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Király Ferenc Munkácsy-díjas szobrászművész 
életműve a hazai és a szlovéniai kortárs kép-
zőművészeti szférát egyaránt színesíti és gaz-
dagítja. A Szlovéniában élő és alkotó művész ars 
poeticája tömör, egyszerű és letisztult; munkái 
híven tükrözik vissza a művészi hitvallást. „Tisz-
ta formákkal hazudni nem lehet” – vallja az alkotó, 
akinek kedvenc alapanyaga a kő, de a fa és a 
bronz megmunkálása során is professzionális 
mesterségbeli tudásról tesz tanúbizonyságot. 
A szó klasszikus értelmében kreátor, teremtő; 
témaválasztásaiban a genezis, az emberi kul-
túrák, a természet, a test fogalomköreit járja 
körül. Dolgozik fával, bronzzal, kővel, kisplasz-
tikákat és életnagyságú szobrokat is alkot. Nem 
elefántcsonttoronyba húzódó, öntörvényű 
művész, szívén viseli a következő művésznem-
zedék pályáját, társadalmi felelősségvállalásá-
ról tesz méltó tanúbizonyságot azzal is, hogy 
társszervezője a Lendvai Nyári Nemzetközi 
Művésztelepnek. Nagyon egyedi látásmóddal 
bíró képzőművész Király Ferenc, fiatalkori és 
érett alkotásai is csak rá jellemző jegyeket visel-
nek. Bár jól gondolkodik szimbólumrendszerek-
ben, diszkrét utalásokban, a nőiséget, testiséget 
megjelenítő szobrai azonban mégis olykor túl 
direktek, túl objektíven szenvtelenek. Az Ősidol 
szókimondó pőreségénél sokkal többet ad a 
maga lágy íveivel az absztrakt Egyben. 
Lényeglátása, anatómiai tudása és kreativitása 
nyilvánul meg az egy-egy mozdulatot, gesztust 
ábrázoló munkáiban. A bronzból készült, antro-
pomorf Bók sokrétű üzenettel bír. Egyszerre hor-
dozza a meghajló, már-már görnyedt pózban 
álló ember szívélyes, kedveskedő alázatosságát, 
és egy növény szilárd egységét; a gyökérszerű 
talapzat allúzió a fára. A hol fényes, hol érdes 
felszín és a szimmetriatengely-szerű választó-
vonal érdekes hangsúlyt adnak a felületi meg-
munkáltság és a formai komplexitás önmagán 
túlmutató dimenzióinak. A Megkövesedés játé-
kos és bájos, a bátor címadás szellemes művészi 
intenciót takar; míg a posztamens kő, addig 

maga a megkövesedést ábrázoló szobor bronz. 
Első ránézésre egy Pompeii városában talált 
leletre asszociálhat a szemlélő, a láva és a hamu 
által kővé dermesztett emberi alak körvonalai 
rajzolódnak ki a formákból. A Szétválasztva és 
a Metamorfózis absztrakt formavilága elgon-
dolkodtató, változatos képzettársításokra ad 
alkalmat, nagy előnye mindkét alkotásnak, hogy 
minden szögből sokat mond, nem csak egy ’arca’ 
van, nem csak szemből érdekes. A térplasztikák 
alapkövetelménye a körbejárhatóság élményé-
nek megteremtése; Király Ferenc kompozíciós 
készsége sokoldalú, mindig fantáziadús meg-
oldásokkal él. Mindkét nonfiguratív plasztika 
kérdéseket vet föl, gondolatsorokat indít el, és 
olyan egyedi dinamikájuk, lendületük van, hogy 
bár természetesen statikus alkotásokról van szó, 
mégis, mintha mozgásban lennének a formák, 
ívek, vonalak. 
Az amorf Bohóc puritán, egyszerű, letisztult. Játé-
kos és pajkos. Karakterében az Ősidol-kompozí-
ciókhoz hasonlít. A fa posztamensre helyezett, 
márványból készült Jel I a maga egyszerűségé-
ben is igen különleges. A szobor két fő íve orga-
nikus egymásrahajlásában, összeérésében egy 
rendkívül izgalmas kompozíciós teret nyit meg, 
a szobor ’lyukassá’ válik, a szobron át lehet nézni, 
így transzparens és tömör egyszerre; valóban 
jellé változik, szimbolikus jelentéshordozóvá. 
Király Ferenc szobrászművész retrospektív kiál-
lításán a figyelmes szemlélő képet kap egy 
sokoldalú művész pályájának különböző állo-
másairól, művésznyelvének változatos megnyil-
vánulásairól. Kiváló kezdeményezés, hogy az 
impozáns Várkert Bazár otthont adott az élet-
mű-kiállításnak, amely főhajtás a művész mun-
kássága előtt, ugyanakkor unikális bemutatása 
egy egyedi formanyelvű művész meghatározó 
alkotásainak.

Az írás a Nemzeti Tehetség Program NTP-NFTÖ-
16-0117-es kódszámú pályázati támogatásával 
valósult meg.
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Tiszta szándék
� Formák a mindenségből – Király Ferenc szobrász-
művész retrospektív kiállítása a Vártkert Bazárban

Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Egybegyűltek!
Fel-felrémlő gyerekkori emlékeim között van 
egy kartonpapír-doboz, amelyet édesanyám 
a kamrában a stelázsi legfelsőbb polcán tárolt. 
A doboz az Egyesült Államokból érkezett, de 
nyomtatott felirata magyar nyelvű volt. „Az 
amerikai nép ajándéka – vagy adománya? – a 
magyar népnek” – ez állt a dobozon, egy vörös-
kereszt-embléma társaságában. 1956 telén 
érkezett – a dán vaj és a svájci csokoládé mellett 
ezekben az amerikai dobozokban is élelmiszer 
volt, evvel segélyezték a levert forradalom után 
a lakosságot.

A mi dobozunkban tejpor volt, mégpedig az 
akkoriban nálunk még nem létező műanyag-fó-
liába csomagolva, az ugyanígy ismeretlen 

vákuum-záras technikával. Miközben fogyott 
a tejpor, és újabb és újabb műanyagzacskók 
jutottak a hulladék sorsára, mi, gyerekek, külö-
nös felfedezést tettünk. Ha a kidobásra váró 
műanyag-fóliából egy jó darabot a szájunkba 
vettük és rágni kezdtük, az eleinte kemény 
és szilárd anyag a kellő türelemmel végzett 
rágástól idővel megpuhult, elasztikussá vált, s 
csodák csodájára igazi rágógumiként kezdett 
viselkedni: lehetett belőle hosszú fonalat húzni, 
vagy buborékká fújni, hogy elpukkanjon. Osz-
tálytársaim rákaptak a dologra, szorgalmasan 
rágógumivá rágták a fóliát, a rágógumit meg 
rághatták tovább, immár rágógumiként. Egy baj 
volt vele: olyan volt, mint a kémiakönyvben a 
víz. Színtelen volt, szagtalan volt, átlátszó volt 
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