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A csatlakozó országok
mûvészete

(New Frontiers: Art from New EU
Member States)

Nemzeti Galéria, Dublin.

Idõszaki kiállítás,
2004. március 3–május 30.

Az írek európai uniós soros elnöksége alatt sok
kulturális és mûvészeti szempontból érdekes ese-
mény is zajlik szerte az országban. Hogy csak
néhányat említsünk: a Vígszínház Össztánc címû,
nagy sikerû produkciója a százéves Abbey
Theaterben, Bogányi Gergely és Kelemen Bar-

nabás elegáns koncertje, majd április végén Ju-

hász Ferenc tart felolvasó estet Galway-ban.
Mindez annak a célnak a szolgálatában, hogy
közelebb hozza az ír közönséghez a csatlakozó
országokat. Csak elfogadnunk lehet a sokat idé-
zett mondás igazságát, miszerint a mûvészet és a
kultúra egy ország leghatékonyabb nagykövete.

Egyre többen tudnak rólunk, együttérzéssel és
szimpátiával követik tevékenységeinket – és kom-
mentálják! Bekerültünk a köztudatba, ami fontos
és érdekes mozzanat.

Ez a március 3-án ünnepélyesen megnyitott
tárlat nagyszerû, elegáns és lenyûgözõ. Arról szól,
ami Európában közös, a mûvészetek összetartó
erejérõl. Minden meglévõ különbözõség ellenére
a közvetített tabló egységes és összetartozó, sok-
kal erõsebben tartalmazza és erõsíti a közös je-
gyeket, az európai mûvészeti irányzatokhoz tar-
tozást, mint gondolhatnánk. Valamivel több mint
hatvan festményt küldtek a tíz csatlakozó ország
nemzeti galériái és múzeumai, a XIX. század végi,
illetve a XX. század elejei mesterek munkáiból.
Bizonyára nem véletlen a válogatás, mármint az,
hogy nem a szocialista realizmus idõszakát része-
sítették elõnyben  például a közép- és kelet-euró-
pai múzeumok – mutatott rá a kiállításhoz szerve-
zett elõadássorozat egyik elõadója, Ron Hill, a
Trinity College politológia professzora, aki elõ-
adását éppen az egység és a különbözõség külö-

nös egyensúlyára építette. Ezen országok és né-
pek identitástudatának problematikáját vizsgálva
érzékenyen és árnyaltan vette számba a nyelvi,
kulturális, vallási, mûvészeti, oktatási, íráshaszná-
lati metszeteket és különbözõségeket, érzékeltet-
ve népes hallgatóságával, milyen nehéz kérdés ez
számunkra. Mi sem illusztrálja ezt jobban, mint
hogy a budapesti Nemzeti Galéria által küldött
hat gyönyörû festmény (Szõnyi, Derkovits, Tiha-

nyi Lajos, Rippl-Rónai és két Ferenczy Károly)

mellett, a szlovákok falán, ott a hetedik: Ladislau

Mednyánszky, amiért, persze, itt hálásak lehetünk.
Tényleg gyönyörûek a képek, és szerencsére

rengeteg a látogató. Valahányszor ott voltam (hét-
köznap is), sokan voltak kíváncsiak a tárlatra,
látható örömmel és elégedettséggel nézegették a
festményeket. Nekem a legnagyobb meglepetést,
az összetartozás erõs élménye mellett, a baltiak
mûvészete okozta, a mellékelt illusztráció is egy
1920-as lett festmény részlete (Jekabs Kazaks),
de hasonlóképpen rácsodálkozik az ember a szlo-
vénok varázslatos, napos és könnyed impresszio-
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nista képeire csakúgy, mint Josef Sima szürrealis-
ta Kék tájképére (Prága), vagy a ciprusi Adamantios

Diamantis drámai erõt sugárzó alkotására.
A kiállítás szép kivitelû katalógusa a kiállító

országok szakemberei által írott tanulmányok
mellett érdekes bevezetõ esszét tartalmaz Steven

A. Mansbach professzor tollából (University
Maryland, History of Modern Art). A kiadványt
Fionnuala Croke gondozta, a mûvészet, sport és
turizmus ügyeiért felelõs minisztérium támogatta.

Keddenként és vasárnapoként érdekes, kap-
csolódó témákról szóltak az elõadások és az azo-
kat követõ beszélgetések.

A multikulturalizmus jelentését boncolgatva
Közép-Kelet Európában, az elõadássorozat záró
elõadója, dr. Wanda Balzano

(a Dublini Egyetem tanára)
az „idegen”, a „más”, a „tõ-
lem különbözõ” pszichés él-
ményébõl indult ki. A féle-
lem az idegentõl, az ismeret-
lentõl és az idegenségtõl
mindannyiunk õsi, Junggal
mondhatjuk, archetípusos él-
ménye. Irodalmi példái az Ó-
testamentumtól az Odüsszei-
áig errõl szóltak. A félelem
oldásában az alkotás, a mû-
vészi teremtés látszik mene-
déknek, biztos pontnak.

Az emberi történelem éppen
a különbözõség elfogadásáról és
elfogadtatásáról szól. A mi tér-
ségünkre Kundera és Konrád

György esszéi aktualizálják. Jó
érzés volt hallanom – kiváló for-
dításban! – Konrád György szép
mondatait arról, hogy „Közép-
Európa álma” éppen e külön-
bözõség elfogadására épül. Köl-
csönös szenvedésünk és örö-
münk, közös kiszolgáltatottsá-
gunk és életben maradásunk re-
ménye ebben az elfogadásban
szemlélendõ, és csakis így értel-
mezhetõ.

Az új határokkal bõvülõ
Európa pedig a gazdagodást
éli és élheti meg. Az értékek
összetartó erejét.

 Bobok Beáta

Könyvtár
a mûsorfüzetben

A mi Pesti Estünkre hasonlít leg-
inkább a The Times The

Knowledge heti mûsorfüzete,
amelynek március 27. és április
2. közti ajánlatában találtuk az
alábbi oldalt.

Lám, itt a példa: a jó könyv-
tár(ak)nak sem árt a reklám!


