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A kiállítás anyaga a tradíció és a kortárs vizualitás metszéspontjában értelmezi a 

hagyományos paraszti kultúra tartalmi és formai elemeit. 

A két művész munkásságában meghatározó a szülőföldi kötődés, a 

transzilvanizmus eszménye, munkásságuk inspirálói a gyergyói hegyek, tájak, 

székely jelképek, kalotaszegi mintázatok, az erdélyi tárgyi kultúra sokfélesége, a 

csűr, avagy éppen a kapu motívuma. Szintén hasonlóság a két művész alkotói 

attitűdjében a műfaji határátlépő gesztus megjelenése, a festő képi világát 

újabban kifaragja, a szobrász térélményét képbe vetíti. 

// 

The collection in this exhibition illustrates how the traditional forms and 

contents present in peasant culture are reinterpreted within the context of 

contemporary perception. 

 

The works of both artists, Barna and Levente are, respectively, steeped in local 

idiom - they are replete in associations to their land of origin, namely 

Transylvania. The mountains, landscapes, and the diverse rural motifs of the 

countryside inflect every aspect of their vision. From the Szekler symbols of 

Gyergyó to the recurring patterns found in items from Kalotaszeg, the wealth 



of indigenous materials - down to their barns and gates - are apparent in their 

works. 

 

Regularly returning to their native landscape for inspiration, there is a 

noteworthy similarity in the creative attitudes of Barna and Levente. The two 

not only share a common love for their heritage but an overriding passion to 

transcend borders. Besides regularly traversing geographic boundaries, they 

have both seen fit to cross genres as well. While the painter, Barna, has 

recently moved onto carved forms, the sculptor, Levente, has projected his 

spatial concepts onto the form of two-dimensional images. 

// 

HELYSZÍN / VENUE: 2091 Etyek, Magyar utca 65 
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MEGTEKINTHETŐ / ON VIEW: 

2022. május 1-ig, előzetes egyeztetéssel / until 1 May 2022, by prior 

arrangement 
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