
Hajdúszoboszló 
MUSÉE D'ART MODERNÉ



A címlapon: Őstalaj I. 
J. K. gyűjteménye

A kiadvány támogatója: Dr. Berenyi Péter 
A fotókat készítette: Sári Antal



Rácz György
képzőművész kiállítása

Nemzetközi Modem Múzeum 
Hajdúszoboszló



Mindennek van előzménye, története, kiinduló 

pontja. Rácz György művészete akár ötvözetnek is 

tekinthető, mely egyben festészet és szobrászat 

(relief). Ezek a művek egyszerre hordozzák 

m ag u k b an  a f e s tő is é g e t  és a p la sz tik u s  

megfogalmazást (térélményt). Gazdag felületen, 

melyen a szín dominál, első látásra egyértemüen 

elvont, absztrakt, korszerű mű.

Minden művész a tanulmányait hagyományosan 

rajzolással, ábrázolással kezdi, nem kivétel ezalól 

Rácz György sem. A reális ábrázolás után érintő

legesen posztim presszionista, majd az exp

resszionista formákban találta meg saját lelki világát, 

a benne lévő belső tartalmat, mely egyben megérzés 

is volt, előre vetítette azt a drámát, melynek ma is 

szenvedő alanya.

A hetvenes években vonzotta az Alföld misztikus, 

alig rögzíthető szépsége, drámája, a Hortobágyra járt 

festeni, ott csodálkozott rá egy ismétlődő, örök 

jelenségre, nevezetesen arra, hogy eső után a szikes 

talaj, amely száradni kezd, szinte szemmel láthatóan 

repedezik, majd jelentősen mély, szakadozott földdé 

válik. Nemcsak a látvány vonzotta, hanem a dráma, 

az örök dráma, mely tudatosodott emberi és művészi 

énjében, most már ezt a drámát akarta tükrözni, mely 

az ember és környezetének örök nagy témálya. 

Megtalálta a témát, a „nagy témát", mely meg

határozója műveinek, mely egyénivé tette, eltérővé a 

többi művész munkájától.

Érezte, hogy a repedezett földet nem lefesteni kell, 

hanem megfesteni, de hagyományos eszközzel, pl. 

olaj festékkel ezt a mélységet nem lehet láthatóvá 

tenni. A látszatkeltés igényén már túl volt, a mű 

filozófíkusabb legyen, a néző érzékelje az időt 

(negyedik dimenzió), folyamatosság és foly

tathatóság legyen számára, hogy fokozni tudja a 

hatást.

Kezdetben lefotózta, hogy magával vihesse a 

műtermébe a témát, de a fotón csak a látvány került 

az emlékanyagba, míg végül ásóval kiemelt és 

hazavitt néhány földdarabot. Ez már maga a valóság 

volt, ekkor, kellett keresnie olyan technikát, mely 

alkalmas az ő saját énjének kifejezésére. Évekig tartó 

technikai kísérletezés következett. Végül talált olyan 

a n y ag o t, m ely  k é p lék en y  a n y ag h a lm azzá  

formálható, levegőn megszilárdul, de nem túl 

gyorsan, és ha szükséges, újabb réteggel folytatható 

és fokozható, majd színekkel festőivé, esztétikussá 

varázsolható.

Alapvetően fontos, hogy létrejött egy anyaghalmaz, 

melynek anyagi valósága van, hordozza magában a 

te rm észe ti é lm ény t, de te lítő d ik  szellem i 

tartalommal, érzékelhatő a változás folyamata (az 

idő).

A fenti problémával rokon az „Art Brütte", pl. Jean 

Dubuffe (francia), Anton Tapies (spanyol), stb., akik 

az időt, elmúlást tekintették témáiknak (régi falak 

repedései, színváltozásai, stb.). Egyik szándékuk 

beépíteni a múltat a jelenbe, melynek filozófiai 

tartalma is van.

Rácz György reliefképeibe beépített különböző 

anyagoknak (pl. fa, fém, textil, stb.) nemcsak 

esztétikai, vagy múltat idéző szerepük van, rögzítő 

szerkezeti funkcióval is rendelkeznek.

Kezdetben, évtizedekkel régebben másságukkal, 

újszerűségükkel lepte meg még a szakmabelieket is, 

legtöbb esetben kizsűrizték, buta megjegyzéseket 

tettek, de ma már elfogadott a művészete, tagja a 

Képzőművészeti Alapnak és a Képzőművészeti 

Szövetségnek, díjakat kap elismerésül, meghívják 

országos tárlatokra, művei szerepelnek hazai és 

külföldi gyűjteményekben, múzeumokban.

JOSEPH KADAR


