
Zalaegerszeg finnországi testvérvárosában,
Varkausban élõ és alkotó mûvészek, Taru Mäntynen
szobrász, Väinö Rouvinen grafikus és Tuulikki
Lainamo üveg-tervezõ közös tárlata nyílt meg ápri-
lisban a Hevesi Sándor Színház galériájában.

Taru Mantynen így vall szobrászi törekvéseirõl:
„Mûveim reflektálnak az eredetükre – eljegyezve az
emberi értelem sokoldalúságával, a gondolat
szabadságával – megtagadva a fizikai korlátokat.
Számomra kezdettõl fogva meghatározó az anyag,
a fém megdolgozása, a bronz öntése. Rám hat a
fém anyagi csábítása, mely folyton változik és
magával ragad.“

Az emberi és állati figurák mitikus jelentésekkel
átitatott egybe gyúrása jellemzõ a szobrászra. Ezek
a különös lények hol a mozgásfázis holtpontján
ábrázolódnak, hol végetlen nyugalmat árasztanak –
elmélkedõ, szemlélõdõ atmoszférát teremtve
maguk körül.

Ahogy a farkasok táncolnak és futnak, hattyúfe-
jû nõfigurák emelkednek, a Kalevala õsi, mitikus,
legendás világa elevenedik meg talányos formákba
transzponálva. Egyfajta varázslatos metamorfózis –
ez a kulcsszava Mäntynen mûvészetének.

VÄINÖ ROUVINEN grafikus a saját útját járja.
Sõt, alkotásai bizonyos szempontból, a grafika új
irányzataira észrevehetõ hatást gyakorolnak. A finn
grafikában a színes grafika erõteljes elõretörése a
leginkább észlelhetõ külsõ változás. Kifejezésmód-
jában közelebb került a grafika a festõmûvészethez.
A nagyméretû grafika Rouvinen számára nem jelen-
tett vonzerõt, valahogy idegennek tûnt az õ idillikus
kifejezésmódjától. 

A bágyadt fényû ligetes tájak, vagy a téli erdõk
végtelensége, néhány magányos állattal vagy
ember alakkal, kisebb méretben inkább megtartja
intimitását. Mûvei ezt a bensõ, személyes, érze-
lemteli viszonyt közvetítik – a finoman kidolgozott,
részletezõ formákkal, pasztelles színvilággal, medi-
tatív hangulattal. Képei az ember és természet har-
móniájáról, titokzatos egyensúlyáról, a finn tájak
szeretetérõl „mesélnek“. Ebben a világban akad

elég hely az embernek, a fontos gondolatok és a
csend számára.

Grafikáinak mélységében fantáziánk segítségév-
el messzire barangolhatunk. Beléphetünk a ligetbe,
sûrû lombú és erõs fák közé, hogy örökkévaló szob-
rok között járva-kelve, útközben különös jelen-
ségekkel találkozzunk. Ahogy vándorlásunkat a
ligeten át a végtelenségig vezeti, figyelmünk a
látóhatáron lévõ fény irányába fordul… Múlt és
jövõ jelenik meg a képeken, és a szemlélõ kénytelen
ráismerni az emlékezés a paradicsomára, ahova jó
lenne visszakerülni.

A tavaszi mezõn találkozhatunk az erdõ
szellemével, amely egy medve alakjában cammog
át a színen, a gyanútlan sétálót megriasztva. De
folytathatjuk tovább utunkat. Nem tudjuk pon-
tosan, hogy mi a célunk, hiszen maga az út a leg-
fontosabb.
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Boncz Barnabás: Varkausi „vázlatok“

Boncz Barnabás

Varkausi „vázlatok“
Képzõmûvészeti bemutató a Hevesi Sándor Színházban

Taru Mäntynen: Farkasember



TUULIKKI LAINAMO üvegtervezõ a klasszikus
finn dizájn hagyományok továbbfolytatója. Maga
készíti üvegtárgyait, mert az anyaggal való
közvetlen kapcsolat számos invenciót ad számára,
melyek beépülnek a munkáiba. Ez a közvetlenség
teszi egyedül lehetõvé, hogy ráleljen azon „áttetszõ
hangokra“, melyekkel komponálja a tárgyait.

Az üveg fizikai felépítése, belsõ struktúrája, az
anyagi részecskéit összetartó belsõ erõk mûködése
még mindig rejt ismeretlen tényezõket, titkokat,
akármilyen beható vizsgálódással is közelítjük meg
áttetszõ anyagát.

Átlátszó és törékeny. Máskor sejtelmes, zöld
mélység, súlyos és sérthetetlen. Melegen képlékeny,
a lehelet is formázza. Tûz és víz. Mesés szépség,
rideg racionalitás és törékeny illúziók.

Miközben az alkotó az üvegtechnológia prob-
lémáival birkózik, a formaalkotás és a technológiai
lehetõségek szintézisére törekszik. Mûvészi sikerei-
ben bizonyára annak is része van, hogy nem
követte az üveg funkciójából, a felhasználási
lehetõségeibõl eredõ törvényszerûségeket. A tárgy-
formálás és a mûvészi díszítés túlmegy a racionális
felhasználáson, különleges, pazar megoldásokig
jutva el.

A három alkotó mûtárgy együttese, a közös tár-
lata méltóan, színvonalasan reprezentálja a kortárs
finn képzõ- és iparmûvészet fontosabb áramlatait.
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Väinö Rouvinen: Felszáll a köd

Tuulikki Lainamo: Árnyék


