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→ A megnyitón sajnos 
kevesen jelentek meg, 
ez annak tudható be, 
hogy a járvány idején az 
emberek elszoktak az 
ilyen eseményektől. Nem 
megszokott dolog, de 
elfogadható, ha arra gon-
dolunk, hogy az elmúlt 
évben nem is tartottak 
tárlatmegnyitókat. 

Nagyszabású kiállítással mu-
tatkozik be Kolozsváron a ma-
gyarországi Matéria Művészeti 
Társaság (MMT). Az alkotókat 
az anyagelvűség köti össze, 
munkáikon az anyag külön-
féle művészi felhasználási 
módja érvényesül.
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A nyag és Szellem címmel jú-
nius 29-én huszonkét neves 
anyaországi művész 59 al-

kotásából nyílt tárlat a Kolozsvári 
Művészeti Múzeum Bánff y-palo-
tai termeiben. A kiállítók között 
Kossuth- és Munkácsy-díjas kép-
zőművészek is bemutatkoznak. A 
kiállítás megnyitója a járványhely-
zet miatt kissé rendhagyóra sike-
redett, bár a korlátozások nagy ré-
szét a hatóságok már feloldották. 
Iakob Attila tudományos kutató, 
történész, a múzeum munkatársa 
az Erdélyi Naplónak elmondta: a 
kiállításnak a múlt évben kellett 
volna megnyílnia, de az ismert 
okok miatt ez elmaradt. A szakér-
tő hozzátette: az alkotásokban az 
a közös, hogy a kiállítóművészek 
vegyes technikát alkalmaznak, az 
anyag bizonyos formáit próbálják 
felhasználni, hogy műalkotásokat 
hozzanak létre. Cementet, drótot, 
gipszet, akrilt, papírt használnak, 
tehát különféle anyagot használ-
nak – erre utal a társaság neve is.

„A megnyitón sajnos kevesen 
jelentek meg, ez annak tudható be, 
hogy a járvány idején az emberek 
elszoktak az ilyen eseményektől. 
Nem megszokott dolog, de elfo-
gadható, ha arra gondolunk, hogy 
az elmúlt évben nem is tartottak 

tárlatmegnyitókat. A látogatóknak 
vissza kell szokniuk a múzeum-
ba” – hangsúlyozta Iacob Attila. 
A történész megjegyezte, érdemes 
ebben az időszakban is ellátogatni 
a múzeumba, hiszen az MMT jelen 
tárlata igen magas művészi színvo-
nalú, ugyanakkor havonta két-há-
rom időszakos kiállítás nyílik meg 
a Bánff y-palotában. Az események 
tehát kezdenek visszatérni a nor-
mális kerékvágásba a művészetet 
szeretők és az alkotók legnagyobb 
örömére.

Anyagelvűség
A Matéria Művészeti Társaság im-
már másfél évtizedes múltra te-
kint vissza. A kétezres évek közepe 
táján négy képzőművész – Bartl 
József, Dréher János, Gáll Ádám, 
Serényi H. Zsigmond – fejében 
fogant meg az MMT alapításának 
gondolata. Azóta a csoport fo-

lyamatosan bővül és formálódik. 
Gáll Ádám képzőművész, az egyik 
alapító így jellemzi a Matéria Mű-
vészeti Társaság alkotóit: „ami ösz-
szeköti, meghatározza az alkotók 
identitását, az az anyagelvűséget 
a spiritualitással ötvöző szellemi-
ség művészetükben. Gondolataik 
a matériában, mint kifejezőesz-
közben kelnek életre, szabadon 
használva és fölnemesítve a kör-

nyező világ anyagait: az enyésző 
földtől a fémen, a fán, a textilen, 
a papíron, a vakolaton, a festéken 
át az üvegbe zárt fényig. A társa-
ság tagjainak anyaghasználatát 
és faktúrahatásait nézve négyféle 
alapirány jelölhető ki: a vakolá-
sos technikával készült művek, a 
festékanyagot vastag masszaként 
megjelenítő művek, a különféle 
anyagoknak és technikáknak a 
lehető legszűkítettebb és legegy-
szerűbb értelemben vett tulajdon-
ságait és adottságait fi rtató mini-
malista és konceptualista művek, 
valamint a modern tömegcivili-
záció fogyasztói kultúrájának el-
használt tárgyaiból, legújabb kori 
termékhulladékaiból és anyagai-

ból táplálkozó kombinált művek. 
Másfajta megközelítésből is meg-
nevezhetők különböző irányok 
– kortárs képzőművészetről lévén 
szó – az absztrakt expresszioniz-
mustól a geometrikus absztraktig, 
a lírai absztrakttól a gesztusfesté-
szetig, illetve az ezekkel rokonsá-
got mutató művekre vagy akár a 
kinetikus művészethez köthető 
törekvésekre utalva, de szükség-
telen. Fontosabb felismerésekhez 
juthat el az, aki részesévé tud válni 
annak az elmélyült kontempláció-
nak, amit a Matéria Társaság al-
kotói nap mint nap gyakorolnak, 
műveiket létrehozva.”

Öntve, ragasztva
Lapunk felkérésére Forró Ágnes 
kolozsvári képzőmész vállalta el 
az MMT kiállításán a tárlatveze-
tő szerepét. Ő maga is szeret kí-
sérletezni az anyaggal, a kiállító 
alkotók némelyikével művészi 
kapcsoltban áll, így a jelen tárlat 
munkái sem állnak messze Ágnes 
saját művészi meglátásaitól.

„A kiállításon látható alkotá-
sok vegyestechnikával készülnek, 
de minden művész módszere sa-
játos” – magyarázta Ágnes. Az 
alkotók öntik, ragasztják, festik a 
műveket, ettől lesznek különlege-
sek a szemlélő számára. „A papír 
például nem tartja meg a gipszet, 
ilyenkor a művész általában hul-
lámlemezt használ” – világosít fel 
Forró Ágnes. A vegyestechnika lé-
nyege, hogy többféle anyag kerül 
fel a tablóra, de a tárlaton látha-
tunk csipkéből készült szobrot is.
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