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Kézfogások - Podávanie rúk

Adélkelet szlovákiai és dél-magyarországi fiatal magyal és szlovák képzőművészek
kiállítása e€y , r.f,!1tzvéhqlnlóqia" e|ső lésze, mely hálom helyszínen Maeyarorszá-
gon Budapesten a Kossuth KlUbban és Békéscsabán a szlovák Kultúra Hézában,
valamint Szlovákiában, KaSsán, a Kassai j\4agyar Kőzösségi Házban mutatkozik be,
A teNez€tt tilógia második lendezvénye a magyarországi magyar és szlovák népi
iparművészek, .épi festők és szobrászok kassai kiállítása lesz a hamadik pedig a
konárs közép,európai glafikáró] ad maid keresztíneiszetet, szintén a Kassai Ma-

cyal Kózösséci Házban, Ez utóbbiválogatás lesz a Ma€yaí Művelődési lntézet ke-
retében működő tállyai Közép,e!lópai MűVésztelep grafjkaj $űiteményéből, bol-
gár, cseh hoNát magyar leneyel. .émet, lomán, luszin, szelb szlovák, sz]ovén és
ukrán míívészek íészvételével,

E kiállításokkal hagyományt szeletnénk t€íemteni, azzal a cél]al, hogy isínel-
iük meg egymást, egyrnás kultúláiát. és az értéktelerntés iegyében közösen tevé
kenyked]ünk R€ndezvény€ink színhelyéűl azéít választottuk aZ említett légiókat,
men itt a magyal és szlovák művészek eeyüttműködésének, közös szeleplései
n€k máí haeyományai Vannak Békéscsabán példé!l a MúVelődési Központ és a
Szlovák Kultúra Háza, az itt élő és a]kotó magyar és szlovék múvészek ]mmál
hosszú évek óta ápoliák a kapcsolatokat a szlovákjai. a lomániai és a iUgoszlávi,
ai rnűvészekkel, a többségi nemzethez és kisebbségj társada]omhoz tartozó al-
kotókkal Ezek a képzőművészek tobb ízben szelep€ltek kiállításon Vagy vettek
részt művésztelepen, ArddOn,'lftn.sénben, ara|skeveselen. Naqaaeísheftkel, ABékés-
csabán negyedszézadon át műkódő olszáeos Grafikai Művésztelep lamely íe.n-
álIásának utolsó két évében az alkalnazott erafikála sp€cializálódott) a Biílstáji
Művízlli Tá$asáq és a szlavák Kultúra Háza ked\ező leh etősé€et teremtett az a lko-
tó munkához és a különböző nemzetiségek együttes bemr.]tatkozásához A ma-
gyaí és a sz]ovák id€niitású ml:ívészek inspilációs foírást ta]áltak egynrás hágyo,
mányaiban,

Kiállításunk magyalországi lészében hat békéscsabai. illetv€ a város szeLlemi
életéhez kapcsolódó műVész alkotásait köztük három magyal képzőműVész, a
TemesváIról idetelepült Gnaídt lános festőművész, sr.r.dú| Ilona festőn,]űvész,
szón-varya Céza szobíászműVész munkáit, valamjnt három szlovák jd€ntitású al-
kotó, Lo|o,irs László festó- és erafikusműVész, Skdk La]os festőmííVész és
V.írk0,1qiJános festőművész mííveit mUtatjUk be. E légió képzőmúvészeinek stí-
lUstörekvései a fjeUrá]is tájképfestészettől a nonfiguíatív alkotásmódig íVelnek

A békéscsabai alkotók műveire a stílustólekvések sokíélesége jellemző Ez a
skála a hacyományos táiábrázolástól a groteszk szijll€ális figuIatív megie]€ní-
téstőla konstíuktív képépítés kü lö nböző vá ltozatá ig teried Aszlovákiai felVidé-
ki íégió műVészei Viszont e]sősorbén a ficulális m€eielenítés kü]önböző expr
esszíV nródiait lészesítik előnyben s eme]lett az utóbbi éVtizedben elterjedtek -
a íends?eruáltozás előtt többé-kevésbé tiltott konceptuális jell€gű törekvések
és a Videó aÉ kísélletek is A kiállílás legfiata]abb alkotói közé tartozó iUIi
TOn;áí a realisztikus ábrázolásmódtó] iut el fokozatosan a mind kifejezőbb
meg]elenítésmódjg L&ká,s Zsolt a fjcuratív ós nonfieuíatív határmezseyéié. fo-
galmazza meg teímészetj hangulatképe]t Emlékezetesek Du§an sclioltz
expíesszionisztikus heVületű gloteszk, szomoíú fjeurá], kontrasztos színei a li-
lák húsvörösek narancsok. kékek egymással feleselő kavaLkádia ]ndulatos aiko-
tásmód ]elleírző CsglinliÁlpád művészetéle, Színei tüzesek, djnamikus lormái
szinte szétfeszítik a kompozíciót Szdúá ottó alkotói törekvéseinek középpontiá-
ban az egyházművészeti tematika úirafocalmazása ál1, oltárképein a klasszikus
hacyományokla támaszkodva keresi a valLásos mondandó korszelű úiIaíogalma-
Zásának lehetősé€ét, de plofán témáit is poétjkUs him.ikus hangulatisác€a] fo-
galmazza meg, Viktol sglift ie]képes motíVumokba íoglalt mo.umentális Krisz,
tus álcképe lenyűgöző erőVel hat lánk A poltíé szándékolt mer€Vséce ö.őkérvé,
nyűséget, időtlenséget suga]l. A mindent átható, szuggesztíV t€kintet elodázha-
tatlan f€lelőssé€ünkle f]gyelmeztet bennijnket

Mind a békéscsabai, mind a Kassa kölnyéki művészek vállaliák saiát régjóiuk
hagyományát ám a leciobb műVekbei a legionalizmus ggu.ten?lséqqel pálaso|.
Nem Vél€tLen, hogy ezek az a lkotások . emzetközj kiálLításokía Finnorczá€ba. ]a-
pánba, o]aszolszágba, Németorszáeba is eljutottak
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