
Érdi Újság 11XXII. évfolyam, 2012. január 26.

A társaság  Reserve  címû 
érdi  kiállítását  Hadik András 
mûvészettörténész  nyitotta 
meg,  aki  a  tárlatvezetést  azzal 
a szomorú ténnyel kezdte, hogy 
láthatóan  a  kulturális  életet, 
a  magyar  képzőmûvészetet  is 
elérte  a  „hét  szûk  esztendő”. 
Ellehetetlenülnek  a  galéri-

ák,  és  a  múzeumok  is  egyre-
másra  zárnak  be.  Szerencsére 
kivétel  és  egyben  reménykel-
tő  fénysugár  talán  az  éjszaká-
ban,  hogy  itt,  Érden  elkészül-
hetett  ez  a  nagyszerû  galéria, 
amelynek  átadásán  alkalma 
volt  jelen  lenni,  és  az  akkor 
elkezdődött  kiállítássorozat 

újabb  állomásához  is  elér-
keztünk.  A mûvészetkedvelő 
és  értő  közönség  ezúttal  az 
Asztal-Társaság  mûvészcsoport 
alkotásaiban  gyönyörködhet. 
Hozzátette:  a  csoport  névadá-
sa  talán  úgy  született,  hogy  a 
világról  hasonlóan  gondolkodó 
mûvészek  összejöttek,  és  jót 
beszélgetve  egymással  arra  a 
döntésre jutottak, hogy érdemes 
lenne egy társaságot létrehozni, 
mert  így  talán  több  lehetőséget 
kapnának  a  megmutatkozásra, 
mintha  bizonyos  esetekben, 
egyéni kiállításokkal próbálkoz-
nának. Az Asztal-Társaság lelke 
a törökbálinti P. Boros Ilona, aki 
alföldi  születésû,  rajztanár  sza-
kon végzett,  és korábban  része 
volt  a  helyi  mûvésztelep  meg-
alakításában,  valamint  egyéb 
mûvészeti  csoportosulásokban 
is  közremûködött.  Volt  tehát 
affinitása ahhoz, hogy leültesse 
egy  asztalhoz  az  alkotótársa-
kat, és segítségével létrehozzák 
a  maguk  társaságát.  P.  Boros 
Ilonának  színekkel  is  bővített 
grafikái láthatók a kiállításon. 

A csoportnak  nemcsak  helyi 
vagy budapesti, hanem külföldi 
tagjai  is  vannak.  Jim Urquhart 
a  90-es  években  Skóciából 
érkezett,  egy  igen  konzervatív 
szellemiségû iskolát képviselve, 
majd  szakított  a  hagyományos 
formákkal,  amit  kisméretû, 
finom  színekkel  jelentkező 
sorozata is tükröz. A másik kül-

földi Lőricz Zsuzsa, aki Prágából 
származik, és a Képzőmûvészeti 
Főiskola  után  a  magyarorszá-
gi  mûvésztelepeken  is  gyakran 
megfordul,  és  részt  vesz  több 
közös kiállításon. Az  itt  látható 
két figurája drótkompozíció, egy 
ülő és egy fekvő emberalak. 

Jelen  kiállítás  másik  szobrá-
sza  Felényi Péter,  aki  fémplasz-
tikáival mutatkozik be. Munkái 
nem nélkülözik a humort  sem, 
mint  például  a  fémkönyve, 
amely  nem  olvasható,  mégis 
arra  szólítja  fel  a  szemlélőt, 
hogy  „gyakrabban  kell  forgat-
ni”!  Luzsicza Lajos Árpád egy 
kis kitérő után tért vissza édes-
anyja  pályájára,  és  finom  iró-
nia  is  tapasztalható  alkotásain. 
Kétféle  grafikával  van  jelen, 
színessel  és  fekete-fehér,  exp-
resszív  alkotásokkal.  Vankó 
István kolorista munkái az exp-
resszivitás  és  absztrakció  hatá-
rán  lebegnek,  intenzív,  jelentős 
szerepet  kapó  színekkel,  míg 
olykor egy-egy arc, figura is fel-
felbukkan  munkáin.  Székács 
Zoltánt korábban a kerámia fog-
lalkoztatta, egészen a 80-as éve-
kig, majd a festészet és a grafika 
felé fordult. Formavilága olykor 
a  kerámiából  merítő  múltját  is 
felidézi.  Kohári Sz. Krisztina 
szintén  a  kerámia,  valamint  a 
gobelin felől érkezett, munkáin 
a  kollázs  technikája  figyelhe-
tő  meg,  ahogyan  a  színek  és 
formák applikációként kerülnek 

A Csuka  Zoltán  Városi 
Könyvtárban  a  magyar  kultú-
ra  napja  alkalmából  Irodalmi 
Recycling  címmel  Sudár 
Annamária  előadómûvész 
sokszínû szórakoztató  irodalmi 
összeállítását  láthatták,  hall-
hatták  az  érdeklődők.  Mûsorát 
rendhagyó  magyaróraként  is 
emlegette  az  előadó,  hiszen  az 
irodalommal  szinte  egyidős, 
napjainkban  pedig  különösen 
feltûnő  jelenséget  –  a  szövegek 
újbóli  felhasználását,  felidézé-
sét,  „újrahasznosítását”  –,  az 
intertextualitást  mutatta  be  az 
irodalmi  mûveken  keresztül  a 
hallgatóságának. 

A komoly  és  vidám  részek  a 
klasszikus szerzőktől és kortár-

saink  mûveiből  egyaránt  merí-
tettek,  amelyeket  átkötő  szö-
vegekkel  kapcsolt  össze  Sudár 
Annamária,  így  egy  csodálatos 
irodalmi  barangolásnak  lehet-
tünk  fültanúi.  Húszegynéhány 
klasszikus  és  kortárs  költő 
mûveit, némely  esetben  részle-
teit idézte fel, rámutatva, az iro-
dalom  gyakran  él  azzal  a  gesz-
tussal, hogy korábban írt mûvek 
tartalmát, képeit, sorait idézi fel 
újra. Sokszor a szerző is számít, 
sőt, tudatosan is épít arra, hogy 
mi, olvasók, befogadók nagyon 
jól  ismerjük  a  háttereket,  illet-
ve  ezeket  a  korábban  megszü-
letett  mûveket,  amelyeket  újra 
felhasználva  a  kortárs  költők, 
írók  még  továbbgondolnak,  új 

szövegkörnyezetbe  illesztenek, 
vagy  napjaink  ismereteinek, 
megfelelően „aktualizálnak”. 

„A szöveg  nem  sziget” 
–  mondta  egy  esztéta  több 
évtizeddel  ezelőtt,  és  bizony, 
ha  mélyre  ásunk  az  irodalmi 
mûvekben,  számos  példáját 
látjuk  annak,  hogy  öröklőd-
nek minták, megfogalmazások, 
amelyek  tudatosan  kapcsolód-
nak  egy  folyamatba.  A költők 
azonban  nem  lemásolják  elő-
deik  sorait,  hanem  inkább 
játszanak  a  sorokkal,  de  úgy, 
hogy  eközben  tisztelegnek, 
mintegy  leborulnak  a  mûvek 
eredeti  szerzői  előtt.  Az  inter-
textualitás  ugyanis  a  szövegek 
között föltáruló többletjelentés, 
amely mindenképpen feltétele-
zi  az  olvasó  ismeretét,  tájéko-
zottságát.  Nem  véletlen  tehát, 
hogy  az  irodalmi  „recycling” 
egyik  legnépszerûbb  fajtája  a 
paródia.  Amit  akkor  értünk  s 
élvezünk  igazán,  ha  ismerjük 
az  eredetijét,  és  ha  van  élmé-

nyünk  arról  a  szerzőről,  akit 
fricskáz.  A szöveg  nem  sziget, 
így  érthető  a  sorok  évtizede-
ken, sőt, évszázadokon átnyúló 
vándorlása.  Sudár  Annamária, 
a  bölcsésztanári  diplomás, 
nagyszerû előadómûvész estjé-
nek összegzéséül Varró Dániel 
sorait  emelte  ki,  aki  versében 
úgy tiszteleg és hajtja meg fejét 
a nagy költő, Petőfi Sándor előtt, 
hogy  szinte  a  kisujjában  van 
a  nagy  előd  költészete,  egész 
életmûve. Talán nem tévedünk, 
ha  hozzátesszük,  hogy  hason-
lóképpen  méltó  tisztelgés  volt 
Sudár  Annamária  nagyszerû 
önálló estje  is a magyar kultú-
ra  előtt.  A remek  összeállítás 
hol könnyeket csalt a közönség 
szemébe, hol elgondolkodtatott 
vagy  megmosolyogtatott,  mert 
ez  a  feladata!  Hiszen  éppen 
kultúránk  ünnepén  mondta 
Szentmártoni János költő, hogy 
a  magaskultúra  nem  csupán 
épít  minket,  hanem  szórakoz-
tat is.   Bálint Edit

Sudár Annamária önálló estje a könyvtárban

Újrahasznosítás az irodalomban
Ki ne hallott volna már az újrahasznosításról, hiszen 
manapság gyakran esik szó róla, amikor környezetünk 
védelmérõl beszélünk – de hogy mit keres az idegen 
szóval „recycling”-ként emlegetett meghatározás az 
irodalom berkeiben, arra Sudár Annamária január 
18-án megtartott önálló elõadóestje volt a válasz. 

A törökbálinti Asztal-Társaság kiállítása a Városi Galériában

Hasonlóan gondolkodnak, 
látnak és alkotnak
A magyar kultúra napja tiszteletére rendezett ünnepség 
egy újabb csoportos kiállítás megnyitójával kezdõdött 
január 20-án a Városi Galériában. A Törökbálinton 
tavaly nyáron alakult mûvészcsoportot nyolc, hason-
lóan gondolkodó és hasonlóan alkotó mûvész keltette 
életre, akik idõnként együtt dolgoznak, és együtt is 
mutatkoznak meg a nyilvánosság elõtt.

egymás mellé, és finom kompo-
zíciókká formálódnak. 

Hadik  András  a  tárlatot 
megnyitva  gratulált  az  Asztal-
Társaság  kiállítóinak,  a  népes 
közönséget  pedig  nem  csupán 
vizuálisan  érték  kellemes  hatá-
sok,  hanem  a  Réz-eleje  Jazz 

Band muzsikájában is gyönyör-
ködhetett. 

A Városi  Galériának  ismét 
sikerült a fővárosi közönséget a 
korábban  csak  legyintve  „alvó-
városként”  emlegetett  Érdre 
csábítani. 

  Bálint Edit

Bencsik Ildikó könyvtáros köszöntötte az est résztvevõit
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Sudár Annamária elõadómûvész az eredeti és az „újrahasznosított” soro-
kat idézte fel az irodalmi mûvekbõl

Számos vendég érkezett a környékrõl és Budapestrõl is

A Réz-eleje Jazz Band a megnyitó jó hangulatáról gondoskodott
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Képeket, szobrokat, kisplasztikákat láthattak az érdeklõdõk

kultúra


