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Zarándoklat

„Az EMŰK legfőbb feladatának 
tartja, hogy belátható időn belül 
az erdélyi képzőművészet meg-
közelítőleg egy reális, kultúraközi 
viszonylatban is értékelhető, kon-
vertálható önképet alakítson ki, 
mind a maga, mind környezete 
számára. Ennek megfelelően célja 
az 1920 utáni erdélyi képzőművé-
szet tárgyi emlékeinek összegy űj-
tése, feldolgozása és bemutatása, 
de ugyanakkor feladatának tekinti 
az alkotók hagyatékának szakmai 
ápolását, művészetük átmentését 
a jövő nemzedékei számára” – 
vallja Vécsi Nagy Zoltán, az EMŰK 
vezetője. Ennek jegyében született 
meg a március elejéig látogatha-
tó Synopsis kiállítás, amelynek 
anyaga az erdélyi képzőművészet 
száz évét mutatja be. Évfordulót 
is ünnepelnek ezzel a kiállítással, 
az EMŰK első bemutatkozása 
hét évvel ezelőtt volt, akkor még 
a Székely Nemzeti Múzeum égi-
sze alatt, öt évvel ezelőtt került a 
sepsiszentgyörgyi polgármesteri 
hivatal fennhatósága alá, és költö-
zött a jelenlegi, megfelelően átala-
kított épületbe. A kiállítás anyagát 
Madaras Péter és Sipos Gaudi 
Tünde kurátorok válogatták. 

Madaras Péter, aki az 1989 
előtti anyagot állította össze, 
elmondta, munkatársával meg-
próbálták bemutatni az elmúlt 
száz év reprezentatív kereszt-
metszetét. Szerinte az 1989 előt-
ti időszakot, a század első felét 
egyértelműen a Nagybányai Is-
kola jelenléte befolyásolta, ebből 
a periódusból főként posztimp-
resszionista tájképeket, portré-
kat és kompozíciókat láthatunk. 
1960-tól 1989-ig számos nyugati 

művészeti stílusba és irányzatba 
sorolhatóak az erdélyi művészek 
munkái, mint például a metafi -
zikus festészet, a szürrealizmus, 
konstruktivizmus, szimboliz-
mus, transz-avantgárd stb.

Sipos Gaudi Tünde, aki az 1989 
utáni időszakból válogatott mun-
kákat, fi gyelembe vette, hogy a 
kiválogatott munkák legyenek 
összhangban. Mivel nincs olyan, 
hogy a kurátor ne legyen kissé 
szubjektív, a végső válogatáskor 
kikérte Madarasi Péter és Vécsi 
Nagy Zoltán véleményét is. „Úgy 
próbáltuk válogatni a munká-
kat, hogy az adott művésznek 
egy olyan jellegzetes munkája 
kerüljön be, ami meghatározza 
a munkásságát. Persze jellemző 
a felszabadultabb, bátrabb té-
mák feldolgozása, a merészebb 

gondolkodás- és kifejezésmód” – 
nyilatkozta a kurátor.

Az EMŰK gyűjteménye jelen-
leg mintegy 330 darab alkotást 
számlál. A központ munkáját 
segíti a Sapientia Alapítvány is, 
amely a Magyar Kormány támo-
gatásával mintegy 100 művészeti 
alkotást vásárolt az EMŰK részé-
re, ennek jó néhány darabja elő-
ször tekinthető meg a Synopsis 
kiállításon. Vargha Mihály, a Szé-
kely Nemzeti Múzeum igazgatója 
a kiállítás megnyitóján hangsú-
lyozta: „öt év nem hosszú idő 
még egy intézmény életében sem, 
mégis, ha az EMŰK történetét 
nézzük, örömmel állapíthatjuk 
meg, hogy e rövid idő alatt sike-
rült az erdélyi magyar művészeti 
élet egyik megkerülhetetlen hely-
színévé válnia”.

A kiállítás március elejéig látogatható

Az elmúlt száz év romániai magyar képz őművészetének keresztmetszetét mutatja be a sep-
siszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központ Synopsis című kiállítása. „A tárlaton számos 
klasszikus erdélyi művésznek a munkáit láthatjuk, de találkozhatunk a modern szemlé-
letet nálunk meghonosító alkotók kiváló alkotásaival ugyanúgy, mint a kortárs m űvészet 
idősebb és legfi atalabb jeleseinek m űveivel is”– ajánlják a kiállítást a központ munkatársai.
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A Žižkov-negyedben olyanok a házak, 
akár a színes dominók. 
A tévétoronynál az egyik eld ől, 
mint némafi lm kockái,
pereg végig a sor, 
a Vlatava medre feltelik éles
tégla- és cserépdarabokkal.

2019. október tizedikén
kicsivel dél után baleset történt
a Větrník megállóban

(Nick Cave – Ghosteen)

Késésben voltam, de megvártam, míg elhalad a ment ő.
Bekanyarodott a megállóban várakozó villamos mellé.
Mikor a tűzoltók is megérkeztek, tudtam, hogy halott.

Hivatalos közlöny nem volt a DPP honlapján, de találtam néhány cikket.
Egyes források húsz, mások huszonegy éves lányt említettek.

Másnap a kollégisták gyertyákat gyújtottak,
és egy portugál zászlót helyeztek el kegyeletük jeléül.

A halálról csak tényekben és versben lehet beszélni.

Máglya
Ezüstróka lecsapott farkát, 
jegesmedve bordáját, 
madarak kitépett karmait
fogam között szorítva
mind oltárodhoz hordtam.
Mohát hoztam a havasról,
taplót a fáról és gallyakat.

Csillagképek váltották
egymást fejem fölött,
de én csak tápláltam a tüzet.
Feláldoztam mindent:

befont varkocsod,
felvont szemöldököd,
csípőd rándulását.

Tüdőm szöveteibe nesztelen
épült be a táncoló pernye. 
Aszalt bőröm szorított, 
nem fértünk el ketten tovább.

Meglódultak a formák, 
lüktetett, majd sziszegve
szürkült ki a parázs.

Mene, menetekel
A seprűt és a felmosót is 
magaddal vitted,
a levert csempe közül 
próbáltam elővájni szavaid, 
új sorrendbe rakni őket, 
egymáshoz tuszkolni, 
de kibuggyant a glett.

A hajszálerek akkor születnek, 
amikor a só utat mar magának a bőr alatt – 
sziszegtem bele a térfi gyelő
kamerák szemébe, 
de lekapcsolták az áramot. 
Valaki jeleket vésett a falra, 
hiába öntöttem friss betont, 
nem tudtam megőrizni lábnyomait.

Miután elköltöztem,
megnéztem a térképen,
milyen messze laktunk egymástól.
Repedt ablakok és por 
hétszáz méter – 
kilenc perc séta – hosszan.

Téged a túlsó part rejt el, 
nincs utcanév, se házszám, 
de ahol épületek állnak,
más színű a sötétség. 
Repülőgépek piros
lidércfényét követve
tekergőznek feléd hajszálaim, 
és álmodban megfojtanak.

Golgota – 210 cm x 150 cm, olaj-vászon, 1986
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