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Árnyalt, gazdag összkép

Kiállítás. A hazai kortárs képzőművészet
keresztmetszete a Kogart Ház gyűjtésében,
három szinten
A Kogart Házban 2010 márciusában az idén második éve tartó gyűjteményalakító munka
gyümölcseit láthatjuk – három szinten. Az alkotások sokfélesége és erőteljes együtthatása
árnyalt és zavarbaejtően gazdag összképet ad a hazai kortárs művészet képviselőiről.

A Kogart gyűjteményének tavalyi – részbeni – bemutatásához mérten az idén is roppant mennyiségű
művet tár a látogató elé, igaz, most hangsúlyosabb a „klasszikusok” felvonultatása mellett a huszon-
harmincéves művészgeneráció jelenléte, legnagyobb örömünkre. A háttérben egy 2007-ben indított
művészetet támogató, ötéves program áll, amelyben magyarországi vállalatok mint adományozók vesznek
részt, illetve 2008 tavasza óta az Oktatási és Kulturális Minisztérium is. A cél, hogy öt éven át minden
évben összegyűljön százmillió forint a különböző cégektől, illetve az államtól. A beérkező összegből
vásárolja ezt követően egy öttagú, szakmai zsűri egyhangú döntése alapján a Kogart Kortárs Művészeti
Alapítvány a kvalitásos műalkotásokat, ezekből kapunk új válogatást az idén is.

A három szinten a helynek és a lehetőségeknek megfelelően osztották el a kisebb-nagyobb munkákat: így
érthető, hogy a földszinten és az első emeleten a nagyobb méretű alkotások láthatók, a második emeleti
teremben pedig elsősorban grafikákat, kisebb installációkat találunk.

A művészeti zsűri tagjai közül Wehner Tibor művészettörténész hangsúlyozta, hogy a tárlat anyaga
elsősorban történeti gyűjtemény: az 1950-es évektől napjainkig öleli fel az elmúlt évek képzőművészeti
termését. Elsősorban az egy alkotó – egy mű rendszerében látjuk a munkákat, ritkábban egy-egy sorozat
több darabja is helyet kapott a gyűjteményben. Ezt főként a második emeleten tapasztaljuk, hiszen itt
szerepel Szemethy Imre Szigeti veszedelem ihlette rézkarc-sorozata, Kéri Imre sejtelmes Caravaggio-

sorozatának mezzotintói, a jellegzetes csuklyás alakkal, fény-árnyék játékkal és Makovecz Anna
installációja a népművészet erejét hangsúlyozó, pirossal hímzett párnákkal, virágzó gyümölcsfaágakat
ábrázoló képekkel, kerámiadíszekkel. De nem messze a fentiektől már a történelem emberekre vetülő
árnya, a szimbólumok korokra rakódott hatásai szemlélhetők Daradics Árpád printjein: fekete-fehér
fotókra felvitt égővörös színű jelképek, repülőgéptestek, báránykák alakjában. Takáts Márton szénrajzai a
párizsi Saint-Lazare pályaudvar emberek nélküli világát mutatja meg, a fekete-fehér adta tárgyilagos
hangulatban, míg Németh Miklós táncoló figurái mintegy ellenpontot alkotnak rikító színeikkel, karneváli
hangulatukkal, groteszkségükkel.

Az első emeleten Csorba Simon László Nimfa-sorozatának sejtelmes kékjei, Olajos György Hóesés című
akvarelljeinek lilás-szürkés tompa finomsága, Szász Sándor Vérmező-jének zöldje és Bohus Zoltán
üvegmunkájának, az Üzenet a tengerből-nek zöld színe, fényeket visszatükröző mélységei kiemelkedő
együtthatást adnak, kiegészülve Péter Ágnes szarvakat, ősi városokat idéző Kapu című krómacél szobrával.
Találkozhatunk a szürrealizmus elemeit, nyomasztó hatású képviselőit, Chiricót, Magritte-t idéző
atmoszférával Dániel András munkáján (Beszélj vagy hallgass örökre VII.), a fiatalok közül A. Nagy Gábor
színekkel-képkockákkal, optikával játszó képeivel, Jakatics-Szabó Veronika rozsdabarna színbe burkolt,
üldögélő társaságot ábrázoló kettős festményével (Est a Sirályban). A teret különlegesen díszítő, óriási
henger méretű marhabél-installáció Lovas Ilona műve, s szerepel itt Wahorn András kékben úszó, játékos
világa, vagy Veres Andor két munkája, amelyek Eugéne Delacroix és J. L. David ismert, emblematikus
festményei alapján (A Szabadság vezeti a népet, 1831, Marat halála, 1794) a felület és az idő erejének
hatásával, a történelem rétegzettségével szembesítenek bennünket. És hogy a földszinten bemutatott
művekről is szó essen: Megyik János acélmunkái, Vilt Tibor Állvány és szobor című apró szobra mellett a
popkultúra ikonjai közül Mick Jaggerrel Konkoly Gyula olajképén találkozunk, majd felbukkan Columbo
hadnagy is Csernus Tibor erőteljes színvilágú, expresszív alkotásán, s aztán egy nagyszabású, összefoglaló,
Patay László komor szintézise az ember útkereséséről és útvesztőiről, a Festő és világa.

Tény, hogy időben és figyelemben is sokat kíván meg a nézőtől ez a tárlat – 91 művész több mint 130
alkotása szerepel – , hiszen jelen esetben is csak töredékeit tudtuk bemutatni, de ez senkinek ne szegje
kedvét: a művek összhatása felejthetetlen erejű, és gondolkodásra késztet.
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