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A településen  élő Bálint Imre  a 
tárnoki  kultúrház  új  szárnyá
nak  átadásakor  már  bemutat
kozott a Tiara Alkotóház közös 
kiállításán,  önálló  tárlattal 
azonban  most  először  jelent
kezett.  A Délvidéken  született 
festőmûvész, noha  időről  időre 
más  technikákkal  is  megpró
bálkozik, mindig  újra  visszatér 
kedvencéhez,  a  pasztellkrétá
hoz  –  mint  ahogyan  a  témát 
illetően is: rövid kitérőket köve
tően  ismét  a  természetet,  ezen 
belül  a  gyors  sodrású  folyókat, 
vadvizek  felszínét  elárasztó, 
égi  fényességet  ábrázolja. Nem 
véletlen, hiszen a Duna mellett, 
Újvidéken  nőtt  fel,  innen  ered 
a  vizek  és  a  természet  irán
ti  csillapíthatatlan  vonzalma. 
Már  gyermekkorában  is  szíve
sen rajzolt, ha ceruza és színes 
került  a  kezébe,  több  rajzver
senyt  is  megnyert,  de mégsem 
ezen  a  vonalon  tanult  tovább. 
Kereskedelmet  végzett,  majd 
kreativitását egy dekoratőri tan
folyam  elvégzését  követően  a 
helyi  színházban kamatoztatta, 
díszletbeszerzőként  dolgozott. 
Szabadidejében  viszont  egyre 
többet  festett,  és  –  bekapcso
lódva  a  vajdasági  székváros 
pezsgő  mûvészeti  életébe 
–  számos  csoportos  kiállításon 
vett  részt.  Németországban, 
Franciaországban  és  Svédor
szágban  tett  mûvészeti  tanul
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A szeretet világossága  
pasztellképeken
Tájak, vizek, hegyek, völgyek és fõként fények láthatók a lágy pasztellszínekkel 
alkotott képeken. Egyiken sincs emberi figura, mégis ott érezni, mert a fény az 
emberi szeretet világosságát közvetíti, így válnak más alkotók mûveivel össze 
nem hasonlíthatóvá, egyedivé ezek a pasztellkrétával készült alkotások – mondta 
Bálint Imre kiállítását megnyitva Bognár Nándor, az Érdi Újság fõszerkesztõje. 
A képzõmûvészetben nem túl gyakran használt technikához ragaszkodó alkotó 
tárlatával kezdõdött a Tárnoki Mûvelõdési Ház és Könyvtár Mûvészkávézó prog-
ramsorozatának õszi évada, amelynek az Istent dicsõítõ természet címû kiállítás 
volt a nyitánya. 

mányi  utakat,  és  autodidakta
ként fejlesztette tovább tudását, 
technikáit. 
Életének egyik fontos, vissza

térő  állomása  volt  az  Adriai
tenger,  ahol  gyakran  „átfestet
te”  a  nyári  hónapokat.  Eladott 
alkotásaiból  fedezte  otttartóz
kodását.  Csaknem  húsz  évvel 
ezelőtt,  1992ben  telepedett  le 
családjával  Tárnokon,  ahol  a 
megélhetést  jelentő  elfoglalt
ságok  mellett,  szabadidejében 
folyamatosan alkot. 
Témája  leggyakrabban  a 

természet,  a  teremtett  világ. 
Legsikeresebb mûvei  az  emlé
kezet  és  a  képzelet  ötvözetei. 
Tájak,  fenyvesek és hegyvonu

latok,  folyók,  vizek,  délalföl
di  berkek  nádasai,  az  ébredő 
tavaszi  vizek,  feléledő  holt
ágak,  bácskai  utcák.  Ahogyan 
egy  kiállításának  megnyitóján 
fogalmazott  a  kritikus:  „sza
kadatlanul  a  valós  fényen  túl 
rejtőző  egyetemest,  az  ember
nek a megfoghatatlan  teljesség 
utáni  vágyát,  a  szellem  vilá
gosságát, a lélek által kivetített 
fénytöréseket kutatja” – koráb
ban  inkább  ösztönösen,  mint 
tudatosan,  ma  viszont  egyre 
biztosabban. 
A pasztell  lágysága  ellenére 

határozottak  a  vonalak,  ame
lyek  által  kirajzolódik  a  cso
dálatos  természet  szépsége. 

„Istent  dicsőítő  természet”  –  a 
szépség  és  tökéletesség,  amely 
alkotóját magasztalja, s közben 
megadatik  az  ember  számára 
a  lehetőség,  hogy  gyönyörköd
jön  benne,  és  rácsodálkozzon 
mindarra, amit a Teremtő alko
tott.  A festőmûvész  a  Biblia 
Példabeszédek  8.  fejezetének 
30.  versét  idézte  kiállításának 
mottójaként:  „Mellette  valék 
mint kézmíves, és gyönyörûsége 
valék mindennap, játszva őelőt
te minden időben.” 
A kiállítás  témájához kapcso

lódott és a megnyitó hangulatát 
emelte  Ábel Csaba  gitárjátéka; 
gospelt,  Istent  dicsőítő  dalokat 
adott elő.
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