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Fényt hozzon... V.*

Megnyitó: 2016. szeptember 8., csütörtök, 18 óra
Megnyitja: Novotny Tihamér művészettörténész

Előadás: P. Kercza Asztrik (OFM) ferences szerzetes
Az előadás címe: Az irgalmasság és az engesztelés kapcsolata
Az engesztelés ábrázolhatósága a képzőművészetben
Időpontja: 2016. szeptember 20., kedd, 17 óra

Kiállító művészek:
Asztalos Zsolt, installáció
Csáji Attila, digitális nyomat
Füleky Adrienn, digitális nyomat
Gajzágó Sándor, festmény
Gvardián Ferenc, szobor
Hager Ritta, gobelin
Horkay István, videó
Maczkó Erzsébet, fotógrafika
Péter Ágnes, digitális nyomat
Szöllőssy Enikő, digitális nyomat

*Benedictus (részlet) Lk 1,79

Kiállítás az Ars Sacra Fesztivál rendezvényéhez kapcsolódóanAz Ars Sacra Fesztiválhoz kapcsolódó előző kiállítások a Vízivárosi Galériában 2012-2015

Fényt hozzon...I-IV* kiállítói:

AKNAY János • BALOGH Edit • BÁTAI Sándor • 
BOHUS Áron • BOHUS Zoltán • BOLDI • BUDAHÁZI 
Tibor • GANCZAUGH Miklós • HAGER Ritta • 
JOVIÁN György • KATONA Katalin • KÁRPÁTI Tamás 
• KECSKÉS Ágnes • KELECSÉNYI Csilla • KELEMEN 
Kata • KOROKNAI Zsolt • KOVÁCS-GOMBOS Gábor 
• LÁSZLÓ Dániel • LOVAS Ilona • LOVÁSZ Erzsébet 
• †LUGOSSY Mária • MÁTRAI Erik • PIRK László • 
RAINER Péter • STEFANOVITS Péter • SZEMADÁM 
György • SZÖLLŐSSY Enikő • TÓTH Csaba

Az Ars Sacra Fesztiválhoz kapcsolódó kiállításokat Novotny 
Tihamér művészettörténész nyitotta meg.
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„»Az Ars Sacra Alapítvány hatodik éve szervezi meg a Templomok 
Éjszakáját és a Szakrális Művészetek Hetét. A két eseménysorozat közös új 
neve Ars Sacra Fesztivál. A Hit évére készülve a Szent Művészet ünnepével 
a Hit kapuját szeretnénk mind szélesebbre tárni. A Szent Művészet meghív 
minket a nagy kalandra, hogy eljussunk a Szent birodalmába« – olvashatjuk a 
Fidelio című műsorújság ingyenes különszámában (Beköszöntő, 2012/24.). 
A Vízivárosi Galéria Ars Sacra hívószavú kiállítása tehát (Budapest, 2012. 
szeptember 6 – október 4.) ennek az összművészeti nagyeseménynek a 
részeként értelmezendő kisesemény. Az itt kiállító művészek mindegyike 
hitvalló, hitkereső ember (…), ezek az alkotók, bár nem a kanonikusság 
értelmében vett liturgikus művészet, de a vallás, a transzcendencia 
által megérintett állapotban és ihletettséggel mintegy a szabad akaratuk 
kinyilvánításaként nyúlnak a legkülönfélébb témákhoz és médiumokhoz 
a teremtés, az önkifejezés, a feltárulkozás, a véleményformáló közlés és 
állásfoglalás tekintetében és érdekében.
Kétségtelen, hogy a hittel eltelt, vallásos áhítatból és elkötelezettségből, 
a transzcendencia iránti érdeklődésből kegyelmi állapotban születő és 
mondhatni filozofáló tartalmú, érzelmes és/vagy bölcseleti jellegű kortársi 
művészetnek újabb és egyre bátrabb, nyíltabb reneszánszát tapasztalhatjuk 

az utóbbi évtizedekben. Ennek a jelenségnek természetesen nagyon sok 
oka és összetevője lehet…” (Novotny Tihamér: Ars Sacra – Három 
kiállítás kapcsán, Kortárs, 2013/01. 40–42.)

„Roppant érdekes kiállítás ez, ahol minden mindennel összefügg. Ezért az 
ember úgy érzi magát elemző vizsgálódásai közben, mint amikor egy kör 
ívén gyalogol előre és hátra, oda és vissza, de közben állandóan befelé, 
a kör középpontja felé néz, vagyis annak lappangó, mégis nyilvánvaló 
helyét keresi-kutatja, sőt – a művek lényegi mondanivalója szerint –, ezt 
a középpontot újra és újra azonosítva meg is találja. De mi lenne ennek a 
középpontnak a neve? – kérdezhetnénk. A rejtőzködő, a láthatatlan Isten 
– szólal meg bennünk a válasz. (…) Tudniillik az itt kiállító művészek a hit 
dolgában, a vallás kérdésében és Isten viszonylatrendszerében egyenként 
önmaguk őszinte megfogalmazói és kifejezői, ám óhatatlanul egymás 
láncszemei is a képi behelyettesítések, megszemélyesítések, hasonlatok és 
elgondolások változatos erdejében, a szentségesség jegyében és nevében. 
Másképpen fogalmazva: ezek a művek nem perlekednek egymással, hanem 
önmagukba néznek. Nem akarják a másikat se megtagadni, se negligálni, se 
meghaladni, se legyőzni, se megsemmisíteni, hiszen akkor önmaguk létét, Maczkó Erzsébet: Égi-fény 4., 2012, fotógrafika, 60×180 cm
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értelmét, indokoltságát és hivatását kérdőjeleznék meg…” (Novotny 
Tihamér: Ars Sacra – A „Fényt hozzon… III.” című kiállításról, 
Kortárs, 2015/01. 47–48.)

„Azt mondja a hagyomány, hogy bennünk: kódolt hiányérzetként 
lakik az Isten. Az agysejtjeinkbe programozva, szívünk ritmusába 
ültetve, álmaink titokvilágából felderengve, lélektudatunk kapszuláiba 
rejtve, lélekformáink dúcaiba öltöztetve, jelképeink motivációiból 
figyelmeztetve, a „miért vagyunk a világon” mindenkit elérő, soha 
le nem tagadható kérdésébe foglalva, boldogságkereséseink 
mindent átkarolni igyekvő mozdulatai által mérve, barátságaink 
vérszerződéseibe zárva, szerelemérzéseink égvízébe oldva, 
ragaszkodásaink dogmáihoz kötve, a szépségről alkotott fogalmainkba 
oltva, az emberi durvaságok, gonoszságok és fájdalmak elől menekülve 
csírázódik bennünk az öröklét Istenének zsigeri szellemmagja. És 
ez a szellemmag: az isteni rész mibennünk; a visszavonhatatlan 
eszközlehetőség önnön színeváltozásunk beteljesítésére…”
(Novotny Tihamér: Ars Sacra – „Fényt hozzon…IV.” – Vízivárosi 
Galéria…, Kortárs, 2016/01. 74–75.) A
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Hager Ritta: Evezz a mélyre, 2015, gobelin 
(gyapjú, len, juta) 120×90 cm

Gvárdián Ferenc: Ótestamentumi Szentháromság (Andrej Rubljov), 2014, 
terrakotta, samott, 198×190×95 cm

Gajzágó Ferenc: Jézus színeváltozása, 
2010, olaj, vászon, 35×28 cm
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Horkay István: A kenyértörés, 2015, videó, 2:11 min.Csáji Attila: Visszatérnek a sejtkristályok, 2009, lézer-szuper pozíció, 60×80 cm Enyedi Zsuzsanna: Vacsora után 1., 2015, c-print, 70×100 cm Szöllőssy Enikő: Fénytánc 3. (részlet), 2015, videó, 02:00 min.


