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(;folytatás az 1. oldalról)
Mégpedig 2010-ben, a Centre Pom-
pldou The Promises of the Pasl:
A Discontinuous History of Art in
Former Eastern Europe [A núlt ígé
retei: A kotábbi Kelel Európa félbe
szakadt művészettörténete) cím-
me1 rendezett kiállításán, amel}rnek
az a Christine \,'lacel r,o1t a k,"tl á:cia,
aK1 aZ l0

rta aFotómunká.i 200/ 25 ]l,tl[t ;_;
már a harmadik kiállrtási szenre-l1 Ha,
jasnak. Legújabban elfogulatlan szem-

iélésre, o1vasásra kínálla fe1 versek,
prózai írások, performansz-s zöv egek
44-es 1apokla ítógépelt példányait;
az 197 5 -ösLevél barátomnak Párizsba
fotóit és a reprezenlatív szerepkörben
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stb. el|e a hónapra időzítik

Lángoló belsö túzek
,,A Tumo o1yan gyakotlat, amely-
Lyel letrehozhaijuk az údv, gyönyör,
boldogság állapotát, elégethetjük
a finom elsötétedéseinket, és ezzel
megnyithatjuk a lehetőséget a tudat
természetes állapotában v aló tdőzés
hez." (Tümo-gyakorlat a Bön hagyo
mányból, IiI. Az Eredeti Bölcsesség
Iűzgömbje)

AMissionArt évek óta kíséri figye,
1emme1 Molnár Sándor életművét,
a több mlnt 50 éves oeuvre-nek szá-
mos korszakát már bemutatták. A fia
talkori kísérletektől a Suniata (,,üres")
képekig fontos műciklusok kerültek
a galéria falaira. Most az l9B7 és 1993
közőttkészilt és Tumónak neyezett
soIozat akvarelljeibő1 és tustajzalbó1
1áthaló válogatás.

A Tumo a Molnát által már a hatva-
nas években - mestere, Hamvas Béla
szellemi környezetében - kidolgozott
festőjóga harmadik (az előkészítő fá
ZiSsa1 együtt negyedik) 1épcsője: egy-
aránt jelent megtisztuláSl és tisZtító
tüzet. O1yan elem, melyképi megfele
1ésben a felemelkedo, 1ángoló formát
kapcsolja össze a belső mozgással.
A festészet útla (2013] című könyvé
ben Molnár így jellemzi ezI a f áztst:
,,Tűz: kiégés, kalarzis. A Föld és Víz
felgyújtása, meleggé és fénnyé v álLoz-
tatáSa."

A kiállítás tustalzok és vegyes
technikájú munkák sorozataibói
á11. A tusrajzok ecsetralzszerű köny
nyed vonalhálók, eget nyaldosó 1án
gok, melyek gyakran az égő avar
Yagy aZ izzó patázs képét is felidé-
zik, máskor tűz perzselte drapéri

Molnár Sándor: Tumo No 11, 1988

akvarell, papír, 730x51 0 mm

ák víziója jelenik meg a 1apokon.
Az ecset könnyen szalad, az oly-
kor hozzáidomuió akvare11 tónu
sai telítetté teszik a formát. Molnát
a lapokon a tendszett, a szerkeze-
tet ViZSgálja, és mintegy előkészíti
a majdani olajfestményeket,

A tusrajzok bujánzásál hol redu-
kálják, ho1 pedig tovább fokozzák
az akvare|,, színes ceruza, paszte11
eszközéve], készített további Tumo
képek. EllentéIben az ezekte épilő
o1almunkákka1, a papíralapú alko
tások színhangzásukban csende-
sebbek, többnyire 1azúrosan felvitt
tónusokat alkalmaznak, melyek
a belső formákat a ,,Tűz gyöke és

középpontja" felő1 kiátadó 1ángo
1ásokként érzékeltetik. Molnár itt
sok esetben nem felfelé, az Égfelé
törekvés, hanem aTűz éIőlény 1el
1egének hangsúlyozása okán a szét-
terjedés irányába feileszti a biomorf
alakzalokat. A húsba harapó, az éIő
testet égető Iűzön a Calcinatio [ki
égetésJ után a Reductio vesz erőt,
mald a Sublimatio készítt elő az
Urességet. Az átmenet folyamata
iól tetten érhető példáu1 a 47. szá"
mú Tumo képen, melynek a címe is
Sublimatio.

Különösen izgalmas a színhangok
megfigyelése az egyes 1apokon: ho1
1ila és sátga, majd kék-sátga rózsa-
szín, vagy barnák, okkerek és sátgák
felezik ki együttesen a képi gondola
tot, a bur jánzás és a végkife jlet méIté-
két. Ezeket ugyancsak színes vona1-
kontúrok hatátolják kötbe. A papír
fehér színe gyakran teliesen eltűnik
a folttengerben.

Molnár papírmunka-sorozatai ön-
álló alkotásokbó1 állnak, melyek
ugyanakkor felkészülést jelentenek
a feslőlóga egy egy újabb fázisára, s

ezenközben már szüietnek a nagy
olajfestmények, az éIetmű meghatá-
rozó darabjai. A mostani válogatásra
mindez együttesen érvényes, hiszen
a későbbi képek első változatai me1-
lett a párhuzamos munkálkodás egy
egy példája is 1átható.

A kiállíláSt a feStő élelműkiadvá-
nyait méltón kiegészítő katalógus is
kíséri a galétia jóvoltábó1. (Megte
kínthető áprílís 2a íg.)

SINró IsrvÁN

Növeli a múvészkellék
-,; ig, as;li Államok-beli I
oos enelkedést hcztak a m
felvonulások. Ez azérl ftg1
után kényszerültek bezárt
inté z et elő r e1 elz é s e sz et i nI
v álaszIják az önkife j ezés kl
bővülését vetíti előte.

Pályázat
Egyedüláiló és újszerű mí
kormányzat és a Pro Cultt
a Budapesti Történeti Múz
oá]vázat tárgya a budapesL,
kulturális installáció, mely
A különleges alkotás megv
álls eszközökkd,, újszerű, l
csolódó gondolatvilág elem
ligyelmer a Du ná ra iranyít
rint á11 rendelkezésére. Bei
hu/ /palyazatok kozter/]
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