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Új művek a galériában

Varga Imre: Dávid

A

magyar szobrászat egyik legkiemelkedőbb életművét
felmutató Varga Imre, nyolcvanötödik életévéhez közeledve is képes még új művészeti ötleteket kitalálni, új szobrokat alkotni. A tradicionális témát feldolgozó Dávid szobra
egyszerre klasszikus és mai alkotás. Klasszikus a stílusbeli
tisztaság, a nagyon magas szintű szobrászi megmunkálás
értelmében. Mai, modern az egyes részletek kidolgozása
és az alak beállítása tekintetében. A fiatalember egyszerre
laza és magabiztos habitusával egy mai, hétköznapi figura
is lehetne. Kerüli az idealizálást, a monumentalitást és a heroizmust. Kiemelkedő szerepet
tettével nyer. Bátorság, határozottság és vállalkozó kedv kell ahhoz, hogy legyőzze a nála
sokkal nagyobb, puszta, nyers erőt megtestesítő Góliátot. Intellektuális figyelem is jellemzi
a szobrot. A mester ügyelt arra, hogy Dávid megfeleljen eredeti, biblia szerinti életkorának.
Varga Imre, mint már sok más szoboralakja esetében, példát szeretne állítani. Államférfiúi,
művészei és írói, mind kitüntetett figurák. Nagyságok, akik egész személyiségükkel tűnnek
ki. A cselekedetek főleg bizonyos különleges alkalmakkor értékelődnek fel. Ilyen volt az
1956-os forradalom is, amelynek emléket szeretne állítani ez a szobor. Így forr össze egymással a történelmi esemény rangja, a benne résztvevő emberek tettei és a bibliai történet
hagyományának mai feldolgozása. Ahogy Varga Imre egész életműve mutatja, van olyan
mesterünk, aki a művészeti kvalitás magas színvonalát éri el. A szobrász köztéri munkái jól ismertek
itthon és külföldön egyaránt. Találkozunk velünk,
látjuk azokat szinte minden nap a városok kitüntetett helyein. Azonban még jobban ismerhetnénk
a művész személyét, gyakrabban kellene tudnunk
összekötni egymással az alkotásokat. Jobban kellene ismernünk kisplasztikai alkotásait is, amelyek
ugyanazt a műélvezeti élményt képesek adni, mint
monumentális társaik. Magas fokú szellemi tartalmuk mellett, a maguk körül kialakított terek díszei
képesek lenni, mellőzve mindenfajta öncélú dekorativitást. Mindezeknek egyik nagyon szép példája
a most galériánkban bemutatott Dávid szobor.
A művészről további információkat honlapunkon olvashat.

