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A Képpárok a 2017. évi Magyar Festészet Napja programsorozatának egyik kitüntetett 
eseménye. A két kép erősítheti, kiegészítheti egymást, mélyebben fejezhet ki egy-egy 
festői programot, ars poeticát. A Minikép a festő vizuális aforizmája, ez évben eldől, 
hogy az aforizma két képben miként festhető meg.
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Miniképek 2017, Képpárok

Mint ismeretes a Magyar Festészet Napja másfél évtizede szervező-
dött, s az a döntés született, hogy annak központi napja Szent Lukács 
napja legyen (október 18.), aki a festők védőszentje is volt. Az elkép-
zelés központjában az a meghatározó gondolat, hogy évente legyen 
legalább egy nap (illetve az e körüli napok), amelyen – hasonlóan 
más művészeti ágakhoz kapcsolódó napokhoz (Színházi Világnap, A 
Zene Világnapja, a Költészet napja stb.) – központba a kortárs magyar 
festészet kerül. Az évek alatt fokozatosan szaporodtak az e koncepció 
köré szerveződő művészi események, melyeknek azonban kezdetek-
től fogva állandóan szerves része és különleges szakmai csemegéje a 
Miniképek kiállítás, melyre – lassan emelkedő létszámban és az adott 
terek függvényében – évről-évre mintegy száz festő kap meghívást az-
zal, hogy az alkotóknak egy 20×20 cm méretű (vászon) képet kell ké-
szítenie. Az elképzelés kezdettől fogva az volt, hogy a kiállítás a lehető 
legszélesebb kitekintésben mutasson be művészi törekvéseket. Ennek 

jegyében minden generáció képviselteti magát, részt vesznek már dí-
jazott mesterek éppúgy, mint esetleg pályakezdő fiatalabb művészek, 
s gazdag a stílusok, felfogások tárháza. Sosem a stílus, hanem min-
dig a magas művészi minőség a meghatározó. A kiállítás az egységes 
méretek ellenére igen változatos, a formai, szemléletbeli és technikai 
sokféleség a szó szoros értelmében látványos eseménnyé teszi ezt az 
eseményt, melynek indulása óta Zöld Anikó festőművész a kurátora.
Az elmúlt években több kiállítóhely, galéria adott teret a Miniképek 
kiállításnak, s most, hogy két helyszínen rendezhető meg a 2017. évi 
kiállítás, nevezetesen a Vigadó Galériában és a Vizivárosi Galériában, 
a két fontos kiállítóhely által biztosított tér lehetőséget ad arra, hogy 
az eddigi koncepción kis módosítás történjék, az összetettebbé, izgal-
masabbá váljék. Így alakult ki az az elképzelés, hogy ezúttal minden 
résztvevőtől a kurátor két képet kér és a kiállítások Képpárok címmel 
lesznek megrendezve. A két kép festése összetettebb alkotói feladat, 
a két képnek lehetnek gondolati, stílusbeli, motívumbeli, kompozicio-
nális, színbeli, formai, technikai összefüggései vagy éppen – ez is egy 
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lehetőség – ellentétei. A két kép erősítheti, kiegészítheti egymást, mé-
lyebben fejezhet ki egy-egy festői programot, ars poeticát. A lényeg, hogy 
a két mű valamiféle kapcsolatban legyen egymással. Így jobban mani-
fesztálódik az alkotó gondolatisága, festői tudatosságának mértéke, igé-
nyessége. Az egységes méret egyébként a kiállítás formai egyensúlyának 
a lehetőségét adja meg.
Bár manapság talán inkább a nagyobb méretű képek divatját éljük, sokak, 
sokunk szerint a kisebb kép talán fokozott művészi nehézségek megoldá-
sát kívánja az alkotótól. Ez a kiállítás évről-évre elkerüli a rutin megoldá-
sokat, a monotóniát, s az idei koncepció megvalósítása előtérbe fogja ál-
lítani az önmegújítást, a képi dimenziók látványos sokféleségét. Korábban 
azt állítottuk, hogy a minikép a festő vizuális aforizmája. Ez évben eldől, 
hogy az aforizma két képben miként festhető meg. A Képpárok a 2017. évi 
Magyar Festészet Napja programsorozatának – már csak a két kiállító hely 
miatt is – egyik kitüntetett eseménye.  Feledy Balázs, Budapest, 2017.
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