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Hunok párizsban
,,Azidő Lájímég elején volt az idegeneknek az abesztvár-
gása Párisba, amely később akkotára terjedt, hogy a várost
évtizedekte szinte tocsogóssá, a fianciák számára (ahogy

elvétve ki kimondiák) csaknem járhatallanná telte." II1y-

1yés Gyula: Hunok Párizsban)
A magyar művészek jelenléte az előző századelőn jóI

érzékelhetővolt Párizsban, hiszen számos költő, író és

festő tett röVidebb 1átogatást vagy tartózkodott huzamo-
sabb ideig a városban. Végieg akkoriban vált a képzőmű
vészek Mekkájává, amikor azújirányzatok, a Cézanne-t
követő csoportosulások megjelentek. Ripp1 Rónai még
Munkácsyná1 is tanult a francia fővárosban, majd más

fiata1 feStőkke1 együtt bekapcsolódott az akkori párizsi
avantgárd életébe. Czóbel, később többek között Tiha
nyi, Réth Alfréd ennek az internacionális, de erősen a vá-

roshoz kötődő szellemí mozgásnak - melyet nem vélet-

1enül aposzlrofálnak Ecole de Paris"nak - 1ett lészese,
sőt alakítója.

A szellemi emigrácíó - mint azt Illyés o1y plasztikusan
1eírja a Hunok Párizsban 1apjain - kiterjedt multikulturá
1is életteret hozott 1étre a város falai között, s ezt az lntel
1ektuális sokszínűséget sem az I. világhábotú,semaz azI
követő évek nem fékezték. A náci megszállásig Párizs volt
és maradt az a spitituális origó, amelyet a modernizmus
kövelői elfogadtak és munkássá gukkal erősítettek.

Amint Ady, I1lyés, Hevesi András vagy Radnóti élmé
nyeiben és munkásságában fordulópontot ielentett Pá

rizs,úgy ezíöbbszörösen igaz a most a MissionArt Galé
riában látható gyűjtemény művészeire. Többen közülük
- Réth, Vasarely, Tihanyi, Anton Prinner (aki Prinner
Annaként étkezeílavárosba) és Csernus Tibor - ott te-

1epedtek 1e s élték alkotói és hétköznapi életüket. Máttis
Teutsch János és Mikola András ottani mestereknél ta-

nult. Mások - Czóbel, Rippl-Rónai, Vajda La;os vagy Bá

1int Endre * éveket töltötték ott, s nagyon különbözőkép-
pen formálta őket a genius 1oci.

Csernus Tibor; Hogarth (Camera), 2001

olaj, vászon, ']60x180 cm

A MissionArt Magyarok Párizsban című kiállítása
o1yan izgalmas összevetésekre ad lehetőséget, mint ke-

vésbé erős párizst táiképe utánaz absztrakció, a faktúra
és a geometria irányába elmozduló Réth Alfiéd, vagy Bá

1int Endre két, már itthon készült, de a franciaországi tar-

tózkodás halásának felíedezésle csábító festménye ese-

tében. Az itthon ritkán felbukkanó Anton prinner szobrai
közü1 az itt látható fekvő akt igazif.elfedezés, CsákyJózsef
munkáihoz mérhetq finom plasztika.

A tárlat fölé magasodó, nagyméretű Csernus-kép a mester

utolsó időszakának virtuóz darabja, a Hogarth-variációk le

csengése. Erős és befejezettnek mondható mű. A megvásá
rolható ralzok, festmények és plasztikákmagángyűitemény
ből kerültek az anyagba. (Megtekinthető október 22 ig,)
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