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Címlapunkhoz:

Természetes modorú geometria
orlidn lstyán cuulán élő, de európai felkészültségű és kvalitáSú alkotó, Sok-
színű kortárs művészetünk tiszta hangú, karakteres szereplője, Számtalan
magyar és sok külföldi kiállítás résztvevőie,

De miként iellemezhetlük oroján lstván művészetét? Miről is Van SZó?
Síkklnstruhtivizmus. Elég ez az egy szó, egy sablon, amit ráhúzhatunk, egy re-
kesz, ahova beskatulyázhatiuk? Elegendő lenne, ha pusztán geometriáról
beszélnénk, de művei nagyfokú ézékenységről tanúskodnak és finom lírá-
val átszőttek, pontosan szerkesztett alkotások, lüktető érzelmektől fűtve.
E€yfaita szigorúsággal szólítia meg nézőiét, csakhogy utána kóltői gazdag,
sággal kozmikus ereiű, örökérvényű történetekkel ringassa el, A,z általa vá-
lasztott nyelwáltozatot hatásosan alkalmazza a külvilággal való kommuni-
kációban, Érthetőek és érezhetőek munkái, mintha a néző figurák meséjé-
ben oldódva föl próbálna kapcsolódási pontot találni a mű és önmaga közt,
Alapvető emberi, társadaImi, intellektuáliS kérdéSeket Vet föl, amelyekre ki-
kristályosított, szubsztanciáliS válaszokat ad,

Stílusa a szakma és az idő á|tal iS Szentesített irányt képvisel, de korsze-
rűségét mégsem a korszellemhez való feltétlen idomulás, hanem a művészi
gondossóg adja, melyről munkái árulkodnak. Mindezek hátterét az emberi
momentum, a jellem és a gondolkodás milyensége jelenti, A bámulatos lel-
ki szolidalitás, amely a gyermekek saiátia és az ehhez táruló racionalitás,
Valamint a szublektív és az objektív szemlélet örökös, de viszonylagos
egyútt iáráSa,

A tudós és a 1ótékos ember bizonyos megfoghatatlan elegye Oroián, aki fesü
ményekkeI, grafikákkal és plasztikákkal szolgál közönsége számára, egyrészt
élvezetünkre, másrészt megfontolásra, Hogyan képes a mű szemlélőjében
csodálkozást ébreszteni úgy, hogy közben akaratlanul (?) a látást is fejleszti-
Ez csak úgy lehetséges, ha önmagában is őrzi a rácsodálkozás képességét
és aZ indíttatáSt, hogy a steril rutinfeladatokat mellőzze. Az ilyenfajta etiku-
san alkalmazott dekorativitás pedig természetes velelárója az orojáni atti-
tííd nek

Biztos kézzel, határozottan tereli figyelmünket a rendelkezésére álló felü-
leíen, tér - íéna - és színsurhüatei között, A művésznek az alkotásra irányuló,
nyilvánvalóan legjobb szándéka a munkák tanulmányozásakor hasonlóan
kedvező hatásként vetülhet elénk, ha hagyiuk magunkat általuk befolyásol,
ni, Engedjük, hogy ezek az öröktől fogva élő, abszolút módon leegyszerűsí-
tett formák a színek festői és ézelmi ereiével társulva hatoljanak gondola-
tainkba! Az alkotó néhol pengeszerű élességgel hasít a tiszta felületbe, de
ezt a hirtelen támadt feszültséget szűkszavú, de igen választékosan haszná|t
eszköztárának valamely elemével rögtön és céltudatosan fel is oldla,

Iis ilyenkor iön el az ideie, hogy a befogadó egy bizonyos nézőpontból a
legérvényesebb tapasztalatokat gyűithesse a világról úgy, hogy arról közben
néhány pillanatra tökéletesen megfeledkezik,

Gyarmatl Gabrlella

Címlapunkon: Oroián lstván ,,Szféra" című alkotása látható,

* 
váradi Zoltán ielvétele

Oroján István l947-ben született Battonuón, román-szerb szórmazású csalódban. A
gqulai romdn gimnázium elvégzése után a sugedi |uhász Gaula Tandrképző Főshola rajz
szakán, Yinkler Ldszló tanítvánaahéht szerwtt diplomát. ]elenleg a magqarorszigi romá,
nok hetilapiának íímuhkatársa.

Fontosabb kiállítások: 1972 szeged, tJlsagíro rlub, l975 Békéscsaba, Tí-
zek Klubia,l983 Szeged, Bartók Béla Művelődési Háza, 1988, Gyula, Dürer
Terem, l99l, Arad, Art Galéria, l992 Budapest, Román Kultúra Háza, |993
Román Külügyminisztérium Aulája, Bukarest, 1994 Zürich, Basler and
Hoffmann Galerie (Lóránt ]ánossal), l997 Budapest, osiris Könyvesház, Bu-
dapest, Béke Szálló, l999 Gyulai Várszínház Kamaragalériája.

Ez évben a művész Békéscsabán, a 32. Délalföldi Tárlaton a Békéstáli
Művészek Társaságának díját nyerte el,


