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amennyiben lehetőséget biztosítunk e színiházi kísérleteknek, s nem húz
zuk iki alóluk a szőnyeget, mint most Szarajevóban történt.
Nagy előadás a belgrádi Jugoszláv Drámai Színiház Horvát Fausztja, hideg szépségű artisztiilkum árad a szarajevói Nemzeti Woyzeokjából, magas fokú mesterségbeli tudással ikészüllt a zágrábi ITD Gyalog
szerrel című előadása, de imi iköze a Kis- és [kísérleti színpadokhoz? Aihogy
a belgrádi Nemzeti Színiház Lenón, (Sztálin, Trodkija, a ljubljanai Mesftno gledališče Képzelt betegje, méginkább a sp'litiak Lüszisztratéja, s fő
leg a szikopjei albánok fellépése is összeegyeztethetetlen a meghirdetett
új és igen vitatott 'koncepcióval, hisz egyik se tekinthető a jugoszláv szín
ház csúcsiprodukciójának. Ez tény, s ebből azonnal (kiderül a fesztivál eklektikussága, zavarossága, tétova megbízhatatlansága. A felvonultatott
„válogatott tagokból álló” zenekarban ás voltak tehát aikiik falsul játszot
ták a módosított fesztiváli melódiát.
De ettől függetlenül feltehetjük utolsó, modifikált (kérdésünket — ma
radjunk az allegóriánál —: mit (keresnek a kopott ízlésűek, a nyakkendős
úriemberek, a 'hagyományos muzsikálás ápolói a színiház nyitott tenger
partjának fövenyén, alhol természetes és kívánható, hogy a messzi nagy
világból érkező széljárásban új hangzású kompozíciókat játszanak a für
dőnadrágra vetkezett kísérletezők?!
Senkinek sincs joga elzavarni az ősmuzsilkusokat.
G U ELM IN O Sándor

KÉPZŐMŰVÉSZET
MONUMENTALITÁS ÉS IDÖNKÍVÜLISÉG
A Forum-díjas Bosán György művészetéről
Az 1982. évi Fórum Képzőművészeti Díj átvétele alkalmából nyílt új
vidéki kiállítása a feledésből hozta vissza a Belgrádban élő Bosán Györ
gyöt. A kiállítás tanúbizonysága szerint Bosán a monumentalitás iránti
szeretetének minden fázisában és ciklusában kifejezést adott. Ebből kö
vetkezett az anyag iránti szeretete és hódolata is, a súlyosság érzékelte
tése, a „sűrű” festésmód pedig már szükségszerű következmény. Emlé
kezzünk a Tüzelőfa ihasábok című csendéleténe, amely 1938-^ban, Szabad
kán a Hí d—
ki állításon azzal keltett föltűnést, hogy éreztette a fenyegető
helyzetet. A kemény ellenállás fontosságát véltük (kiolvasni ebből a mű
véből.
Bosán külön úton járó művész volt és 'maradt, és rejtélyes is. Földerítetlen még, mert a kritika is elkerülte a saját útján járó művészi pá-
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lyát. Művészetére az ötvenes évek elejéig figyeltek, sőt akikor a figyelem
(központjaiban volt, de Ikiésőbb, amikor gondunk az volt, ihogyan szaba
duljunk meg a szocialista realizmus dogmáitól, a Beligrádba távozott
festő-tanáriról megfeledkeztünk.
—
A leggondosabban eltem etett festő
oJógiai szem pont szerint ástak iki, am ikor
já t nekem ítéltek? — kérdezte nemrégiben
to t” a művészitelepe'k m egalakításának 30.

vagyok, és ugyan m ilyen ardhea Fórum K épzőm űvészeti D í
Bosán. A „régészeti szem pon
évfordulója (kínálta fel.

Bosán például a Zentai Művésztelep alapítói 'közé tartozik, ő a har
mincas és a negyvenes évek festői realizmusát, a párizsi iskola széliemét
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Béke tér Zentán, 1951, olaj, 103X87
hozta; a jugoszláv művészet legjobb hagyományait: Čelebonović és a ko
rai Lubarda művészetének és művészeti-eszitétóikaji sajátosságainak a híve
és nagy propagálója. Avantgard művész Bosán, de nem formában* hanem
a sajátos útnak a keresésében, ollyan művész, akikből nálunk még most is
nagyon kevesen vannak.
Bosán már fiatalkorában is a természeti elvet, a vajlóságot az igaz
ság akarásával ötvözte. Az esztétikai és az etikai elveket fűzte szorosra
A régi ház című festménye, a Béke tér Zentán, és az önarckép is ezt
jelzi, de későbbi fázisaiban, 1958 után ás, amikor nagy figurális kompo
zícióikra tért át, mint például a Család a viharban (a Forum-kiállításan
ez a ikép nem szerepel), a múltat a jelennel összekötő drámát fejezi (ki,
és a jövőt is jelzi. Itt az etikai ellv a társadalmi motívummal azonosul.
Bosán pozitivista, műviészeti „törvénytisztelő” , rendet teremtő világába
azonban fokozatosan a hallucináló, az érzékelésen át törő vízióik lépnek
be, melyeik a hősi élet (külsőségein is túlmutatnak. Még 'későbbi fázisá
ban (melyet intimnek nevezhetünk) ismét visszatér a részleteik földeríté
séhez. Ilyen például a csendéleteket festő fázisa.
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A figurális kompozícióknak sohasem fordítottam hátat, csak a képék méreteikben; zsugorodtak össze — mondja Bosán.
Ennek oka talán a képzőművészetünkben fennálló viszonyokban, az
anyagi -bizonytalanságban, a társadalmi megrendelés hiányában, van.
Mindez gátlói ag hatott. iHa például Franciaoirszágbam egy akadémiai ta
nárnak segédmunkása van, alkotói lehetőségei akkor többszörösen meg
növekszenek.
Bosánnak más volt a helyzete. Erről annyit mond, hogy mindig „ke
ményfejű volt, és amikor az ötvenes éveikben művészeink elkezdtek a
biennálékra (velencei) járni, akkor jött az import művészet érája” , és ő,
akkor is, iamikor már 'dúltak a „biennálés divatok” , a szociális téma mel
lett maradt. Később is figuralista marad, amikor a hamu- és a mikro
világ-struktúrákból asszociáló festészetet művel. A kollázs-festészet kü
lönös technikáját alakította iki, és a figuraJitása nem szakadt meg, csu
pán méretekben kisebbedett. Tovább élte imég ar,chaikusab;b világát ép
pen a hamu közegén át, valami mezopotámiai víziókat keltett életre bál
ványszerű alakokkal. A vásznain elementáris lét .jelenik meg.
Az emlékezés kiesése jellemzi közelmúltunknak a fejlődését. Gyakran
elfeledjük az elődeinket — mondja Bosán, mert „minél fiatalabb valaki,
annál tehetségesebb” . A mai tehetség a divat után fut, onnan meríti a
tehetségéhez szükséges ötleteket. A divat viszont kiszámíthatatlan, nyug
talan, sokszor izgága, és hogy a világ figyelmét fönntartsa, intézménye
sítetten változik. Az intézményesítésnek a lényege, hogy ne (tartson so
káig, és gyakran, amikor nem tud újat kitalálni, a múltból kölcsönzi a
„hiányzó részt” . A X X . század művészetét jellemzi ez, de századunk
második felében a divat még gyorsabban változik: Iha 5—6 évig tart egy
művészi mozgalom, az már sok. De az is előfordul, hogy egy évtizedben
több mozgalom váltja egymást.
Monumentális Bosán festészete. Gondoljunk csak a Bécsiéi híd (1954,
akvarell, a kiállításon szerepel) vagy a Régi ház című festményére, me
lyek méreteiknél fogva lés .régiességük által is monumentálisak. A SzÜankameni motívum című festményén az előtérben óriási fal áll, mely a kép
többi részét mellékessé teszi. A Zemtai tájikép című festmény előterében
töltés van, amely elzárja előlünk a „látványos részt” . Az önarcképen a
kép sötét alsó részéből a fej a háttér világos részébe emelkedik ki. Bosán
művészetében mély ösztönök és még inkább történelmi korok működnek.
Tudjuk, hogy naponta mind több jelenség mellett elmegyünk anélkül,
hogy azt megértenénk, megvizsgálnánk. Nem várunk a válaszokra, mert
úgysem tudjuk a sok felszíni jelenséget összekötni vagy a mélyebb gyö
kerekkel kapcsolatba hozni. Bosán művészete viszont mély ösztönökből
ered. . . Emberek a .barlangban (1970) című képe átvitt értelmű, festésmódja föllazított, sejtelmes, 'talányszerű. Mintlha csak az epizód venné át
a központi helyet a művészetben is, 'egyszóval paradoxális. Ez a festés-
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módja fokozódik az Esemény a parikban című képén, mely már bűvös
jellegű, megfoghatatlan, hallucináló.
Bosán művészetéről (hallgat a kritika . . . Nem tudják hová tenni, leg
alábbis érdemében. . . Magáról azt mondja, hogy önfejű, formailag nem
változtat művészetén. . . „öreg konzervatív professzor vagyok” —
mondja magáról, de se inam öreg, se nem konzervatív. Bosán monumen
talitása idő-értelmében is kezd kibontakozni, és nemsokára mindent újra
kell értékelni a művészetében. S ami fölött gyorsan elsiklottunk a múllt-
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bán, most mulasztásként jelenük meg. Amikor a velencei biennálék ha
tására új áramlatok érkeztek hozzánk is, akikor Bosán ellentétes irányt
vett, és „konzervatív festésmódot” alakított Iki. Az absztrakt mértaniasságra figuralitással válaszolt. Az új figuralitás merevségedre és nagy mé
reteire, a kemény körvonalra szenzibilkással és hallucináló festéssel: papír-kollllázs alkémijával.

ÁCS József
FRANZER MESTER HARMADIK ÉVADA
Amikor 1989 októberében Franzer István szabadkai képkeretező kü
lönös vállalkozása első állomásaként bekeretezte Petar Mojaik újvidéki
festőművésznek a keretező által kiválasztott tíz vásznát és azt piciny
beltéri műhelyében bárom napra iki ás állította, még nem sejthettük ennek
jelentőségét. S azt sem, természetesen, hogy ez az akkor pusztán érdekes
ötletnek tűnő kísérletezés milyen méreteiket ölt s milyen hatást vált ki
a műpártoló közönségnél vagy éppenséggel a művészeik körében.
Franzer István azt aíkarta megmutatni, hogy az általa „felöltöztetett”
kép még tökéletesebb, még vonzóbb lesz. A mesternek komoly tapasz
talata — az a több ezer (képkeret, amit eddig (készített — adott önbi
zalmat ahhpz, hogy az első kísérlet után az ország vezető festőinek ajánlja
fel szolgálatát. Rovatunkban anmak idején már beszámoltunk, milyen ese
ményt jelentett Szabadkán és nemcsak Szabadikán például Pedja Miilosavljevic, Nedeljko Gvozdenovié, Milán Konjoviié vagy Mladen Srbinovié -kiállítása, s hogy a kis keretezőműhély hogyan lett egyik pillanatról
a másikra az ország egyik legizgalmasabb eseményeiket »nyújtó „galéri
ájává” .
De Franzer István képtára ugyanakkor emlékeztetett is azokra a rész
ben már felénk is elfelejtett bátor kezdeményezésekre, amelyek vidékün
ket, a Vajdaságot jellemezték. Gondoljunk csak arra, hogy például 1907ben az akkori Nagybecskenek főutcái boltjainak kirakataiban a Nemzeti
Szalon vándorkiállításának képeit tekinthette meg a közönség. S nemcsak
megtekinthette, hanem meg is vásárolhatta. A képek alatt ugyanis ott
függött a reklámszöveg, miszerint a helyi bank kölcsönt folyósít a képek
vásárlására. Éppen Szabadkán, ugyancsak képkeretező mester kirakatá
ban, fedezték föl a harmincas évek derekán azt a festőt, aki még ma is
a vajdasági szociális festészet legjelesebb képviselője. Ez a kirakatban
fölfedezett festő nem más, mint az általunk is oly jelentősnek tartott
Hangya András. De ugyanígy a kirakat előtt állva ismerkedett Szabadka
a nemrég elhunyt Balázs G. Árpád korai munkáival 'is. Nemcsak a há
ború előtti időszak jellegzetessége volt,, hogy az új festőt a kirakatban
kell keresni, hanem nyilván örök szabály marad ez. Mai modern szoibrászatunik ismert alakja, Oto Logo is először ott, a szabadkai Liifka mozi

