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Czene Márta festészetéről
(2004.04.14.)

„Talán minden üveg egy-egy élet és minden szilánk egy-egy végzet?”

Az idő hűvös volt odakint és délután csak hárman voltunk a József Attila Művelődési Ház egyik termében. A Művész és mi. Az ember hajlamos, hogy ilyenkor még jobban eltöprengjen a lélek kérdésein. Megálljon egy pillanatra, és felfogja: nincsen felemelőbb annál, ha van valaki más, aki képes arra, hogy kifejezze a mi gondolatainkat. Ha látjuk, hogy más is hasonlóan érez mint mi, megkönnyebbülünk. Két Proust idézet függött a falon és mellettük mindegyikhez egy-egy festmény. 

Czene Márta művészetében egyszerre van jelen beható megfigyelés és felszabadultság. Technikáját a részletek aprólékos kidolgozása jellemzi, ami fokozza a kifejezés erejét. A szimbólumok érthetőek, sőt kiállított műveiben pontosan a finomságokkal való törődés a legfőbb érték. Elég egy-egy vonal vagy árnyalat és rájövünk, hogy határozott, gyors és mégis töprengő alkotó munkáját láthatjuk.
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"A körülöttünk lévő dolgok talán csak azért látszanak mozdulatlannak,
mivel bizonyosak vagyunk, hogy ők azok és nem mások, mivel ővelük
szemben a mi értelmünk is mozdulatlan."

Az első mű a tárgyak és az emberek viszonyát mutatja be a törött és a megrepedt poharakkal. Mi teremtjük a tárgyakat, de nem értjük őket. Csak akkor kötődünk hozzájuk, ha valamilyen emlékünk eleveníti meg a felhasznált anyagokat és formákat. A szürke hétköznapokon nem biztos, hogy feltűnik mindez, és lehet, hogy csak materiális értelemben léteznek a számunkra. Ha tehát a kép törött poharait látjuk, el kell gondolkodnunk azon, hogy valamennyire hasonlóak hozzánk, hiszen a mi képzeletünk megtestesülései. Mindenki más és más módon értelmezheti tehát ezt a csendéletet.
    
Egy általános kérdést azonban feltehetünk: „Talán minden üveg egy-egy élet és minden szilánk egy-egy végzet?” Egy kristálypohárnak a szára maradt csak meg, egy másik ivópohár sértetlen, egy harmadikból csak egy kis, de szabályosan letört rész hiányzik. Senki és semmi sem tökéletes ebben a világban és ezt az alapigazságot nagyon jól szemlélteti az expresszíven megfestett plaszticitás és a formák sokszínűsége. A poharak törésvonalai finoman rajzolódnak ki, és sejthetjük milyen pontos megfigyeléseken alapulnak. Ívüket itt-ott felváltják a világos, fehér élek, amelyek a megvilágításból adódnak. A kompozíció hatását az is növeli, hogy az egyébként fekvő helyzetű kép méretei igen nyújtottak, és így olyan érzésünk támadhat, mintha egy szélesvásznú film egyetlen másodpercbe lenne besűrítve előttünk. Igen ez valóban egy pillanatfelvétel, de végtelen hosszú ideig tart.  
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"...néha meg épp ellenkezőleg, arra a kicsi és magas szobára, ahol
tudatom órákig próbált szétnyúlni és kiterjedni, hogy megtöltse
pontosan a szoba magas formáját, ezt az óriási tölcsért, hosszú éjek
szenvedése árán, amikor mindig nyitott szemmel és szorongó füllel
feküdtem az ágyban..."

A második olajfestmény továbbfűzi a gondolatmenetet, de most már az ember áll a középpontban. Sötét szobában találja magát a szemlélő. Kéz nyúl ki az ágypaplan alól elernyedten. A háttérben ajtó rajzolódik ki, de a helyiség annyira sötét, hogy annak csak a résein beszűrődő fény enged következtetni a tér mélységére. A kép jobb szélén éjjeliszekrény és rajta az elmaradhatatlan vizespohár. Vonalai bíztatva, aranyosan csillognak a sötétben, és így egyszerre észrevesszük, hogy valahol villanykörte ég. Fénye túl gyenge, arra sem elég, hogy legalább ne vesszünk el a térben. A hangulat rendkívül nyomasztó, és ránehezedik az előtérre. Olyan az összbenyomás mintha régi félelmeink jutnának eszünkbe, hiszen nagyon sok ember irtózik a sötétségtől. Szinte szorongás fog el bennünket, és kíváncsian fürkésszük, hogy vajon mi lehet az ajtó mögött: a félelemtől megszabadító szeretett ismerős, vagy valami még a kínzó helyzetnél is szörnyűbb dolog

A festmény további figyelemreméltó részletei az ágynemű textúrája és a kézbőr imitálása. Valósághű mindkettő: szinte érezzük a szövetet, valamint a bőrt. Ha valaki közelről figyeli meg ezeket a felületeket, láthatja, hogy nagyon apró, sokszínű festékpöttyökből adódik össze a hatás, és így több szempontból is szép szembenállást mutatnak az előtér világosabb tónusai a hozzájuk tartozó feketébe vesző hátsó fallal, amely a kép felső részén minden színt elnyel. 

Egy mondatban: öröm volt elmenni, mert mindannyian valódi értékekkel gazdagodtunk. 


