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Petrovics Boslkó lképkíállítása  
Petrovics Boskó a vaj dacági fia-

tal festőnemzedék egyik igen te-
hetséges képviselője első  önálló, 
gyüjtem, nyes kiállítása keretében  

f е  ј 1ődéѕének utolsó fázisáról s¢á-
mal be. 

Rendkívül érdeken fejlődési idő-
szak ez Petrovics művészetében, 
aki sohasem volt lehiggadt és ki-
egyensúlyozott művész-egyéniség 
és valósz гinű , hogy a következ ő  
korszakt, éppen a most bemuta-
tott anyag alapján sem nélkülözi 
majd a meglepetéseket és a rend-
kívüli művészi teljesítményeket.  

Petrovics nyugtalan, állandóan  
fejlődő  és állandóan kísérletez ő  
művész-egyéniség. Az újabb alko-
tásai. a festői félszabadultságot.  
az érett művészi látásmódot és a 
festő i hatások gazdag kiaknázá-
sának lehetőségeit bizanyitj ák el-
sősorban. 

Egyik korszakában sem volt 
ennyire szabad, merész, kötetlen, 
ennyire színes, lendületes .és har-
monikus, mint éppen a kiállítás 
anyagát jelent ő∎  alkotások létre-
hozásának időszakában. A rajz, 
kivéve néhány kevésbbé sikerült 
»fekete-kontúrozású m űvét, má-
sodrendű  szerepet nyert m űvésze-
tében — színekkel törekszik a 
felületek összefogására, elmélyed-
ve a festői anyagszerűség művészi 
mégoldásának úi lehetőségeibe. A 
színek még gyakran differenciát- 

lanul és nem eléggé kiértékelve 
jutnak kifejezésre művészetében 
és a részletek még nem eléggé ösz-
szefogottán, nem eléggé egysege-
sen érvényesülnek. Az egységes 
látásmódnak a hiányát érezzük a 
tájképeken; • a táj átéltsége nem 
minden részletben érezhető  -- at 
ég megoldása gyakran :elnagyolt ёs 
sablonszerű  ,és nenz; tgy;ízben a széles 
ecsetkezelés csak a részletek meg= 
munkálásán jutott kifejezésre, .de 
nem jelentette-e egyúttal az egész 
mű  kifejezési-feldоlgozási formá-
ját is.  

A felszabadultság pozitív ered-
ményeket is hozott: đ  táj megvá-
lasztásában széles lehet őség tá-
rult fel az alkotó előtt; sikerült a 
táj hangulatának a visszaadásában 
a festői eszközök érvényrejutását 
biztosítani; a levegő , az atmoszfé-
ra művészi érzékeltetésében pedig 
a színek és tónusok új gazdagsága 
valósult meg. 

Petrovics merész és b átar kiál-
lású festő , akinek új fejlődési kor-
szaka joggal keltett örömet az ere-
deti művészi törekvések élvez ői- 

Valószínű , hogy ezt a »forradal-m
i« időszakát követni fogja a le-

higgadás és az elmélyülés korsza-
ka, de minden bizonyára ennek a  
»színes« periódusának művészi 
eredményei nem vesznek еl nyóm-
talanul: gazdagítani fogják, színe-
sebbé teszik a következ ő  időszak 
mi ј  alkatásatt. 

 (bszgy.)  
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