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Wisloczki  Helga

Az összefüggések felismerésének mással össze nem
hasonlítható örömét érezhetik a megszállott régészek, mikor
egy eddig ismeretlen faj fosszíliáinak felfedezésekor két
összeillő csontot is megtalálnak. A kulcsot - a valami - az
egésznek a megértéséhez.

Igen, valami hasonlót éreztem én is, amikor Wisloczki Helga
diplomára készített urnáit először megláttam. Azokban
mintha különös őskövületek darabjait helyezte volna új
konfigurációba. Első látásra egy ismeretlen, régi, vagy talán -
miért ne - egy más jövőbeli világ elképzelhetetlen
teremtményeinek összeillő darabjaiból épített szakrális
tárgynak tűntek. Egy pillanat alatt összeállt bennem a kép -
úton van, ha egy még járatlan úton is.

Ami a jó alkotások dolga és erénye az az, hogy a gondolatok
és következtetések sorát indítja el a szemlélőben. Talán régi
útleírások illusztrációin láttam valami hasonlót, képzelegtem
gyermekkoromban, vagy a távoli orosz sztyeppéken élő
szórványnépek állatcsontokból tákolt kunyhóinak, sámánok
sallangdíszeinek, elveszett mesterségek szerszámainak
látványa asszociálódott bennem. Igazában nem az urnákhoz
illő, kapcsolódó dolgok… - vagy mégis?

Akkor az is átfutott az agyamon, hogy e tárgyak nem is e
világról valók - de hát az alkotójuk, Wisloczki Helga?! Ő
kétséget kizáróan igen. Hosszú, mélabús, törékenynek tűnő
alkata, személyisége megingathatatlan volt már akkor is
művészi elképzeléseiben, felfogásában. Kifejezőeszközeinek
tárházát képtelenség volt bármely más, helyesnek vélt irányba
befolyásolni. Ő mindig, ahogy emlékszem, valami ilyet
válaszolt a mesteriskolán: Igen, igen, igaz, „de” én így
képzelem, így akarom, tudom. Nekem ez jelenti a… Talán
egy hasonlókra kevésbé érzékeny tanár is, ha ilyen
megingathatatlan határozottságot érzékel valamely ifjú
kollégában, szabad utat ad, félre áll - én is így tettem.

Háttérből figyelve évtizedes távlatban már egy erős és
felfokozottan sajátos művész magára találását. Formakincse
komor, mondhatnám ősi, vagy legalábbis, nem az ismert
világból való, a tárgy maga talányos - de mégis élő. Hogy
minek…, miért…, kinek…, lehet-e ezt így tovább? –
kérdezhetem. De a munkákon átsugárzik a tömör válasz,
vagyok, aki vagyok, itt és így, akár másnak idegennek tűnő
valómban is.

Műterem:
2400 Dunaújváros, 
Szórád Márton út 38. 4/1.

+36 70-511 8200 
w.helga5@gmail.com 

Pályakezdése elején olyan alkotásokat készített, melyek
elsősorban provokatívak, szokatlan formájúak voltak. Nem
megnyugtatni, gyönyörködtetni késztettek, hanem elmélázni
és felfedezni, továbbgondolni - a tárgyakat, magát a látványt.

Tovább, valami messzeségbe, aminek távlata a fizikai formák
tekintetében is a fel nem fedezett galaktikákba vész. Így azt is
mondhatnám, hogy olyannak tűnt ő, mint egy űrutazó
konstruktőr, aki ismeretlen világokat köt össze azzal, hogy
onnan ide, innen oda utazik, dolgokat visz és rak össze
sejtelmes formákba, melyek azonban a képzelet által életre
kelnek és működnek. Így adva hírt egy másik nem ismert
világ létezéséről. És hogy ez így van, ő vallja: „a dolgok
formája az anyagból, lényege az anyagtalanból származik” -,
lehet, hogy az ismert dimenziókon túliból.

Mi végre a teremtés…? – kérdezi Lucifer az Istent, Madách
Imre művében, Az ember tragédiájában. A hiten kívül, ma is
tudjuk, nincs válasz egyértelműen és logikusan
értelmezhetőn. Azonban van valami, ami olykor érzékelhető,
az, ami a dolgokat láthatatlanul is összeköti. Ez az a belső élő
elem fizikai és szellemi valóságában, ami megragadható
Helga összekapcsolódó, nyitódó-záródó, a térben lebegően
felsejlő – néha más anyagnak tűnő, de nem, mégis kerámiába
készült, nem tudom, mely galaktikából származó – science
fiction alkotásain.

Probstner János: Írás egy galaktikák közt utazóról…; részlet :
Magyar Iparművészet , 2007/3.


