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Monory Ráhel printjeiben a digitális textúrák 
kibogozhatatlanul sűrű mintázata faliszőnyeg-
szerű felületek illúzióját kelti. Az alkotó más, 
akrilfilcet és szórófestéket ötvöző papírmun-
káinak őrületig fokozódó részletességéhez 
hasonlóan, a befogadói közelnézet e művek 
esetében is különböző kódrendszerekkel 
átszőtt mélyrétegeket nyit meg. A médium itt 
a Heroes of Might and Magic III. című stratégiai 
játékot kiegészítő, pályaépítő program, így a 
képek alapelemei az előző évezred alkonyának 
képzettársításait és grafikai nyelvezetét is 
magukon hordozzák. A játék előírt narratíváját 
elutasítva Monory Ráhel vízióiban símaszkos 
aktivisták, a tájra firkált tagek és lángok 
martalékává váló életképek jelennek meg. 
Ebben a környezetben a névtelen titánok 
már feltörték a virtuális műfüvet. Szorosan 
összetorlódó vulkánok, mordori hegyláncolatok 
és felkoncolt útszakaszok zilálják fel a 
környezet idilli nyugalmát. 

A játék történelmi összefüggésekből kiragadott 
motívumainak leíró jellege helyett Monory 
képeiben szociális realitások felforgató 
erejű kortárs disztópiái érvényesülnek. 
Ezek a perzselő jelenetek a számítógépes 
játékokhoz hasonlóan a bukás esztétikáját, 
a későkapitalista kor lehetetlen elvárásaival 
szembesülő individuum helyzetét is 

visszhangozzák. A játékok és a művek 
terepasztalán is ugyanazok a sorsok játszódnak 
le, mint a strukturálhatatlanul komplex létben. 
Bár a nézői szerepben megjelenő fiktív játékos 
a tájkép feletti uralmán keresztül – egyfajta 
kartográfusi távolságtartásból – maga 
formálhatja a történelem tömbjét,1 Monory 
kompozícióin sokkal inkább az alulról szerveződő 
pozíciók amorf pályáiban ismerünk rá saját 
olvadozó perspektíváinkra.

A bevonódás kérdésköre – mely Monory Ráhel 
összetett művészeti gyakorlatában kulcsfontos-
ságú – e sorozatban is tetten érhető. A kiindu-
lópont a Heroes III. univerzuma és a mindennapi 
valóság közötti falak áttörése: a művész sajátos 
realitása a játék téridejét átszaggató portálokon 
keresztül az alkotásokba oltódik. Ez az infiltráció 
az alapja e művek konceptuális kiteljesedésének.

Joost Raessens médiateoretikus a számítógépes 
játékokról értekezve a participációt három mozzanatban 
definiálja: elsőként a játékos megismeri a szabályokat, 
majd szigorúan a játék motívumkészletéből válogatva 
megkonstruálja világát, végül saját tartalmakkal egészíti 
ki azt.2 Ez a folyamat az alkotás szubjektív pozícióját 
kisajátító néző metaforájaként is elképzelhető, tágabban 
értelmezve azonban leírja Monory Ráhel munkáinak 
interpretációs rétegzettségét is. 

E szintek termékeny ütközőzónáiban új jelentéstarto-
mányok nyílnak meg. Az eredeti motívumok fokozatos 
áthangolódása és tudatos félreértelmezése, a játék 
felülnézetét rafináltan átbillentő térszervezési stratégiák 
és a szoftverfejlesztők forgatókönyvének relativizálása 
hozzák mozgásba Monory kompozícióit. A trip során 
a Trash of Pest című magazin vizualitása által inspirált 
konstellációkat ugyanúgy felismerhetjük, mint az 
unikornisklónozás önfeledt delíriumát vagy a céltalan 
bolyongások hangulatát. 

Az ismétlődő elemekből felépített terepen a varázslények, 
kráterek és kristályok képhibaszerű tobzódásaiból 
többféleképpen olvasható jelenetek rajzolódnak ki: a tagek, 
graffitik, arcok és egyéb, metaszinten megidézett elemek a 
kép felett lebegő nézőt kordonok képzeletbeli átmászására 
kényszerítik. Monory munkái esetében a tartalom nyitott: 
a tömegkultúra passzivizáló hatásával szemben az aktív 
befogadóként való fellépés lehetősége merül fel. A koncep-
tualitás a művek mélyrétegeiből bányászható elő.

Éjszakai üzemmód
t a y l e r  P a t r i c k

A tekintet kímélése érdekében számos applikáció 
és okoseszköz rendelkezik éjszakai üzemmóddal: 
a látvány inverzbe fordul, hogy ragadozói 
ösztöneinket élesítve tudjuk befogadni a 
szükséges tartalmakat. Mint a tündérmesékben 
az örök tél, a posztfaktuális kor sötét éjszakája 
is előhívja a maga szörnyeit, az inszomniás 
korszellem pedig megkülönböztethetetlenné 
teszi a napszakokat. A jelenkor borongós 
tónusához alkalmazkodva a Képernyőidő című 
cikksorozat második felvonásában a kiindulópont 
nem a virtuális nosztalgia szomorkás derűje, 
hanem az a kietlen sötétség, amiben csak a 
monitor fényereje segíti a tájékozódást.
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Monory ráhel: Állj elő szekér!, 2020, digitális nyomat, változó méretek, A művész jóvoltából

Monory ráhel: NUKU (részlet), 2019, képpár, festékszóró, akrilfilc, színesceruza, papír, 100×280 cm, A művész jóvoltából
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Monory ráhel: Always Carry a Bible, 2018, digitális nyomat, változó méretek
A művész jóvoltából

összekeveredik a holdfényes, virtuális mezők éteri 
szürrealitásával és a feltérképezhető tájak esztétikai 
élményével. Ezek a tapasztalatok hálózzák be Makai 
kerámiamunkáinak magas színintenzitású rétegeit. 
A műveket a különböző RPG-játékokban felnyalábolható 
fegyverek és mágikus tárgyak áramvonalas szépsége 
is áthatja. E játékok gép-állat-ásvány-rovar kimérákat 
variáló, futurisztikus fantazmagóriái is kiindulópontot 
jelentenek Makai összetett formai motívumokat 
egymásra halmozó agyagszobrai esetében, melyek 
hatóerejét azonban alapvetően a művekkel kapcsolatos 
archetipikus utalások adják. 

Ahogy az aggteleki cseppkőbarlang csodálatot ébresztő 
valószerűtlensége egy különös törvények alapján 
működő, hideg és nyálkás párhuzamos univerzum 
lehetőségét veti fel, úgy hoznak létre egyfajta áthangolt 
realitást – sajátos kinövéseikkel és csápjaikkal – Makai 
munkái is. Műveiben a tudományos pozitivizmus 
rendszerezési szisztémáiból folyamatosan kicsusz-
szanó, kategorizálhatatlan jelenségekre fókuszál, 
elidegenítve a természet hagyományos képiségét. 
Makai alkotásaiban a Dungeons and Dragons című 
alternatív valóságot teremtő játék is fontos referencia. 
Ahogy egy avatar nézőpontján keresztül feloldódunk 
az interaktív fikcióban, úgy Makai szobrai előtt állva is 
– az áttetsző és sűrű rétegek, a különböző organikus és 
geometrikus elemek megfigyelése közben – barangolni 
kezdünk a mű topográfiájában.

_MakaiMiraDalma_.doc
A horror vagy azonnali cselekvésre készteti 
vagy megbénítja az individuumot, mivel a 
tekintet és a reagáló apparátus közé nem 
ékelődnek állomások. A horror esztétikai 
paradigmáját – David Young Kim művé-
szettörténész nyomán – a mimézis és a 
naturalisztikus leképezés által létrehozott 
anyagival vagy tapinthatóval való traumatikus 
találkozásra is vonatkoztathatjuk. A szerző 
azt állítja, hogy az ilyen ábrázolás célja, hogy 
a nézőt észrevétlenül átvezesse a konceptuá-
lis-interpretációs folyamatokon, így szinte 
rögtön zsigeri szinten tud működésbe lépni az 
alkotás.3 Makai Mira Dalma kerámiaműveket, 
grafikákat és festményeket összehangoló 
művészeti gyakorlatában mintha ez a direkt 
hatás központi szerepet töltene be, azonban 
a természet képzeteit hordozó művek éppen 
kizökkentő idegenségük, játékos beazonosít-
hatatlanságuk révén villannak fel reflexszerű 
sebességgel a tudat mélyén.

Makai Mira Dalma 2019 óta létrehozott 
munkáinak gondolati bázisát kiegészíti a 
digitális vizuális kultúra heterogén jelentéstar-
tománya és mitologikus narratívája. A számító-
gépes játékok háromdimenziós környezetének 
árnyékaiból előugró, labirintusarcú lények 
okozta félelem, a közelnézeti képek kísérteties 
abjekciója és a látvány elemekre bomlása 
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Legújabb, 2020-ban született, a figuralitás 
irányába mutató sorozatában, mely a Guardians 
címet kapta, monumentális fejek jelennek meg, 
japán animációs filmek alakjait parafrazeálva. 
A regresszió esztétikájának bevonása révén Makai 
saját alkotói univerzumának különböző szféráit 
bővíti, melyek között ugyanúgy megtalálható az 
éterien szép, mélytengeri világhatárok látványa 
vagy a számítógépes játékok mellékszereplőibe 
kódolt abszurd humor is. A vizuális források itt 
is heterogének: Makai új munkái megidézik a 
luxus futócipők robbanékony színkombinációit 
és ívekbe rendezett, kiszámított agresszióját, de 
a művész otthonában található, saját készítésű, 
dísztárgyként funkcionáló játékfiguráit is. Makai 
szobrainak szemlélődést inspiráló terepén 
ezek a figurák egyfajta alternatívát nyújtanak, 
és összekötik a szórakozás eszképizmusát 
az alkotás szabadságával.
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A művész Moth című, 2019-es sorozatában a 
kerámiatekervényeket és karomszerű formákat 
sűrű, bundaszerű applikációk burjánzó tömege 
egészíti ki. A puhább asszociációkat hordozó 
textilrészleteket gyakran fémes tónusokban 
és gyöngyházfényekben pompázó, ragadozók 
végtagjaira is emlékeztető elemek veszik körül. 
Makai The Gate című monumentális kerámia-
installációjában a falon egy képzeletbeli kapu 
elemei jelennek meg egymás mellett. A grot-
taszerű, szövevényes formákat felvonultató 
fragmentumok egy ismeretlen kultúra létéről 
tanúskodnak, megcsillantva a mű gazdag 
mitológiáját, amire ugyanúgy nincs rálátásunk, 
mint a kapu mögötti, fenyegető túlvilági 
térre. Ez az installáció a természetfelettitől 
való félelem és a science fiction kibernetikus 
összekeveredésének azt a módozatát is 
hordozza, mely a DOOM nevű korszakalkotó 
játék élményéhez kapcsolódik, és amely a 
vihar előtti csend hasonlatával ragadható meg 
a leginkább. T. S. Miller szerint az ismeretlent 
megtestesítő lény képzetét a 20. század során 
a nyugati kultúrkörben a csápos szörny, a 
korábbi évszázadokban pedig a sárkány alakja 
határozta meg.4 Makai alkotásaiban ezek 
a lények ötvöződnek, különböző szerkezeti 
átalakulásokra kényszerítve a matériát.
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MAkAi MirA dAlMA: No Man’s Land III., 2019, kerámiainstalláció, 80×80×30 cm
A művész jóvoltából
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MAkAi MirA dAlMA: Moth I., 2020, kerámia, textil, 80×90 cm
A művész jóvoltából

MAkAi MirA dAlMA: The Gate, 2020, kerámiainstalláció, 140×190 cm
A művész jóvoltából

MAkAi MirA dAlMA: No Man’s Land IV., 2019, 
kerámiainstalláció, 80×80×30 cm

A művész jóvoltából
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