
Tiszatáj-galéria 

Mai képzőművészek a Vajdaságból 
1989-ben a jugoszláviai Vajdaság képzőművészetét lehetetlen egyetlen stí-

lusmegjelöléssel definiálni. Akárcsak két vagy három évtizede, hiszen a sokrétű-
ségért, a szerteágazó nemzetközi tájékozódásért, illetve a művészeti nézetek plu-
ralizmusáért folytatott harc már szinte a felszabadulást követően, egy röpke szo-
cialista realista időszakot követően kezdetét vette. Előbb csak az úttörők, a ma-
gányos kísérletezők jóvoltából, majd szélesebb fronton is, a művészet társadalmi 
valorizációjának és konkrét szerepvállalásának a síkján, miután az érvényben 
levő ideológia elismerte a művészet autonóm státusát, teljes függetlenségre való 
jogát és öntörvényű mivoltát. Ily módon a vajdasági képzőművészet — a jugo-
szláv művészet szerves részeként — meglehetősen időben lépésfázisba kerü l t a 
nemzetközi művészet kortárs jelenségeivel, szellemi elrugaszkodásaival. A késés-
nélküliség érzése különösén a hatvanas évek közepétől, az anyagtalanított — 
vagyis konceptuális — művészet különféle formáinak előretörésekor vál t teljes 
érvényűvé, folytatódva a hetvenes évek ú j tendenciáiban és a nyolcvanasok 
posztmodernizmusának transzavantgárd hullámcsapásaiban. 

Az alkotói szabadság ilyetén felfogásának és gyakorlati érvnéyesítésének 
eredményeként hivatalos irányzatokról sem a múltra, sem a jelenre való érvény-
nyel nem beszélhetünk. Voltak ugyan időszakok, amikor a szellemi élet aktuális 
mozgásai a gyújtópontba helyeztek egy-egy stílust, illetve izmust, ám alapjában 
véve nem beszélhetünk egységes művészeti programokról vagy szélesebb ízlés-
frontokról. Jelen pillanatban ez a meghatározás fokozottan érvényes, hiszen a 
posztmodern reminiszcenciájának tágas tere alatt inkább beszélhetünk egyéni stí-
lusokról, individuális művészetekről, mint korábban bármikor. S bár a művészet 
— miként az élet is — szemmel láthatóan atomizálódott, a korszerű törekvések-
ben mégis sokszor fellelhetők a közös szellemi gyökerek és források, az azonos 
kiindulópontok összemosódó nyomai. 

Az itt közölt válogatás természetesen a fiatalabb nemzedék képviselőinek 
munkásságára támaszkodik, de a kivétel erősíti a szabályt elve alapján kiinduló-
pontját az 1914-ben született Ács József művészetére helyezi. Nemcsak a korel-
sőbbség jogán, hanem annál az oknál fogva is, hogy Ács immár ötven esztendős 
ópuszában szinte egyedülállóan végigkövethető a modern jugoszláv művészet pe-
riódusváltásainak többsége. Oly szerencsésen, annyira szervesen egymásra épít-
kezve, hogy a különböző részek — művészetek — az egészen belül nem ellenpólu-
sokként, hanem kötőszövetekként funkcionálnak. Expresszionizmus, absztrakció, 
metafizika, konceptualizmus — csak négy jelentősebb vonulat, amely ki tapint-
ható Ács művészetében. A hatvanas évek ú j nemzedéke számára számos esetben 
volt követendő példakép, s ma is az lankadatlan kísérleteiben, radikális (ön)átér-
tékeléseiben. 

A hatvanas évek második felében bukkant fel eredeti figuralizmusával Mau-
rits Ferenc (1945). Rajzain és költeményeiben egyforma intenzitással teljesedik ki 
lírikus alkata, kinek ars poeticája a következő aragoni definíció sajátos értelme-
zése: „Írni és festeni: mindkettőt ugyanaz a szó jelölte a régi Egyiptomban". 
Mauritssal szemben Dobrivoj Rajic (1956) festészete nem annyira a hatvanas évek 
nemzetközi figuralizmusának jelenségköréhez eredeztethető. Szürrealista poe-
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tikus látomásai képileg leegyszerűsített, tartalmilag tömör metaforáiban fogalma-
zódnak meg. A posztmodern szenzibilitás és a transzavantgárd képiség első jugo-
szláv letéteményesét ismerhetjük meg Kerekes László (1954) személyében. Egy 
expresszív, ikonográfiájának úgy formai mint tartalmi referenciáiban végsőkig 
egzaltált, zilált piktúra művelője, akinek reprezentatív albumát Pictura erupta 
néven az Űj Symposion című folyóirat adta ki 1986-ban. A vajdasági rajzművé-
szet egyik legígéretesebb i f jú tehetsége Siflis András (1955), aki az uralkodó 
áramlatok vonzáskörén kívül, inkább a klasszicizáló modern hozadékában leli 
meg alkotói ösztönzéseit. Rajzai áttetszőek és átszellemültek, mintegy a szerző 
belső szemlélődésének képezik hiteles kicsapódásait. A felsorolt művészek vi-
szonylatában külön helye van Dragomir Ugren (1951) absztrakt formákkal épít-
kező, az amerikai pattern painting formavilágát idéző szimbolikus-dekoratív fes-
tészetének, így mintegy természetszerűleg vele záródik a klasszikus médiumok 
képviselőinek bemutatása, miután az antropomorf világképből — és képi világ-
ból — eljutottunk az idiomorf magatartási formákhoz. 

A két rendszer köztes területén, az átfedések sávjában található Radics Zol-
tán (1954) alkotói világa, aki kétdimenziós táblaképek és valós, térkiterjedésű 
műobjektumok ötvözésével képezi ki installációit, szellemi csapongásainak anya-
gi megfelelőit. A telefotográfia elektronikus produktumainak műfaj i extremitá-
sai foglalkoztatják Szombathy Bálintot (1950). A megbolygatott, képileg szétron-
csolt, ikonográfiájának eredeti szemantikájától elvonatkoztatott látványt emeli a 
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művészet tartományába. A kép és az írott nyelv szimbiotikus állagát hozza létre 
Slavko Matkovic (1948) oly módon, hogy a saj tó eldologiasult nyelvi készletének 
absztrakt töredékeit szerkeszti össze ú j ikonikus minőséggé, a kollázs és a vizuá-
lis költemény közös foglalataként. 

Az alkalmazott művészet területéről nem hagyható ki Baráth Ferenc (1946) 
plakátművészete. Képileg tiszta, stílusában jórészt szürrealitásra haj ló színház-
plakátjai külön minőséget fémjeleznek a műfa jnak nemcsak jugoszláv, hanem 
egyetemes térközeiben egyaránt. 

Végezetül szögezzük le: az itt bemutatott alkotói törekvések releváns ér té-
kekként épülnek be a jugoszláv művészet szélesebb áramaiba, fejlődésének köz-
ponti tengelyébe. A válogatás — úgy a szerzőké, mint a műveké — természetesen 
nem lehet mentes az individuális kritériumokból adódó elfogultságtól, ám min-
denesetre egy huzamosabb elméleti-kritikai tevékenységből adódó meggyőző-
dés áll mögötte. 
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