
Barátság
Maggarorszilg népei

köIcsönös negismerkedését szolqdló

kulturóIis és közéLeti íalaónat

Megjelenik hatszor egy évben

Alapította l994-ben:
Ember Mária és Matler É,va

Kiadó:
Filantróp Társaság

lll3 Bud,qpest, Tai vezér u. 17 lv.4.

Felelős szerkesztő:
M6aer Lva

A szerkesztőség postacíme:
15 19 Budapest , Pí . 452 .

Telefon: 385-ó297
naponta 9-12 óráig

Telefon/fax: 2o3-2a58

ISSN l2l8-0]49
Előfizethető a Barátság

csekkszámláján:
l17l l034 _ 20813402

oTP l]l4 Budapest XI.,

Szent Gellért tér 3,

Előfizetési díi l évre l500 Ft,

fél évre 750 Ft.

Példányonkénti ára 200 Ft,

TerieSzti a szerkesztőség
éS a LAPKER Rt,

Nyomdai munkálatok:
coMP-Press Kft.

http,www.comp-press.hu
E-mail: baratsag 1 @freemail-hu

Felelős vezető:
lbas Ferenc

ügyveZető igazgató

A Barátság megtalálható
az alábbi lnternet-honlapon:
WWW.datanet.hU/compíess

E LAPSZÁMUNK MEcJELENÉSÉT
A,,MagyaroísZági Nemzeti
és Etnikai Kisebbsé€ekért"
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Cfutapunkhoz

A geometria szabadsága
Az első evszám a_pá|yaképben l989: ekkor szerepelt e]őSZör a nyilvános-
ság elc'tt MdkOfi Akos m ű, es aztán a go-es években már egymást követik,
sorakoznak az önálló tárlatok és a rangos kollektív kiállításokon való fel-
lépések, Ha a pályakezdés nyitányát, periódusát öSsZeVetjük é]etkorával,
életút|ának állomásaival, akkor furcsának vagy legalábbis kúlönösnek
minősíthetiük e művészsorsot: Matzon csaknem negyven éves, amikor
megalkotja első, érettnek ítélhető, illetve általa is vállalhatónak ítélt
munkát és negyvenöt, amikor bemutatkozik műveivel_ A művészettel való
találkozás azonban nem váratlan eseményként köszöntött a festőmű-
vésTe. P,z édesapja, Míirzon Frigyes a közelmúIt évtizedeinek elismert
mestere, fontos életművet teremtett szobrászművésze volt, A mérnöki
pályára lépett Matzon Ákos e hagyományt foIytatta: a konstruktív szel]e-
miség, a nonfiguratíV képépítés tartományában kezdte meg a]kotómun-
káiát, s a másfél ér,tizedes termésre visszapillantva ma már azt regisztrál-
hatjuk, hogy következetes programot kidolgozva és követve mind elmé_
lyültebb, mind szellemdúsabb piktúrát teremtett Am a ,,piktúra" kifeie-
zés használatával csínján kell bánnunk, ugyanis Matzon Akos képteremtő
tevékenységében igencsak a háttérbe szorul a szín, kieme]kedő jelentő-
ségűek a grafikai metódusok, és nem kizárólagosan a képben, a képen, a
síkon megjelenített illuzion isztikus jelenségvilágot konstatálhatiuk, ha-
nem a már-már szobrászati igényű domborművek térnyerésének egyre
erőteliesebb tendenciáját is,

Bár a nyolcvanas-kilencvenes évtizedfordu]ó, és az azt követő évek
munkáit a finom pasztellszínek alkalmazása jellemezte, a legújabb mű_
vek már-már kizárólagossá váló, vagy inkább domináns eleme a fehér és
a fekete szín, illetve a szürke árnyalat, E szűkszavúságokra komponált,
egyneműségekre redukált festői világban a geometria, a műszaki ielleg, a
higgadt és precíz mérnöki szem]élet által vezérelt ra|zi-graíikai elemek
kapnak kiemeIt szelepet: a finom, pengevékony vonalak, a hálórendsze-
rek, a síkgeometrikus a|akzatok, amelyek egymás mellé, egymás fölé ren-
dezését a szeíkesztettség szelleme hatia át. A kettőségekben, áttételes-
ségekben villódzó Matzon-művek gondolati, meditatív meghatározottsá-
gának igazolását vélhetjük felfedezni a sorozat Iellegű munkák térnyeré-
sében is, az egymással összefüggci, aZ egy egy képi gondoIatot végigve-
zető .- felvető, analizáló,1ezáró - m úegyüttesekben. Es ugyanigy egyre
jellegzetesebb vonás a művész alkotómódszerében a síkból való kilépés
kényszerének való engedelmeskedés, amely a képfelület áttörésével, il,
letve a rétegzett képfelületek létrehozásával, a felületre applikált elemek
megjelenésével manifesztálódik, A seitelmes áttetszőségek, a geometlia,
a monokróm színvilág, a műszaki jeJleg, az optikai hatás, a sorozatszerű-
ség kultiválása és a tér meghódításának szándéka mellett a legújabb al-
kotóperiódus, Matzon műveinek uralkodó motívumárói kelJ még meg-
emlékeznünk, a ferde vonalakról, A vertikális hangsúlyú, kissé elbillen-
tett képtengely, a diagonális elmossa a sík biztosnak Vélt kereteit, meg-
zavarja aZ illúziótér dimenZióit és labilisságokban játszó atmoszférát te-
remt: e ferdeségsugárzásban képi történetek iátszódnak le, súrűsödések
és ritkulások, metszések és találkozások, érintkezések és elválások okoz-
nak konfliktusokat, A ferde vona] minden, csak nem egyértelmű, a ferde
vonal a zaval a rendellenesség, a kívülállás, a deviancia. Es a ferde vonal
mindig felháborítóan egyenes, nincs megbontó, könnyed ív, nincs görbü_
let, elhaiIás, csak a ferdeség kíméletlensége van.

Krissdfr Lajosra és Mondrianra, a mester Kortofr Tamásra és számos, a
konstíuktivizmus és a geometria absztrakciója által megérinlett elődre
és kortársra hivatkozhatnánk, mint akik - akáícsak Matzon Akos - tiszta-
ságra és rendre vágytak, és ugyanakkor a szabályosságok szétrombolásá-
ra kényszerültek. Tradíciójukhoz kapcsolódva, e művészi magatariás, e ki-
feiezés létiogosUltságát, érvényességét manifesztálVa Matzon Ákos kom-
pozíciói, képei és domborművei, képtárgyai egy kimeríthetetlenül gaz-
dag, de egyszerűségekben kiteltesedő művészi szem]élet alkotásaiként,
az ezredvég autentikus tanúiként jelennek, jelenhetnek meg köZöttünk,

wehner Tibor

A címlapon: Matzan Ahos Fuga című műve,35x5O tm, akril, fa, harton relief ,


