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A Magyar népmesék
sikere Chicagóban
Az Egyesült Államok legjelentõsebb gyermekfilmfesztiválján,
a Chicagói Nemzetközi Gyermekfilmfesztiválon a Magyar
népmesék rajzfilmsorozat Köcsögkirály címû epizódjáért
Nagy Lajos rendezõ a második
díjat kapta az animációs tévémûsorok kategóriájában.
Ugyanebben a szekcióban tavaly Horváth Mária elsõ díjat
kapott a sorozat Hogyan telt a
gyermekkorom? címû epizódjáért. (V. K.)

Junior Primák
Idén is tíz fiatal mûvész kapta meg
a hétezer eurós pénzjutalommal járó Junior Prima Díjat:
Baráti Kristóf (hegedû), Borbély László (zongora), Csáki
András (gitár), Karosi Bálint
(orgona), Kokas Katalin (hegedû), Oláh Dezsõ (zeneszerzõ,
zongora), Pataki Potyók Dániel
(ének), Richter Gábor (trombita), Vámosi-Nagy Zsuzsa (fuvola) és Várdai István (cselló).
A díjat 2007-ben alapították,
kategóriánként tíz-tíz fiatal
kaphatja meg. (MTI)

Remekmûvek
Nyíregyházán
n DOMBI MARGIT
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emekmûvek címmel az
Antal–Lusztig gyûjteménybõl
válogatott anyagból nyílik kiállítás
kedden a Jósa András Múzeumban
Nyíregyházán. A tárlatot Kovács Ferenc, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye Turizmusáért Egyesület elnöke és Antal Péter, a gyûjtemény
tulajdonosa nyitja meg.
A kiállításon tizenhét mester alkotásain keresztül követhetjük végig a modern magyar festészet kialakulását. A XIX századot idõsebb
Markó Károly, Munkácsy, Pál László, Csontváry és Ferenczy Károly
reprezentálja, a XX. századot RipplRónai, Egry József, Szõnyi egy-egy
mûve képviseli, és négy képpel jelen vannak a modernista Nyolcak.
Hazánk egyik legnagyobb magángyûjteménye közel háromszáz
alkotó 3500 mûvét tartalmazza.

kultura@magyarnemzet.hu

A képteremtés alkímiája

Ruhr-vidék:
metropolist
hoznak létre

Csernus Tibor és Szabó Ákos festményei és rajzai a Forrás Galériában
Csernus Tibor és Szabó Ákos
életmûve külön-külön is a kortárs magyar mûvészet izgalmas fejezetei közé tartozik. A
munkák együttesen pedig
olyan távlatokat sejtetnek meg
velünk, amelyek idõnként a
nézõ képzeletében is megjelennek, ha a kortárs magyar
mûvészet egészének lehetséges gazdagságára gondol.

Európa 2010-es német kulturális fõvárosa, Essen és a
Ruhr-vidék mutatkozott be
csütörtökön este a szintén
kulturális fõvárosi évadra készülõ Pécsett. A beruházásokat és programokat KarlHeinz Petzinka, az egyik mûvészeti igazgató mutatta be.
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iszen mi lett volna, ha… ha
Csernus Tibor, Szabó Ákos és
a többiek, Lakner Lászlótól Méhesig, Sándorfiig nem kényszerülnek
rá, hogy az országot elhagyják.
Vagy mi lett volna, ha a hetvenes
évek elején Párizsban létrejön az a
kiállítás, amelyen Jean Clair, a kiváló mûvészettörténész épp a felsorolt alkotók mûveivel szerette volna
megmutatni a világnak, milyen sajátos, különleges érték az a bizonyos Budapesti Iskola?
A történelemben azonban – s
benne a mûvészet történetében is –
nem létezik „ha”. Véletlenek sincsenek, ami annak tûnik, az törvényszerûen következik be. S az
ilyen véletlen a legjobb szervezõ.
Így történhet meg, hogy most egyszerre láthatjuk Csernus Tibor, a
szürnaturalizmus elsõ, nagy hatást
gyakoroló mestere alkotásait a Forrás Galériában, mégpedig annak a
Szabó Ákosnak a mágikus mûveivel együtt, akinek pályája indulásakor szorosan összekapcsolódott
Csernuséval.
Alkimista festõk találkozása…
Olyan képek sorakoznak a falon,
amelyek méltó feleletet adnak arra
a kérdésre, hogy lehet-e a második
és harmadik évezred fordulóján képet teremteni, hogy lehet-e a pillanatonként változó, megszámlálhatatlanul sok mozaikkockából összeálló látvány korában a festészet
nyelvén érvényeset mondani a világról. Pontos, a látvány minden
elemét hûen visszaadó mûveket látunk, amelyeken azonban – és ép-

A kiállítás egyik résztvevõje, Szabó Ákos festõmûvész a Forrás Galériában

pen ebben áll az alkímia csodás tudománya – minden valami mássá,
a matérián túlmutató, a mû nézõjét
a szellem, a morál, az esztétikum
idõtõl-tértõl független világába
emelõ értékké változik.
Csernus feleségével, Sylvester
Katalin festõmûvésszel 1964-ben
távozott végképp Párizsba, alig egy
év múlva Szabó Ákos is Franciaországba utazott, s nem tért vissza. A
két éve elhunyt Csernus elsõ nagy,
1989-es budapesti bemutatkozása
óta alig egy-két alkalommal látogatott haza kiállításai megnyitásaira,
Szabó Ákos képeivel együtt a mai
napon jelenik meg elõször szülõföldjén azóta, hogy majd negyvenöt éve Budapestrõl Párizsba
költözött.
Párhuzamos életrajzokat írnak
tehát a mûvek, amelyek közül sokat
sosem látott a hazai közönség.
Csernus alkotásai a Galerie Claude
Bernard-ból kerültek magyar magángyûjteménybe a kilencvenes
évek eleje óta, amikor is a festõ és a
galériás együttmûködése megszakadt, gyakorlatilag nem állították ki
õket. Ahogyan a festõt elõször alkimistának nevezõ Gérald GassiotTalabot fogalmazott, „az élõlények
és tárgyak megindító egyensúlyának tiszta himnuszát” fogalmazza

meg az a Csendélete, amely az életmû harmadik és negyedik, azaz az
1970–75 közötti fotórealista mûvekbõl fölépült és az 1977-es Akt virágokkal induló, Caravaggio igézetével jellemezhetõ korszak találkozásakor keletkezett. Többi kiállított
alkotása az 1980 utáni évtizedben
született, amikor is fõként bibliai
témákat dolgozott fel, amikor
azonban a történet helyett elsõsorban a szereplõk lelkiállapota, a fény
és árnyék drámai ellentétével megformálható testek beszéde érdekli.
Az õ mûveiben is azt a mágikus erõt
fedezhetjük fel, amirõl a nagy elõddel kapcsolatban beszélt: „Caravaggio mindenekelõtt fény, amely
elönti, elpusztítja és újracsoportosítja a formákat”.
Szabó Ákos a realizmus és a
misztika határterületén haladva
ábrázolja egyre részletezõbben, fotografikusan, hiperrealista hûséggel a motívumot, a látható világon
túlmutató, a láthatatlan tartományt mintegy mágikus erõvel
megidézõ, olykor igen összetett
kompozíciókat hozott létre. Ahogyan az 1977-es Vendégmunkás
jelzi, kedvelt mûfajává vált a portré, arckép a kiállítás legújabb alkotása is, a nagyméretû pasztell Kosztolányi Dezsõt ábrázolja. Az egyre
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inkább klasszikussá váló rend, s a
képfelület minden részletére kiterjedõ figyelem, mûgond, a rajz-, festeni tudás tökéletességét jelzõ aprólékos kidolgozás jellemzi a kiállítás festményeit, amelyeken az
egyik fõ téma a kikötõ, a másik a
normandiai táj. Utóbbi egyrészt azt
a Budapest környéki vidéket idézi
fel a festõ számára, amelyben felnõtt, másrészt olyan színeket, fõként a zöld különös árnyalatait kínálja, amilyenekhez hasonlót viszont nem látott Magyarországon.
Meghatározhatatlan helyrõl érkezõ
napfény és az égbolt nagy részét
borító sötét felhõ találkozása teszi
drámai látvánnyá a mindennapi
tárgyak, kacatok halmazát a SaintSever-i kert végében, ugyanez a
természeti jelenség erõsödik föl vihart ígérõvé egy másik mûvön a
háztetõk fölött. Az ember által
látrehozott világ és a természet
közvetlen találkozásáról beszélnek
a Saint Sever-i, cherbourg-i kikötõkben horgonyzó hajókat ábrázoló, a részleteket kiemelõ, premier
plánba hozó kompozíciók is, egyben pedig a konkrét látvány és az
azt átalakító költészet összefonódásáról is.
(Csernus Tibor és Szabó Ákos kiállítása, Forrás Galéria.)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Gyöngyös Város Önkormányzata a 330/2009. (XI.3.) KT határozata alapján értékesítésre felajánlja
az M3 autópálya közvetlen közelében fekvõ Gyöngyösi Ipari Parkot fejlesztõ gazdasági társaság
(Gyöngyös Ipari Park Fejlesztõ Kft.) – az egész törzstõkéhez viszonyított – 35,5–50,5% közötti
mértékû üzletrészét.
Az üzletrész vételára (a megvásárolni kívánt üzletrész arányában): 51 millió Ft – 73 millió Ft.
A pályázatokat Gyöngyös Város Polgármesteréhez kell benyújtani írásban, 2 példányban,
2010. január 7. napján 10 óráig (Hiesz György polgármester, 3200 Gyöngyös, Fõ tér 13.).
A pályázatok elbírálására a képviselõ-testület 2010. januári ülésén kerül sor.
Felvilágosítás, további információ kérhetõ, illetve a részletes pályázati kiírás megtekinthetõ
a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Titkárságán (3200 Gyöngyös, Fõ tér 13., régi épület I. emelet,
telefon: 37/510-301, fax: 37/510-316, e-mail: hieszgy@hivatal.gyongyos.hu).

HIRDETÉSEK ELHELYEZÉSE

A Magyar Nemzetben
KERETES HIRDETÉSEKKEL:

kérjük, keresse munkatársainkat
a 216-8818-as telefonon, a 215-0245-ös telefaxon,
valamint a titkarsag@mahirpress.hu e-mail címen.

APRÓHIRDETÉSEKKEL:
személyesen a Deák téri aluljáróban,
valamint
a Wesselényi u. 8. sz. alatt
lévõ irodánkban,
telefonon a 342-6164-es
számon, vagy a
hirdetes@mahirpress.hu
e-mail címen várjuk
szíves érdeklõdésüket.

élda nélküli a német EKFprojekt a kulturális fõvárosok
történetében. Bár hivatalosan Essen nyerte meg a pályázatot, hiszen
a kiírás szerint egy városnak kell
pályázni a címért, praktikusan az
53 településbõl álló egykori nehézipari régió, a Ruhr-vidék lesz a fejlesztések és programok helyszíne.
A koncepció lényege, hogy a városok összefogásával úgynevezett
Ruhr-metropolis jöjjön létre közös
vezetéssel, célokkal és arculattal.
Petzinka professzor többször
emlékeztetett rá, hogy nem csak
2010-re terveznek, hanem egészen
2030-ig, a kulturális évadban rendelkezésre álló források a következõ húsz év trendjét alapozzák meg.
Nem bontották le a nehézipari
múlt örökségét, a régi tárolókat,
bányaépületeket és tartályokat,
hanem múzeumokká, szórakoztatóközpontokká, hangversenyteremmé alakítják õket. Három éve
kezdték meg a munkálatokat, a
megnyitó egy nappal a pécsi elõtt,
2010. január 9-én lesz.

Tanácskozás
a határon túli
irodalomról
A Magyar Írószövetségben
Határtalan irodalom címmel
zajlott egynapos tanácskozás,
amelynek az volt a célja, hogy
áttekintse a határon túli írónemzedékek alkotásait, a határokon túli magyar irodalom
állami lap- és könyvkiadói intézményi hátterét.
n VARGA KLÁRA
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konferencián elõadó, késõbb a
kerekasztal-beszélgetésen felszólaló irodalomtörténészek – Elek
Tibor, a Bárka folyóirat fõszerkesztõje, Papp Ágnes Klára, a BabesBolyai egyetem oktatója, Vincze Ferenc erdélyi születésû irodalomtörténész a Délvidékrõl, Beke Ottó Kárpátaljáról, Bertha Zoltán és Mizsér
Attila a Felvidékrõl – egyetértettek
abban, hogy a korábbi megnevezések, mint a nemzetiségi irodalom,
kisebbségi irodalom, sõt a határainkon túli irodalom kifejezések egyaránt elavultak, érvényüket vesztették az elmúlt húsz év magyar
irodalmi mozgásai következtében.
A Felvidéken, a Délvidéken, Erdélyben, a Kárpátalján ugyanis periférikusnak nem mondható, az
anyaországiakkal egyenrangú, sõt
azokra is ható irodalmi mûhelyek
jöttek létre, amelyekhez nem ritkán
anyaországi szerzõk is csatlakoztak,
míg más határokon túl született
magyar alkotók áttelepültek az
anyaországba.
Ma már a publikációk is közösek: a határokon túli folyóiratok
gyakran anyaországi szerzõket is
közölnek, sõt a könyvkiadóknál is
hasonlók a törekvések. Tehát húsz
évvel a rendszerváltás után megállapíthatjuk, hogy a magyar irodalom immár – ideológiáktól függetlenül – saját belsõ mozgásainál
fogva újra egy és határtalan.

