
dott volt ez a művészet törté-
netén végigívelő téma, mely 
elsősorban festészeti műfajként 
virágzott, de minden korban, 

mindenhol megvolt a sajátos helye – ha más 
nem, a technikai tudás elsajátításának folya-
matában játszott alapvető szerepet. Elenged-
hetetlen ujjgyakorlat, tananyag a képzőművé-
szet iskoláiban. De hogy témaként mit jelent, 
mit jelenthet ma a csendélet, arra igen eltérő 
megfogalmazásokat találhatunk. Vannak-e ma 
errefelé igazán jó csendéletek, melyek egy mai 
csendélet tárgyai? Túl azon, hogy technikai-
lag rendben van, képes-e egy művész ma újat 
hozni ebben a témában, általa/róla véleményt 
formálni, élő és aktuális gondolatokat megfo-
galmazni? Hogyan viszonyul egy mai alkotó 

ehhez a témához? Elsősorban ezekre a kérdé-
sekre keresett válaszokat a Projekt 4.

A pályázási idő rövidségének ellenére igen 
szép számban érkeztek alkotások Erdély kü-
lönböző városaiból. És elmondható, hogy nem 
a festészet dominál, és nem is grafika. Sok a kí-
sérleti műfajban létrejött alkotás, és igen szép 
számban akadnak térbeli munkák is – szob-
rok, installációk. Úgy tűnik, bár volt kötöttség, 
elég laza volt ahhoz, hogy a különféle alkotók 
megtalálják a helyüket ebben, és inspirálónak 
érezzék e tartalmi meghatározottságot. 

A témának köszönhetően ugyanakkor e 
negyedik éve jelenkező Projekt kezdeménye-
zésnek is  sikerült kicsit megújulnia, irányt vál-
tania. Ezúttal kissé sikerült háttérbe szorulni a 
seregszemle-jellegnek, a csendélet javára. 

A Kulturális és Örökségvédelmi Minisz-
térium, valamint Hargita Megye Tanácsa által 
támogatott Projekt 4-re beérkező közel 70 al-
kotást az Opriş Cristian-Aurel, Jánosi Antal és 
Siklódi Zsolt képzőművészek alkotta szakmai 
zsűri bírálta el. 

Döntésük eredményeként a következő 
szerzők munkái szerepelnek a kiállításon: 
András Benkő Eszter, Biró Zsuzsanna, Bors 
Eszter, Erőss Csongor, Fazakas János László 
(jana), Fülöp József, György Attila-Sándor 
(Sankó Gyatsa), János Erika, László Hajnalka, 
Nagy Melinda, Szász Borbála, Veress Imola és 
Vitos Hajnal Csíkszeredából, Berze Imre, Ge-

réb Krisztina, Lakatos László és Tar Loránd 
Székelyudvarhelyről, Gál Beáta, Koncsag Ádám 
és Orosz Annabella Gyegyószentmiklósról, 
Daczó Enikő Sepsiszentgyörgyről, Madaras 
Péter Zalánból, Máthé Edit Nyárádremetéről, 
valamint Căbuz Andrea, Căbuz Annamária, 
Makkai István és Szakács Ágnes Marosvásár-
helyről. A csendélet témájában legjobbnak 
ítélt alkotók szerzői alkotótáborokban vehet-

nek részt a Gyergyószárhegyi Művészeti és 
Kulturális Központ jóvoltából. Egy szerző egy 
hónapon keresztül a Budapest Galéria ösztön-
díjasa lesz, illetve egy másik alkotó részt vehet a 
szárhegyi központ januári grafikai táborában. 

A díjátadással egybekötött megnyitóra 
október 21-én, pénteken 17 órától kerül sor 
a Silóban.

Túros Eszter
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A Siló – Kortárs Művészeti Központban tekinthető meg októ-
ber 10. és 30. között a negyedik Projekt kiállítás. Az Erdélyi 
Összművészeti Egyesület, Csík Terület Ifjúsági Tanácsa és a 
Projekt csoport által szervezett kiállításra ezúttal két kategó-
riában nevezhettek be a 18–35 év közötti pályázók. Továbbra 
is küldhettek alkotásokat szabad témában, de az idei vándor-
tárlat fő motívumát a csendélet jelentette. A csendélet mint 

téma, technikai, műfaji kötöttségek nélkül. 

Fiatal képzőművészek 
tematikus tárlata

ekete-fehér fotóink majdnem fele bulijainkon 
készült, mert nemcsak a névnapok, a születés-
napok, a farsang vagy szilveszter teltek nálunk 
bővített körben, elég volt szombat délben kör-

betelefonálni barátainkat, szólni az alattunk, felettünk lakó 
szomszédoknak, és a három szoba, konyha este megtelt 
nyüzsgéssel. Szerettük, ha a mulatság nálunk volt, mert mi 
nem féltettük a diófa berendezést, stílbútorokat, amelyek 
nem voltak, a perzsákat, amiket nem örököltünk, s a drága 
porcelánokat, kristályokat, amiket nem vásároltunk. Azért is 
szerettük, ha a mulatság nálunk van, mert akkor a nappali-
ban nem volt kihúzott, hosszú terített asztal, hagyományos 
vacsora kipirult, hullafáradt felszolgáló háziasszonnyal, nem 
szorultunk a múlt századi „vendégszeretet” sokat evő-ivó, 
erőszakosan kínálgató kalodájába, ahonnan a feszengő meg-
hívott csak akkor tudott kitörni, ha a mosdót kereste, vagy ha 
kiosont az előszobába cuccaiért, és már felöltözve búcsúzott.

Ma is azt szeretjük, ha egy buli a vidámságról, szellemiek-
ről, szellemességről, zenéről, táncról szól, ahol több generá-
ció is megtalálja a közös nevezőt, ahol ajtón kívülre zárják a 
mindenféle eredetű frusztráltságokat, rossz kedvet, politikát, 
hangoskodást, virtuskodást, magyarkodást, ahol legalább pár 
órára fütyülnek az egyre nagyobb elégedetlenségre.

Huszonöt-harminc fős társaságunkban az évek során ki-
alakult egy olyan meleg, testvéri viszony, ami a forradalomig 
megkönnyítette az egyre aggasztóbb és fájdalmasabb politi-
kai-gazdasági nyomást, magánéletünk kudarcait, sorsalakító 
döntéseit. A legfájdalmasabb ezek közül társaságunk több 
mint felének kiszökése, illetve hivatalos kitelepedése volt. A 
barátság ezeket a „kivégzéseket” is túlélte, csak az utóbbi tíz 
év vadkapitalizmusa és politikai, ideológiai csatasorokba való 
állása tudta elsorvasztani.

De nem erről szeretnék most mesélni, hanem arról, amit 
a fényképeken látok. A legtöbb a konyhában készült, ahol 
állva is jókat lehetett enni és dumálni. Hétfő reggeli vidám 
szemeimen mindig látszott az áttáncolt szombat éjszaka, így 
az iskolában sokszor tették fel némelyek nekem a besavanyo-
dott, enyhén szemrehányó kérdést: „Megint buliztatok? Hát 
mit tudsz asztalra tenni?” Merthogy nem lehetett disznóhúst 
kapni, tehát nem lehetett sem flekkent, sem rántott húst kí-
nálni „pityókapürével”!

A svédasztalra azt tettem, amit barátaink hoztak: a sok 
ötletes hidegtálacska adta meg a konyha különleges va-
rázsát. Férjem kíváló kocsonyát főzött disznó-adidasból, 
amit nem küldtek exportra, az is itthon maradt, akárcsak 
a marha nyelve és belső szervei, amiből én szintén olcsó 
és kíváló falatokat alkottam. Mindenki azt és akkor evett és 
mosogatta el tányérját, evőeszközeit, amikor neki jólesett, 
mindenki azt csinált, ami jólesett, egyik szobában táncolt, 
másikban sakkozott, römizett, biliárdozott a gyerekek já-
tékszerén, a harmadikban vicceket mesélt vagy csak medi-
tált, az erkélyen csillagokat bámult, vagy talán éppen kisírta 
magát a fürdőszobában.

Ha úgy is tettünk, mintha ezek a boldog együttlétek nem 
a rémült nyolcvanas években lettek volna, Párt elvtárs nem 
késlekedett ezt eszünkbe juttatni – például, amikor éjfélkor 
elvették e villanyt! Amitől végül is romantikusabbak lettek a 
táncok, mert telepes rádió szolgáltatta a zenét, és petróleum-
lámpa a sejtelmes fényt. Az egyik legvidámabb bulink akkor 
volt, amikor éjfél után valamikor a vizet is elvették. De-
cember volt, szakadt kint a hó, vendégeink azzal viccelődtek, 
hogy nem tudnak majd hazamenni, s mind nálunk alsza-
nak a padlón. Valamelyik pasasnak eszébe jutott, hogy jó volt 
a gesztenyepürés, fagylaltos desszert, de egy ízes palacsinta 
nagymama módra, az lenne az igazi! Rögtön akadt jelent-
kező palacsintasütésre, csak éppen tej nem volt hozzá. Hol 
van tej, kinek van teje sorállás nélkül, ha nem a tejiparban 
dolgozó barátunknál, aki közel lakott hozzánk?! A nejét 
férjem kísérte el a nagy-nagy hóban, amelyet nehézgé-
pekkel már takarítottak a köztisztaságiak, s akik nagyot 
néztek, mikor tíz percen belül a hajnali páros másodszor 
is elhaladt mellettük. Soha ilyen kivételes palacsintát nem 
ettünk, csúszott rá minden ital, el is fogyott hamar, mire 
egyszer csak elvették a vizet is.

Mikor már a vécétartályból is elfogyott a víz – amiből teát 
főztünk –, ezúttal a tejiparos kísérte hazáig a nejét borvízért 
és ugyanazok a hótakarító dolgozók néztek nagyot, hogy a 
csaj már másodszor térül negyed órán belül, most egy másik 
alakkal. Percekig azon szórakoztunk, mi járhatott a hókotrók 
fejében, hogyan kommentálhatták a látottakat. Az ásványvíz 
jól jött, mert addigra az egyik nagy gigájú már leitta a vizet a 
krizantémről, amit névnapomra hozott. Sajátos ízét az illető 
napokig érezte a szájában. Bökkentőlének nevezi és ekként 
emlegeti már több mint két évtizede, ha néha találkozunk és 
a kocsonyás „aranykori” bulikra emlékezünk.

Svédasztal 
és disznó-adidas
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László Hajnalka: Adaptáció Gabrielle d’Estrées 
és nővére a fürdőben című munkája nyomán
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