40 ezres sávban K Vi-
rág olaj ,,Tengerpa1"-i3 indult, de a Bracaú jfalun szü-
letett Fazekas Tibor tempera ,,Intelfelenciá"-ia é ppú gy
4ó ezer lett, mint a temesvári Breiizan Marcel vegyes
technikáiú  kompozí cióia, A kolozsvári Bofis Teodor sti-
lizált ,,Tele" (30 ezer forint), a budapesti Ré ber László
vegyes technikálú  könyvillusztrációia (50 ezer forint)
é s a nagybányai Barkóay Yera ,,Virágcsendé let"-e (20
eZeI forint), avagy a gyergyószentmiklósi Cs4la Hermi-
na ,,Krisztus"-a (30 ezer forint) iS elkelt, A nagyváradi
]akabovics Miklós elvont tái-hangulatáé rt 42 ezer forin-
tot fizettek, A budapesti Tassq Bé la ké t Vegyes techni-
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kájú  lapjáé rt együtt adtak ennyit. P\tuók TamáS szinte
szecessziós mesehangulatot kelt  vásznáé rt ó5 ezer
forint került az alaphoz. Az Aradról a magyar f város-
ba áttelepült Yilhelm Károly ,,Spanyo| kert" cí m  olaj-
kompozí cióiáé rt 8' ezer forintot fizettek

A Nagyházi Galé ria elegáns, szí nes katalógusa mel,

len hadd igazol1a ez a sz kszavú  beszámoló é s ez a
,,né vsoroIvasás" is a sokfé le nemzetisé g  alkotó, vala-
mint m gy jt  magánszemé Iy összefogását a nemes
cé l, a temesvári református egyházi központ felé pí té -
se é rdeké ben,

w. l,

Stuttgarti vendé gtárlat Budán
Csoportos szemle a Kainthq Szalonban

Baden-Württemberg tartomány f városábóI é rkezett
Budapestre az a kollektí v ké pz m vé szeti kiállí tás,
amely májusban a K nstlergilde Bad Cannstatt tagjait
mutatta be a hazai közönsé gnek a XI. kerületi Karin-
thy Frigyes ú t 22. földszintjé n. A nagy magyar humo,
ristáról elnevezett, kávé zóké nt is m köd , hangulatos
szalonban ezú ttal heten mutatkoztak be a magyar é r-
dekl d knek, fest k, grafikusok, szobrászok vegyesen.
Egy,ké t m Vé szt l eltekintve (akik saját munkásságu-
kat dokumentáló katalógust, vagy leporellót is kitet-
tek táié koztatásul), a laikus beté r k, a szakmabeli é r-
dekl d k csupán a puszta nevekkel é s cí mekkel ismer-
kedhettek meg. A keletkezé s dátumát, a kivite]ezé s
technikáiát is hiányolhatták az igé nyesebb látogatók.

Mennyivel é rthet bbé  Válik pedig az é letú t ré szlete,
zé se nyomán egy-egy saiátos té maválasztás, stí lusvál-
tás, avagy alkalmazott technika é s alapanyag. A kül-
földi tanulmányutak é s belföldi tartózkodási helyek,
mesterkurzusok é s ösztöndí iak nemcsak az é Ietm 
ázsióiát emelhetik, hanem a m helltitkokba is be,
avathatnak, Az egyé ni é s a kollektí v kiá]lí tások pedig a
tematikus irányultságon tr1l, a fóldraizi, törté nelmi é r-
dekl dé s iellemz it is sejteni engedik. A honi környe-
zetben, avagy a határokon tú l elé rt Sikerekr l, kitünte-
té sekr l é s diplomákról nem is beszé lve!

A mellé kelt albumok tanú sága szerint is talán a leg,
markánsabb egyé nisé g a stuttgarti születé s  Ursula
Stotk szobrász, aki a hamburgi ké pz m vé szeti f isko-
lán tanult, maid ott é s Münchenben társada]mi, s
szellemtudományi tanulmányokat iS folytatott. Bronz-
zal é s vassal dolgozik, a bels é pí té szeti dekorációnak
szánt kisplasztikáktól, a monumentális köZté ri Szobro-
kig. Bár er sen hailamos a stilizáláSra, a termé szetel,
v sé gt l sohasem szakad el teljesen, legyen bár szó
egyszer  n i aktról, mitológiai alakról, vagy ál|atfigu-
ráról. A kiállí táson tömör torzóia f z -szer  hé jból
bontakozik ki. Ennek közeli rokona az üreges belsei 
Vé nusz, Távolabb a Cavaliino I-IlI. sorozat, a felületi
struktú ráiában é s alapanyagában is hármas variáció:
kimeredt tekintetí í , versenybe feszült izmú  lófeiek.

Fí ank Metiqert ugyan fafaragóké nt aposztrofálja a
meghí vó, a magyarországi vendé gszereplé sre azonban

els sorban nagymé ret , sokszorosí tott grafikákat vá-
logatott össze, Narancs, ké k é s zöld levonatainak min-
denesetre olyan köIt i e]nevezé seket ad, mint a ,,Szí n-
hullám a szürkesé g ellen", ,,Harsány é s csöndes kórvo,
nalak", vagy a Sú rnuss-kering ben is megé nekelt ,,Szé p
ké k Duna",

Monika Ostberq ,,Forma- játé kok" összefoglaló cí m ,
vegyes technikájú , elvont ciklusával jelentkezett, szé -
les é s lapos ecsetvonásokkal. Frederick D, Buí seí  cí m
né lküli kollekció|a lé nyegé ben hasonló gesztusfesté -
szet - meré sz csorgatásokkal é s fiöccsenté sekke| -, de
az utóbbinak szigorú  mé rtanias keretbe foglalt szí n-
foltjai sokszorosí tott grafikában is megjelennek, ket,
t s kontraszt gyanánt. Heike ten Brink tulajdonké pp
osztráknak tekinthet , ha szül helyé t, Grazot Vesszük
figyelembe, de Madridban is tanult é s m helyei nem-
zetközi listáián Melbourne, Tokio vagy London szin-
té n meg|elenik. Több esztend s japán tartózkodásá-
nak emlé ke, kalligrafikus tus-ecsetvezeté se, Lenvá-
szon kompozí ciói is távolkeleties eleganciájú ak, egy-
ré szt fekete,fehé r kontrasztjuk é s natú r kiegé szí té seik
ré vé n, másré szt a felületükre applikált, áttetsz  rizs-
papí r vagy m anyag háló nyomán, Kompozí ciói |ob-
bára cí mké nt is dátumot viselnek.,.

Japánban tanult Petra Fiedrich í s, aki lelenleg a
kunstschule Filderstadt docense, Ennek tudatában
é rthet ek távolkeletiesen sejtelmes naplementé i é s
hoIdvilágos bambuszbokrai - amelyek szinte felnagyí -
tott szí nes fotóké nt hatnak, Finoman stilizált
schwarzwaldi panorámái: a söté t fenyvesekkel bolí -
tott, ködbe borult, avagy párában ú szó hegyvonula-
tokról, az é gbenyú ló, katedráIisszer  fatözsek között
besz r d  napsugarakról, a lombhullató erd k  szi
szí npompáláról (,,Bunt sind schon die Wálder., ,"
visszhangzik fülünkben a közismert vándordal),

Margitta Sieber né gyzetmé teres olaiké pei mintha ma-
dártávlatbóI ké szült lé gi felvé telek lenné nek, Egyré szt
é pí té szeti struktú rákróI (Bauidee, Kunstbau. Tirrmkro-
ne), másré szt embert l é rintetlen termé szeti táiakról,
paradicsomi szer  idillikus állapotokról, mint amilyen
pé ldául az ,,Alomsziget I-1l." diptychonia.

Wagner lstván
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