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KöZalapítVánV
és a Nemzeti Kulturális örökség

Minisztériuma támogatta,

Cítnlapunkhoz

Mayer Berta akvarelliei
Mindig izgatott, hogy egy nonfiguratív képnél, egy olyan mértékig abszt-
rahá]t műnéi, ahol a reálikra semmifé]e látható jel nem utal, hogyan le-
het megközelíteni a művész indítékait, Vajon milyen érzéki-tudati inspi-
rációk kapcsán indu] a mű, s milyen megfoga]mazható hatások közepette
alakul tovább, Évek során azt tapasztaltam, hogy mindenféle prekoncep-
ció, külsődJeges lormai hasonlóság féJrevezető; ha létezik egyáltalán kö-
zelíthetőség, az kizárólag a művész lényében rejlik, Abban a személyes
kultúrában, tudott és tudattalan emlékanyagban, ami valamilyen szituá,
Cióra, indítékra aktivizálódik, S a tanult mesterségbeli automatizmuso-
kon keresztül művé szerveződik.

Maaer Berta festő szakon végezte a Képzőművészeti Főiskolát, de már
tanulmányi ideje alatt is foglalkoztatta a tűzzománc. Évekig egyideiűleg
festette nagyméretű vásznait és készítette zománc munkáit. Egy idő után
azonban úgy elvarázsolta a réz és a zománc koegzisztenciája, hogy szinte
l5 évig csaknem kizárólag ezzel foglalkozott, Most azonban úgy érezzük,
az ahvarell legalábbis egy időre - háttérbe szorította korábbj kötődését,
A zománc elsősorban esztétikai örömet okoz. Báímennyire míves, izgal-
mas, soha nem hat annyira az ember teljes lényére, mjnt amennyire egy
festmény vagy egy akvare1l. Technikája a művésztől nehéz lizjkai küzdel-
met követel, az elképzelések megvalósításának áttételessége pedig pre-
cíz fegyelmet,

Az akvarell teljesen más vég]et, A kifejezés direkt könnyűsége, közvet-
lensége, a kézbevett anyag elevensége szinte feiszabadította Mayer Ber-
tában a szunnyadó erőket, A Zománc áttételein keresztü] kevésbé érvé-
nyesül a közvetlen szándék, Keményebb, nem engedélyez spontaneitást,
ugyanakkor eleve dekoratív, Az akvarel]néI szimbolikává, tellé váIik mínd-
az, ami a zománc esetében csupán vonaljáték, vaey foltjáték, A zománc
annyira finom, tört, variált színeket, foltokat egymás mellett nem is visel
el, mint az akvarell Ridegen, statikusan dekoratívabb, távoIságtartóbb.
Az évek óta halmozódó belső inspirációk közvetlen, áttételek nélkü]i kife-
jezésének igénye, a színnel, formával történő spontán közölhetőség ve-
zette néhány éve a művészt az akvarellhez,

Mayel Berta képein a festett Vagy rajzolt elemek egymásutá n isága,
egymásból fakadó folyamata szinte automatikus írásként árad keze alól,
alakul, kel életre. Érzékelhető az ösztönösség, a belülről ösztönződő, fo-
lyamatos jmprovizáció, SokSZor egy alig tudott, Valaha Valahol látott, át-
é]t lormából, ielből indulnak a képek, amelyek azután magukkal hozzák a
színeket, Csak egészen homályosan érzékelhetők a művész eredeti elha-
tározásai, még a maga számára is, s ha ráteszi a ceruzát, az ecsetet a kép-
re, minden, ami ezután történik, magából a képből folytatódik tovább

Az akvarelleken nem csupán festék, akvarellceruza, hanem egyszerű
grafit ceruzavonalak is felfedezhetők Akár hirtelen megállítja a lágy fol,
tok folyását, a vízszintesen rakódó vonalháló ritmusát egy-egy erősebb
színű vagy vastagságú gesztus, ív, akár játékosan bujkáInak, göndöröd_
nek, rojtolódnak a grafitvonalak, a képen belül alkalmazott technikai esz_
közök mindegyike hasonlóan erős emocionális indíttatású,

Egri Márta

Mayer Berta 1944-ben sZületett Budapesten, 1964-1969-ig a Magyar Képző-
műVészeti Főiskolán tanult, l997-től a Képző- és lparműVészeti Szakközép-
iskola íestő szaktanára. 200l. március 15-én Munkácsy-díjat kapott,
Elaéni kiállításai: l9ó9 Béri ealogh Ádám MúZeum - Szekszárd, l974 Stú-
dió Galétia - Budapest, 1975 \]itz Terem - Dunaújváros, I979 Lamberg
kastély - Mót, l98l VöröSmarty Kulturális KöZpont, Bonyhád, l98ó Ma-
dách Galéria - Vác, l988 Várgaléria - Simontoínya, l99ó MoL Rt. SZol-
noki Galériája. l997 Csepel Ga]éria, I998 Vigadó caléria - Budapest,
l999 Művészetek Háza - Szekszárd.

A címlapon: ,,]elek ll." , 50x70 cm, akvarell


