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T. Horváth Éva és
Alföldi László kiállítása

A modern magyar képzőművészet legismertebb házaspárjai Anna
Margit és Ámos Imre, Schaár Erzsébet és Vilt Tibor, Szenes Zsuzsa
és Erdély Miklós. A kortárs festők közül is sokakat sorolhatunk,
például Mauer Dóra és Gáyor Tibor, Vojnich Erzsébet és Szüts Miklós,
Mózes Katalin és Turcsányi Antal. Óhatatlanul felmerül a kérdés,
hatottak-e egymás képi szemléletére, kimutathatók-e közös nyelvi
elemek a kompozíciókban.
T. Horváth Éva és Alföldi László 1997 óta élnek együtt, de már 1986tól ismerték egymást a Fáklya Klub szakkörében, 1989 és 2002. között tagjai voltak a Fischer Ernő által vezetett Budaörsi Műhelynek,
együtt dolgoztak a nyári műhelyekben (Sopron, Budaörs-Neupack),
mindketten két évtizede részt vesznek a Magyar Festők Társaságának
csoportos kiállításain. Eddig két közös kiállításuk volt: Kép-más-ok
címmel 2001-ben az Artus Stúdió Galériában és 2012-ben Együtt
címmel az Újlipótvárosi Klub Galériában.
T. Horváth Éva legújabb, 2015-ben és 2016-ban festett függőleges
tekercsképei láthatók az Artézi Galériában. Ezek folytatásai az elsőként 2005-ben a Nyírő Galériában bemutatott, hasonlóan keskeny
formátumú vízszintes tekercsképeknek (szélességük 40-50 cm, hoszszúságuk 5-6 métertől 10-12 méterig terjed). Az európai művészetben szokatlannak számító tekercsképek az ázsiai kultúrák, vallások
hagyományos műfajai, amelyeket eleinte selyemre, vászonra, majd
finom papírra festettek. A kínai és a japán festők körében a XX. században is és ma is népszerű forma. Vannak úgy nevezett „hegyfestők”
(Tibetben már a III-IV. század óta), a vízszintes tekercsképeken belül
egy sorozatnyi hegy-képet hozott létre T. Horváth Éva (Kék hegyek,
Repülő hegy, Őshegy stb.), amelyeken festészetének más fontos

motívumai is jelen vannak (madarak, lények, fejek, szörnyek és így
tovább). Azonosíthatóságuk, az alakzatokká összeálló színfoltok,
vonalstruktúrák ellenére félfigurálisak és nonfiguratív művek, a teljes
absztrakcióhoz sokféle átmenettel. A kiállításon szereplő függőleges
tekercsképeken csak nagyon áttételesek az utalások, a lényeg hordozói
az érzékeny színátmenetek, a különös foltok, a lírai megfestés mód
maga.
Alföldi László harminc éve készíti egyedi technikájú munkáit, ahogy
ő fogalmazta meg blogjában: „a kollázs és a montázs különböző
útjain”. Korai kollázsai még az orosz avantgárd hatását mutatják. A
konstruktív figurativitástól lépésről lépésre távolodva jut el az első
látásra csaknem nonfiguratív, szigorú fegyelemmel alakított kompozícióig. Tudatosan és sokszorosan át- meg átalakított felületek,
amelyekből nem zárja ki a véletlenek szerepét sem. Réteges struktúrák, visszafogott, tartózkodó, gyakran monochrom színvilág. A
geometrikus absztrakt formavilág mögül felsejlenek, kibontakoznak
azonosítható alakzatok, figurák, árnyak, betűk, faltöredékek,
kapuk. Utalások Ország Lili labirintusainak mitologikus szereplőire,
sőt, pop-artos tárgy-fétisekre is. Intellektuális alapú, gondolati megközelítést igénylő művek, miközben az esztétikus faktúra, a felület
megmunkálás szenzitív hatásokat vált ki.
Mindketten használnak kollázs-elemként régebbi műveik feldarabolásából elemeket, színes újságpapírokból és reklámokból abszurd
részleteket, átdolgozott, visszatépett felületeket helyeznek egymásra
és egymás mellé, szakítanak, gyűrnek, elsimítanak, belefestenek,
átrajzolnak, kísérleteznek az anyagokkal, a faktúrával, keverik a technikákat. A művek létrehozásában vannak hasonló elemek, a
munkához, alkotáshoz való hozzáállásukban is, szellemi elkötelezettségükben is, még ha a végeredmény látszólag nagyon is
különbözik. T. Horváth Éva meg is fogalmazza: „célom a kísérletezés,
a felfedezés”. Ezt mindkettőjük nevében írhatta volna.

T. Horváth Éva világa tágasabb, nyitottabb, sokrétűbb, színesebb,
érzelemtelibb, beszédesebb. Alföldi László zártabb, zárkózottabb,
befelé fordulóbb, meditatívabb, hallgatagabb. Ha csak a vonalaikat
figyelem: T. Horváth Éváé szerteágazó, folyam- és folyondárszerű,
kusza, élő, Alföldi Lászlóé szögletes, derékszögű, kontúros, egyensúlyos, szerkesztett. T. Horváth Évánál a folthatás, a szétterülő színek,
a színárnyalatok, Alföldi Lászlónál a nagy formák, a zárt alakzatok a
jellemzők. A rendszertelenségben és a rendszerben is kiszámíthatóság, tisztaság, bizonyosság. Sok a közös elem: falak, kapuk,
labirintusok, betűk, írástöredékek, vonalhálók, geometrikus alakzatok
és alig megközelíthető, nehezen megfejthető figurák. Kötődés a kultúra mélyrétegeihez, világunk poétikus és zenei struktúráihoz.
Budapest, 2016. január

S. Nagy Katalin

T. Horváth Éva
Képzőművész

Sokszor kellett már ilyen összefoglalót írnom, így most azok tanulságát is belefoglalom
a mostaniba. Az iskolák elvégzése után, lelkiismeretes, jótanulóként az igazi, életre szóló
cél megtalálása következett. Érdeklődésem már akkor is szerteágazó volt, így tanítani
kezdtem, ami kitolta a döntés idejét. A sok új tapasztalat, amit Cecén, egy dunántúli kis
faluban szereztem, a képzőművészet iránti érdeklődést erősítette meg, és összegezni
tudtam mindazt, ami addig összegyűlt. A képzőművészet, de a tanítás is örökös kíváncsiságot, nyitottságot igényel. A valósághű ábrázolás számomra már a kezdetektől csak
a felszín megértését jelentette. A mélyebb rétegek, a lényeget meghatározók, alaposabb,
több irányból történő megközelítést igényelnek. A dolgok körülöttünk és bennünk,
állandó mozgásban vannak, tehát ezt kell követnünk. Az alla príma technikák jól
megmutathatnak pillanatnyi állapotokat, de ritkán alkalmasak összetettebb fogalmak,
például: idő, mozgás, változás megmutatására. Célom a kísérletezés, megértés, rácsodálkozás, felfedezés folyamatos, nem szűnő módszere, mint az alkotómunka egyedüli
módja.
T. Horváth Éva

Budapest, 2015.dec.30.

Válogatott egyéni kiállítások:

1972.
1974.
1987.
1990.
1994.
1995.
2001.

2003.
2005.

2008.
2011.
2015.

Művészeti Ház, Abasár (Bene Miklóssal), Dekorativitás és monumentalitás
Fiatal Művészek Klubja, Budapest, Dobozképek
Fáklya Klub, Budapest, Szakrális képek
Tanítóképző főiskola, Zsámbék, Őrzők
Fáklya Klub, Budapest, Lepedőképek
Aulart Iskola Galéria, Budapest, Flórák
Zichy Major, Budaörs, Megalománia
Artus Galéria, Budapest, / Alföldi Lászlóval közösen/ Kép-más-ok
Nyírő Galéria, Budapest, Kortársaim – Flórák és Gésák
Újlipótvárosi Klub-Galéria, Budapest, A Katona Kresz Géza sarok
Nyírő Galéria, Budapest, Tekercsképek
Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Galéria, Paravánok és Könyvtárgyak
Újlipótvárosi Klub-Galéria, Budapest, Paravánok és Nórák
Radnóti Miklós Művelődési Központ, Budapest, Leletek - Tünetek
Könyvtár Galéria, Budaörs, Hommage á Fischer Ernő

T. Horváth Éva

Triptichon, (I., Irtás), 2005.,
kartonpapír, vegyes technika
(pác, tus, porfesték, dextrin, fűrészpor),
100 x 54 cm.

T. Horváth Éva

Triptichon, (II., A tigris), 2005.,
kartonpapír, vegyes technika
(pác, tus, porfesték, dextrin, fűrészpor),
100 x 54 cm.

T. Horváth Éva

Triptichon, (III., Meredély), 2005.,
kartonpapír, vegyes technika
(pác, tus, porfesték, dextrin, fűrészpor),
100 x 54 cm.

T. Horváth Éva

Szántás, 2005.,
kartonpapír, vegyes technika
(pác, tus, porfesték, fűrészpor),
90 x 54 cm.
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Mind elmentek, 2015.,
papírtekercs, vegyes technika
(toll, akril, kréta, kollázs),
230 x 50 cm.

Részlet

T. Horváth Éva

Nyújtózkodók, 2015.,
papírtekercs, vegyes technika,
(toll, akril, ceruza, kréta, kollázs),
280 x 50 cm.

Részlet

T. Horváth Éva

Képregény, 2015.
organza és papírtekercs, vegyes technika
(gyűrt papír, ceruza, toll, tempera, dextrin, kréta), 158 x 50
cm.

Részlet
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Fázós angyal, 2015.,
organza és papírtekercs, vegyes technika
(tempera, toll, kréta, kollázs),
153 x 50 cm.

Részlet

T. Horváth Éva

Eltűnőben, 2015.,
papír és organza, vegyes technika
(akril, porfesték, dextrin, kréta, gipsz, kollázs),
150 x 50 cm.

Részlet

Alföldi László
Képzőművész

Kora gyerekkorom óta a festői pályára készültem, de ennek ellenére igen hosszúra
nyúltak a rajzi tanuló éveim. Apám korai halála miatt a család anyagi helyzete nem tette
lehetővé, hogy az általános iskola elvégzése után a képzőművészeti gimnáziumban
folytassam tanulmányaimat. Így lettem kertész. A rajzolást és a festést azonban nem
hagytam abba, mert Fischer Ernő festőművész irányítása mellett először az angyalföldi
József Attila Művelődési Ház rajzszakkörében, később pedig a Budapesti Pedagógus
Képzőművész Stúdióban szereztem meg a művészpályához szükséges szakmai ismereteket. A majd négy évtizedes tanuló időszakot követően, csak ötvenéves korom után
szántam rá magam, hogy nagyobb nyilvánosság előtt is bemutassam műveimet. Azóta
tizenhét önálló kiállításom volt, és több mint ötven nemzetközi, országos és budapesti
csoportos tárlaton szerepeltek alkotásaim. Az utóbbi években mesterem, Fischer Ernő
születésének centenáriumi évfordulója alkalmából az életművének feldolgozásával, és a
Budaörsi Műhelyhez kötődő pályatársaim munkásságának megismertetésével is foglalkozom. Ezzel kapcsolatban több írásomat publikáltam.
Egyéni kiállítások
2000.

2001.

2002.
2003.

2004.
2005.
2006.
2007.
2012.
2013.
2015.

Zichy major, Budaörs
Jazz-Galéria, Budafok
Városháza, Szentendre
Artus galéria, Budapest (T. Horváth Évával)
Aulart Iskola- Galéria, Budapest
Hricsovinyi Galéria, Budapest
Francia Intézet, Budapest
Újlipótvárosi Klub-galéria, Budapest
Nyírő Galéria, Budapest
Nyitott Műhely, Budapest
Könyvtár Galéria, Budaörs
Mercure Museum Galéria, Budapest
Újlipótvárosi Klub-galéria, Budapest
Boltíves Galéria, Budapest
Könyvtár Galéria, Budaörs
Tanszéki Galéria Fischer Termében, Szeged
Könyvtár Galéria, Budaörs

Alföldi László

Pompeji vázlatok I. (Fal előtt), 2007.
papír, vegyes technika (paratípia és kollázs),
35 x 69 cm.

Alföldi László

Pompeji vázlatok II. (Füstös ház), 2010.
papír, vegyes technika (paratípia és kollázs),
16 x 47 cm.

Alföldi László

Pompeji vázlatok III. (Labirintus), 2014.
papír, vegyes technika (paratípia és kollázs),
17 x 47 cm.

Alföldi László

Pompeji vázlatok IV. (Pompeji ma), 2009.
papír, vegyes technika (paratípia és kollázs),
18 x 61 cm.

Alföldi László

Pompeji vázlatok V. („Kék tükrök háza”), 2012.
papír, vegyes technika (paratípia és kollázs),
18 x 69 cm.

Alföldi László

Pompeji vázlatok VI. (Újév napján), 2012.
papír, vegyes technika (paratípia és kollázs),
19 x 60 cm.

Alföldi László

Pompeji vázlatok VII. (Kint és bent), 2011.
papír, vegyes technika (paratípia és kollázs),
19 x 49 cm.

Alföldi László

Pompeji vázlatok VIII. Két ház között), 2012.
papír, vegyes technika (paratípia és kollázs),
24 x 55 cm.

Alföldi László

Pompeji vázlatok IX. (Most még néma), 2012.
papír, vegyes technika (paratípia és kollázs),
31 x 86 cm.
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