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P

a műhely oldalakat 
támogatja:

Szívfolyó II. címet adta Székelyudvarhel-
yen látható tárlatának Palkó Tibor 

festőművész. A Művelődési Ház koncert-
termében kiállított munkákat augusztus 

16-ig láthatja a nagyérdemű. Az alábbiaknak 
Vécsi Nagy Zoltán művészettörténésznek 

a tárlat augusztus 4-i megnyitóján 
elhangzott méltatása olvasható.

Palkó Tibor, 
a lélekrajzoló

alkó Tibor emberként és művészként is élő cá-
folata minden erdélyi, székely fanyalgásnak, 
negatív elfogultságból eredő tapasztalatnak, 
ami manapság a magyarországiak irányába – le-

gyünk őszinték: nálunk nem ritkán és persze gyakran nem is 
véletlenül, de – megnyilvánul. Tibor nem fennhéjázó, nem 
felületes, nem puhány, nem távolságtartó, és most nem so-
rolom fel azt a töménytelen negatív jelzőt, amit rá szoktunk 
aggatni anyaországi testvéreinkre, nemzettársainkra. Képei 
nem divatmajmolók, lelkileg sem súlytalanok, nem eleve sza-
lonokba, irodákba készülően könnyedén elegánsak és nem 
is nyugat-európai trendek után kapaszkodóan talajtalanok, 
a hétköznapi gondok sarát pedig nem elvont világfájdalmas, 
szociológiailag tudományosan meghatározott aggodalmakra 
váltóak. 

Palkó Tibort, mint ahogy ezt egy öt évvel ezelőtti buda-
pesti kiállításán is elmondhattam, az ötvenes évek végén szü-
letett művésznemzedék egyik legjelentősebb magyar alkotó-
jának tartom. Most és itt kiállított anyaga is ebben a meggyő-
ződésemben erősít meg.

Hellyel-közzel végigkövettem, miként jutott el Palkó az 
új-expresszív formanyelven megszólaló korai munkáitól, a 
gátlástalanságig feszített radikális szürrealizmusának alkotói 
erélyességétől, a nyolcvanas években az atavisztikus világlel-
ket kereső varrógép-rajzaiig, és többek között libatollal, zsír-
ral vagy szalmával töltött, fóliával borított kultikus töltetű 
„táblaképek” készítéséig.

Majd innen római élményeinek hatására – a vallás és er-
kölcs, halál és szexualitás, tradíció és posztmodernség ütközte-
téséből felszikrázó –, a mitológiai és a keresztény hagyomány 
toposzait felvillantó, és ehhez illően a klasszikus anyagokat 
és műfajokat elfogódottan kezelő munkáihoz. Talán akkor 
és ott nyerte el alkotói pályájának mindenféle szilaj kalan-
dozásokkal szabdalt szakaszait egybefűző, kivételes alkotói 
biztonságot közvetítő ceruzavonala a Palkó Tibor-i sajátos 
lélekrajzoló minőségét. Remekbe szabottsága – minden tör-
téneti meghatározottságával együtt, amellyel jócskán fel van 
vértezve, stílustörténeti értelemben leginkább és legegysze-
rűbben kortársnak mondható.

A festészet és az egyedi grafika újraéledéséhez – így a 
palkói életmű további alakulásához is – kedvező fordu-
latot kínált a közelmúltban az a vizuális műfajokat veszé-
lyeztető válság, amelyet a digitális kép, a videohasználat 
mértéktelensége okozott, s amelyhez nagyban hozzájárult 
a transzavantgárdhoz köthető efemer műfajoknak mint az 
installációnak és a performansznak a visszaszorulása is. Min-
denképpen számolnunk kell azzal a ténnyel is, hogy a kortárs 
művészeti jelenségek alakításában egyre nagyobb befolyást 
szerző műkereskedelem és közgyűjteményezés, amely az efe-

mer műfajokkal nehezen boldogul, előhívójává, katalizátorá-
vá vált a hagyományos táblaképek, a festmények iránt meg-
nyilvánuló fokozott érdeklődésnek. Mindezek következmé-
nyeként az ezredfordulón induló művésznemzedék számos 
képviselője elfordult a többnyire elméleti alapozású transz-, 
neo- és poszt-mozgalmaktól, ifjonti lelkesedéssel és romanti-
kával, a valamikor használt eszközök és témák felfedezésének 
örömével kezdett bele a festészet avantgárd előtti értékeinek 
felelevenítésébe és továbbvitelébe. Palkó Tibor is ekkor ért el 

művészi karrierjének ahhoz a szakaszához, amikor már nem 
a lázadás, a magát megmutatni akaró művészi én, hanem az 
életre és művészetre egyaránt vonatkoztatható – sajátos mi-
nőség vált meghatározóvá alkotói értékrendjében.

A valamikori ösztönkiélésekben tomboló művész számtalan 
trouvaille-ban dúskáló formanyelvét fokozatosan felváltotta egy 
tudatos építkezésben kiteljesedő, de azért még mindig különféle 
festői eszközökben vérbő, különös és sajátos képi világ. 

folytatás a 9. oldalon

Palkó Tibor: Meglestem táncát


