
ajor Barna sokoldalú művész. Képei sokfé lék. Ta-
lálunk közöttük realisztikusat, expresszívet, 
posztimpresszionista jellegűt, absztraktot, 
szürreálisba hajlót, lírait és drámait, nagyvo-

nalúan megoldottat és aprólékosan részletezőt, nagyon 
színeset és szinte-szinte csak egy színnel festettet, azaz 
monokromot, köztük sötéten komort és napfényesen 
élénket is. 

De egyvalami mégis közös festményein: hogy a 
kép esetleges illusztratív, elbeszélő jellegével szemben 
mindegyiknél a tiszta képi nyelv elsődlegessége kerül 
fölül. 

Ez alatt azt értem, hogy Major Barna festményei 
mellőzik a felesleges irodalmiasságot és fogalmiságot. 
Ezzel szemben hatásukat, a festészet sajátos eszközeivel, 
mindenekelőtt a képi elemek tudatos és ihletett elren-
dezésével, azaz a kompozíció mesteri alakításával, va-
lamint a színösszefüggések: úgymint a színösszhangok 
és a színkontrasztok hangulati összhatásának formálása 
révén fejtik ki. Továbbá e képek tulajdonképpen, a kü-
lönböző árnyalatok, a foltok változatos formái, egymás-
hoz viszonyított méretarányai, a vékonyabb vagy vasta-
gabb vonalak kifejezőereje, a finomabb vagy durvább, 
lendületesebb vagy simogatóbb kréta- és ecsetvonások 
nyelvén szólnak. Külön érdemes megfigyelni, hogy a 
művész milyen egyedi hatásokat ér el a különböző mi-
nőségű festékanyagok – a finom bársonyos pasztell, az 
áttetsző képlékeny akvarell, a konzisztensebb formában, 
azaz vastagon is használt, de könnyed áttetszőségében 
is felragyogtatott olajfestékrétegek – egyazon felülete-
ken való ütköztetésével. Néhol az érzéki hatás fokozását 
spontán adódó megoldásokkal éri el, például homokot 
szór a festékbe, ezzel – ha közvetett módon is, de – ta-
pintási érzékünkre is hatva.

folytatás a 8. oldalon

a hargita népe heti kulturális melléklete

[Egy háromszéki Szárhegyen – 9. oldal] n [Borszék régi képeslapokon, avagy Fürdővárosi üdvözlet – 10. oldal]

Major Barna 1984-ben, Székelyudvarhelyen született, Farkaslakához kötődik. 
A fiatal művész eddig Székelyudvarhelyen, Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyör-
gyön mutatta be alkotásait egyéni kiállításon, október 17-én Csíkszeredában, 
a Megyeháza Galériában láthatja a csíkszeredai közönség. Munkáit jelenleg 
Farkaslakán lehet megtekinteni, a Szenes Napok alkalmával megnyílt tárlaton. 
A megnyitón a Major Magda által vezényelt farkaslaki női kar Kodály- és Bir-
talan-műveket adott elő, Major László pedig zongorán kísérte két tanítványát, 
Fancsali Ildikót és Pethő Krisztát – mindketten a székelyudvarhelyi Palló Imre 
Művészeti Szakközépiskola diákjai –, akik egy Purcell-művet szólaltattak meg 
oboán. Az alábbiakban Vécsi Nagy Zoltán, az erdélyi művészeti folyamatok 

jó ismerője elemzi a művész munkáit.

Feltáró, eltakaró kapukon keresztül

a műhely oldalakat 
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