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AZ IDŐ ÉS AZ EMBER NYOMA
GÖNTÉR ENDRE MŰVEI A HONFOGLALÁSRÓL, KERESZTÉNYSÉGRŐL A FORRÁS
GALÉRIÁBAN
Szekáry Zsuzsanna
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Megosztás Regisztrálj, hogy megnézd, mit ajánlanak ismerőseid.

Göntér Endre egyszerre birtokolja a múltat és a jelent, mindezt
individuálisan rávetítve szülőföldjére, és a két idősíkot maga a művész
köti össze – fejtette ki Pisnjak Attila művészettörténész a muravidéki
festőművész kiállításának megnyitóján a Forrás Galériában. A Kárpáthaza Galéria szervezésében megvalósuló eseményen Szokolay Dongó
Balázs népzenész előadását követően Szász Jenő, a Nemzetstratégiai
Kutatóintézet elnöke köszöntötte a tárlatnyitó szép számban összegyűlt
vendégeit.
Göntér Endre festőművész 1949-ben született Dobronakon,
Szlovéniában. A Maribori Pedagógiai Akadémia képzőművészeti szakán
Pandur Lajos és Maks Kavcic voltak a mesterei. Muraszombatban
telepedett le, és a 676 csoport tagja lett. Rövid ideig tanított, majd a
Vestnik hetilap grafikai szerkesztőjeként dolgozott. Több önálló és
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csoportos kiállításon vett részt.

A muravidéki festőművész Búcsú Ázsiától II. című képe
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A muravidéki művész festményein az ember a központi elem, de soha
nincs jelen, csak a keze nyomát láthatjuk. A három egységbe rendezett
budapesti tárlat képei nem a realisztikus ábrázolásra, hanem a
hangulatok átadására törekszenek. Az első képcsoportba tartozó
festményeken a honfoglalás és az előtte lévő időszak elevenedik meg,
az Urga című festménnyel kezdődik, és a Búcsú Ázsiától I., II. képekkel
fejeződik be.
A második képcsoport a kereszténység felvételének tárgykörébe
tartozó időszakot öleli fel, amikor az új vallás beépült a régibe – ez
elevenedik meg a Jurtatemplom és a Pogány oltár című festményeken.
A harmadik képcsoport ezer évet ugrik át az időben, a 2010-es
vörösiszap-katasztrófát mutatja be. Ezek a festmények nem tisztelgések
a múlt és őseink emléke előtt, hanem mementóként működnek,
figyelmeztetnek a mulandóságra és az emberi mulasztásra. Az impulzív
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kiállítás a vándorlás témájával kezdődik, és azzal is zárul: az Eldorádó
és a Migra II. című képek már az Európát sújtó migrációs válságra
utalnak.
Göntér Endre festményein megjelenik a hazaszeretet, a sámánizmus, a
természet, a nyugalom, a pusztulás, a változás, a halál és a
bizonytalanság is. Az általam Göntér-vörösnek elnevezett szín
megannyi árnyalatának tökéletes összhangja és mesteri kombinációja
először a tekintetet ragadja magával, aztán a lélek és végül az elme is
megadja magát, megszűnik a külvilág és a kiállításra érkezettek
zsibongó zaja – nem is tudom, hány percet tölthettem el egy-egy
alkotást csodálva. A modern művészet kedvelőinek tökéletes program a
szeptember 27-ig látogatható kiállítás.
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