
Noé szövetsége
kortárs tárlat a zsídő Múzeumban

A cím Mózes első könyvére utal. Arra, amikor az Úr az
özönvíz után SzóVetséget köt NoéVal és leszármazot-
taival arról, hogy többé nem ismétlődik meg ez a ka-
tasztrófa, Erre emlékeztetve pedig - a nagyobb esők
után - megjelenik az égen a szivár,tány. A kollektív ki-
állítás ötletét Hdldí István művészettörténész adta, a
szervezésben pedig a Magyar Zsidó Hitközségek Szö,
vetsége, a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület, s annak
Festészetet kedvelők köre, illetve a zsidó Múzeum
Vett réSZt. Ebben az intézményben Volt ]átogatható a
kortársi csoportos tárlat az év első felében, Bdlványos
Anna kulátor huszonöt művészt kért fel egy esztendő,
ve] korábban, akik közül végül huszonhárman állítot-
tak ki a tárlaton, a Iegkülönfélébb stílusban és temati,
kus megköZelítésben. AZ eltérő éIetkorok mellett az is
tovább árnyalta a skálát, hogy egyesek kimondottan
erre az alkalomra hozták létre alkotásaikat, mások vi-
szont korábbi teímésükből válogattak.

Azt már elöljáróban elmondhatjuk: a néVsoí önma,
gában rangos, és eleve garantálta a rendezvény sike-
rét,

A realisztikus megközelítések sorából elsőként Felilr
László nagy méretű, olaj-vászon Siratófalát említe-
ném, amelyen a szürkék, feketétől fehérig ter|edő ár-
nyalatai, egy fotografikus pillanatfelvétel hatását kel-
tik. cerber Pál hasonlóan puíitán kolorittal megoldott
kompozíciója a szürreális elemeket is keveri a valósze-
rűvel, így teremtve drámai feszültséget az ,,lsten a sZö-
vetségesünk" felületén, Háuas Bálint hófehér gipSZönt-
vényes egy négytagú család stilizált relief|e, amelyet
nyakláncon viselt medál-formából nagyított fel ,,kép-
pé". Sl-r,A-GI a minimal-art módszerével é1, amikor fe-
kete alapon, fehér nyomtatott betűkkel a ]UDE szót
festi akrillal, a több méteres vászonra, A pasztell-ár-
nyalatok is belopóznak Herczeg Nándü ,,Szökőkút'l
|ának vegyes technikáiú falelemzése, a lépcsőn vaió-
ságos papucsaikból kilépett és szoborrá meíevedett
figurák körül- A metafizikus hangulatot tovább fokozza
Radák Eszter két részes Szivárványa. Utcasarkokat fes-
tett farostra iátékkockaszerűen, élőlények nélkül, Bál-
ványos Anna ezt ráadásul találó rendezői ötlettel, a
terem sarkába állította, e két képelemet egymással
szembe fordítva, Baranuai András,,Cím nélkül"-e is a
szivárvány színskáláját vetíti, színes ceruzával az
összekulcsolt kezek fénymásolatára, míg KIimó Károly
az Istenszem-motívumot nagyítia jelképpé, lángoló
festékrétegekkel és műanyagIap segítségével, miköz-
ben krétával firkálja a fekete alapra a biblikus címet:
,,Rátekintek, hogy megemlékezzem, . ."

Falvédők sete-suta naivitását, poIgári otthonok bie-
dermeier érzelmességét és humorát aposztrofálja Friir
Emill ,,F]ódni" című képe, gyerekkorunk pofonegysze-
rűségében is megható süteményét idéne- Chil| Mária
hat részes, vegyes technikáiú sorozata a csírázás té,
máiára készített variációkat, Dévénqi Mónika ostolsze-
rűen kígyózó felhőkbő] áztatia véresővel a háborgó
tengert -- ökológiai katasztrófát sejtetvén. Bukta Imle
installációja régebbi és újabb kotok fegyvereiből rakja
ki a,,Veletek" szót, s alatta meghatóan törékeny, pará-
nyi, élő zöld palántákból a folytatást: ,,,,, és magzatai,
tokkal", A humor manapság - sajnos - hiánycikk, ezért
örúlhetünk, ha felcsillan- Mint az utóbbi években kö-
vetkezetesen agyagból, karikatúra-szerű gólem-sere-
get gyúró Thury Levenle fonákiáróJ szivárványt színe-
ző, kerámia ]ehova-kezén,

Keseríí Ilona a hetvenes évek végétől vallja, és festé-
szetéVel bizonyítja - mint most,,Több oldalról,,," el-
nevezésű, kártyaszerű, tükörképes kompozícióján is -,
hogy,,a szivárvány összes és bármeiy színárnyalata
harmonizál a Fö]dön élő emberek összes és bármely
bőrszín-árnyalatával". Az organikus absztrakció terén
cdbor Áron monumentális vásznán finoman oldott áí-
nyalatokkal kelti a ,.Csönd és tér" illúziólát, cqői Már-
ton érzéki kolorittal Vallia: Nóra örök, A minimal-art
netovábbla, ErdéltJi Cábor sejtelmes, égszínkékben de-
rengő, l ló üvegcseppje, a hasonlóképp terjedelmes
képfelületen, A mértani absztrakció szerkesztési szigo-
rát a nagy nemzedékből Bak Imre éppúgy betartja -
arany fényt árasztó templomkapuja fölé feszülő - Szi-
várványán, mint GáUor Tibor tiszta színekből, keveret-
lenül és egymás fordítonjaként festett diptichonján,
A sarkos elemek helyett, a Két kék egymásba simuló
félgömbjeit választja temperával színezett, fábó] for-
mált reliefjén Faió lános- A vonalak és ívek változatos
sorozataibó] alkot szitanyomatokból, vászon alapon
kettős képsíkot Magén Istyán, hideg és meleg alaptó,
nusban, Az egymást részben fedő szín-négyzeteket
old|a hallatlanu1 elegáns Sajkává Maurer Dóra, talá-
nyos akril-kavalkádján. Nddlzr István a mélykék alapon
virító fehér,,zongorabillentyű-sort" mérnöki pontos-
sággal szerkeszti ugyan, de mögötte, a fekete alapot
széles ecsetvonásokkal pásztázza, így teremtvén festői
,,lazítást" monumentá]is képfelületén. Talán az eddigi-
ekből is kiderült: ki,ki megtalálhatta a hozzá legköze-
]ebb álló művészi megközelítést a ,,Noé szöVetsége"
színvonalas kollektív kiállításán. a kortárs mesterek
avatott tolmácsolásában.

Wagner lstván
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