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Illuminációk (étheri rejtjelek)

Vér(ér)maszatos kalligráfiák (mint melankolikus sebek)*; Napfodor-törések; „transzpa-
rens” mély-zöldek; feketés foltok a víz-rezonációkban… Repedések – és falakban meg-

eredt vér-rögök diskurzusa; érlelés – és tudatos elengedés, elengedése a hosszú folyamatok-
kal átitatott (anyagokon átlüktető) teremtésnek. Szikráinak, mikro-kozmikus impulzusainak, 
vibráló özönlésének elegáns elengedése…

Balázs Imre Barna szellemiségében a különbözőnek vélt világok is összeérnek. A Küküllő 
hullámaiból fölsejlő Monet-motívumokra egzaltált Pollock-szerű csorgások, fröcskölések 
is kirajzolódnak, a képbe (széd)ülnek, rá-merednek, bele-égnek… ám B. I. B. nem az action 
painting módszerével – és nem is az „automatikus írást” használva alkot; hozzáállása, munka-
folyama, mentalitása leginkább meditatív jellegű… 

Visszatérő és előremutató „gyász”; ünnepélyes (mély-tudati) felmutatások… Fény-tisztás 
a borús barlangszájból (szinte) ki-ájulva, tüdő-lilás foltokkal kiterülve… Paletta-mezői: mo-
hás-zöld és vöröses-barna virágzások vitális alkémiái… cinóber-áhítatok, majd viaszos-sárgák 
a fehérben, mint szintézisre emelkedett „színtelenek” sejtelmes „izzásai”… Felület-áttöré-
sek, fény-préselt lefolyások, az anyagmozgások által gyűrődött festék-bőrredők pulzálásai, 
esztétikai újra-gondolások (mint absztrahált corpusok, nyúzott feszületek), megoldás-kere-
sések… – s ez mind-mind egyben: adekvátan megjelenve…

Balázs Imre Barnánál a felvitt rétegződések (a szakmai felkészültségből is fakadható kö-
vetkezetes anyagkezelés) mögötti letisztultság-igény hasonlóan fogalmazódik meg, mint a 
(bizonyos) haiku-mesterek gondolatiságában: 

Harai arai 
Kokoro no tsuki no 
Kagami kana.

(Renseki)

Megtisztítottam 
Szívemnek tükrét – most a
Holdat tükrözi.

* Caput mortuum – mint pszichológiai, jungi (desztillált, őrölt, izzított… szépséges-vörös) festék-produktum, 
amely kihűtve fényező, vagy csiszoló porként (polier rouge) is funkcionál. A melléktermék pedig (mars viola): 
égetett vas-oxid pigmentre utal… 
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„Világosítás”, avagy  visszatérés-viszonyulás a „természet-mágiához”… – Amint az 
idézett haiku záró-sorában (a Kana-ban, az összegzésben, a csattanóban): úgy sűrűsödik 
össze, majd oldódik fel az a szellemi többlet, összpontosult koherencia, amely majd sa-
játos lebegésben (az elemek konjunkcióján túl – rejtőző hangjegyek párolgásaival elegy) 
éri el – valójában megfejthetetlen, megfoghatatlan – „értékeit”…

Nagy Zopán,
Budapest, 2012 márciusában.

Úgy képzelem, hogy Balázs Imre Barna képeinek megfestését hosszú hallgatások előzik 
meg. Ezeken az egyértelmű, egylényegű, első látásra mégis alig modulált színfelülete-

ken a valóságelemek szinte csak önmaguk számára, rejtetten, a felismerhetetlenség küszöbe 
mögé állítottan vannak jelen. Képei azokra a türelmesen néző tekintetekre várnak, amelyek 
meglelik bennük az egyszerre zsigeri és meditatív csend-koncentrátumokat.

Műhely a határon, avagy még mindig és újra valóságáhítat
1999. Románia Kulturális Központja, Budapest. 

Balázs Imre Barna a kelet művészetének bugyraiban elmélyültnek, azzal rokonnak, néhol 
annak hagyományaival közel önazonosnak mutatkozik. Következetesen gyakorolt expresszív 
festői gesztusaival, a koncentráltságában keleti, de az alkotásban megemésztett, nyugatias 
zsigeri feszültségekkel terhes képei közép-európai indulatokat is felszínre enged és vállal. 

VI. Élesdi Művésztelep „Műhely a Határon” kiállításának megnyitóbeszéde 
2002. MAMŰ Galéria

Balázs Imre Barna az absztrakcióba hajló monet-i késői impresszionizmus jegyében, az 
optikailag leképezhető és a festővásznon színekből, formákból, gesztusokból kialakítható 
festői valóság határán mozgó képeivel, a kilencvenes évek újfestészeti, mondhatnám úgy is, 
hogy „újra”festészeti törekvéseit is idéző technikai eszköztárral hozza létre meditációs felü-
letként is értelmezhető munkáit.  

Élesdi Művésztelep & Bodoni gyűjtemény
2010. Dr. Bernády György Közművelődési Központ, Marosvásárhely 

Vécsi Nagy Zoltán,
művészettörténész
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Tanulmányok:

1996–2001 között a Magyar Képzőművészeti Egyetem festő 
szakán végeztem tanulmányaimat.
Mestereim: Nagy Gábor, Kis-Tóth Ferenc, Károlyi Zsigmond

Egyéni kiállítások:

2000 – Arcus Galéria, Vác (Magyarország)
2002 – Társalgó Galéria, Budapest (Magyarország)
2004 – Kultúrpalota Galéria, Marosvásárhely,  

Incze Mózessel (Románia)
2005 – Art9 Galéria, Budapest (Magyarország)
2007 – Társalgó Galéria, Budapest (Magyarország)
2009 – Városi Bíróság, Jászberény (Magyarország)
2010 – Eötvos 10 Galéria, Budapest (Magyarország)
2011 – Karinthy Szalon, Budapest (Magyarország)

Fontosabb csoportos kiállítások:

1997 – Műhely a határon, Élesdi Művésztelep kiállítása, MKE, 
Budapest (Magyarország)

1998 – Atelier la Granita, Élesdi Művésztelep kiállítása, Románia 
Kulturális Központja, Budapest (Magyarország)

2002 – VI. Élesdi Művésztelep, MAMŰ Galéria, Budapest 
(Magyarország); 
Tibor Ernő Galéria, Nagyvárad (Románia)

2002–2011 – Art9 Ferencvárosi Képzőművészeti Egyesület kiállítá-
sai, Csongrád, Szekszárd, Pécs, Budapest (Magyarország)

2003 – Művészkert, Budapest (Magyarország)
2004 – Várfok Galéria, Budapest (Magyarország); 

„az Éden bombázása”, MAMŰ Galéria, Budapest 
(Magyarország)

2006 – X. Élesd, Nagyvárad (Románia); 
Homage To The 1956 Hungarian Revolution, Európa 
Parlament, Strasbourg (Franciaország)

2007 – A kép közvetlensége, Ernst Múzeum, Budapest 
(Magyarország); 
Élesd, Magyar Kulturális Központ, Bukarest (Románia); 
B55 Galéria, Halmi Horváth Istvánnal és Kaszás 
Rékával, Budapest (Magyarország)

2008 – XI. Élesdi Művésztelep kiállítása, Szombathelyi Képtár, 
Szombathely (Magyarország); 
XII. Élesdi Művésztelep kiállítása, B55 Galéria, 
Budapest (Magyarország)

2009 – Kriterion Galéria, Csíkszereda (Románia)
2010 – XIII. Élesdi Művésztelep kiállítása, MAMÜ Galéria, 

Budapest (Magyarország); 
Élesdi Művésztelep, REÖK Palota, Szeged 
(Magyarország)

2011 – Élesdi Művésztelep, Siló –Kortárs Művészeti Központ, 
Csíkszereda (Románia )

2012 – 40°4’0’’N, 22°25’0’’E  , MAMŰ Galéria, Budapest 
(Magyarország)

Tagság:

– Élesdi Művésztelep Egyesület
– Art9 Ferencvárosi Képzőművészeti Egyesület
– Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete (MAOE)

Művek közgyűjteményben:

– MKB Bank gyűjteménye

Balázs Imre Barna 
festőművész

1976. március 26. Marosvásárhely, 
Románia
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Oglindire, iluminare, sau reîntoarcere-relaţie faţă de „magia-naturii”... Exact ca în kana, 
adică în sinteza, versul-idee al unui haiku, aşa se concentrează, apoi se diluează acel surplus 
de spiritualitate, acea concentrare de coerenţă, care îşi atinge „valorile” – cu adevărat intangi-
bile, indescifrabile – într-o plutire specifică (dincolo de conjuncţia elementelor, asemănătoare 
cu emanarea sunetelor diafane).

Nagy Zopán,
martie 2012, Budapesta 

Iluminaţii (coduri diafane)

Caligrafii mânjite cu sânge (ca nişte răni melancolice)*. Crâmpeie ale buclelor soarelui, cu-
loarea verde-adâncă „transparentă”, pete negricioase în rezonanţele apei... Crăpături şi 

discursul cheagurilor de sînge, ce străbat prin pereţi, fermentare şi descătuşare conştientă, 
eliberarea creaţiei care este saturată de lungi procese ce transpar prin materii. Emanaţie ele-
gantă de scântei, de impulsuri micro-cosmice, de energie vibrantă.

 În spiritualitatea lui Balázs Imre Barna lumile, despre care ştim că sunt diferite, se con-
topesc. Pe motivele-Monet ce se întrezăresc din valurile râului Küküllő se desenează curgeri, 
stropiri exaltate ca la Polloch, se aşează în imagine, se holbează la ea, se întipăresc în ea..., 
dar artistul nu creează cu metoda action painting, nu utilizează nici dicteul automat, preferă 
atitudinea, procedeul şi mentalitatea meditativă.

 Se repetă şi se evidenţiază motivul „doliului”, apariţie festivă din domeniul subconştien-
tului... Luminiş de lumină cu pete de culoarea plămânilor, ce parcă leşină ieşind dintr-o gură 
de peşteră. Fâşii de paletă: alchimia vitală a verdelui înfloririlor, al muşchilor, şi a brunului 
roşiatic... evlavii de cinabru, apoi galbenul ceruit ce contrastează cu albul, ca incandescenţe 
enigmatice ale sintezei de „incolore”... Străpungeri de suprafeţe, curgeri de lumină-presată, 
pulsaţii ale zbârciturilor mişcărilor materiei, inovaţii estetice (corpusuri abstractizate, cruci 
jumulite), căutări de formule... – şi toate acestea într-un tot unitar creat adecvat.

 Balázs Imre Barna formulează imaginea (mânuind materia cu exigenţă izvorâtă dintr-o 
pregătire profesională impecabilă) cu pretenţie sintetizantă, cu spiritualitatea concentrată a 
maeştrilor poeţi haiku.

             
Harai arai
Kokoro no tsuki no
Kagami kana.

(Renseki)

Mi-am curăţat
Oglinda inimii. Acum
Oglindeşte luna.

* Caput mortuum – ca product de vopsea, psihologic, youngian (destilat, măcinat, adus la stare de incandescen-
ţă... de un roşu splendid), care după ce se răceşte poate fi folosit şi ca praf de şlefuire, şi ca pulbere de poleire. 
Produsul secundar (mars viola) este pigment de oxid de fier ars. 
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Balázs Imre Barna 
pictor

Târgu Mureş, 26 martie 1976, România

Studii:

1996–2001 – Facultatea de Arte Plastice din Budapesta, secţia 
pictură, discipol al profesorilor Nagy Gábor, Kis-Tóth Ferenc, 
Károlyi Zsigmond. 

Expoziţii personale:

2000 – Galeria Arcus, Vác (Ungaria)
2002 – Galeria Tarsalgó, Budapesta (Ungaria)
2004 – Galeria Palatului Culturii, Târgu Mureş, împreună cu 

Incze Mózes (România)
2005 – Galeria Art 9, Budapesta (Ungaria)
2007 – Galeria Társalgó, Budapesta (Ungaria)
2009 – Judecătoria Orăşănească, Jászberény (Ungaria)
2010 – Galeria Eötvös 10, Budapesta (Ungaria)
2011 – Salonul Karinthy, Budapesta (Ungaria) 

Cele mai importante expoziţii colective:

1997 – Atelier la graniţă, Expoziţia Taberei de Creaţie din 
Aleşd, M.K.E., Budapesta (Ungaria)

1998 – Atelier la graniţă, expoziţia Taberei de Creaţie din Aleşd, 
Centrul Cultural al României, Budapesta (Ungaria)

2000 – A VI-a Tabără de Creaţie din Aleşd, Galeria MAMŰ, 
Budapesta (Ungaria)  
Galeria Tibor Ernő, Oradea (România)

2002–2011 – Expoziţiile Asociaţiei Artiştilor Plastici din 
Ferencváros, Art 9, Csongrád, Szekszárd, Pécs, 
Budapesta (Ungaria)

2003 – Művészkert, Budapesta (Ungaria)

2004 – Galeria Várfok, Budapesta (Ungaria); 
„Bombardarea Edenului”, Galeria MAMŰ, Budapesta 
(Ungaria)

2006 – X. Aleşd, Oradea, România; 
Homage to the 1956 Hungarian Revolution, 
Parlamentul European, Strasbourg (Franţa)

2007 – Naturaleţea tablourilor, Muzeul Ernst, Budapesta (Ungaria); 
Aleşd, Centrul Cultural al Ungariei, Bucureşti (România); 
Galeria B55, împreună cu Halmi Horváth István şi Kaszás 
Réka, Budapesta (Ungaria)

2008 – Expoziţia a XI-a a Taberei de Creaţie Aleşd, Galeria 
Szombathely (Ungaria); 
Expoziţia a XII-a a Taberei de Creaţie Aleşd, Galeria 
B55,Budapesta (Ungaria)

2009 – Galeria Kriterion, Miercurea Ciuc (România)
2010 – Expoziţia a XIII-a a Taberei de Creaţie Aleşd, Galeria 

MAMŰ,Budapesta (Ungaria);  
Tabăra de Creaţie Aleşd,  Palatul REÖK, Szeged (Ungaria)

2011 – Tabăra de Creaţie, Aleşd, Siló – Centrul Artei 
Contemporane, Miercurea Ciuc (România)

2012 – 40°4’0’’N, 22°25’0’’E, Galeria MAMŰ, Budapesta (Ungaria). 

Membru:

– Asociaţia Taberei de Creaţie Artistică din Alişd
– Art 9, Asociaţia Artiştilor Plastici din Ferencváros
– Asociaţia naţională a artiştilor Plastici Maghiari (M.A.O.E)

Opere în colecţii publice:

– Colecţia Băncii MKB

Am impresia că actul de creaţie la Balázs Imre Barna este precedată de lungi tăceri. În pic-
turile sale, pe aceste suprafeţe colorate univoce, consubstanţiale, care la prima vedere 

abia par modulate, elementele realităţii sunt prezente doar pentru sine, ascunse până dincolo 
de pragul perceptibilităţii. Aceste tablouri tânjesc după priviri răbdătoare, care le vor desco-
peri esenţele de linişte, intrinsece şi meditative.

Atelier la graniţă, sau evlavia realităţii, de-a pururi şi iarăşi.
Centrul Cultural al României, Budapesta, 1999.

Balázs Imre Barna se oferă acelora, care se adâncesc în hăurile artei orientale, acelora, 
care se înrudesc cu această orientare, sau acelora care se identifică cu tradiţiile orientului. 
Pe lângă gesturile sale picturale expresive, utilizate cu exigenţă prin îmbinarea concentrării 
orientale cu tensiunile occidentale, artistul îşi asumă şi aduce la suprafaţă în actul de creaţie 
atât pasiunea, cât şi temperamentul europeanului de centru.

Fragment din Cuvântul de deschidere a Expoziţiei celei de a VI-a Tabere de Creaţie din Aleşd
Galeria MAMŰ, Budapesta, în 2002

 Balázs Imre Barna îşi creează lucrările ce pot fi interpretate şi ca nişte suprafeţe medi-
tative, folosind mijloacele tehnice ale tendinţelor anilor nouăzeci, ale neopicturii, altfel-zis 
ale reînnoirii picturii. Viziunile sale picturale împletesc influenţa impresionismului târziu al lui 
Monet, care tinde spre abstract, cu viziunea originală a realităţii sublimate pe pânză prin cu-
lori, forme, gesturi.

Tabăra de Creaţie din Aleşd/ Colecţia Bodoni,
Centrul de Cultură Publică Dr. Bernádi György, Târgu-Mureş, 2010

Vécsi Nagy Zoltán
istoric de artă



Áttört / Pătrundere – olaj, vászon / ulei, pânză; 80x60 cm; 2007



Cinóberben / În cinabru – olaj, vászon / ulei, pânză; 90x165 cm; 2009Esély / Şansă – olaj, vászon / ulei, pânză; 30x40 cm; 2009



Transzparens mélység / Adâncime transparentă  –  
olaj, vászon / ulei, pânză; 145x100 cm; 2008Melankólia / Melancolie – olaj, vászon / ulei, pânză; 110x145 cm; 2009



Sebek / Răni – olaj, vászon / ulei, pânză; 60x120 cm; 2009Tiszta est / Seară pură – olaj, vászon / ulei, pânză; 85x95 cm; 2009



Flux II. – olaj, vászon / ulei, pânză; 50x65 cm; 2010Flux I. – olaj, vászon / ulei, pânză; 50x65 cm; 2010



Flux V. – olaj, vászon / ulei, pânză; 55x65 cm; 2010Flux III. – olaj, vászon / ulei, pânză; 50x65 cm; 2010



Flux XIII. – olaj, vászon / ulei, pânză; 110x150 cm; 2011Flux VII. – olaj, vászon / ulei, pânză; 50x65 cm; 2010



Flux XIX. – olaj, vászon / ulei, pânză; 30x45 cm; 2011Flux XL. – olaj, vászon / ulei, pânză; 72x91 cm; 2012



Flux XXI. – olaj, vászon / ulei, pânză; 40x50 cm; 2011Flux XX. – olaj, vászon / ulei, pânză; 40x50 cm; 2011



Flux XXXIII. – olaj, vászon / ulei, pânză; 25x40 cm; 2011Flux XXIV. – olaj, vászon / ulei, pânză; 40x50 cm; 2011



Flux XXXII. – olaj, vászon / ulei, pânză; 90x120 cm; 2011Flux XXIX. – olaj, vászon / ulei, pânză; 107x137 cm; 2011



Flux XXXVI. – olaj, vászon, fatábla/ ulei, pânză, panou lemn; 22x33 cm; 2011Flux XXXIX. – olaj, vászon / ulei, pânză; 20x30 cm; 2012



Szelíd fények IV. / Lumini blânde IV. – olaj, vászon / ulei, pânză; 116x 70 cm; 2007
Szelíd fények II. / Lumini blânde II. –  
olaj, vászon / ulei, pânză; 116x 70 cm; 2007

Szelíd fények III. / Lumini blânde III. –  
olaj, vászon / ulei, pânză; 116x 70 cm; 2007



Flux XXXVIII. – olaj, vászon / ulei, pânză; 30x45 cm; 2011
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