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Pentru artistul Reszegh Botond, Loss of soul, titlul dat expoziţiei de la Muzeul de Artă din Arad –                  
este numele dezumanizării. Încă nu e totul pierdut (lost soul), ci e mai degrabă un proces al pierderii                  
în curs. Loss of soul este numele dat seriei de Capete, lucrările expoziţiei, şi e un titlu cu pathos –                    
criticii ar zice „expresionist” -, cu atât mai mult cu cât se referă la portrete fără faţă, chipuri fără                   
imagine, feţe fără suflet. Ele sunt făcute de un grafician la bază care comută spre pictură cu o                  
suspectă relaxare, pentru că pictura a fost mereu un miraj, un fruct oprit, un alter-ego al artelor                 
grafice; pictura e Celălaltul graficii şi invers, ca un corp (pasta şi carnozitatea) oferit unui cap                
(structura şi cerebralitatea). 

Capetele lui Reszegh Botond sunt mase fără formă aglutinate într-o consistenţă suspectă, urâtă,             
brutală. Şi în grafică şi în pictură, Reszegh Botond este pe cât de direct în cum face – sigur şi precis                     
în manieră, pe atât de indirect în ce face – voalat şi obscur în subiect. Prin imaginile lui Reszegh                   
Botond nu se vede. Dar cu toate că nu vezi prin ele, Capetele pot fi gâlme sau burţi, pântece şi                    
origini. Numai că doar sufletul poate spune ceva despre pierderea lui, doar el îşi poate constata                
dispariţia. Expoziţia Loss of soul vorbeşte despre el, despre cum admiră golul şi îşi contemplă               
absenţa. De aceea picturile Reszegh Botond sunt lipsite de imagine, goale ca ale lui Francis Bacon,                
asiatice. 

https://www.modernism.ro/2016/09/22/reszegh-botond-loss-of-soul-muzeul-de-arta-arad/ 
Yi Gallery, LLC 

gallery-yi.com   |   info@gallery-yi.com   |   +1 (929) 356-6087 
 

https://www.modernism.ro/2016/09/22/reszegh-botond-loss-of-soul-muzeul-de-arta-arad/
mailto:info@gallery-yi.com


 

 

https://www.modernism.ro/2016/09/22/reszegh-botond-loss-of-soul-muzeul-de-arta-arad/ 
Yi Gallery, LLC 

gallery-yi.com   |   info@gallery-yi.com   |   +1 (929) 356-6087 
 

https://www.modernism.ro/2016/09/22/reszegh-botond-loss-of-soul-muzeul-de-arta-arad/
mailto:info@gallery-yi.com


 

 

https://www.modernism.ro/2016/09/22/reszegh-botond-loss-of-soul-muzeul-de-arta-arad/ 
Yi Gallery, LLC 

gallery-yi.com   |   info@gallery-yi.com   |   +1 (929) 356-6087 
 

https://www.modernism.ro/2016/09/22/reszegh-botond-loss-of-soul-muzeul-de-arta-arad/
mailto:info@gallery-yi.com


 

 

 

 

 

 

https://www.modernism.ro/2016/09/22/reszegh-botond-loss-of-soul-muzeul-de-arta-arad/ 
Yi Gallery, LLC 

gallery-yi.com   |   info@gallery-yi.com   |   +1 (929) 356-6087 
 

https://www.modernism.ro/2016/09/22/eveniment-bucuresti-al-6-lea-element-episodul-1/
https://www.modernism.ro/2016/09/22/reszegh-botond-loss-of-soul-muzeul-de-arta-arad/
mailto:info@gallery-yi.com


 

ABOUT THE AUTHOR 

 

Cosmin Nasui 

Cosmin Nasui (BA-es in History of Art and Visual Arts&Design), has worked as a curator, art                

critic, gallerist, cultural journalist, cultural manager for the last 15 years. 

https://www.modernism.ro/2016/09/22/reszegh-botond-loss-of-soul-muzeul-de-arta-arad/ 
Yi Gallery, LLC 

gallery-yi.com   |   info@gallery-yi.com   |   +1 (929) 356-6087 
 

https://www.modernism.ro/author/admin/
https://www.modernism.ro/2016/09/22/reszegh-botond-loss-of-soul-muzeul-de-arta-arad/
mailto:info@gallery-yi.com

