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III. Óbudai Képzőművészeti Tárlat

Szindbád – Óbuda

Tisztelt Művészetbarátok!
A XX. század első évtizedeiben volt a főváros budai oldalának egy igazán kisvárosias szeglete, mely
régi fényképek és visszaemlékezések alapján pontosan beilleszthető volt a Krúdy Gyula által teremtett, és Szindbád karaktere által életre keltett képi világba. A néhai Óbuda, – mert természetesen róla
van szó – az író érzelemdús, látomásos, vágyott történeteinek adhatott egyfajta értelmezési keretet.
Noha a városrész már csak apró szilánkjaiban idézi a boldog békeidőket, Krúdy minden bizonnyal még
hosszú ideig kiemelkedő helyet foglal el Óbuda múltjában és talán jelenében is. Mi tagadás, Szindbád
alakja engem is megérintett, mintha gyerekkorom óta kísérné életemet. Megalkotójának hatása vitathatatlan, s nem csak irodalmi teljesítménye miatt, de azért is, mert a lakhelyére büszke helyi lokálpatrióták
értékközössége szívesen állítja középpontba itt élő, híres elődeit. Ezért sem véletlen, hogy belső Óbuda
egy kisebb negyede ma már az ő nevét viseli, s a Fő téren álló Szindbád szobor is neki állít emléket.
Krúdy irodalmi hagyatékának megőrzése és emlékének ápolása mellett a kerület vezetése az itt bemutatott
alkotásokkal most arra tesz kísérletet, hogy a már ismert és elérhető életművet a képzőművészet eszköztárának segítségül hívása révén új megvilágításba helyezze. A beérkezett pályaművek alapján bátran
állítható, hogy izgalmas szellemi kaland vár azokra, akik értik és értékelik a festészet, szobrászat sajátos
nyelvezetét. Ezúttal ugyanis az alkotók számára még annyi tárgyi kapaszkodó sem áll rendelkezésre, mint
a korábbi tematikus pályázatokhoz megadott Duna, vagy a római kori múlt kézzel fogható valósága.
Sokan vagyunk, akiknek a Szindbád történetek (noha a korabeli Csehszlovákiában forgatták) döntően
Huszárik Zoltán filmes vonalvezetése mentén állnak össze felidézhető képi valósággá. E mostani tárlat, reményeink szerint egyfajta alternatívát mutat fel, hisz az élet kisebb-nagyobb örömeinek hódoló,
a szerelem, élet, elmúlás háromszögében bolyongó Szindbádnak épp annyi alakja van, s az eseményeknek annyi helyszíne, ahányan olvassák Krúdy sorait.
Amennyiben a kiállított alkotások kapcsán új, érdeklődő kérdések vetődnek fel az író Óbudán töltött
éveivel, ügyeivel, illetve a vele kapcsolatba hozható helyszínekkel összefüggésben, az Krúdy nagysága mellett a kiállítás koncepciójának helyességét is visszaigazolja.
Bús Balázs
polgármester
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„SZINDBÁD - ÓBUDA”
III. Óbudai Képzőművészeti Tárlat
Óbuda patinás Fő terén, az Esernyős Galériában 2017-ben rendezte meg harmadik tematikus tárlatát
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata.
Az óbudai képzőművészeti tárlatok sorában az idei kiállítás témája „SZINDBÁD – ÓBUDA”.
Mivel az óbudai tárlatok tematikája hagyományosan kötődik a III. kerülethez, Óbuda különleges, a
múltba is visszavezető gyökereihez, ezért Szindbádra, Krúdy Gyula poétikus hősére esett a választásunk ezúttal, aki számos történetével ugyancsak kötődik a városrészhez.
Miként az író maga, úgy életét végigkísérő alteregója, képzeletbeli kalandjainak elmesélője, Szindbád
is életének utolsó éveit Óbudán, az “ódonságok városában” élte. Sajkája léket kapott, puszta életét
mentette, mikor kimerült tagokkal és elgyávult lélekkel partot ért Óbudán. Otthonra talált Budapestnek ebben a szerethető, ódon hangulatokkal teli, múltját és egykori önálló életét őrző, élő városrészében. Szindbád nevének hallatán eszünkbe juthatnak a hajdani fogadók és vendéglők, illatozóan
ízletes lakomák, s az utazó régi szerelmeit felidéző emlékei.
Óbuda - Krúdy kora óta - jelentősen átalakult. Talán mára meg is változott híres hőséhez, Szindbádhoz, s az általa képviselt örömökhöz és nosztalgikus hangulatokhoz való viszonyunk is.
Ám érdekes lenne megtudnunk, hogyan hat ránk ma Szindbád, tudunk-e még hinni benne?
És vajon mire fókuszál a mai kor művésze, hová helyezné a hangsúlyokat a Krúdy teremtette világban?
Nos, a III. Óbudai Képzőművészeti Tárlattal többek között ezekre a kérdésekre kerestük a válaszokat.
A kiállításon a tágan értelmezett Szindbád jelenségnek olyan egyéni, személyes művészi megközelítéseit láthatjuk, melyek a kortárs művészet nyelvén, korszerű eszköztárával és a mához szóló szellemiségével szólítják meg a közönséget.
Krúdy Gyula (1878-1933), a 19. század szülötte, aki egyébként rendkívül termékeny író volt. Olvasói
idestova száz éve lelkesednek művészetéért. Lírai prózája, romantikus hangulatú, a realitások és
látomások világát ötvöző regényei, novellái magukkal ragadják az olvasóikat.
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A múlttal való kapcsolat, az elmúlás mindenütt jelenvalósága, a Krúdy által megidézett meghitt hangulatok sokakat megérintenek ma is. A jelenben élő, mai, modern ember is fogékony lehet Krúdy
hőseinek üzenetére, még ha korunkban jóval kevesebb idő is marad a nosztalgiára. Szindbád, Krúdy
feledhetetlen alakja egy múltba vesző életforma képviselője, emlékek, hangulatok, ízek és szerelmek
fonják körül karakterét, ami talán ma már megkerülhetetlen módon összefonódott a Huszárik filmben
őt alakító Latinovits Zoltánnal is.
Idén 30 művész, a tárlat kuratóriuma által felkért alkotó reflektált a kiállításra készített munkájával
Krúdy műveinek hangulatára, s a kiírásban megfogalmazott kérdésekre. A kiállításon szereplő művészek - akik grafikákat, festményeket és szobrokat mutatnak be ezen a tárlaton - igen változatos
formában közelítették meg a címadó tematikát. Némelyik alkotáson megjelenik Szindbád jól ismert
alakja, életének egy-egy jelenete, a múltat idéző vagy éppen aktualizált környezetben. Más művek
jelképszerűen emelik ki a szindbádi jelenség egy-egy motívumát, vagy távoli, talányos asszociációkat
keltve ragadják meg a Krúdy hős által felidézett gondolatokat.
A szerelem, a vágyódás, az együttlét, a promiszkuitás és a hűség, a társas kapcsolatok és a magány,
az öröm és az űzöttség, nyugalom és zaklatottság tükröződik a képeken és szobrokon. De Szindbád
sokrétű szerelmi viszonyai mellett utalás történik a kulináris élvezetekre is. Titokzatosság és egyértelműség, érzelmi telítettség és racionalitás, talányosság és konkrét üzenet váltakozik és ötvöződik a
műveken. A felfokozott érzelmektől a hűvös távolságtartásig széles skálán közelítenek a témához az
alkotók. Elmélyült, részletező előadásmód, tömör, stilizáló egyszerűség, minimal-art, lírai és groteszk
hangvétel egyaránt felfedezhető a kiállított munkák körében.
Jól tükrözi ez a válogatás - az itt látható kortárs művészeti merítés - azt a sokszínű, változatos képet,
ami ma jellemezheti Szindbádhoz, illetve Krúdy világához való hozzáállásunkat.

közgyűjteményébe igyekszik beemelni az Óbudai Tárlaton szereplő művek közül olyan alkotásokat,
melyek a jelen kor művészetének jellemző darabjai.
A„SZINDBÁD – ÓBUDA” címmel megrendezett, III. Óbudai Képzőművészeti Tárlaton a hazai, kortárs
festészetről, grafikáról és plasztikáról kívántunk képet adni.
Az érdeklődők az elegáns óbudai környezetben találkozhatnak Krúdy szellemével és Szindbáddal is.
És, ha szerencséjük van, még választ is kaphatnak néhány személyes kérdésre a kiállított műveken keresztül.
Szurcsik József
vezető kurátor
Munkácsy-díjas képzőművész

A helyi önkormányzat képviselőtestülete és a III. kerület polgármestere hisz abban, hogy a kulturális
- művészeti értékek megőrzése és gyarapítása közös érdekünk, mivel a múltban keletkezett, a mában készülő és a jövőben megszülető művészeti teljesítmények mindannyiunk közös kincse. Ezért is
fordulnak bizalommal a jelen kor alkotói felé és ezért tartják fontosnak azt, hogy a kortárs művészet
- mint egyik fontos közös ügyünk - nyilvánosságot kapjon itt, az Esernyős Galériában, a III. kerületi
emberek, a fővárosiak és minden idelátogató nagy örömére.
Ez a közeg nemcsak, hogy befogadja a kortárs műveket és segíti a megmutatkozást, de támogatja
a kiemelkedő alkotások díjazását is. A III. kerület önkormányzata - lehetőségeihez képest - a saját
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A III. Óbudai Képzőművészeti Tárlat kuratóriumának tagjai:
Balogh Péter ügyvéd, műgyűjtő, az Amadeus Művészeti Alapítvány kuratóriumának elnöke
Nagy T. Katalin művészettörténész
Szurcsik József Munkácsy-díjas képzőművész, a kuratórium elnöke
Tenk László Munkácsy-díjas festőművész
Völgyi Miklós műgyűjtő
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Bognár Krisztina
Szindbád a férfiakra merevített konvenció nyomán magára vállalja az első vallomás kimondását,
csábítottból csábítóvá lép elő. A magány és a boldogtalanság keltette vágy beteljesülni látszik, egy
pillanatra úgy tűnik, hogy a térből és időből kiszakadt szerelemre vágyók harmóniája megvalósul.
De a mese szemben áll a valósággal. A történet elbeszélésnek igazi oka minden bizonnyal a soha
be nem teljesülő boldogság kimondása. Nincs menekvés a kisszerű, boldogtalan létből, Szindbád
nem alkalmas, Rozina nem képes a boldogságra. A vágy marad az egyetlen éltető elem. Ez készteti
Rozinát, hogy bár érti, de érezni nem akarja a boldogság pillanatnyiságát, a pillanat hamisságát és
törékenységét. Menekülése az ironikus megszólalás, mint ahogy Szindbád menekülése is a vallomás
volt. Ezzel megteremtődik az a harmónia, aminél több nem nyerhető ki a találkozásból.
Rozina, 130 x 110 cm, vegyes technika, 2017
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Csáki Róbert
Számomra a festészet nem csak a külső világ megismeréséről és megértéséről szól, hanem egyfajta kihívás és kíváncsiság is, mely által talán jobban megismerhetem önmagam. Szeretek csak úgy
szemlélődni, és próbálok mindent megjegyezni, amit érdekesnek találok. Nem szoktam vázlatokat
készíteni a képekhez, hanem várom, hogy munka közben valami történjen a vásznon, és bennem.
Sokszor váratlanul jönnek elő rég látott dolgok, vagy megélt élmények, furcsa kaleidoszkópot alkotva
mind arról, amit láttam vagy éreztem. Ez a várakozás hajt újabb és újabb képek megfestésére, és a
kíváncsiság, vajon mi hívódik elő ebből a belül exponált filmből.
Hommage à Krudy, 43 x 120 cm, olaj, vászon, 2017
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Csurka Eszter
A köztes tér, a pillanatok közt lévő pillanatok, az egymásra hajló tér-idő – érzékeljük, tudjuk a tudatunk legmélyén, de megfoghatatlan, mert ahogy közeledünk felé, kettéosztódik és még ketté és így tovább. Ezt az átmeneti teret, ezt a két pillanat közt lévő időt szeretném a munkáimmal láthatóvá tenni.
A fény ami hullám és részecske is egyszerre, melynek érzékelése függ a megfigyelést végző személytől, nagyon fontos alkotóeleme minden látványnak. A negatív fény, a sötét árnyék ami átfordul
világosba, ez az örökké hullámzó energia; ezt szeretném a festészet nyelvén láthatóvá tenni.
A szívverésünk mérhető elektromágneses hullámokat ver minden dobbanásával, ílymódon részei vagyunk ennek a nagy egész hullámzásnak. Érzelmeink, gondolataink szintén hullámokat generálnak, a
fény által térbeli alakzatok vagyunk és idővel folyamatosan változunk. Ez a hullámzó, pulzáló változás
inspirálja megvalósuló műveimet.
Cím nélkül, 100 x 100 cm, olaj, vászon, 2017
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ef Zámbó István
Munkáimmal olyan gondolatokat szeretnék ébreszteni a nézőkben, ami nekem sem jut eszembe.
Szindbád, 30,5 x 43 cm, olaj, farost, vegyestechnika, 2017
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Elekes Károly
„Ars Poetica”? Bevallom volt, több idea mentén is az évek során, azonban eltűnőben van, azaz már nincs.
Találka, 27 x 37 cm, olaj, karton, 2017
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Eszik Alajos
Ars poetica helyett: „Művészetről beszélni annyi, mint víz alatt énekelni.” (Kassák Lajos)
Az a bolond vidéki úr, én vagyok, 135 x 75 cm, pasztell, papír, 2017
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felugossy lászló
A művészet a tartalom és forma egységes és lényegi megjelenése,
amely spirituális energiaként átlényegíti az anyagot,
és nagy mértékű szabadságfokkal felszabadítja
a konvenciókkal és rossz beidegződésekkel
jól megterhelt emberi tudatot.
Szindbád a parton (a nyári strandon), 140 x 70cm, karton papír, akril, vegyes technika, 2017
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Ferenczy Zsolt
Krúdy a Szinbád történeteken keresztül az életről beszél, illetve az élet természetéről, de ezzel együtt
sok mindent elárul az íróról és magáról az írás természetéről is. A festett képek világa hasonlatos
Szinbád utazásaihoz, hiszen minden kép egy (régi-új) világ lehetősége, a festő pedig a kép festése
közben válik Szinbáddá, egyfajta képi kalandorrá.
Itteni művemben egyszerre utalok az állatias ösztönök trófeaszerzésének színpadias dramaturgiájára,
a lányos házak provinciális helyszíneire és a szerelmi kalandorság okozta felszarvazottság állapotára.
Bízom benne, hogy (mindezeken túl) festményem megmutat valamit a festészet természetéről és
ugyanakkor hírt is ad a festés élményének öröméről.
Trófea, 130 x 50 cm, akril, vászon, 2017
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Gaál Kata
Kérdésfelvetéseimet mindig saját élmények vagy jelenségek személyes olvasatai indítják. Jelenleg
leginkább a társadalmi és nemi szerepek változásaival összefüggő előítéletek és sztereotípiák, nők
helyzete felőli, de a férfiakat is érintő vizsgálata foglalkoztat. Hiszek abban, hogy egy műalkotás
létét az legitimálja, hogy tartalma mennyire releváns az adott korban. Ennek eldöntését pedig a
nézőre bízom.
Keresve sem találunk?, 150 x 85 cm, vegyes technika, 2017
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Gulyás Andrea
Érdeklődésem középpontjában egyszerű, hétköznapi tárgyak, illetve jelenségek, az embert általánosan körülvevő tér áll. A rekorrekció, valamint az analizálás-szintetizálás által megkérdőjelezni szándékozom a világról alkotott, a tudatban letapadtá vált sémákat.
Asztalterítő, 110 x 90 cm, olaj, akril, vászon, 2017
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Jakatics-Szabó Veronika
Gordonkázás (Hommage à Krudy), 70 x 70 cm, vegyes technika, 2017
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Jovián György
Én különbséget teszek a VALÓSÁG és az IGAZ között. Ezért nem a valóság leképezésével foglalkozom,
hanem az általam vélt igaznak a megfestésével.
Akadémiai tanulmányok IV./Óbudai fürdöző, 170 x 110 cm, olaj, vászon, 2017
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Kalmár János
„A szobor formarendjében arányt, változásaiban mértéket, jelentésében pedig morális állásfoglalást
jelent. Emberi jelet testesít meg, amely szakrális térré változtatja semleges környezetét. A szobor
megalkotása nem teremtés, mivel születésünkkor mindent megkapunk életünkhöz, így helyzetünk
szemlélődésre, tanulásra elég. Életem történéseinek megértéséhez lelki okainak megismerésével kell
foglalkoznom, ezért a szobor nem fizikai történések, hanem lelki folyamatok eredménye. Lelki helyzetek olyan fizikai jelképeit keresem szobraimban, amelyek képesek közvetíteni őket, és mindig az
emberről szólnak. A szobor fizikai jelenléte megtévesztő, mert csak eszköz. Azt idézi, ami természeténél fogva láthatatlan. Amit megidéz, amire utal, amiről az élet szól, rejtve marad.”
Krúdy, 70 x 30 x 30 cm, vas, horgolt terítő, 2017
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Király Gábor
Cím nélkül, 120 x 130 cm, akril, vászon
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Kósa János
Egy ideje Munkácsy szalonképei érdekelnek. Sokszor használom kiindulópontként Munkácsy idevágó munkáinak világát. Gyerekkorom óta izgatnak a makettek, modellek. Minden múzeumban nagy
kedvteléssel szemlélem a diorámákat, a vitrineket, egyéb bemutató tereket. Így aztán mostanában
több képemen szerepelnek makettek. Krúdy az egyik kedvenc íróm, és már régen tervezem, hogy
megfogalmazom az ő alakját valamelyik munkámon. Most kapóra jött a lehetőség, hogy a szalont,
mint alaptémát összefűzzem Krúdy megjelenítésével.
Természetes számomra, hogy Krúdy Budapest makettjét készítse a Szalonban; ott vágja ollóval a
papírt, lombfűrésszel alakítson kedvenc városának kicsinyített képén. Hiszen a valóságban is ezt
tette: bár nyírségi volt, egész életében Budapestet imádta, minden mondatával egy sajátságos
Budapest-képet épített. Ő teremtette meg azt a Pest-képet, amelyet ma is annyira szeretünk, és
amely alapján ma is nézünk városunkra. Krúdy úgy teremtette meg Budapest mítoszát, ahogy egy
makettező építi nagy gonddal a saját vízióját. Ezért gondoltam, hogy Krúdy Gyula Budapest képével együtt jelenjen meg a képen.
Remélem, sikerült valamelyest közelebbről megvilágítanom a kép készültének okát és hátterét.
Szindbád a szalonban Budapest makettel, 40 x 50 cm, olaj, vászon, 2017
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Kovács Péter
Amiket nem tudok, ott keresgélek valamit. Ehhez arra a szabadságra van szükségem, ahogy rajzolok.
Valaki valahol, 100 x 70 cm, vegyes technika, papír, 2017
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Kungl György
A művész kaméleon.
Amikor vakondot mintázok, akkor vakond vagyok, amikor pihenő sast, akkor megfáradt sas, amikor
szurikátát, akkor manguszta, amikor Szindbádot, akkor Szindbád.
A távozó Szindbád visszagondol, összeszedi életének meghatározó tárgyait és halomba rakja.
Íme, ez vagyok (én).
Ami itt maradt, 60 x 40 x 50 cm , mázas samott, 2017
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Majoros Áron Zsolt
Szobrom központjában egy minden háztartásban megtalálható profán tárgy, a hűtőszekrény áll, amely
a gasztronómia és a kulináris élvezeteket kiszolgáló és tároló objektje.
A hűtőajtó emlékgyűjtő felületként is szolgál, amelyre kalandok és élmények képeit rögzíthetünk.
A női alak szimbolikus. Könnyed és légies, apró korongokból, emlékekből, kalandokból épülő figurája
vizualizálódik elénk.
Standolás, 175 x 100 x 40 cm, hegesztett acél, 2017
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Mata Attila
Szeretek kísérletezgetni. Témáim különfélék. Vannak köztük ősiek: szex, halál, istenek, emberalak,
a fej. Engem az extrémitás vonz, tehát pl. ha isten, akkor a brutális energiájú Gólem. Szobraimban
az emberi test geometriai formákká redukálva, geometriai struktúrákba újra rendezve jelenik meg.
De a modern témák is érdekelnek: a formák külső-belső felszíne, szín - festék - használata a szobron, anyagszerkezet, dizájn, kettős anyaghasználat adott műalkotáson belül. Pályafutásom során
számtalan anyagot használtam natúr és festett változatban: fa, bronz, alumínium, rozsdamentes
acél, acrystal.
Számomra a Néző a fontos. Nélküle nincs szobor. Hiszen a szobrot nézve keletkezik a mű minden
egyes Néző által újra és újra. Ezért célom, hogy a Nézőt látásra és gondolkodásra inspiráljam, hogy
szobraimat nézve alkossa meg újra a művet az ő képzeletében az ő képzeletvilágának megfelelően.
Szindbád 1., 95 x 35 x 30 cm, alumínium, festett fa, 2017
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Mátis Rita
Számomra a művészet léttér, amely velem együtt változik. Hol ösztönös, hol frivol, hol sublimis,
hol hétköznapi.”
Óbudai kiskocsmában, 70 x 90 cm, olaj, vászon, 2017
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Nagy Benedek
A kiállítás álomszerű témája jó lehetőséget kínált a tervezett szobrom figurális és tárgyi tömegeinek, perspektívikus átírására és összerendezésére.
Úgy hiszem a művészet időtlen, bonyolultan egymásra épülő folyamat.
Célom a klasszikus értékek és új törekvések szintézise.
Szindbád-Óbuda, 40 x 15 x 15 cm, bronz, bronzöntvény, 2017
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Pinczehelyi Sándor
Az elmúlt korokról legtöbbet a művészeti alkotásokból – és nem a történelemkönyvekből – tudunk meg.
Ezek a művek arra jók, hogy „áteresszük” magunkon, értékeit felhasználva előre tekintsünk és továbblépjünk.
Szindbád–Óbuda, 100 x 70 cm, falemez, akril, vászon, 2017
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Rácmolnár Sándor
Krúdy álomfejtései közül egy olyan álmot választottam, ahol az író alteregójaként is értelmezhető
Szindbád figuráját összekapcsolhattam az örök vándorló férfi karakterével. Az álom cselekményét
– az eredeti motívumok és szereplők tudatos átrendezésével – az egymáshoz való érzelmi közeledés, a szerelmi évődés aktusában jelenítettem meg.
Szindbád álma, 50 x 50 cm, vegyes technika, fára kasírozott papír, 2017
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Roskó Gábor
Minden bajaink, 86 x 120 cm, papír, rétegelt lemez, zománc festmény, 2017
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Szanyi Borbála
A szerelem egyedi. A szerelem általános.
A szerelem, egy másik ember iránt misztikus magasságokba hevülő kötődés tünet együttese egyediségében egyetemes. A sóhajok, sóvárgás, vágy, öröm és beteljesülés megélt lelki helyzeteink
talán legintenzívebbike, így a hozzá tartozó meg-nem-ismételhetőség érzet is érthető, elengedhetetlen. Relikviái féltve őrzött kincseink. A szép emlékű száraz rózsaszálak mellett egy átlagosan
megélt szerelemciklus maradandó, írott formában történő manifesztálódásának általam becsült
súlya 46,3 gramm. Szerelmes levél. Illatos, titokzatos kupac. Egyedi, egyszeri és megismételhetetlen magánügy. Tiszta lapon feszülő őszinte indulat, ugyanabból a gyökérből fakadóan, ugyanolyan
papíron, ugyanannyi tintamennyiség.
18 gr, 7 x 14.5 x 43 cm, gipsz, vas, vegyes technika, 2017
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Szepessy Béla
Nagyapámmal sétáltam a nyíregyházi temetőben, mikor a Krúdy család kriptájához értünk, megkérdeztem, milyen ember volt Krúdy, mire ő, hát az egy, hogy is mondjam, huncut ember volt.....
Kései látogatók, 90 x 90 cm, linómetszet, digitális nyomat, 2017
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Tettamanti Ádám
„Ám ruhátlanul egyformák a nők, s a boldogtalan Szindbád erre sohasem gondolt.”
(Krúdy Gyula: Szindbád-történetek)
Szindbád másik álma, 100 x 100 cm, akril, vászon, 2017
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Várady Róbert
Számomra meghatározó a dolgok és értékek viszonylagossága és az ebből fakadó mindent átfogó
kétely. A szkepszis nyomán két világ születik, az, ami van és az, ami ezt szakadatlanul megkérdőjelezi. Mindezt tetézi a virtualitás, amely nem egyszerűen helyettesíti a valóságot, hanem elrejti
azt és maga lép a valóság helyébe. Nem létezik egyedül érvényes értelmezés vagy gondolat. Ezért
egy alkotónak százszorosan is át kell gondolnia munkái hitelességét, létjogosultságát. Ennek során
gyakran felbukkanhat Occam borotvája vagy a tertullianusi gondolat: „jobb semmit sem csinálni,
mint semmiségeket”.
Szindbád koponyával, 120 x 150 cm, olaj, vászon, 2017
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Varga Éva
Krúdy és a Szindbád régi utitársam.
És akárhányszor olvasom újra meg újra, a legerősebb motívum a mindegyik történet mélyén ott húzódó végtelen magány.
Múlt idő (Szindbád tanulmányok) I., 56 x 57 x 4 cm, vas, vegyes technika, 2017
Múlt idő (Szindbád tanulmányok) II., 50,5 x 55 x 4 cm, vas, vegyes technika, 2017
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Wechter Ákos
Az Irodalmi Lexikon meghatározása szerint Szindbád, bár birtokában van a cselekvéshez szükséges
erőnek, nem lát értelmes teret, lehetőséget, célt maga előtt. Sodródó figura, és én – a művész – is
az vagyok. Néha Szindbádnak képzelem magam.
Szindbád, 30 x 40 cm, inkjet print, grafit, papír, 2017
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