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Pályakép

A képzőművész 1947. február 19-én született Battonyán; 1953–1961
Battonya, Román Általános Iskola; 1961–1965 Gyula, Nicolae Bălcescu Román
Gimnázium; 1965–1969 Szeged, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola: román-rajz
és művészettörténet szak; 1969–1971 Gyula, tanár, Román Általános Iskola és
Gimnázium; 1971–2000 szerkesztő a gyulai Foaia noastră című lapnál; 1980 Gyula,
Erkel Ferenc Múzeum, Vizuális Kollégium – avantgárd művészeti kiállítások szervezője;
1991 Gyula, a Noi című lap alapítója.
Mesterei: Vinkler László festőművész, Fajó János festőművész
Egyéni kiállítások: 1968 Szeged, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola; 1970
Battonya, Román Klub; 1972 Szeged, Újságíró Klub; 1974 Szeged, Bartók Béla
Művelődési Központ; 1975 Békéscsaba, Tízek Klubja; 1976 Gyula, Városi Könyvtár
Galériája; 1983 Szeged, Bartók Béla Művelődési Ház; 1984 Hódmezővásárhely,
Dél-alföldi művészek kiállítása; 1985 Szeged, Paletta Galéria; 1986 Eger,
Ifjúsági Ház; 1988 Gyula, Dürer Terem; 1990 Gyula, Művelődési Központ (Lóránt
Jánossal); 1990 Békésszentandrás (Lóránt Jánossal); 1991 Arad (Románia), Art
Galéria; 1992 Budapest, Román Kultúra Háza; 1993 Bukarest (Románia), Román
Külügyminisztérium aulája; Kolozsvár (Románia), Központi Egyetemi Könyvtár;
Nagyvárad (Románia), Körösvidéki Múzeum; 1994 Békéscsaba, Munkácsy Mihály
Múzeum; Zürich (Svájc), Basler&Hoffmann Galéria (Lóránt Jánossal); 1995 Brassó
(Románia), Művészeti Múzeum; Ditzingen (Németország), Művészeti Galéria; Szeged,
Bartók Béla Művelődési Ház; 1996 Gyula, Tourinform Kisgaléria; 1997 Budapest,
Ozirisz Könyvesház; Szeged, B Galéria; Budapest, Béke Szálló; Gyula, Kórház Galéria;
Gyula, Dürer Terem; 1998 Párizs (Franciaország), Román Kulturális Központ; 1999
Gyula, Gyulai Várszínház Kamaragalériája; 2002 Hannover (Németország), Művészeti
Galéria; 2003 Galdrop (Hollandia), Művészeti Galéria; Beszterce (Románia), Történelmi
és Szépművészeti Múzeum; 2004 Kolozsvár (Románia), Nemzeti Szépművészeti
Múzeum; Nagyvárad (Románia), Körösvidéki Múzeum; Velence (Olaszország), Román
Kulturális Központ; Róma (Olaszország), Román Akadémia; 2005 Mezőtúr, Városi
Galéria; Szeged, Bartók Béla Művelődési Központ; Budapest, Esély Galéria; 2007
Gyula, Dürer Terem; Nagyszeben (Románia), Brukenthal Múzeum; 2007 Szeged,
Román Kulturális Intézet; 2008 Szeged, Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Tanárképző Főiskolai Kar, Rajz és Művészettörténet Tanszék; 2010 Gyula, „4.kult_
istalo”; 2011 Békéscsaba, Jankay Gyűjtemény és Kortárs Galéria
Csoportos kiállítások: 1972 Makó, Művésztelep; 1973 Bácskatopolya,
Művésztelep; 1975 Budapest, Eötvös Galéria (Ruzsa Jánossal, Gortka Istvánnal és
Katona Lászlóval); 1983 Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, Játékkiállítás; 1985
Gyula, Dürer Terem (Ruzsa Jánossal, Gortka Istvánnal); Budapest, Bartók Galéria
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(Koszta Rozáliával, Székelyhídi Attilával);
1986 Nagybánya (Románia), Gyulai művészek
kiállítása; 1995 Esztergom, Balassa Bálint
Múzeum, II. Országos Pasztell Biennále; 1996
Arad (Románia), Kisplasztikai Biennále; XV.
Országos Akvarell Biennále, Eger, Tábornok Ház;
1997 Arad (Románia), Grafikai Biennále; Arad
(Románia), Téli Szalon; 1998 Nagybecskerek
(Szerbia); 2000 Nagyvárad (Románia), Körösvidéki
Múzeum (közösen: Kiss Adél, Nemes Aurélia,
Nyisztor János, Szántó Stella); 2005 Budapest,
Vizivárosi Galéria; 2006 Arad (Románia), Delta
Galéria; 2007 Arad (Románia), Grafikai Biennále;
2011 Arad (Románia), Festészeti Biennále; 2012
Gyula, Gyulai Várszínház Kamaragalériája; MAOE
kiállítása; Arad (Románia), Nemzetközi Kisgrafikai
Biennále
Közös kiállítások: 1970–2007 Békéscsaba,
Alföldi Tárlatok; 1975–1984 Budapest,
Józsefvárosi Galéria; 1982–2013 Szeged, Nyári
Tárlatok; 1990–2013 Békéstáji alkotók kiállításai;
1992–2012 Szeged, Táblaképfestészeti Biennálék;
2000–2013 A Magyar Festők Társasága csoportos
kiállításai
Díjak és kitüntetések: 2001 Békéscsaba,
XXXII. Alföldi Tárlat, Békéstáji Művészeti
Társaság díja; 2005 Kulturális Érdemrend Lovagi
Rangja (Románia); 2006 Magyar Köztársasági
Érdemrend Lovagkeresztje; ; 2006 Szeged, XI.
Táblaképfestészeti Biennále, Oktatási és Kulturális
Minisztérium díja; 2011 Gyula Város Kultúrájáért
kitüntetés; 2011 Budapest, Kisebbségekért Díj;
2011 Arad, Festészeti Biennále Különdíja
Tagság: Magyar Képzőművészek
és Iparművészek Szövetsége; Magyar
Alkotóművészek Országos Egyesülete; Magyar
Festők Társasága; Képzőművészek Nemzetközi
Társasága; UNESCO, Párizs (Franciaország);
Román Képzőművészek Szövetsége, aradi
tagozat – tiszteletbeli tag; Békéstáji Művészeti
Társaság
MŰVEI KÖZGYŰJTEMÉNYEKBEN: Erkel
Ferenc Múzeum, Gyula; Gyulavári Kastély, Gyula;
Körösvidéki Múzeum, Nagyvárad (Románia);
Munkácsy Mihály Múzeum, Békéscsaba

Biografie

Artistul s-a născut la 19 februarie 1947, în Bătania. 1953–1961 Bătania, Şcoala
generală română; 1961–1965 Gyula, Liceul românesc „Nicolae Bălcescu”; 1965–1969
Szeged, Institutul Pedagogic: română-desen şi istoria artei; 1969–1971 Gyula, Şcoala
românească şi Liceul românesc „Nicolae Bălcescu”, profesor de desen şi istoria artei;
1971–2000 Gyula, Foaia noastră (redactor şi tehnoredactor); 1980 Gyula, Muzeul
Erkel, Colegiul Vizual (conducător şi curator al expoziţiilor de avangardă); 1991 Gyula,
Fondator al Editurii „Noi”.
Maeştrii: Vinkler László pictor, Fajó János pictor.
Expoziţii personale: 1968 Szeged, Institutul Pedagogic; 1970 Bǎtania, Clubul
românesc; 1972 Szeged, Clubul ziariştilor; 1974 Szeged, Centrul Cultural Bartók Béla;
1975 Békéscsaba, Clubul celor zece; 1976 Gyula, Galeria Bibliotecii orăşeneşti; 1983
Szeged, Casa de Cultură Bartók Béla; 1984 Hódmezővásárhely, Expoziţia artiştilor
din „Dél-Alföld”; 1985 Szeged, Galeria Paletta; 1986 Eger, Casa Tineretului; 1988
Gyula, Sala Dürer; 1990 Békésszentandrás (împreună cu Lóránt János); 1991 Arad
(România), Galeria Art; 1992 Budapesta, Casa de Cultură a României; 1993 Bucureşti
(România), Aula Ministerului de Externe; Cluj-Napoca (România), Biblioteca Centrală
Universitară; Oradea (România), Muzeul Ţării Crişurilor; 1994 Békéscsaba, Muzeul
Munkácsy Mihály; Zürich (Elveţia), Galeria Bassler şi Hoffmann (împreună cu Lóránt
János); 1995 Braşov (România), Muzeul de Artă; Ditzingen (Germania), Galeria de
Artă; Szeged, Casa de Cultură „Bartók Béla”; 1996 Gyula, Galeria Tourinform; 1997
Budapesta, Casa literaturii „Ozirisz”; Szeged, Galeria B; Budapesta, Hotel Béke; Gyula,
Galeria Spitalului; Gyula, Sala Dürer; Gyula, Teatrul Cetăţii, Galeria de Artă; 1998
Paris (Franţa), Centrul Cultural Român; 2002 Hanovra (Germania), Galeria de Artă;
2003 Galdrop (Olanda), Galeria de Artă; Bistriţa-Năsăud (România), Muzeul de Istorie
şi Artă; 2004 Cluj-Napoca (România), Muzeul Naţional de Artă; Oradea (România),
Muzeul Ţării Crişurilor; Veneţia (Italia), Institutul Român de Cultură şi Cercetare
Umanistică; Roma (Italia), Academia Română; 2005 Mezőtúr, Galeria orăşenească;
Szeged, Centrul Cultural „Bartók Béla”; Budapesta, Galeria Esély; 2007 Gyula, Sala
Dürer; Szeged, Institutul Cultural Român; Sibiu (România), Muzeul Brukenthal; 2008
Szeged, Universitatea din Szeged, Institutul Pedagogic Juhász Gyula, Catedra de desen
şi istoria artelor; 2010 Gyula, „4.kult_istalo”; 2011 Békéscsaba, Galeria Jankay
Expoziţii de grup: 1972 Makó, Tabără de creaţie; 1973 Bácskatopolya, Tabără
de creaţie; 1975 Budapesta, Galeria Eötvös (împreună cu Ruzsa János, Gortka
István şi Katona László); 1983 Budapesta, Galeria Naţională, Expoziţie de jucării;
1985 Gyula, Sala Dürer (împreună cu Ruzsa János, Gortka István); Budapesta,
Galeria Bartók (împreună cu Koszta Rozália şi Székelyhídi Attila); 1986 Baia Mare
(România), Expoziţia artiştilor din Gyula; 1995 Esztergom, Bienala Pastel; 1996

Arad (România), Bienala de plastică mică; Eger,
Bienala „Aquarell”; Baia Mare (România), Tabără
de creaţie; 1997 Arad (România), Bienala de
grafică; Arad (România), Salonul de Iarnă; 1998
Zrenjanin (Serbia), Galeria modernă; 2000 Oradea
(România), Muzeul Ţării Crişurilor (împreunǎ
cu Szántó Stella, Nyisztor János, Kiss Adél,
Nemes Aurélia); 2005 Budapesta, Galeria din
Viziváros; 2006 Arad (România), Galeria Delta;
2007 Arad (România), Bienala de grafică; 2009
Arad (România), Bienala de pictură; 2011 Arad
(România), Bienala de pictură; 2012 Gyula, Teatrul
Cetǎţii, Expoziţia MAOE; 2012 Arad (România),
Bienala Internaţionalǎ de Grafică Micǎ
Saloane de Artă: 1970–2007 Békéscsaba,
Expoziţiile Aföldi Tárlat; 1975–1984 Budapesta,
Galeria din Józsefváros; 1982–2013 Szeged,
Salonul de Vară; 1990–2013 Expoziţiile creatorilor
din Judeţul Békés; 1992–2013 Szeged, Bienala de
picturǎ; 2000–2013 Expoziţiile Asociaţiei Pictorilor
din Ungaria
Premii şi DistincŢii: 2001 Alföldi Tárlat
Békéscsaba „Premiul Artiştilor Plastici din judeţul
Békés”; 2005 Ordinul „Meritul Cultural, Grad de
Cavaler” (România); 2006 Ordinul „Meritul Crucea
de Cavaler” (Ungaria); 2006 Marele Premiu al
Bienalei de Pictură din Szeged; 2011 „Premiul
Pentru Minorităţi”, Budapesta; 2011 Premiul
Special al Bienalei Internaţionale de pictură, Arad
Membru: Asociaţia Artiştilor Plastici din Ungaria;
Uniunea Artiştilor Plastici din Ungaria; Asociaţia
Pictorilor Maghiari din Ungaria; Asociaţia
Internaţională UNESCO a Artiştilor Plastici,
Paris, Franţa; Uniunea Artiştilor Plastici Filiala
Arad (România) – membru de onoare; Asociaţia
Artiştilor plastici din judeţul Békés
LucrĂri În colecŢii publice: Muzeul Erkel
Ferenc, Gyula; Castelul din Gyulavári, Gyula;
Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea (România); Muzeul
Munkácsy Mihály, Békéscsaba

biografie
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Cine este Ștefan Oroian? Ce fel de artist este Ștefan Oroian? Ce fel de
întrebări îşi pune Ștefan Oroian? Ce urmăreşte artistul prin arta sa? În acest
capitol sînt cuprinse scrieri ale colegilor artiști, istorici de artă și prieteni
despre opera lui Oroian.
Ki Oroján István? Milyen művész Oroján István? Milyen kérdések
foglalkoztatják Oroján Istvánt? Milyen törekvések megvalósításáért fárad
Oroján István? A könyvnek ezt a fejezetét Oroján István életművét tárgyaló
írások adják művésztársak, művészettörténészek és barátok tollából.
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Fábián László

Tandi Lajos
A háromszög szellemi illata
(...) Oroján István – bár Gyulán
él – nem ismeretlen a szegedi
közönség előtt. Itt végezte a
tanárképző főiskolát, Vinkler
László irányításával lett szemlélete nyitott és fogékony.
Első, városunkban rendezett
kiállítását is választott mestere nyitotta meg. Mostani bemutatkozása alkotói előrelépésről
tanúskodik,
nem
tagadja mestereit, a föntebb
felsorolt alkotókhoz baráti és
tanítványi szálak kötik. Oroján
eljutott oda, hogy tudja, egy
mértani forma a festményen
éppoly jelentős lehet, mint
egy emberi alak, hogy a tiszta
struktúra a rendteremtés eszköze, hogy a lebegő vonal
mozgásélményt, szándékot és
növekedést jelez, hogy az emberi érzékek és indulatok színekhez is kapcsolhatók, így a sárga például a
föld színe, ugyanakkor darabos, tolakodó és nyugtalan, hogy a kék égi szín, a tisztaság, a végtelenség és
a béke jelképe. Azzal is tisztában van, hogy „a háromszögnek is megvan a maga különleges szellemi illata”, s
hogy a precíz szerkezet, pontos színváltás, folt és vonal harmóniájának szentháromsága kiteljesítője lehet
művészetének. Áttört, fekete térplasztikái a pozitív
és negatív formák viszonylatait keresik. Vizi Endre
szabad vers jellegű kifüggesztett címmagyarázatának néhány sora így „Probléma, / hogy ne húzzunk még
egy vonalat / hogy ne húzzunk hosszabb vonalat / hogy
ne adjunk még egy színt / hogy találjuk meg a színt /
találjuk meg végre a színt.” Ilyen egyszerű ez! Művészet! Isten majdnem megérinti Ádám ujját. Hogy sokan idegenkednek az ilyenfajta művészettől?! Erre
csak az lehet a válasz: a vörös bor nem konkurenciája
a fehérnek, hanem egyfajta lehetősége a jó bornak.
(...) Tandi Lajos: A háromszög szellemi illata / részlet
(Délmagyarország, 1982.)

Az érzelem szerkezete

Vádak, vádaskodások, ha érték az elvont művészetet, nem kis mértékben abból fakadtak, amit az elvont művészek gyakorta dogmaképpen az absztrakcióról vallottak, hirdettek, és sokkal kevésbé
abból, ami magukból a művekből volt kiolvasható.
Mert – teszem föl – ugyanolyan hevességgel tiltakozott az ortodox geometrizmus mindenfajta beleérzés vagy asszociációs lehetőség ellen, ahogyan az
érzéketlenebbek vitatták az efféle művészet asszociációs bázisát, az érzelmi azonosulás eshetőségét.
Egyetlen jelentős konstruktivista alkotó volt, aki kifejezetten óhajtotta is, hogy a beleérzés esélye
megmaradjon, sőt, egyenesen erre építette föl képei logikáját. Mondrianról beszélek. És ugyancsak
egyetlen jelentős konstruktivista festő volt, aki pedig éppen az asszociáció lehetőségét firtatta:
Malevics. Természetesen ugyanakkor nem nehéz
észrevenni, hogy – akarva-akaratlan – a legnagyobbak sem tudták kivonni alkotói gesztusokból érzelmi lényegüket, s kézjegyeik éppen ezáltal váltak
félreismerhetetlenül (!) egyénivé, ismételhetetlenné. (Gondoljunk itt csak Kassákra, Rodcsenkóra vagy a lengyel Strzeminskire.)
Mármost e sorok írója mindenkor örömmel fedezi föl a mégoly tetszetős dogmák
kerülését, az esztétikai a priori tévedésének elkerülését. Oroján István festői,
szobrászi világában a kezdetektől fogva érzek egy olyan személyiséget, amelyik
ugyan képes a háttérbe vonulásra, ugyanakkor azonban jegyeit nem szégyelli,
nem takargatja, éppen ellenkezőleg: művészete javára hasznosítja. Átveszi –
mondjuk – festészetében az újgeometria eredményeit, de egyúttal meg is mozgatja azáltal, hogy vonalszerkezetét a maga arcára formálja, színvilágát megfrissíti. És nem veszi át azt a merev dogmát, hogy mindenképpen óriási méretben
kell dolgozni, mert átlátja ennek a forszírozott gigantomániának a gépiességét,
bombasztikus hangzatainak ürességét. Pontosan beállított színegyüttesei elegáns finomsággal szólalnak meg a konvencionálisabb méretű felületen. És ez
nem kis dolog, ha hozzávesszük, mekkora érzelmi skálát fognak át ezek a rafináltan egyszerűsített szerkezetek. Ebből a szempontból talán a plasztikák árulkodóbbak, mivel szándékukban sincs többnyire elkerülni az asszociatív forma azonosítását. Pontosabb is a fogalmazás, ha idolumokról beszélünk, persze,
olyanokról, amelyek mentesek minden közvetlenebb funkciótól, viszont mégsem
csak pusztán meditációs objektumok. Nyitottságuk ennek ellenére csakúgy meghagyja mindenki számára a kapcsolatteremtés lehetőségét, akár festményei. Illendő manapság, illendőbb, mint valaha, ezt a kontaktus-készséget megbecsülnünk. Oroján István kiállítása, B Galéria, Szeged, 1983. május
scrie ri

írások
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Gulyás Gyula

Előhang egy életmű-katalógushoz

Pár esztendeje az Építőművészek Szövetsége rendezett egy kiállítást, s anyagából kiadott egy jól szerkesztett könyvet mindazon elődökről, kik csak ekkor, jócskán haláluk
után kapták meg az Ybl-díjat. Ez a post mortem kötet olyan neveket tartalmazott, kik
nélkül egyszerűen nem lehet hazánkban a huszadik századi építőművészetről beszélni. Kós Károlytól, Hajós Alfrédon keresztül, Fischer József, Gerlóczy Gedeon és sokan
mások is szerepeltek benne, részben közismert, nagyon jelentős életművel, kik akként
távoztak, hogy soha, sehol, senkinek se jutott eszébe számukra az állami díj odaítélése. De megtették, ha késve is, bevallották és korrigálták a talán nem
egészen véletlen, sorozatos csőlátás
eredményét. Más művészeti ágakban
ez mindmáig nem történt meg. Talán ezt a vallomást, az építészek post
mortem kötetét sem vették észre, s
voltaképpen a bebetonozott kánonokon jottányit sem akartak változtatni. Szintén évekkel ezelőtt egy meglehetősen rangos fővárosi kiállítóhely
igazgatójának mondtam el, hogy ideje lenne egy kiállítás-sorozatot rendezni azoknak a képzőművészeknek
a munkásságából, kik határon innen
kevéssé, vagy egyáltalán nem kaptak
méltó fórumot eleddig. Azt is elmondottam, hogy a címe Magyarország
felfedezése lehetne, utalva a gondolom nem csak nemzedékem számára
meghatározó szociográfia sorozatra. Közölték, hogy pompás az ötlet,
nyitott kapukat döngetek. Nem kell
különösebb fantázia ahhoz, hogy elképzeljük, mi lett az eredmény. Sorolhatnám még, mert mondanom
sem kell, mindkét esetben erősen
érintve volt ünnepeltünk, kinek most
élete meghatározó értelmét tekinthetik át a következő lapokon. Megszégyenítő lenne,
ha itt és most az értékelésére vetemednék, annyi műítész, kritikus, s esztéta árnyékában – kik ebből élnek. Talán ezért élhetnének olykor érte is, hogy korrigálják, kiegészítsék korábbi számvetéseiket. De minden bizonnyal megvannak korunk Csontváryjai, s
más hasonszőrű elfeledettjei is, nemcsak a festészetben, kiket nem kis apparátussal a
hivatalos aparátcsikok, s nemcsak a politikai csinovnyikok, de a szakmabeli szűklátókörűek is következetesen marginalizálnak, kirekesztenek. De az, hogy mindez párosul
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a meg nem jelenéssel – nos ezeket a véletleneket inkább tendenciának vélem. Ezért is üdvözlendő egy effajta számvetés, összegzés gyanánt
is. Részben azok számára, akik immár évtizedek
óta követik Oroján István sorsát, ennek az életútnak az alkotásait, s az aha-élményhez saját
revelatív felfedezéseiket, élményeiket idézhetik
stációkként. Szembesülve azzal, hogy nem
hiába bíztak és drukkoltak szerettüknek, mert
a kezdeti, örömteli indulást nemcsak igazolták
a további találkozások,
alkalmi kiállítások, de a
művész képes volt megújulni s megvalósítani
elképzeléseit. Ennek a
jelképes hídnak a másik pilonját azok alkotják, akik éppen most,
talán első alkalommal
szembesülnek ezzel a
meghatározó életművel. Ne jósoljunk, de
bízzunk: nem lesznek
közömbösek, ha csak
egy kicsit is járatosak,
van hallásuk s önálló,
érvényes értékítéletük.
Mert van mire figyelni, akad mit felfedezni,
pótolni, helyrerakni. S
e két pilon közt vannak
azok a nem feltétlenül
szakmabeliek, akik már láttak valamit, ott voltak valahol, s talán most a teljesség igézetében
pontosíthatják észrevételeiket, emlékeiket. Hisz
voltaképp ők vannak, ők lehetnek a legtöbben,
a később születettek, a másként nevelkedettek,
akiket nem kergettek az asztal körül, ha nem
látták a… Hősünket sem kergették! Legfeljebb

Ember Mária
Egy magányos modern
a saját gerjedelmei, önelvárásai.
Már azzal, ahogy következetesen
eljárt önerőből nemcsak hazai meghatározó fórumokra, de a Velencei
Biennálékra is. Mindig irigyeltem,
kiváltképp azért, mikor tanítványaival felkerekedett, hogy megnézzék
Párizsban Constantin Brâncuşi gyűjteményes kiállítását. Életem egyik
nagy kihagyása, hogy nem örökíthettem meg. Sokatmondó találka
lehetett, máig ható tanulságokkal,
elszálló benyomásokkal, meghatározó katarzissal. Nem hiszem, hogy
Oroján Istvánt a románsága alapján
kellene kizárólagosan értékelnünk.
Félek, ezzel leszűkítenénk a mezsgyét, hiszen nyilvánvalóan bármilyen jó kapcsolatai is lehetnek és voltak a szomszédos ország alkotóival,
ő mégiscsak egy kisebbség stigmáit
hordozza. Ám nem ezért szeretjük,
értékeljük, becsüljük, s ha nem is ennek ellenében, hanem talán akként,
mint a magyarországi alkotók egyik
délvidéki őrt állóját. Ő is elmondhatja visszatekintve életútjára, minden
teatralitás nélkül: utamat megfutottam, hitemet el nem hagytam! Nem
kell hangosan, anélkül is sejtjük, s
tudjuk: nem sokan méltók erre a vallomásra. Reméljük, hogy ez a kiadvány katalizátorként, élesztőnek is
beválik, ha nem is azonnal, de a közeljövőben, és akad, aki még időben
nemcsak értékeli a munkálkodását,
hanem elhelyezi, beilleszti méltó helyére! Ez lenne a tisztesség okán járó
közfigyelem minimuma. Isten adja,
hogy a ninivei hatalmak is ráébredjenek! Budapest, 2013 augusztus.

(...) A padlástérben kialakított műhelyben meglepetések vártak rám. Nagyméretű, geometrikusan
absztrakt festmények. Erős színek – pirosak, narancssárgák, mint a vérbe mártott narancs, vagy némelyik alföldi naplemente. – Egy magányos modern – gondoltam mindjárt, hiszen akkoriban (…) jóllehet Dömötör János, a Vásárhelyi Őszi Tárlat rendszeres megrendezője, már beengedett nem-realista,
nem-figurális műveket is a kiállításaira, „alföldi művészet”-nek mégis a hagyományos, a megszokott
számított: a látvány festészete. Ezzel szemben Oroján István egy korongot tett ki a falra, amelynek
a két fele elmozdult egymáshoz képest. A műtermében pedig (…) nagy síkokból építkezett, mint
az Alföld. Ezek
a síkok néhol bevágott
szélekkel illeszkedtek
egymáshoz,
hangsúlyozott
kontúrokkal,
ellentett színekkel. (...) A
szentendreiek rokonának
látszott
inkább, nem az
„alföldi” festészeti irányhoz tartozónak. Olyasmit
próbálgatott,
amit Barcsay
Jenő efféleképpen magyarázott
azoknak, akik
megdöbbentek híres fekete
képei
láttán: „Az is
festő feladat,
kitalálni, hol
van egy arany
négyzet a helyén – a fekete mezőben.” Magam úgy vélem, hogy Oroján visszafelé halad, a cezanne-i
leegyszerűsítéshez, amikor valóságos házak, fák, bokrok helyére azok elvonatkoztatott sémái kerültek: a konkrét látvány ihlető atmoszférája még ott lengedezett a festményen, ám maga a konkrét
látvány eltűnt. Csak nyugtalanító nyoma maradt. Barátság, 1995. szeptember 15.
scrie ri
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Sarusi Mihály

Oroján kedves elvonásai

Oroján Istvánra a hozzáértők azt
mondják, absztrakt. S való, ha az ember szemrevételezi Oroján dolgait,
egyből kitűnik elmondhatni, csak a
vak nem veszi észre: a festő-rajzolószoborfaragó művész elvonatkoztat
(…) Mitől is? Az irodalmi absztrakt arról nevezetes, hogy fittyet hány a valóságra, általában az absztrakt művészet
pedig
–
olvasható
az
ismerettárban – elszakad a természettől s csak a színek, vonalak, alakok külön életét kutatva jut valamire. Mármár azt mondaná az ember, hogyne,
„Oroján” is csupa vonal, szín és (… )
„alaktalan alak”, ám ha az ember belemerül egy-egy művébe, mérlegre teszi egy-egy alkotás jeleinek „valóságtartalmát”, s megkérdi (magában, esetleg nem csak magától), mi köze mindennek a
természethez, meglepődhet. Ahogy engem vágott mellbe… voronézi (Voroneţ) képe. Az
észak-moldvai (dél-bukovinai) Voronéz középkori pingált templomában magam is jártam,
engem is lenyűgözött az írástudatlan nép számára „festett Szentírásként” is alkalmatos
(az embereket a krisztusi történettel megismertető) – a Kárpátok alatt, Nagy-Magyarországon is jól ismert – külső templomfal-festés szentséges csodája. Szentek, s szent történetek képei sorjáznak eme „elképesztő” görögkeleti istenháza falán. A legkülönbözőbb
színek, vonalak és alakok olyan egysége áll eléd, a képzuhatag úgy magával ragad, magához ránt, azonosulásra késztet (kényszerít?) – ez volt a megrendelő egyház célja? – föl
sem tűnik (a lenyűgöző összhatás miatt), hogy a képírói teljesítményre mindamellett –
(állítólag, hisz a többi moldvai föstött kolostortemplomot csak képről ismerem) bizonyos
egysíkúság, az egyénítés (a falra festett szent alakok egyéniségének) a hiánya jellemző. A
középkor káprázatos (ám mégiscsak az egyénítést kerülő) egyházi művészetéből majd
Michelangelo s társai törnek új utakra. Ahogy beléptem a voronézi föstött istenházába,
bizonyára a sötétségbe a kicsi ablakokon mégiscsak beáradó fény hatására is, rám zuhant
az élmény …, ezer pompás színével, ezer rendbe szerveződő vonalával, ezer „természetet
utánzó” alakjával. Az élményt e moldvai vagabund-korzómban fölvillantottam, de bizonyos, hogy egész másképp írom le, mi s miként hatott reám, mint tette Ştefan Oroian –
Oroján Pista barátom, ha valóban nekilátok..., a népi avantgárd és a posztnépi (mű)ponyva közti elbeszélő teret beportyázó modoromban. Mert Oroján mesternek „Voronéz”:
valahol középen egy darab aranysugár, előtte, a hozzá vezető síkban, valami (kék?) csík,
fönt pedig, a fekete alapú kép fölső harmadában megint (fehér négyzetként?) fénylik valami. Oroján „Voronéz”-e: ennyi! Mert – árulja el – este keveredett a Kárpátok keleti lejtőjén a Moldvának szaladó mezőn álló műemlékhez. Nyilván, mert élményének ez a
leglényege! Ennyire egyszerűsítette le – nem elvonta, levonta, kivonta a valóból a képi
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mesét, képbe kívánkozót a „természetből”,
nem. Az összhatásból akarta a legfontosabbat
visszaadni. Csak hát az a sugár… a Nap fénykévéje, az a vízszintesen nekiszaladó vonal…, a
templomkapun beáradó esti valamicske világosság, a magasban pedig mi más: görög istenháza
kicsi ablakának világa… (világossága). Egy szó
mint száz: Orojánnak esze ágában sincs – mint
az absztraktot meghatározó szakértők szeretnék – a látványra fittyet hányni! Éppen hogy abból indul ki, azt igyekszik – a maga mértanias
eszközrendszerével és művészhez méltó módon
– grabancon ragadni. Meglehet, a többi Orojánféle írott képpel is ugyanígy járhatnánk, ha hasonlóképp belebonyolódnánk. Ezek után arra
lennék kíváncsi, mi sülne ki abból, ha mindketten megkísérelnénk megírni (egyikünk „sült-realistaként” mondjuk – lúdtollal, másikunk „absztraktként” – például – pasztellkrétával), milyen
saját képpé áll össze bennünk az egy Orojánkaptár méhcsaládjának téli, anya-középű, szó
szerint anyaszívű, valóban mindent a jövendőnek alárendelő, az ifjú dolgozókat tavaszra átmentő, a zümmögő (?), ezer parányi szárny csattogtatásával meleget varázsoló, a családot a
maguk eleven tetemével óvó öregek önfeláldozó, vad zimankó idején megderesedő hajat alkotó (herementes) gombolyagját. Mindenesetre
Oroján István (festő, szobrász, grafikus, hírlapíró, s – gazdálkodó őseihez méltó módon – méhész) mindnyájunknál jobban tudja, mire jutna
egy posztmodern méh (here, dolgozó, anya –
egyre megy!), ha a közösség és egyéniség nem
akármilyen összhangját megteremtő méhcsalád (méhtörzs? méhnemzet? méhország? méhvilág?) törvényeit fölfüggesztve a közösségnek
fityiszt mutató „szabadságelvű” cselekedetre
ragadtatná magát. Oroján nem ez utóbbiak közül való „absztrakt”. Itt látható képei is ezeregy
szállal kötődnek ahhoz a világhoz, amelyben a
művész létrehozta őket. Titkaik fölfedezésére
hívjuk a tárlat látogatóit! Gyula, 1997.

Horia Medeleanu
Prietenul nostru, pictorul Ştefan Oroian de la Gyula, vine spre
noi dintr-un spaţiu apropiat şi familiar. Spiritul său s-a format în
întinderea largă a unei câmpii netede, deasupra căreia se ridică un cer
cu o transparenţă mirifică. Nu este o stepă nemărginită şi misterioasă
a lui Malevici. Câmpia lui Ştefan Oroian este ocrotitoare şi calmă.
Aceste calităţi abstracte din realitatea de sufletul artistului le regăsim
în pictura prietenului nostru. Pe urmele lui Mondrian, Ştefan crede
în ordinea raţională şi structura geometrică din interiorul realităţii.
Geometrismul său nu este rece, auster, cum este cel al marelui
nordic. Ştefan al nostru este un suflet răsăritean, mai apropiat de
acelaşi Malevici, pe care l-am pomenit mai înainte. Ca şi acesta,
Ştefan Oroian crede că geometria poate fi sensibilizată şi încărcată
cu o forţă emotivă. Cu alte cuvinte, geometria poate fi convertită în
lirism pur. Puterea expresivă a culorilor îl fereşte pe Ştefan Oroian de
a aluneca într-un simplu decorativism agreabil. Sub impulsul interior
care le animă, culorile devin prin ele însele stări de suflet. Dispuse
în zone delimitate tranşante, culorile lui Ştefan Oroian sunt uşoare,
diafane, tonice. Ele sugerează o relaţie umană cu spaţiul infinit, faţă de
fisticismul şi dinamismul atât de ruseşti ale lui Malevici, geometrismul
static şi luminozitatea picturii lui Ştefan Oroian traduc un sentiment

Horia Medeleanu
Barátunk, a gyulai Oroján István festőművész szellemisége a tág
horizontú sík mezőkön alakult ki, amelyek fölött egy meseszerűen
derengő égbolt feszül. Nem Malevics végtelen és titokzatos
sztyeppéje ez. Oroján István alföldje nyugodt és védelmező.
A művész lelke által a valóságból kiszűrt elemeket fedezzük
fel festészetében. Mondrian nyomdokain haladva István hisz a
valóságban létező ésszerű rendben. Geometrizmusa azonban
nem hideg és szigorú, mint a nagy északi mesteré. A mi Istvánunk
keleti lélek és közelebb áll az előbb említett Malevicshez. Hozzá
hasonlóan Oroján István hiszi: a geometriát érzékeltetni lehet, meg
lehet tölteni érzelmi tartalommal. Más szóval: a geometria tiszta
lírává alakítható. A színek kifejező ereje megóvja a művészt attól,
hogy a látványos, de szimplista dekorativizmus lejtőjére csússzon.
Belső indíttatás megnyilvánulásaként színei önmaguk által válnak
lelkiállapotokká. A jól elhatárolt felületekre helyezett színek Oroján
István képein könnyűvé, áttetszővé, lelket erősítővé válnak, egy
jól behatárolt térben az emberi viszonyokat érzékeltetik. Malevics
olyannyira dinamikus és misztikus oroszságával szemben Oroján
István festészetének fényei a boldogságnak és megbékélésnek

Lirica geometriei
de bucurie şi împăcare, sentiment izvorât din echilibrul în care
se situează fiinţa umană faţă de lumea înconjurătoare. Această
participare a raţiunii şi sentimentului, în mod egal, dă naştere unei
picturi în care valorile răsăritului se contopesc cu cele ale apusului.
O pictură în care ne regăsim toţi cei care ne aflăm situaţi între lumea
apusului şi cea a răsăritului. Pe căi foarte subtile, în sufletul nostru
s-a creat o punte de legătură. Pictura lui Ştefan Oroian este fără
îndoială abstractă. El a eliminat din tabloul său forma figurativă, a
dematerializat imaginea lumii, a recurs la geometrie pentru a atinge
esenţa imaterială, spiritul din adâncul lucrurilor. A reţinut o singură
calitate vizibilă a lucrurilor: culoarea pe care a înzestrat-o cu suflet.
Din însuşire obiectivă a transformat-o în însuşire subiectivă. S-a
exprimat astfel pe sine, dar, în fond ne-a exprimat şi pe noi, cei care
existăm pe acelaşi meridian geografic şi spiritual. Încă o dată, şi
folosind aceleaşi cuvinte, putem spune că pictura lui Ştefan Oroian
este o Punte. Să-l primim pe această punte la jumătatea drumului: de
la el spre noi – de la noi spre el. Este Punctul în care iubirea dintre fraţi
se intersectează cu marea iubire dintre oameni sub semnul prieteniei
adevărate. Arad, 1991

A geometria líraisága
azokat az érzéseit sugallják, amellyel az emberi lény a környező
világhoz viszonyul. A ráció és az értelem egyenlő mértékben járul
hozzá a Kelet és Nyugat értékeit összefonó festészet létrejöttéhez.
E festészetben mindannyian önmagunkra ismerünk, akik a Nyugat
és Kelet világa között helyezkedünk el. Lelkünkben titokzatos
módon egy összekötő híd alakult ki. Oroján István művészete
kétségkívül absztrakt. Alkotásaiból eltávolította a figuratív elemeket,
anyagtalanította a világ képét és azért folyamodott a mértani
formákhoz, hogy megragadja az anyagtalan, szellemi lényeget a
dolgok mélyén. Az anyagi világnak egyetlen érzékelhető oldalát
ragadta meg: a színt, a lélekkel felruházott, objektív tulajdonságból
szubjektívvé alakított színt. Ezáltal sikerült kifejeznie önmagát, és
tulajdonképpen mindannyiunkat, akik ugyanabban a szellemi és
földrajzi dimenzióban élünk. Ismétlem és hangsúlyozom: Oroján
István művészete HÍD. Fogadjuk ennek a hídnak a felező vonalán a
tőle felénk és a tőlünk felé vezető úton. Ez a pont, ahol – az igazi
barátság jegyében – a testvérszeretet az emberek közötti általános
szeretettel találkozik. Arad, 1991.
scrie ri
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Aurel Chiriac

Ştefan Oroian, ziditorul

Ştefan Oroian a ajuns la 60 de ani de viaţă, dintre care 40 i-a închinat artei. Cele două repere temporale,
fundamentale pentru fiinţarea pământeană de până acum a acestuia, ne dau dreptul să discutăm despre
destinul unui om şi artist ce s-a dedicat semenilor săi, cu scopul declarat de a-i face părtaşi la un demers
creator ce a avut şi are drept finalitate construirea unui univers întru artă mereu generator de armonie
sufletească. Apropierea de Ştefan Oroian s-a produs în anul 1992, când Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea
i-a organizat acestuia o importantă expoziţie de pictură. O expoziţie ce a trebuit să treacă, mai întâi, prin
avatarurile neaşteptate provocate de partea română a serviciului vamal, dar care, odată aflată pe simezele
sălilor muzeului, a impus, mai întâi, prin legăturile evidente ale pictorului cu orientarea constructivistă
clasică, implicit cu spiritul unei mişcări, avangarda istorică, ce s-a dovedit a fi, şi până astăzi, în domeniul artei,
provocatoare de atitudini artistice, iar, în al doilea rând prin consistenţa operei, una inconfundabilă ca stil şi
mesaj. Traseul formării şi consacrării ca şi profesionist în arta plastică ne demonstrează că Ştefan Oroian este
nu numai un profund cunoscător al principiilor estetice avansate de manifestele constructiviste publicate în
1920 şi 1923 (Manifestul realismului, numit şi Manifestul constructivismului şi
din tradiţia compoziţiilor definitorii frescelor şi icoanelor
spre o construcţie colectivă), dar şi, în egală măsură, un discipol ce nu şi-a uitat
noastre, au fost preferate pentru că obligă la concentrarea
niciodată maeştrii – Joan Miró, Kassák Lajos, înaintemergători de excepţie, dar
în prim plan a unor structuri geometrizate, deloc gratuite în
şi pe Vinkler László, dascălul din anii studenţiei. Acest necondiţionat respect
compunerea lor, care prin conexiunile sugerate declanşează
nu l-a înrobit, însă, dimpotrivă, l-a determinat în a visa în continuare şi în a se
comunicarea cu celălalt şi perceperea cu limpezime a
împlini în sinteze plastice unde spaţiul şi lumina convieţuiesc ideal, unde linia
stărilor intime ce le-au fundamentat alcătuirea. De fapt,
consacră ritmuri ce servesc relevării dinamicii trăirilor ce le-au generat. Nu
în structurile profunde ale lucrărilor sale, totul sub semnul
mai puţin benefică pentru fiinţarea ca artist plastic, deşi chiar Ştefan Oroian
unui geometrism cald, însufleţit. La rândul lor, culorile se
a invocat adeseori tocmai opusul situaţiei, a fost „izolarea” într-un oraş, Jula
subordonează, în limitele fiecărei puneri în pagină, aceloraşi
(Giula), situat în apropierea satului natal, Bătania, ambele aparţinând şi
reguli personale instituite de Ştefan Oroian pentru a-şi defini
lumii româneşti, o lume care se încăpăţână de atunci, chiar dacă presiunile
crezul estetic, cauză pentru care revine, ca un leit-motiv, în
oficialităţilor erau reale, să îşi conserve tradiţiile, singurele în măsură să le
compoziţiile sale, soluţia suprafeţelor uniform împăstate,
dea şansa supravieţuirii ca şi grup etnic distinct. Dar, traiul în afara marilor
dominant moncromatice, agrementate, însă, întotdeauna,
centre culturale i-a fost un posibil handicap doar în ceea ce priveşte, în acest
de rafinate nuanţări tonale, rezultatul fiind dobândirea
caz, un mai dificilul acces la sălile de expoziţii ale acestora, şi mai puţin ca şi
aceleiaşi mult dorite dispoziţii de desăvârşire interioară. Şi,
nevoia de a fi în mijlocul unei vieţi trepidante. În schimb, posibilitatea de a se
relaţia sursă de inspiraţie – operă a stat mereu în atenţia lui
abandona atelierului şi unei matrici culturale care l-a marcat pentru totdeauna
Ştefan Oroian, tocmai pentru că a considerat că are un rol
ca şi mentalitate şi structură sufletească deopotrivă, şi într-un areal geografic
decisiv în personalizarea spirituală a propriei creaţii. Picturile
unde câmpia întinsă, fără sfârşit, peste care primăvara, vara, toamna, iarna
şi graficile realizate de la sfârşitul anilor ’80 şi până astăzi,
au trecut, până la dereglările climatice recente, într-o curgere consacrată din
inspirate ca şi tematică de arta populară românească, de
timpuri imemoriale, şi în respectul caracteristicilor definitorii fiecărui anotimp
pictura murală a mănăstirilor Bucovinei şi de arta religioasă
în parte, l-au determinat în a-şi menţine conştiinţa curată şi în a-şi decanta, într-o
tradiţională, în general, ne confirmă adevărul de mai sus şi ne
linişte absolută, armonii formate şi cromatice de o sensibilitate unică. Pictura,
demonstrează că nedesprinderea de cultura patriei – mamă
grafica şi sculptura perioadei din urmă – reprezentată consistent în expoziţia
a fost un bun câştigat, ce a contribuit la evoluţia ideatică şi
de la Sibiu – ne conving, dacă mai era necesar, că Ştefan Oroian este un făuritor
măiestrirea acestuia în genurile de artă care i-au fost aproape.
a cărui maturizare în profesie l-a condus spre consacrarea unui microunivers
Sculpturile din lemn modelate de Ştefan Oroian sunt, şi ele,
în interiorul căruia năzuinţa spre absolut, în artă şi existenţă, s-au constituit în
rezultanta unei concepţii plastice care, pe de o parte, are
coordonate definitorii. Pictura şi grafica se particularizează, prin ataşamentul
drept ţintă atingerea, în spaţiul expoziţiilor realizate de
arătat faţă de compoziţiile ce stau sub semnul bidimensionalului. Punerile
plastician, concordia între lumea plăsnuită din interacţiunea
în pagină tributare celor două dimenisiuni, înălţime şi lungime, inspirate

012

Liviana Dan
Poate deveni abstractul concret?

obiectelor tridimensionale şi suprafeţele plane ale
lucrărilor de pictură şi grafică, pentru a servi nevoii de
dăinuire a unui spaţiu şi timp ideale, unde sufletele
pot să îşi redobândească starea de inocenţă din timpul
când relele încă nu le-au acaparat, iar, pe de altă parte,
să valorifice lecţia lui Brâncuşi, dedicată redescoperirii
configuraţiilor primare şi, în egală măsură, energiilor
interioare ale vieţuitoarelor şi lucrurilor ce populează
universul, dintru începutul lui, tocmai pentru că ele
conduc la atingerea unei perfecţiuni admirabile, mult
râvnită şi de Ştefan Oroian în lucrările sale. Jocurile
de forme, invariabil mizând pe îngemănarea liniilor
curbe şi drepte, direcţionate fie pe orizontală, fie pe
verticală, dar şi pe integrarea unor simboluri cu mesaj
şi de servituţi existenţiale (cui, fierăstrău etc.), nu fac
decât să mărturisească, încă o dată, despre voinţa
creatorului de a autentifica un limbaj artistic în măsură
să servească abandonării în reveria nesfârşitului. Este,
de acum, un adevăr de necontestat că efortul lui Ştefan
Oroian de a-şi zidi un microcosmos unde materia,
spaţiul şi lumina coabitează ca şi garanţi ai veşniciei
idealurilor acestuia şi al semenilor deopotrivă, dar
şi ca pecete a operei sale, s-a împlinit. La fel cum de
netăgăduit este valoarea izvodirilor sale plastice, care
nu fac decât să compună şi recompună dualitatea sa
spirituală, a ancestralităţii, pe de o parte, şi devenirii
sale profesional artistice, pe de altă parte.
Oradea, 27 noiembrie 2007

Timpul în care artistul trăieşte are foarte puţin de-a face cu artistul însuşi.
Şi atunci când nu se poate accesa frumuseţea în artă, recurgi la construirea
ei. La Ştefan Oroian există un ecou clar la constructivismul rus, există o raportare
de elită la Kassák Lajos, există afinităţi de monocromie cu Imi Knoebel, Liam
Gillick, Heimo Zobering. Ştefan Oroian preia teoriile a trei momente importante –
suprematism / Rusia / neoplasticism / Olanda / şi Bauhaus / Germania. Abordarea
este oarecum idealistă. Noua ordine recurge la o artă fără subiect ori la un subiect
bazat pe o abstracţiune care fundamentează strict formatul orizontal / vertical.
Funcţionalismul şi non-reprezentativitatea livrează o structură abstractă şi apoi
face abstractul concret. Ştefan Oroian foloseşte tehnicile constructivismului în
defamiliarizare; adică, ia ceva ce multora le este familiar şi schimbă un aspect.
Flexibilitatea rupe elementele de bază. Contemplarea abstracţiunii se face apoi
cu devotamentul modernităţii în termeni geometrici, experiementali şi arareori
emoţionali. Ştefan Oroian nu a experimentat personal experienţa colapsului
picturii abstracte. De aceea, are o atitudine pozitivă vis-a-vis de această istorie
profund problematică. Alături de semnificaţiile metafizice, ontologice, spirituale
dispare la un moment dat şi iluzionismul. Se ajunge astfel la o realizare materială.
Pictura cunoaşte un fenomen ambiţios şi anume secularizarea ei. Abstractă şi
/ sau concretă în sensul absenţei fizice şi / sau optice, constructivismul primeşte
mână liberă să impună monocromia geometrică. Punctul de plecare este în spatele
demonstraţiei analitice. Iluzia picturii ori metafizica imaginii sunt aparenţe estetice.
Realitatea pozitivă a obiectului dispare. Senzaţiile materiale, nelegate de timp sau
spaţiu, duc spre realitatea emoţională. Formele sunt semne cu conţinut emoţional,
un soi de simbol privat. Cu un punct periculos, secularizarea percepţiei estetice
uită realitatea materială. Forma, compoziţia, geometria, expresivitatea se reduc
la monocromie. Tensiunea între existenţa picturii ca obiect material şi totalitatea
vizual-estetică conectează tensiuni polarizate: artist-privitor, producţie-recepţie,
creaţie-percepţie. La cea mai dificilă întrebare sau interacţiune a acestor doi poli
se poate răspunde în moduri diferite: există o temă analitică, există o contradicţie
între pictura inside şi pictura outside, există culoarea ca prezenţă şi mod subiectiv,
există neutralitate şi sens în culoare, există experienţa subiectivităţii, există tehnici
aditive şi există un constructivism literar care îşi câştigă narativitatea tocmai din
monocromie. Decizia estetică rămâne esenţială pentru pictură. Radicalitatea
vine dinspre Adorno, un plâns geometric fără lacrimi. Ştefan Oroian preia dintr-o
mare de culoare nuanţele clare. Ştefan Oroian reacţionează direct la temă. Nu
este vorba despre o demonstraţie, este vorba despre transcendenţă în încercarea
de a face ceva transparent. Minimalismul este o activitate şi nu o teorie. Pentru
că nu vedem realitatea cum este, ci cum suntem noi. Pentru Ştefan Oroian, linia
este un instrument al magiei. Jocul cu linia, cu interiorul şi exteriorul suprafeţei nu
sunt însă limite ale antreprizei modernităţii. Sunt izolări subiective într-un loc al
geometriei de calitate. Text vernisaj, expoziţia Ştefan Oroian la Muzeul Brukenthal, Galeria de
Artă Contemporană, Sibiu, 14 decembrie 2007
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Szuromi Pál

Tisztán, takarékosan és tömbösen
O r o j á n

I s t v á n

A szegedi nyáridők igencsak rakoncátlanok. Itt a hőmérők mozgékony higanyszálai egyre-másra fittyet hánynak az országos átlagokra, s könnyedén kúsznak a
legmagasabb csúcsértékek felé. Még
szerencse, hogy a hűsítő Tisza-partra
vagy az enyhe ligetekre minduntalan
számíthatunk. Csak mit kezdjünk ilyenkor a biztonságosan elszeparált, zárt terű
képzőművészeti rendezvényekkel? Ne
tagadjuk: a verejtékes nyár korántsem a
kiállítási szemlélődések optimális időszaka. Bár a fontosabb, rangosabb bemutatókat ilyenképp sem kellene elszalasztanunk. A gyulai Oroján István szegedi
tárlata például rögvest egy meghökkentő látomással fogad bennünket. Nem elég a befogadó terem vakító fehérsége, de a képek tetemes hányadát is ugyanez a tiszta, foszforeszkáló színhangulat uralja. Igaz, a
barnás, vaskosabb plasztikákkal egyféle józanabb, földközelibb érzetünk keletkezik.
Egészében azonban mintha némiképp a tágas, hófödte alföldi puszták misztikus áramkörébe csöppentünk volna bele. Azt is mondhatnám: a szegedi B Galériában most szokatlanul megnőtt a rejtőzködő némaság, a csend ázsiója, ami a végtelen, titokzatos téli
puszták képzetével is összecseng. Elvégre a szépségesen behavazott földek és tanyák
látványvilágában aligha van helye a részletformák felemás, olcsó csevegésének. Inkább
csak a dolgok összefüggő, egységesebb rendjére figyelünk: mintegy a létezés közös nevezőire. Mondjuk a vertikális alakzatok konok élni akarására vagy a horizontális elemek
jótékony, máskor vészterhes nyugalmára. Nos, Oroján István alkotói szemléletét is a
formai, szellemi lényeglátás kérlelhetetlen szándéka vezérli. Akár konstruktív, szigorú
képeket, akár tömbös, organikus szobrokat hoz létre, ez az alapállása folyton-folyvást
ott kísérti. Mégsem egy rideg, hideg és racionális művész tárlatán nézelődünk – amiről
persze a részletek árulkodnak leginkább. Hiába ugyanis a jelszerű, mértanias komponálás, a testetlen fehér tónusok feltűnő dominanciája, mindezen belül egy rendkívül érzékeny, intim, már-már melegszívű személyiségről kell tudomást vennünk. Téli szikárság
és tavaszias enyheség? Geometrikus határozottság és lírai sejtelmesség? Az alkotó művei egyre-másra ilyen szélsőséges, kihegyezett tartalmi és formai dimenziókat sugallnak. Jellemző többek közt, hogy képei alkalmanként cím nélküli megjelöléssel kerülnek
elénk. Mintha igazában nem lehetne mindent befogni a szavak tágas, szélfútta köpönyegébe. És igaza lehet a művésznek. Mint ahogy egynéhány komor, tragikus képzetű
látomását is autentikusan bevonja a mindenható csend tartományába. Csak itt súlyosabb, anyagszerűbb tónusokat kölcsönöz fájdalmas, visszafogott érzéseinek. Talán en�nyiből is kiderül: itt egy rendkívül lakonikusan, igényesen építkező művésszel találkozunk. Számára az alkotás, a formateremtés nem csupán olcsó szépelgés vagy
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kalmárkodó business, hanem egyenesen élet és
halál kérdése. Pedig Oroján István ugyancsak
messze él a képzőművészeti közélet elevenebb,
progresszívebb földrajzi székhelyeitől. Gyula
sokkal inkább a természetelvű, hiperrealista
tendenciák ismertebb gyűjtőbázisa. Ő viszont
egy avantgárd gyökerű, korszerű irányzat konzekvens és szuverén hangú képviselője. Úgyhogy egy minőségi magányt teremtő, jóravaló
„végvári vitézzel” van dolgunk. Más kérdés,
hogy a mostani bemutató nagyrészt csak az
utóbbi időszak válogatott termését tárja elénk.
De innen is sejthető, hogy micsoda szorgos,
küzdelmes utat kellett megjárnia az alkotónak,
amíg a kimódoltabb, keményebb konstrukcióktól eljutott a rusztikusabb, gazdagabb hatású
képekig, egyben a tömbösebb, archaikusabb
plasztikákig. Annyi bizonyos, hogy Oroján pályafutásában a szegedi főiskola nagy tudású
mestere, Vinkler László ugyancsak sokat jelentett. Ő nyitotta rá szemeit a modern tendenciák
izgalmára, ezek szellemi kihívásaira. Aztán mindenekelőtt Fajó János emberi, szakmai támogatása következett, bár Nádler Istvánra, Bak
Imrére vagy Csiky Tiborra ugyanolyan hálával,
szerettel gondol, mint Barcsay Jenő, Konok Tamás vagy Ovidiu Maitec példamutatására. Persze az a lényeges, hogy a gyulai alkotó ilyenképp sem morzsolódott fel a sokszínű hatások
lenyűgöző, felemelő hálójában. Annál is inkább,
mivel a nyolcvanas esztendőkig pusztán csak a
konstruktív festészet kifejezési alternatíváival
foglalkozott, és csak ezután merült fel benne az
anyagszerűbb szobrászi formálás szintetikusabb térbeli igénye. Ahogyan ez egyébként a
kortárs művészetben oly gyakran megfigyelhető. Nézzünk hát szét először a képek kontrasztos, változatos léptékű táborában! Nem nehéz
felfedeznünk a nyolcvanas évekhez kötődő
munkákat, minthogy ezekkel még egy fölöttébb fegyelmezett, dekoratív tisztaságú konstruktőr mutatkozik be előttünk (Ünnep, Nyár,

Ívek II.). Míg egyfelől terebélyes és apróbb színfoltok polemizálnak
egymással, addig ugyanitt a rendkívül törékeny, hajszálvékony és
eleven vonalbetétek érdemi szerepköréről is világosan meggyőződhetünk. Olyan ez, akárha az alkotó a robusztusabb hegyek, a szelídebb dombok és a parányi fűszálak sajátos energiabázisait szedné
egyetlen vizuális csokorba. És lám – miként ez József Attilánál is
többször felbukkan – , ő is feltétlenül óvja, tiszteli a kisebbségi formák becsületét. Már csak azért is, minthogy a finomabb, lírikusabb
színbetéteken keresztül talán közelebb lehet kerülni egy ember- és
szellemcentrikusabb szemlélethez. S ezzel együtt némileg ki lehet
szakadni a hazai konstruktivizmus jellegzetes tendenciáiból, amelyekre voltaképp a keményebb, szeriálisabb és architektonikusabb
mentalitás nyomta rá bélyegét. Látható azonban, hogy egyetlen formalelemény nemigen elég az érdemi megújuláshoz, a szuverénebb
nyelvezethez. Így Oroján Istvánnak a színek átfogóbb szféráit, a felületképzési metodikákat is tüzetesebben számba kellett venni. Ami
azért csak-csak derék, termékeny szorgoskodásnak bizonyult. Hisz
itt jutunk el a végsőkig kifinomult, fehér ragyogású képek tartományába, ahol az apró, jelszerű forma- és színbetétek amolyan kivételes, mennyei csilingeléseknek tűnnek. Tényleg, valami szakrális, ikonszerű áhítat és fénykultusz övezi e munkákat. A művész gondoskodik
arról is, hogy a tiszta, magasságos színhangzatoknak esetenként bizonyos rusztikus, gesztus- és anyagszerű felületi bázisuk legyen,
amivel aztán a szellemi, kozmikus energiák még inkább megelevenednek. Elég csak megnéznünk a Cím nélkül sorozat fényittas darabjait, mert itt a geometrikus komponálás már-már csak járulékos eszköznek látszik. Ergo: a matéria, a szín és a fény lett a főszereplő.
Ahogyan a puritán képzetű Katedrális képek sorfalánál is a rusztikus,
energikus térdinamikára, egyszersmind az átütő erejű, magányos
tündöklésű vöröslő színpöttyökre esik a hangsúly. Szóval ismét csak a
parányi elemek különös példaadásánál tartunk. Minimál formaelemek és szervesen kitáguló, végtelen térélmények? Aki ilyenféle végletek közt keresi az emberi létezés fundamentumait, annak az átvezető, hídteremtő momentumok hiteles kapcsolatrendjére is
különösen ügyelnie kell. Mert a szikár, geometrikus ritmusok ötletes
kidolgozása kézenfekvőnek tűnik. Csak mi van akkor, amikor e szabályosabb konstrukciókba a lágyabb, hullámos és körkörös alakzatok is
beszállnak? Nos, ilyenkor látjuk csak igazán, mennyi szakmai, művészi érzékenység irányítja Oroján István filozofikus, meditatív munkálkodását (Méhesben I., Fészek, Vasárnap I–III., Ünnep, Cím nélkül I–V.).
Ennek köszönhetően nála a tunya, statikus csend ugyanúgy elválik
összefogottabb, koncentrált rokonától, ahogyan a szétfolyó, parttalan némaság sem azonos dinamikával töltött, feszült alteregójával.
Közben az alkotó művei lényegében azt sugallják: valójában csak
igen kevés fontos dolog van a világban. Ezt nemcsak jellegzetes, karakteres tematikáival érzékelteti, hanem lakonikus színhasználatával
is. Nála a bordó, vöröslő tónusok majd mindig az örömteli, méltóságos ünnepek megtestesítői, míg az ibolyás, kékes árnyala-

tokban leginkább a távlatosabb, misztikusabb és archaikusabb
élménykörök jelennek meg. A világoló fehérek térnyerésével pedig némiképp megáll az idő kereke, s valami nyakon csípett szintetikus tisztaság és állandóság ragyog fel előttünk. Nem csoda hát, ha
első látásra tekintélyes szellemi szakadékot érzünk a tárlat képi és
plasztikai produkciói között. Mintha itt az áttetsző, transzcendens
szférák és a józanabb, vaskosabb földközeli régiók képviselői találkoznának egymással. Amiben akad is némi igazság. A figyelmesebb
szemlélő mégis észreveszi, hogy megannyi formai, szellemi analógia
vibrál a kétféle tolmácsolásmód között. Igaz, a bálványszerű faszobrok közegében jelentősebb pozíciót nyernek a lágyabb, organikusabb
formahajlatok, de azért a szerkezetes, konstruktív megoldások ezúttal is tisztes, autentikus helyet kérnek maguknak. A középső, toronyszerű alkotást például akár a képi felfogások térbeli kivetülésének is
tekinthetjük. Mint ahogy a fatömbök belső érrendszerének többszöri
felmutatása is érdekesen összecseng az alkotó intim, embercentrikus
szemléletével. Nem is szólva a szúrós, ékszerű alakzatok szimultán
szerepeltetéséről, amelyekkel egyféle fenyegető, vészjósló hangulat
is belopódzik a művek közé. Holott Oroján István tömbös, monumentális és jelszerű plasztikái a természeti létezés távlatos erejét és igazságát hirdetik. E körkörösen áttört, összefogott művek valamelyest a
nagyszerű Brâncuşi és Csiky Tibor örökségére apellálnak, noha egyéni invenció is tisztesen akad bennük. A Szféra formateste mindenesetre egy íves, félkörös modulációra alapozódik, csak itt a felső
anyagsávok elmozgatásával bizonyos öblös térdinamika keletkezik.
A Szeget szeggel talányos kompozíciója egy vájatokkal tagolt ék alakzaton alapul. Persze kár lenne megfeledkeznünk az egyik legszellemesebb teljesítményről, a Nagyapám bajuszáról. Elvégre olyanféle
tartása, méltósága van e kedves plasztikának, mintha voltaképp egy
szálkás, kiterjesztett szárnyú madár feszítene előttünk. Alighanem
ennyiből is kitűnik: a művész a szobrászi munkálkodással óhatatlanul
közelebb jutott az emberi világ plasztikusabb, érzékletesebb természetéhez. Ámde végtelenbe nyúló, kozmikusabb eszméit ilyenképp
sem adta fel. Talán emlékszünk még, korábban a minőségi magányt,
a végvári vitézséget emlegettem Oroján István munkásságával kapcsolatban. Mégsem kell különösebben féltenünk e különleges emberi, művészi pozíciót. Az alkotó ugyanis világosan érzi, hogy valódi közösségeket pusztán csak szuverén egyéniségek képezhetnek. Őt
mégis alapvetően konzekvens, türelmes és közösségi szellemű egyéniségnek tartom. Már csak azért is, mivel a konstruktív elkötelezettségben eleve ott rejlik egyféle általánosabb érvényű közösségi mentalitás. De ennél is fontosabb, hogy nálunk az utóbbi évtizedekben
valahogy szőrén-szálán elapadtak az efféle törekvések. A gyulai művész ellenben váltig ragaszkodik eredeti eszméihez, s mindezt újabb
és újabb formai, gondolati tartalmakkal bírja feldúsítani. Innen adódik, hogy nála a biokonstruktivista felfogás is hiteles otthonra talált,
nem beszélve a minimalista elvek természetes kiaknázásáról.
Oroján István tárlata a szegedi B Galériában, 2005.
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Onisim Colta

Ştefan Oroian – geometria luminii

„Simplitatea formei, echilibrul precis şi matematic, arhitectura trebuie să le preţuim tot atât de mult, cât şi materialele” Brâncuşi

Fiecare artist care a ajuns la un anumit
grad de împlinire şi a atins o vârstă
respectabilă obişnuieşte, în mod
firesc, să arunce o privire peste umăr
asupra propriului drum parcurs. Îşi
doreşte, prin firea lucrurilor un bilanţ,
o evaluare a câştigurilor acestui drum
prin proprii ochi, dar şi prin cei ai
semenilor, cărora le-a împărtăşit
căutările şi neliniştile creaţiei unei
vieţi de om. O imagine panoramică
asupra propriului demers se cuvine a
fi fixată într-un document, într-un album just structurat sub aspect
biografic, cronologic, pe etape de
creaţie. Este ceea ce merită şi Ştefan
Oroian, ca artist cu o operă, o viziune
şi o identitate artistică inconfundabile. Un asemenea document, o asemenea carte, cum
spunea maestrul Marin Gherasim, se cere alcătuită „pentru a apăra de risipire şi uitare”.
Prin imaginile pe care artistul le aduce în lume, este dator să reclădească mereu nădejdea,
încrederea, pozitivitatea faptei ce construieşte, apără, înalţă, dă substanţă şi celorlalţi
(...). Cu o condiţie însă pe care artistul trebuie să o aibă în vedere: valoarea, calitatea
înaltă a operei. În absenţa lor, totul decade în pură retorică, care mai mult sminteşte
decât ajută (...). Să fii o fântână în deşert! îndeamnă maestrul. Un asemenea artist este
şi Ştefan Oroian, a cărui operă clădită cu trudă şi suferinţă numai de el ştiută, se
împleteşte cu viaţa, cu familia, cu iubirea de Dumnezeu, de natură, de univers. Întreaga
sa operă este oglinda, forma sublimată, în care el îşi face văzut sufletul, în chip
transfigurat. Aceasta, în baza unei tainice alchimii, a unei aspiraţii înnăscute spre lumină,
spre puritate. Lucian Blaga ne-a lăsat un aforism, un fel de definire metaforică a creaţiei:
„nuferii albi cresc doar în lacuri cu noroi pe fund.” În perioada în care a avut această mică
revelaţie, ne amintim că cuceririle din sfera psihologiei abisale erau în vogă în Europa.
Un adevăr adânc răzbate însă din acest aforism, adevăr căruia Klee i-a găsit figura
reflexivă în metafora arborelui. Puritatea creaţiei e fructul conlucrării sevelor extrase din
subsolul ascuns al fiinţei, care la rândul său are sedimentele sale, substraturile misterioase
ale unui ADN spiritual ancestral. Ştefan Oroian o viaţă întreagă a aspirat spre lumina de
sus, spre puritatea spirituală, hrănindu-se, cum tot Blaga spunea, din „stratul mumelor”.
El aparţine fatalmente unei matrici spirituale, stilistice,unui orizont spaţial şi temporal
anume. Oroian, la modul structural, a intuit asemeni ţăranului român „rânduiala” divină
din univers, „ordinea sa urcătoare”, şi-a identificat obârşiile, filiaţiile şi afinităţile elective.
A meditat mult şi ştie de unde vine, cine este şi încotro se îndreaptă. Are un perfect
organ al intuirii esenţelor, al distilării formelor şi semnificaţiilor din noianul de feţe
particularizante ale realului, ale vieţii. Cum ar putea altfel reuşi, cu atâta siguranţă,
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sensibilitate şi aplomb „ decorticarea” formei,
eliberarea ei de balastul auxiliar şi circumscrierea
atât de curată a geometriei interioare. Ştefan
Oroian citeşte instantaneu dincolo de coaja
aparenţelor, asemeni poetului Lucian Blaga,
care spune: „Tâlcul flăcării nu-i fumul/ Tâlcul
vetrei nu e scrumul ...”. Începuturile abstractizării
şi geometrizării formei la Ştefan Oroian, pe
fondul unei propensiuni structurale, au fost
stimulate şi de îndemnul maestrului şi
prietenului său Fajo János, care a şi făcut,
primele dilegenţe, prin Galeria Józsefváros,
pentru promovarea artei lui în Ungaria şi în
străinătate. La Ştefan Oroian ideea de
autonomie a limbajului plastic a venit foarte
devreme. Prin 1974–1975, el construia pe
suprafeţe mici compoziţii abstracte uzând de
contrastele formale (liniare) unghiular-curb,
subţiregros, delicat-robust, uzând de logica
geometriei „secrete”, a tramei dreptunghiului
sau pătratului, care delimitau câmpul
compoziţional. Căutările lui şi-au lǎsat urmele
pe formate mici de hârtie, care şi-au găsit apoi
întrupările finale pe pânze pictate în ulei. Aici
vom putea „citi” fără dubii asimilarea temeinică
de către Oroian a tot ceea ce s-a făcut mai bine
din abstracţia geometrică a avangardei secolului
20, de la Fernand Leger până la Mondrian, dar şi
consonanţele sale cu cei din familia adepţilor
„noului geometrism” din pictura maghiară
precum Nádler István, Lantos Ferenc, Bak Imre,
Hencze János sau Segesdi György. Ştefan Oroian
se numără printre cei care au ştiut să-şi
înmulţească talanţii, să-şi împlinească vocaţia.
El a devenit artistul care a iubit constant
miracolul geometriei şi deopotrivă pe cel al
vieţii care-o şi conţine, o şi guvernează. Dovadă
că pe lângă pictură şi sculptură ca forme alese
ale mărturisirii, artistul (un admirabil apicultor)
iubeşte şi albinele cu viaţa lor fascinantă despre
care s-a scris atâta. Această prietenie cu
siguranţă are un tâlc: dincolo de relaţia practică,

reciproc avantajoasă, se subînţelege, Ştefan iubeşte albinele pentru
că ele întruchipează ideea de familie, de lucru împreună pentru a
extrage ce e mai bun din ce e mai frumos, şi trăiesc odată cu geometria. Dincolo de geometria existenţei lor, pe care o „citesc” doar cei
avizaţi, există o geometrie admirată de milenii, cea a fagurelui cu
construcţia sa uimitoare bazată pe modul, pe celula hexagonală.
Albinele ne oferă, prin urmare pe lângă o aleasă şi tămăduitoare
hrană şi pilda unei ordini sub semnul geometriei, o geometrie, însă,
care musteşte de viaţă. Expoziţia aniversară a lui Ştefan Oroian de la
Muzeul „Erkel Ferenc”, sala Dürer, din Gyula, din 2007, de pildă, a fost
una „rotundă” (asemeni celor de la Budapesta, Arad, Bucureşti, Paris,
Cluj-Napoca, Oradea, Hanovra sau Mezőtúr), care developa pe
simeză şi în spaţiu răspunsurile unui suflet ce a parcurs, în timp, game
de trăiri, de la cele mai dureroase şi încâlcite până la cele mai senine,
mai luminoase. Dacă geometria din pictura altor artişti, care-au făcut
carieră exersând această formulă plastică, e în general aridă, expresie
a unui exces de raţionalizare, cu apăsate accente minimaliste (Roman
Cotoşman, Vasarely, să zicem), geometria lui Ştefan Oroian este una
caldă, blândă, marcată cu efuziuni lirice. Ecranele sale de pânză,
formatul lor pătrat sau dreptunghiular nu sunt „ferestre” către o lume
exterioară, cadre care decupează ceva din această realitate, mai mult
sau mai puţin direct sau aluziv, ci ferestre către înăuntru.
Rectangularitatea cadrului, de cele mai multe ori, intră în raport cu
ţesătura ascunsă de relaţii geometrice care se structurează pe trama
ecranului pânzei în funcţie de starea sufletească a artistului, de ideea
criptată-n imaginea/forma pe care acesta doreşte s-o întrupeze. La
nivelul convenţiei Ştefan recurge la geometria euclidiană. Aceasta e
însă doar un mijloc, un anume mod prin care artistul îşi organizează
compoziţia care devine organism autonom, cu relaţiile, contrastele,
armoniile sale interioare fără a fi însă ruptă, ca la alţii, total de pulsaţia
vieţii. În cazul tabloului la Oroian avem, de fapt, de-a face cu o
geometrie stratificată; una perceptibilă imediat, la prima privire, alta
discretă pe care o descoperi treptat dacă zăboveşti mai mult timp în
faţa tabloului şi o alta secretă, ascunsă, care poate fi decriptată doar
cu o anume râvnă, care presupune o desluşire graduală, în relaţie
organică cu primele două. Recursul lui Ştefan la geometrie pare să
consune, ca motivaţie intimă, cu cea despre care vorbeşte Ortega Y.
Gasset, citându-l pe Woringer, a omului arhaic. Îngrijorarea artistului,
neliniştea şi disconfortul pe care i le provoacă hăţişul existenţei şi nu
de puţine ori absurdul şi aleatoriul realităţii imediate şi pe care doreşte
să le depăşească se aseamănă cu neliniştea omului trăitor în vremea
copilăriei umanităţii pentru care lumea e „confuzia absolută, capriciul
general (...)”. „Deconcertat, terorizat de viaţă el caută inanimatul în
care este eliminată neliniştea devenirii şi unde găseşte stabilitate
permanentă. Creaţia artistică înseamnă pentru el evitarea vieţii şi a
capriciilor ei, stabilirea în mod intuitiv, după nestatornicia lucrurilor
prezente, a unui dincolo mai ferm în care schimbarea şi capriciozitatea
sunt depăşite. De aici stilul geometric”. La Ştefan Oroian ideea de
devenire, de dinamică a lumii nu e eludată decât sub aspectul ei

încâlcit cotidian, realist descriptiv. Avem de-a face aici mai
degrabă cu o transfigurare, cu o sublimare, cu apelul la evocarea
marilor principii prin mijlocirea componentei „gestaltiste” a operei.
Stabilitatea absolută a pătratului e pusă, prin contrast, în tensiune cu
dinamica implicită a curbei, semicercului sau a cercului. Într-una
dintre lucrări, într-o dominantă superbă de alburi şi griuri argintii,
cercul desenat cu maximă discreţie se înscrie perfect în pătratul
pânzei. O orizontală delicată de ocru palid nisipiu taie tabloul în două
chiar prin centrul cercului sugerându-ne parcă o distincţie clară între
regimul diurn şi cel nocturn al traseului circular „parcurs” de astrul
zilei pe bolta cerească. Cea din jumătatea superioară sugerându-ne-o
pe prima, respectiv, cea inferioară pe a doua. Ne vine în gând când
privim acest tablou viziunea vechilor egipteni despre „călătoria”
diurnă şi respectiv nocturnă a lui Ra. „Pentru ei există două ceruri: cel
diurn şi cel nocturn. Cerul diurn traversat de drumul soarelui, făcea vie şi
vizibilă lumea terestră, iar cerul nocturn, asociat lumii subterane,
înghiţea astrul solar pentru a descoperi mulţimea celorlalte stele” (Paul
Barbăneagră). Plecarea astrului zilei în călătoria sa de după crepuscul,
cu barca, însemna o aşteptare plină de înfrigurare pentru corpul
sacerdotal care nu ostenea până în zori în rugăciuni pentru ca
pericolele presărate pe traseul călătoriei lui Ra să nu-l răpună. Fiecare
răsărit de soare era prilej de nemărginită bucurie trăit ca pe o nouă,
sacră naştere. „Prin această naştere cosmică se manifestă cotidian
eternitatea pentru că în fiecare dimineaţă revine acelaşi soare” (Paul
Barbăneagră). „Zeu puternic, cu formă rafinată/ Graţios stăpân al
dragostei/ Oamenii îşi fac semne de bucurie/ Ei îţi slăvesc forma”.
Lumina ochiului e soarele. Pentru egiptean a trăi înseamnă a lucra
asupra sa, a-şi deschide ochiul interior. Şi pentru Ştefan a trăi
înseamnă acelaşi lucru; o continuă aspiraţie spre lumină şi curăţie
lăuntrică exprimată prin tablou sau prin forma sculpturală. E în aceste
lucrări o întâlnire aleasă între setea de absolut, de cosmicitate şi
iubirea miracolului vieţii. Apelul la geometrie e, sau ar trebui să fie, în
pictura anilor noştri un mod de a recupera acea capacitate de
apropiere de simplitate, de esenţă, după veacuri de despicare a
realităţii, de apetit, până la exces, pentru particularizare, fracturare
până la disipare a imaginii despre lume. Printre numele mari din
galeria de afinităţi elective ale lui Oroian se numără desigur Brâncuşi
şi Maitec. Brâncuşi care descoperea gândirea simbolică a Indiei, (care
i-a oferit o nouă lumină asupra propriei moşteniri ancestrale), ajutat
de propensiunile intime, ajunge la concluzia că „ne găsim cu toţii la
sfârşitul unei mari epoci şi este necesar să ne întoarcem la începutul
tuturor lucrurilor şi să regăsim ceea ce s-a pierdut”. S-a pierdut
conştiinţa sideralităţii lumii, a centrului, a capacităţii gândirii simbolice
de a desluşi în complexitatea năucitoare a realităţii semnele marilor
principii, setea de absolut. Ori exact spre acestea tânjeşte în tăcere
Ştefan. (Primul martir creştin purta acelaşi nume). Spre structura
limpede a imaginii/formei, spre o pace care transcende imediatul,
spre o geometrizare a realităţii în sensul epurării ei de componenta
perisabilităţii, a derizoriului. În 1982, pictorul Ştefan Sevastre organiza
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la Sibiu o expoziţie importantă numită „Geometrie şi sensibilitate”.
Printre expozanţi erau Paul Gherasim, Ion Nicodim, Eugen Tăutu, Horia
Mihai, Marin Gherasim, organizatorul şi alţii. În bunul obicei al acelor
vremi expoziţia era acompaniată şi de o masă rotundă pe marginea
temei. S-a ajuns, cum era şi firesc, şi la fondul nostru autohton din
arta ţărănească. Paul Petrescu sublinia faptul că „formele geometrice
fundamentale din arta populară românească, rombul, pătratul, cercul,
spirala se încarcă de sensuri venite din străvechime, geometrismul
românesc, având o anumită încărcătură simbolică, îi sunt definitorii
„ordinea şi măsura”. Dan Hăulică vine cu o afirmaţie surprinzătoare
considerând că „pe lângă universul de tip aristotelic, atent la
verosimilitatea detaliului şi a împrejurărilor există şi un univers care
poartă spre idee, spre fondul secret al realului” rezultând de aici că
epurarea geometrică este, ca la Brâncuşi, Maitec, Paul Gherasim,
(Ştefan Oroian în cazul de faţă) „o formă a realismului”. Tot Hăulică
vedea în geometrie „o instanţă profundă a fiinţei autorului” care poate
avea şi un sens moral. El e semnul unui ideal de puritate în care artistul
pune ce e mai bun în fiinţa lui. Este „visul unei totalităţi care să repare
tot ce e incomplet în existenţa noastră, şi care o orientează vectorial”.
Ştefan Oroian face parte din această familie de spirite care aspiră la
marea limpezime a formei, ca expresie a unei existenţe axializate. El
a pornit de ani buni pe această cale a epurării formei. Dacă la începuturi
aceasta se petrecea mai mult la nivelul limbajului, în sens minimalist,
treptat abstracţia îşi diminua oarecum din ermetism în sensul că nu
numai raţiunea privitorului îşi găseşte în tablou puncte de satisfacţie
ci şi senzorialului îi este rezervată partea lui de bucurie. Oricât de
aproape ar vrea artistul să fie de eidos, de ideea de generalitate din
formă, apetenţa sa pentru jocul subtil al texturilor pastei aşternute cu
căldură peste relieful ţesăturii de in, ne dezvăluie o sensibilitate de
excepţie în relaţie cu materialitatea lumii. Când vezi o reproducere
după un tablou semnat de Oroian, de factură abstractizant
geometrizantă, te aştepţi ca acesta să fie pictat pe un suport perfect
neted. Dimpotrivă Ştefan, ţăranul din el, căruia i-au trecut prin mâini
atâtea rame cu faguri, care colecţionează obiecte, unelte de tâmplărie,
vechi, muncite, cu formele îmblânzite de atâta folosinţă, simte o
bucurie aleasă în tonalitatea lemnului, a unei texturi de pânză de sac
sau a alteia cu fir de in subţire. Suprafeţele catifelate îşi etalează jocul
vibraţiilor cu sfială şi discreţie. Pânzele sale se cer luminate într-un
anumit fel la expunere. Aşa cum primeau ele lumina, prin tavanul
transparent, pe simeza sălii Dürer din Gyula, cu prilejul expoziţiei
aniversare de 60 de ani, din 2007. Dar Ştefan merge şi mai departe cu
„obiectualizarea” imaginii. El aşterne pe suprafeţe precis delimitate,
din economia tabloului granule de nisip de nuanţe şi mărimi diferite.
Pe altele o anume pensulaţie, de factură pointilistă, ca în lucrarea de
care vorbeam mai înainte, aduce, în câmpul aproape monocrom,
vibraţia delicată a unei muzici astrale, abia perceptibile. Privitorul
găseşte în pânzele lui atât rigoarea care disciplinează forma, o
raţionalizează, cât şi aura unei încărcături afective, cu adieri sacrale,
de o rară fineţe. La receptarea mesajului operei lui Ştefan sunt
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chemate în egală măsură mintea şi inima, ochiul dar şi mângâierea
tandră a mâinii. Atât în pictură cât şi în sculptură şi chiar în desen.
Desenele sale, monocrome sau colorate, pun de asemenea împreună
apetituri formale ce ţin de rigoare şi limpezime geometrică, cu
expresivizări rezultate din subtile efecte de frotaj, date de atingerea
cu măiestrie a batonului culcat de cretă sau cărbune pe suprafaţa
texturată a hârtiei de marcă. Şi aici geometria e ordinea ascunsă ce
guvernează puzderia de puncte de pe suport asemeni curburii sublime
a Căii Lactee pe bolta senină, adâncă a cerului nocturn. În sculptură, în
mod firesc, corporalitatea formei te face să fii şi mai tentat să palpezi
relieful volumelor de lemn sau metal. De regulă artistul preferă să
alcătuiască forme din lemnul încărcat de timp, din grinzi vechi de
stejar care au o lungă şi dramatică biografie în fibra lor. Precizia tăierii
în linie dreaptă sau sinuoasă dă suprafeţe şi goluri care contrastează
fericit cu zonele marcate de timp, aspre. Dar şi aceste asprimi
volumetrice sunt îmblânzite de Ştefan prin straturi subţiri de ceară de
albine. În ferestrele tăiate-n lemnul vechi plasează câte un detaliu,
câte-o piesă metalică roasă de vreme. Lemnul şi metalul concură la
procurarea unei anume stări. Axul uneia dintre „ferestre” tăiate-n
carnea grinzii brune e lama veche de fier, mâncată de timp, plasată
vertical, care parcă despică spaţiul (Ferăstrău înseamnă aici tăietor de
ferestre). Lucrările în lemn păstrează din geometria tablourilor dar
câştigă în căldură prin cromatică. Această linişte generală, această
pace pe care o aduce fiecare expoziţie lui Ştefan te îndeamnă să te
apropii cu sfială de obiecte, să taci sau, cel mult, să vorbeşti în şoaptă.
Dar această aură de linişte şi pace nu e decât rezultatul în timp al unei
tainice alchimii, al distilărilor repetate din athanorul creaţiei,
sublimarea unei realităţi care-a cunoscut nu o dată accente dramatice.
Prezenţa pironului ruginit, smuls parcă din lemnul crucii lui Iisus, înfipt
în creştetul unor lucrări din lemn le pecetluieşte sensul dar îl şi încarcă
de miez. Pacea a venit abia după jertfă. Vizitarea, acum, a unei
expoziţii a lui Ştefan Oroian îţi lasă impresia unei reale împliniri,
atinse pe calea anevoioasă a căutărilor unui artist, senzaţia că te afli
pe un platou înalt de lumină care te face să lăcrimezi, să vezi lumea în
geometria ei adâncă şi legităţile ciclicităţilor ei, cu acea detaşare
olimpiană şi cu asperităţile înmuiate, învelite-n ceară de albine.
Detaşarea şi implicarea convieţuiesc în lucrările lui Ştefan într-un
dozaj ideal. E semnul că „fructul” s-a copt, că rotunjimea formei lui e
îngemănată organic cu aroma, culoarea şi gustul, că în miezul lui
sămânţa ideii aşteaptă cu răbdare să cadă-n brazda unui suflet însetat
de lumină. Ştefan Oroian a creat o lume personală de forme, o operă
coerentă, admirabilă, aşadar se poate considera un artist împlinit,
poate gusta în linişte acea împăcare la care cei tineri pot doar visa. El
şi-a urmat cu luare aminte îndemnul glasului interior, ca toţi marii
artişti, îndemn formulat atât de frumos de Noica într-un aforism de al
său: „Devino ceea ce eşti!” Răsfoind pe îndelete acest album dedicat, îi
putem vedea lui Ştefan Oroian, cu ochii noştri, devenirea, etapele
creaţiei, universul inconfundabil de forme şi culori şi, până la urmă,
împlinirea sa admirabilă, ca om şi artist. Arad, 2013

Ibos Éva

Oroján

Gabriela Crişan

(...) Azt lehetne gondolni, hogy a képzőművészet iránti
vonzalma valamelyik iskolavárosban született, pedig
nem így van. Még Battonyán történt, hogy a kezébe került egy
Michelangelóról szóló könyv, és saját bevallása szerint ez határozta meg egy életre pályáját. Szegeden az egyetem égisze
alatt működő Collegium Artium volt az a hely, amely a diákság
számára a szellemi központot jelentette. Ide ugyanis a korabeli kulturális és művészeti élet olykor hivatalosan ugyan nem
elismert, de kiemelkedő jelentőségű alakjai kaptak meghívást.
Többek között Korniss Dezső, aki néhány művét is magával
hozta, s a ma Amerikában élő szellemtudós, Mezei Árpád is
tartott itt előadást. Ezek a találkozások döntő befolyással bírtak Oroján pályájára, mert azok az értékek, amelyeket Korniss
művészete, illetve Mezei Árpád elméleti munkássága kijelöl, a
mai napig pillérei magatartásának és művészetének. S van
még egy fontos, meghatározó személy az életében: Vinkler
László mester, aki tanára volt a főiskolán. Sugárzó humánuma
és nagy távlatú kulturáltsága Orojánra is nagy hatással volt. S
ezen túl talán abban is a mester példája erősítette, hogyan lehet egy határmenti kisvárosban, Gyulán letelepedve túlélni a
magyar-román ellentét által táplált kétségeket, s hogyan lehet
a hagyományokba merevedett, a helyi közízlés által favorizált
ál-realista alföldi festészet nyomasztó szomszédságában kitartani a nonfiguratív képalkotás mellett. Egyetlen módon: a
nagyvilágra figyelve. (...) Nem teljes az életmű Oroján grafikái
és plasztikái nélkül. Ezek nem festészetének kísérőjelenségei,
hanem azoknak a gondolatoknak a megnyilvánulásai, amelyeknek az a két műfaj az adekvát megfelelője. A grafika – kisebb méreténél, s gyorsabb megvalósítása révén – szükségszerűen az intimebb, bensőségesebb témák területe. A
plasztikában pedig Oroján „puhább” lénye kerül előtérbe. A fa
szervessége folytán itt nyilvánulnak meg a művész legszorosabban emberre vonatkoztatható gondolatai. Az összefoglaló,
ám érzékenyen pulzáló formákban a teljességre való törekvés
igénye lappang. Ezek a művek mind formailag, mind érzelmileg mintha Brâncuşi köpönyegéből bújtak volna elő. Ez a rokonság nemcsak szobrászi. Kérdés, hogy Brâncuşi és Oroján
román származása jelent-e valamiféle atavisztikus kapcsolatot
kettőjük között? Föltehetően igen, s akkor ez azt jelenti, hogy
egy olyan folytonosság része Oroján művészete, amely a mélyen lévő gyökerekből táplálkozik a jelen benyomásainak formáló hatása alatt. Hiszen Oroján művészete nem előzmények
nélküli (talán elég, ha csak Mondrian és Kassák Lajos munkásságát idézzük föl), de éppen ez adja hitelét. A múlt, jelen és
jövő kapcsolata képezi azt a szilárd vázat, amelyen biztonságosan otthon lehet ember és művész. Hogy Oroján leendő művészete hogyan kapcsolódik a jövőhöz, a következő 50 éves
számvetés fejti majd meg. Szeged, 1997.

Armonia, ca stare de a fi

Căutarea ritmurilor matematice ale spaţiului şi culorii, refuzul
decoraţiei ca element suprastructural, eliminarea formelor figurative,
idealul unei picturi şi sculpturi bazate pe perfecta aderare a mijloacelor
plastice la exigenţele de limbaj îl conduce pe Ştefan Oroian la raportul
esenţial între verticale şi orizontale, la cultivarea unghiului drept, la reducţia
geometrică a volumelor, la austeritatea formelor, la puritatea expresiei, ce
nu exclude însă implicarea afectivă şi în care compoziţia însăşi devine
expresie plastică, imagine. Preocuparea principală a artistului rămâne
echilibrarea suprafeţelor, căutarea unei armonii a imaginii plastice care să
comunice cu armonia lăuntrică a creatorului şi în acelaşi timp a celui ce
priveşte lucrarea. Ştefan Oroian îşi propune să elimine orice referinţă la
lumea obiectuală, la concret, pentru a realiza pura sensibilitate în care un
pătrat impersonal, prin geometria sa absolută, crează un reper, un punct care
se află situat în universul spiritual al omului dominat de principii reaţionaliste,
pur abstracte şi în care dezvoltă modele ale organizării geometrice riguroase
a imaginii în culori pure, strălucitoare, ce devin optice pregnante, aşezate
după un alfabet propriu artistului. El urmăreşte acel joc corect şi magnific al
formelor în lumină, după expresia lui Le Corbusier, şi care este în fond ţelul
suprem al oricărui sculptor. Din acest motiv el crează aceste obiecte
meditative, contemplative şi concise pe care le şelfuieşte cu migală pentru a
oferi razelor luminii suprafeţe de un lirism pur cu imprevizibile modulări
cromatice şi de textură. El conferă celui mai laconic volum o ordonanţă
severă şi totodată o trepidantă viaţă interioară ce nu este străină de o poetică
a solitudinii, a refuzului de a comunica, de a evoca realul prin intermediul
raporturilor de proporţie. El generează ritmul viu, tuşele emoţionale
provocate de amprenta participării afective care ne invită pe noi toţi la acest
regal al „Toamnei orădene”, pentru care îi mulţumim. Text vernisaj, expoziţia
Ştefan Oroian, Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea, 1993
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Gyarmati Gabriella

Oroján István Örökségem című
műegyüttese1

Az először a „4. kult_istalon”2, majd a békéscsabai Jankay Gyűjtemény és Kortárs
Galéria kiállításán szereplő festmények és plasztikák Oroján István képzőművész
családi kötődéseinek témáját járják körül, hol konkrét rokoni kapcsolatokra, emlékekre
vagy emlékek hiányára utalva, hol a paraszti életforma alapvető jellemzőire, más esetben az egyedi sorsképen keresztül a közép-kelet-európai parasztság XX. századi történetére mutatva rá. Ezt tükrözi a kiállításon bemutatott műegyüttes összefoglaló címe:
Örökségem. Oroján István édesanyja öt éve halt meg, egy visszavonhatatlan felismeréssel ő ekkor örökölte meg szülei, nagyszülei emberi, érzelmi, szellemi és tárgyi hagyatékát. Azóta mantraként ismétli ezt a témát, ahogyan ő mondja: „mint amikor bevesz az
ember egy meggymagot a szájába, és csak forgatja, forgatja, forgatja....”. Ekképpen
veszi tehát elő újra és újra ezt a kifogyhatatlan, kimeríthetetlen és valószínűleg – minden igyekezete ellenére teljességében – feldolgozhatatlan témát. Melyek ezen emlékanyag összetevői? Történetek, ízek, talán illatok, arcok villanása, mozdulatok, megfigyelt tevékenységek. A sor végtelen. Olyan dolgok, amelyek mindannyiunk számára
ismerősek, természetesen mindannyiunknak személyre szabott formában, egyedi jegyekkel, csak nekünk szánt alkotórészekkel. Sok-sok egyedi kombináció... Az viszont
kérdéses, hogy az emlékezésre, a visszatekintésre való hajlandóság életkorfüggő-e,
vagy az erre való fokozott érzékenység talán inkább születési adottság, esetleg a neveltetés által befolyásolt jellemzőnk. És ha a befogadó alapjában véve nem is kíván sem
családi, sem pedig mondjuk nemzeti múltjával foglalkozni, akkor miképpen remélhető,
hogy egy másik ember emlékanyagához képes és egyáltalán akar megfelelő érzékenységgel közelíteni. Egy olyan emberhez, akivel valószínűleg ismeretlenül, egy
kiállítóterem steril közegében találkozik csupán az alkotásain keresztül. A műalkotások
alapvető „működési mechanizmusa”, azaz a befogadás kommunikáció jellege remélhetőleg megoldja ezt a kérdést. Visszatérve Oroján mesterhez: ezen a tárlaton is az általa
az utóbbi évtizedben párhuzamosan alkalmazott két stílus együttes jelenlétét figyelhetjük meg. A geometrikus absztrakt vagy más megközelítés szerint síkkonstruktivista
táblákhoz az organikus tárgyformálás szellemében fogant művek társulnak. Joggal hihetjük, hogy a képzőművészetben az előbbiek két ellentétes tényezőként vannak jelen,
teljességgel különböző gondolati alapról sarjadó, egymással perelő nyelvként. De láthatóan mégis létezik közös nevező3. Csupán zárójelben jegyzem meg, hogy plasztikái
között is találunk az inkább konstruktivista vonulathoz húzót is, de ebből a tárgycsoportból származó művek ebben a kollekcióban nem szerepelnek. Ami viszont általánosan jellemzi mindkét beszédmód alkalmazása során Oroján Istvánt, hogy még fegyelmezettebbnek tűnik a korábbi évtizedekben tőle megszokott feszes, pontatlanságot
nem tűrő, szigorú képépítés metódusához képest is. Az örökség témájához azon alapállással közelít újra és újra, hogy mit lehet még beemelni, mire érdemes különösen koncentrálni, és mely dolog hagyható ki. És teszi ezt úgy, hogy miközben folyamatosan a
paraszti múlttal foglalkozik, azt a világot nem kívánja sem idealizálni, sem misztifikálni,
sem pedig dramatizálni. Miért is tenné, hisz ő elsősorban elvonatkoztatni akar, amely
nélkülözhetetlen, ha emlékeit olykor egyszerű, máskor mívesen munkált, megint máskor cizellált finomsággal kivitelezett jelekbe akarja sűríteni. Feltehetjük azt a kérdést is,
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hogy vajon mi inspirál egy absztrakt művészt.
Ugyanaz a részletgazdag világ, mint a figurális festőt/szobrászt/grafikust? Mi inspirál? A látvány vagy
az érzés? Inkább az érzés? Orojánt mindenképpen.
Ő az érzésből kiindulva, azt termékenyítő forrásként használva hoz létre tárgyat, konkrét formát,
színt , azaz műalkotást, amely azután a befogadóban újabb érzéseket kelt. Természetesen munkájában elméletek és hagyományok is befolyásolják. A
kiállítás gerincét adó bajuszok, az évek során három elemből álló sorozattá nőtt Nagyapám bajusza
című műegyüttes egy nehezen megélhető rokoni
kapcsolatról szól. Oroján – elmondása szerint –
egyik nagyapját sem ismerte, ám mindkettőjüknek
emléket állít, hogy ezt a kínzó hiányként megélt
űrt kézzelfogható tatalommal töltse meg. A Gyulán rendezett zártkörű kiállításon a három bajusz
mellett a nagyszülőkről készült egykori műtermi
portréfotókat is bemutatta, hogy azok szerepelte-

tésével tegye tapinthatóvá a kapcsolatot. Előbbiekkel ellentétben
édesanyjára egy általa egykor gyakran használt csigacsináló4 beépítésével alakított plasztikával emlékszik (Anyám álma). A valós élményhez valós talált tárgyat társít, és azt komponálja be a női minőségnek megfelelő horizontális formába. Ennek a műnek kétszeresen
is talált tárgy adja az alapját. A csiga készítéséhez ugyanis egykor
gyakran a fekvő szövőszék bordájának egy darabját használták, már
ezzel is jócskán módosítva az eredeti funkciót. Úgy vélem, ezek a
plasztikák is képesek bizonyítani, hogy az organikus szobrászat nem
stílus, hanem mentalitás. A forma- és tömegalakítás tekintetében
Oroján nem kíván a szobrászat korábbi eredményeivel szakítani; a
plasztikák auráját a tartalomból fakadó, erősen érzelmi alapú, néhol
különösen gyengédnek tűnő bánásmód határozza meg. A kollekció
elemeinek többsége nonfiguratív, tehát motívummentes, a tárgyak
által keltett érzet azonban ezzel együtt talán még beszédesebben
közli a művész mondanivalóját. A hétköznapi élet tiszteletéből, a
mindennapok, a profán tárgy szakralizálásából táplálkozik ez a műépítési metódus, amely az Örökségem című sorozat festészeti és
szobrászati egységét is jellemzi. Az életműnek ez a része teljes mélységében még nem feltárt, értelmezési kísérletek konstruálásával
azonban magunk is sikerrel próbálkozhatunk. Esélyeinket növeli, ha
ismerjük azt a világot, amelyből Oroján építkezik, nyitottak vagyunk
arra az érzelmi tartományra, amely tápláló forrásként segíti a munkában, ha már mi is éreztük azt a kegyelettel kísért tiszteletet és hálát, amelyet ő elődei iránt táplál. De lehet-e azonos a hozzáállásunk,
a viszonyulásunk? Azonos? Természetesen nem, de empátiával és
nyitottsággal, amely minden műalkotás megértéséhez elengedhetetlen, jócskán közelebb juthatunk a megfejtéshez. Ez a műegyüttes
egyébként olyan, mint egy lüktető, hűs örvény, amelybe – bár nem
vagyunk személyesen érintettek, – mi is belemeríthetjük a kezünket.
Az Örökségem / Egy nap története fehér kép, a fehér még oly sok árnyalatával megfestve; a legkoncentráltabb, tisztává redukálódott
emlékkép elődeinkről, felmenőinkről. A kép hordozója egy zsákvászon darab, sokszor megfogott, telerakott, kiürített holmi, amelyet a
parasztember fárasztó napjainak fonalából szőttek. Oroján így indít
el – már a hordozóanyag megválasztásával is – egy hosszú asszociációs láncot. Az Örökségem / Egy nap története I. viszont vörös-fekete
kép. Első ránézésre ez a tábla valóban csupán vörössel és feketével
festett, alaposabb szemléléssel azonban jó néhány színt találunk
még a képen. Többfajta vöröset és kármint, barnákat, kékeket. Emellett a mester változatos megoldásokkal szolgál a fekete felületek
faktúrájának alakítására is. Egymásra kerülő, egymást részben fedő
rétegekből épített, szimmetrikus, horizontális kompozíció ez, cizellált részletekkel. A látás- és agykutató dr. Nádasdy Zoltán egy előadásában többek között azt a kérdéskört is érintette, hogy a szemet,
tulajdonképpen a látást miképpen lehet manipulálni. A hallottak hatására Oroján elővette korábbi vázlatait, és megszületett a Nappal és
éjszaka című plasztika pár. E művekkel, ahogyan a kiállításon szerep-

lő fekete és fehér önálló táblákkal is, az érzékelés végső határáig
megy el a láthatóság területén. A fekete, azaz a sötét tartományából, melybe beleveszünk, amely annyira sötét, hogy a képépítés elemeit szinte elnyeli, tehát tulajdonképpen a vak éjszakából az alkalmazott színekkel emel ki bennünket a festő. A fehérből pedig
rendkívül gazdag és finoman hangolt, erőteljesen derített színekkel
lép ki. E táblák szemlélése során különösen fontos, hogy közel menjünk, közelről nézzünk, különben csak annyit mondunk majd, hogy
igen, fekete képek és fehér képek... De Oroján István esetében ennél
jóval többről van szó.
1. Az e műcsoportot tárgyaló, azóta kibővített szöveg eredetileg a Bárka című
folyóirat 2011/2. számában jelent meg (93–94. p.).
2. A „kult_istalo” elnevezésű, minden évben egy alkalommal, az előadók és a
közönség tekintetében is meghívásos alapon szerveződő rendezvénysorozatot
Gyarmati Gabriella művészettörténész és Nyisztor János képzőművész indította el
Gyulán, 2007-ben. Törekvéseik szerint alkotóknak és kutatóknak biztosítanak
egyfajta bemutatkozási lehetőséget, ennek szellemében különböző művészeti ágak
összekapcsolásán alapuló és egy vagy több tudományos előadást tartalmazó
programot állítanak össze. (A szerk.)
3. Ugyanúgy, ahogyan például Kohán Györgynél is, aki a választott témához
társította az általa megfelelőnek tartott technikát, eszerint választott az olajfesték,
a viasztempera technika, vagy az egyedi grafikáihoz használt szén, kréta, grafit és
tus között.
4. A csigatésztához és szövéshez használt eszköz.
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Dansuri româneşti / Román táncok
Portretul artistului Ştefan Oroian
Producător / Producer: Televiziunea Maghiară, Redacţia în Limba Română /
Magyar Televízió, Román Nyelvű Szerkesztősége
Anul / Év: 1994 Redactor-reporter / Szerkesztő-riporter: Tiberiu Boca Regia /
Rendező: Molnár József Operator / Operatőr: Kovács Zoltán
Montaj / Vágó: Nagy Gábor
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Forme strǎvechi / Ősformák
Redactor / Szerkesztő : Mayer Éva Regia / Rendező: Markó Judit Operator /
Operatőr: Háda Sándor Anul / Év: 1996 Technicǎ / Technikus: Shäffer Zoltán
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Artistul Ştefan Oroian / Oroján István képzőművész
Producător/ Producer: Studioul Orăşenesc din Seghedin / Szegedi Városi
Stúdió Anul / Év: 2005 Regia / Rendező: Molnár József
Operator / Operatőr: Szögi Lackó Montaj / Vágó: Rajhona Péter
În anul 2006, la Festivalul Televiziunilor Locale filmul a luat Premiul Valoare
Locală pentru aplicarea unei viziuni proprii. / Ez a film díjat nyert a helyi városi
televíziók fesztiválján.
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p i c t u r i
f e s t m é n y e k
Picturile lui Ștefan Oroian nu sunt prezentate în ordine cronologică, ci mai
degrabă în funcţie de diversitatea, alternanța formelor și evoluarea utilizării,
nuanțării culorilor.
Oroján István festményeit a szigorú időrend betartásának mellőzésével,
inkább a formaváltozatokat és formaváltozásokat, valamint a színhasználat
alakulását előtérbe helyezve mutatjuk be.
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Fǎrǎ titlu (1985; tehnicǎ mixtǎ, pânzǎ; 100x100 cm)
Cím nélkül (1985; vegyes technika, vászon; 100x100 cm)
p ict uri

fe st ménye k

023

În memoria poetului NS I. (1983; tehnicǎ mixtǎ, pânzǎ; 40x40 cm)
NS költő emlékére I. (1983; vegyes technika, vászon; 40x40 cm)
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În memoria poetului NS II. (1983; tehnicǎ mixtǎ, pânzǎ; 40x40 cm)
NS költő emlékére II. (1983; vegyes technika, vászon; 40x40 cm)
p ict uri
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În memoria strǎmoşilor (1990; ulei, pânzǎ; 70x100 cm)
Őseim emlékére (1990; olaj, vászon; 70x100 cm)
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Dansuri româneşti (1990; ulei, pânzǎ; 90x120 cm)
Román táncok (1990; olaj, vászon; 90x120 cm)
p ict uri
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Pană (1990; tehnicǎ mixtǎ, pânzǎ; 100x100 cm)
Ék (1990; vegyes technika, vászon; 100x100 cm)
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Dansuri româneşti I–II–III. (1994; tehnicǎ mixtǎ, pânzǎ; 50x50 cm /buc.)
Román táncok I–II–III. (1994; vegyes technika, vászon; 50x50 cm/db)
p ict uri
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Picturǎ albǎ (2000; tehnicǎ mixtǎ, pânzǎ; 80x60 cm)
Fehér kép (2000; vegyes technika, vászon; 80x60 cm)
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Siracusa (2006; tehnicǎ mixtǎ, pânzǎ; 120x120 cm)
Siracusa (2006; vegyes technika, vászon; 120x120 cm)
p ict uri
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A treia zi (2007; tehnicǎ mixtǎ, pânzǎ; 100x100 cm)
Harmadnapon (2007; vegyes technika, vászon; 100x100 cm)
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Babilon (2007; tehnicǎ mixtǎ, pânzǎ; 100x100 cm)
Babilon (2007; vegyes technika, vászon; 100x100 cm)
p ict uri
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Fǎrǎ titlu (2004; tehnicǎ mixtǎ, pânzǎ; 100x130 cm )
Cím nélkül (2004; vegyes technika, vászon; 100x130 cm)
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Cinǎ (2007; tehnicǎ mixtǎ, pânzǎ; 100x120 cm)
Vacsora (2007; vegyes technika, vászon; 100x120 cm)
p ict uri
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Moştenire (2007; tehnicǎ mixtǎ, lemn; 38x40 cm)
Örökségem (2007; vegyes technika, fa; 38x40 cm)
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Moştenire (2007; tehnicǎ mixtǎ, lemn; 40x50 cm)
Örökségem (2007; vegyes technika, fa; 40x50 cm)
p ict uri
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Voroneţ (2006; tehnicǎ mixtǎ, lemn; 38x40 cm)
Voroneţ (2006; vegyes technika, fa; 38x40 cm)
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Ziuǎ şi noapte (2006; tehnicǎ mixtǎ, lemn; 40x120x10 cm)
Nappal és éjjel (2006; vegyes technika, fa; 40x120x10 cm)
p ict uri
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Moştenire (2008; tehnicǎ mixtǎ, lemn; 38x40 cm)
Örökségem (2008; vegyes technika, fa; 38x40 cm)
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Labirintul mic (2007; tehnicǎ mixtǎ, pânzǎ; 100x120 cm)
Kis labirintus (2007; vegyes technika, vászon; 100x120 cm)
p ict uri
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Triptic (2010; tehnicǎ mixtǎ, pânzǎ; 90x170 cm)
Hármaskép (2010; vegyes technika, vászon; 90x170 cm)

042

Moştenire (1962–2010; tehnicǎ mixtǎ, pânzǎ; 150x150 cm)
Örökségem (1962–2010; vegyes technika, vászon; 150x150 cm)
p ict uri

fe st ménye k

043

Moştenire (2010; tehnicǎ mixtǎ, lemn; 60x60x5 cm)
Örökségem (2010; vegyes technika, fa; 60x60x5 cm)

044

Vis rotund (2010; tehnicǎ mixtǎ, pânzǎ; 70x90 cm)
Kerek álom (2010; vegyes technika, vászon; 70x90 cm)
p ict uri

fe st ménye k

045

Diptichon I. (2011; tehnicǎ mixtǎ, pânzǎ; 90x120 cm)
Diptichon I. (2011; vegyes technika, vászon; 90x120 cm)

046

Diptichon II. (2011; tehnicǎ mixtǎ, pânzǎ; 90x110 cm)
Diptichon II. (2011; vegyes technika, vászon; 90x110 cm)
p ict uri

fe st ménye k

047

Punct albastru (2012; ulei, pânzǎ; 50x60 cm)
Kék pont (2012; olaj, vászon; 50x60 cm)

048

O zi (2013; tehnicǎ mixtǎ, pânzǎ; 40x40 cm)
Egy nap (2013; vegyes technika, vászon; 40x40 cm)
p ict uri

fe st ménye k

049

Dupǎ ploaie (2013; tehnicǎ mixtǎ, pânzǎ; 40x40 cm)
Eső után (2013; vegyes technika, vászon; 40x40 cm)

050

Avere (2013; tehnicǎ mixtǎ, pânzǎ; 40x40 cm)
Jussom (2013; vegyes technika, vászon; 40x40 cm)
p ict uri

fe st ménye k

051

03

s c u l p t u r i
s z o b r o k

Acest capitol ne oferă o perspectivă asupra varietății lucrărilor plastice,
uneori geometrice alteori organice ale lui Oroian.
Oroján István geometrizáló, máskor organikus jellegű plasztikáinak
változatos világába egyszerre nyújt betekintést a könyvnek ez a fejezete.

052

Graţie (1975; lemn de cireş; 60x40x10 cm)
Grácia (1975; cseresznyefa; 60x40x10 cm)
sculpt uri

szobrok

053

01

02

Cap (1975; lemn de păr; 12x10x10cm)
Fej (1975; körtefa; 12x10x10cm)
054

01-02

03

03

Cap (1975; lemn de păr; 18x12x12 cm)
Fej (1975; körtefa; 18x12x12 cm)

01

02

01-02

Machetǎ (1977; lemn de păr; 10x10x10 cm)
Makett (1977; körtefa; 10x10x10 cm)
sculpt uri

szobrok

055

Cântec de leagǎn (2000; lemn de nuc; 50x100x18 cm)
Bölcsődal (2000; diófa; 50x100x18 cm)
056

Madam (2000; lemn de nuc; 60x50x15 cm)
Mádám (2000; diófa; 60x50x15 cm)
sculpt uri

szobrok

057

Trei graţii (1995; lemn de salcâm, metal; 40x30x10 cm)
Három grácia (1995; akácfa, fém; 40x30x10 cm)
058

Altar (1995; lemn de cireş, bronz; 30x40x10 cm)
Oltár (1995; cseresznyefa, bronz; 30x40x10 cm)
sculpt uri

szobrok

059

Mustaţa bunicului (2000; lemn de nuc; 80x40x15 cm)
Nagyapám bajusza (2000; diófa; 80x40x15 cm)

060

Înger (2002; lemn de păr; 80x30x15 cm)
Angyal (2002; körtefa; 80x30x15 cm)
sculpt uri

szobrok

061

Sferǎ (2007; lemn de fag băiţuit, metal; 100x60x10 cm)
Szféra (2007; pácolt bükkfa, fém; 100x60x10 cm)

062

Sferǎ (2000; lemn de fag, metal; 80x40x10 cm)
Szféra (2000; bükkfa, fém; 80x40x10 cm)
sculpt uri

szobrok

063

Visul mamei (2007; lemn de nuc, material textil; 70x50x10 cm)
Anyám álma (2007; diófa, textil; 70x50x10 cm)

064

Meșter (2010; lemn de stejar; 20x18x60 cm)
Ezermester (2010; tölgyfa; 20x18x60 cm)
sculpt uri

szobrok

065

02

01

Mǎsurǎ (2006; lemn de salcâm, metal; 70x50x10 cm)
Mérték (2006; akácfa, fém; 70x50x10 cm)
In memoriam G. O. (2006; lemn de salcâm, metal; 40x20x10 cm)
O. G. emlékére (2006; akácfa, fém; 40x20x10 cm)
In memoriam G. O. (2006; lemn de salcâm, metal; 60x20x10 cm)
O. G. emlékére (2006; akácfa, fém; 60x20x10 cm)

066

03

01

02

03

02

03

01-02-03

01

Mustaţa lui Drótostót (2010; lemn de stejar; 23,5x11x7 cm)
Drótostót bajusza (2010; tölgyfa; 23,5x11x7 cm)
sculpt uri

szobrok

067

04

l u c r ă r i d e g r a f i c ă
g r a f i k a i m u n k á k
În acest capitol sunt cuprinse desenele, lucrările tuș, acuarelele timpurii,
tablourile pictate impulsiv cu temperă și compozițiile pastel de dimensiuni
mari ale pictorului Oroian.
Ez a fejezet Oroján István rajzait, lavírozott tusmunkáit, korai akvarelljeit,
lendületesen festett temperaképeit és nagyméretű pasztellkompozícióit
mutatja be.

068

Secvenţe din jurnalul de grafică al artistului Ștefan Oroian (1970; tuș, hârtie)
Részletek Oroján István grafikai naplójából (1970; tus, papír)
lu crări

d e

g rafică

grafikai

munkák

069

01

Cap (1970; pastel, hârtie; 800x600 mm/buc.)
Fej (1970; pasztell, papír; 800x600 mm/db)
070

02

01-02

01-02

01

03

02

04

Caii tatǎlul meu

(1974; temperă cu ou,
carton; 120x220 mm)
Apám lovai (1974;
tojástempera, karton;
120x220 mm)

03-04

Caii tatǎlui meu

(1974–1975; aquarellă,
hîrtie; 120x220 mm)
Apám lovai (1974–
1975; akvarell, papír;
120x220 mm)

Caii tatǎlui meu (1974–1975; temperă cu ou, placaj; 15x61 cm)
Apám lovai (1974–1975; tojástempera, rétegelt falemez; 15x61 cm)
lu crări

d e

g rafică

grafikai

munkák

071

01
02

Acuarele (1972, acuarelă, hârtie; 250x320 mm/buc.)
Akvarellek (1972; akvarell, papír; 250x320 mm/db)

072

01-02

01

02

Acuarele (1972, acuarelă, hârtie; 250x320 mm/buc.)
Akvarellek (1972; akvarell, papír; 250x320 mm/db)

03

01-02

03

lu crări

d e

Acuarelă (1972, acuarelă, hârtie; 320x250 mm)
Akvarell (1972; akvarell, papír; 320x250 mm)

g rafică

grafikai

munkák

073

01

02

03

04

01-02-03-04

Poartǎ I–IV. (1970; guache, hârtie;
1000x600 mm/buc.)
Kapu I –IV. (1970; guache, papír;
1000x600 mm/db)

074

Poartǎ (1970; guache,hârtie; 1000x600 mm)
Kapu (1970; guache, papír; 1000x600 mm)
lu crări

d e

g rafică

grafikai

munkák

075

Sfere (1997; tehnicǎ mixtǎ, hârtie; 298x200 mm)
Szférák (1997; vegyes technika, papír; 298x200 mm)

076

Duminică I–III. (1998; pastel, hârtie caşerată pe carton; 600x500 mm/buc.; Muzeul Munkácsy Mihály; Nr. inv.: 2001.1.1.)
Vasárnap I–III. (1998; pasztell, papír, kartonra kasírozva; 600x500 mm/db; Munkácsy Mihály Múzeum; leltári szám: 2001.1.1.)
lu crări

d e

g rafică

grafikai

munkák

077

Sfera (1997; pastel, carton; 700x1000 mm)
Szféra (1997; pasztell, karton; 700x1000 mm)

078

Zürich (1970; pastel, carton; 700x1000 mm)
Zürich (1970; pasztell, karton; 700x1000 mm)
lu crări

d e

g rafică

grafikai

munkák

079

Panouri mici pictate (1972–1974; temperǎ cu ou, lemn; dimensiuni diverse)
Kis táblaképek (1972–1974; tojástempera, fa; vegyes méretek)

080

01

Picturǎ în ulei (1969; ulei, fibră lemnoasă; 30x70 cm)
Olajkép (1969; olaj, farostlemez; 30x70 cm)

02

01

03

02-03

Picturi în ulei (1969; ulei, placaj; 30x45 cm/buc.)
Olajképek (1969; olaj, rétegelt falemez; 30x45 cm/db)
alte

lu crǎri

egyéb

műve k

081

Panouri pictate (Roma, Florența) (1972; temperǎ cu ou, lemn; dimensiuni diverse)
Táblaképek (Róma, Firenze) (1972; tojástempera, fa; vegyes méretek)

082

Picturi în ulei (1969; ulei, fibră lemnoasă; 45x30 cm/buc.)
Olajképek (1969; olaj, rétegelt falemez; 45x30 cm/db)
alte

lu crǎri

egyéb

műve k

083

01

01-02

Plimbări în Florența I–II. (1975; colaj, hârtie, dimensiuni diverse)
Ténfergéseim Firenzében I–II. (1975; kollázs, papír; vegyes méretek)

Lucrări plastice din anii 1990
Plasztikák az 1990-es évekből
02

084

