
10 VÉRFRISSÍTÉS

Az MKE Festő 
Tanszékének idei 
diplomázóiról

Tayler Patrick

Festői felvetések 
képernyőmegosztásban

Úgy tűnik, semmi sem helyettesítheti a fizikai teret. 
Ahogy az idén 150 éves Magyar Képzőművésze-
ti Egyetem hatalmas belmagasságú műtermeire 

sem jelent igazán jó alternatívát az otthoni sufni, úgy az 
epreskerti padokon zajló konzultációkat sem pótolja a 
Teams. Az immáron végtelennek tűnő járványügyi hely-
zet mintha konkrét átrendeződésekkel is járna: az idei 
festő szakos diplomázók munkáit  a korábbi évek ter-
mésével összehasonlítva az az érzés kerítheti magába a 
megfigyelőt, hogy a sodró erejű trendek hatásával szem-
ben idén lényegesen több az elszigetelt vagy az új irá-
nyokba felfedező expedíciókat indító művészeti pozíció.

Az absztrakció különböző avantgárd hagyománya-
it felelevenítő alkotók idén is meghatározóak, azonban 
nehéz lenne e leegyszerűsítő általánosításon túl közös 
nevezőket találni. Kaszás Konrád József monokróm 
felületeket cikkcakkozással feltérképező kompozíciói 
– melyeket a közönség már különböző kiállítások alkal-
mával megismerhetett – Viemann Rozália Lili műveihez 
képest egészen más hangulatot ütnek meg. Viemann 
visszacsiszolt, festmények hamvaiból kibontakozó, orga-
nikusan hullámzó tablói és monomániásan űzött rajzolá-
si tevékenysége, mely során a tömegközlekedésen utazó 
maszkos tömegről készít skicceket, feszültebb viszonyt 
körvonalaz, mint Kaszás motívumainak sugárzó opti-
mizmusa. Benkő Barnabás kirobbanó erejű csíkstruk-
túrái egészen más dinamikával osztják fel a képfelszínt, 
mint Szlávik Barbara csupán élőben észlelhető különb-
ségekre támaszkodó efemer festményei. Az installálási 
módok is sokrétűek: míg Csekő Andrea rácsszerkezetbe 
vizionálta 100 darab 30×30 centiméteres képét, melyen 
a formálódó négyszög figuralitással kacérkodó tényke-
déseit követhetjük, addig Zsóka László emberi léptéken 
túlmutató, monumentális festményekbe zárta hússzerű, 
gesztusokra redukált árnyképeit.

Egyes alkotóknál mintha éppen a festészetből való 
kilépés pillanatára kerülne a hangsúly: míg Csendom 
Veronika fényes csempékre transzponálta gesztusait, 
addig Fazekas Réka fotók térbe emelése révén hozott 
létre műgyantába zárt, organikus felületeket, Mazán Ani-
kó pedig tükrök segítségével nyitotta meg redukált képe-
lemek párbeszédéből felépülő kompozícióit. Mindhárom 

GYENES Júlia Boróka: Angyalok, 
2021, akvarell, papír, 30×20 cm
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alkotó esetében kulcsfontosságú a bevont fény; a csilla-
nás, az árnyék vagy éppen a tükör által képzett folt a mű 
aktív alakítójaként lép fel. 

Az emberi alakot tematizáló, klasszikusabb ízeket 
kereső diplomamunkák gyakran a teatralitás képzettár-
sítását hordozzák. Balog Krisztián különböző stílusok-
ra töredezett, önallegorikus tablója, Dohanics Orsolya 
konkrét irodalmi mű színpadi adaptációját parafrazeá-
ló, többalakos kompozíciója, Tóth Borbála vázlatosan 
nyitott gyermekábrázolásai vagy Németh-Hamerli Judit 
Mária lecserélhető tetoválással kiegészített férfialakja 
ugyanazt a dilemmát állítják elénk: mitől hiteles egy ér-
zés megjelenítése, és hol kúszik a képbe akaratlanul is a 
pátosz? Tóth Xénia „tükör” (valójában fotó) előtt pózoló 
szoboregyüttesének alakjai – bár a táblakép műfajától 
eltávolodva – hasonló kérdéseket érintenek. Hogyan be-
szélhet hozzánk egy fehér textilbe burkolt, neutralizált, 
allegorikus alak az individuum egzisztenciális kételyeiről?

A környezet gyakori tematizálása talán a pandémiás 
szobafogsággal is összefügg. Csanálosi Mária lebegő 
akvarellszobái a festészeti észrevételeket egy makett-
szerű építmény belsejébe űzik, így a képek finom részle-
teire csupán az ablakokon bekukkantva, illetve a hiányzó 
padlón keresztül láthatunk rá. Kőmíves Luca Kényelmet
len tereim című akvarell-vászon sorozatában saját készí-
tésű makettekből indult ki, melyekben a tárgyak léptékét 
szürrealista megoldásokat idézően zavarta össze. Roz-
man Csenge képei is ezt a dilemmát mélyítik el: az alko-
tó kissé klausztrofób dobozterei a köztér bejárhatatlan 
metaforáivá válnak.

RETTEGHY Ádám: Piros mászóka, 2021,  
acél, zománcfesték, 180×360×120 cm
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FAZEKAS Réka: Transzparens észleletek, 2021, fotó, 
plextol, műgyanta, 300×300×300 cm
Fotó: Varga Szabolcs Lajos
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A festészeti kísérletek között a szimbolikus rendszerek 
konstruálása is fontos szerepet játszott. Míg Jobb And-
rea virágfejeket ábrázoló festményei, Varga Csongor 
barlangszerű, organikusan formázott képei vagy Bogá-
csiová Anna aprólékosan hímzett lepke- és szívmotívu-
mai esetében a természet átélése válik fontossá, addig 
Szaniszló Anna JDC0307 című, 2020–2021 között ké-
szített olaj-vászon alapú animációjában egy apró repü-
lőgép útjának efemer kibontakozására kerül a hangsúly. 
Ruskó Márton egy sátor felületére komponálta életének 
jellemző motívumait. Archaikus hangot üt meg, a narra-
tíva építészeti térré lényegül. Skublics Ádám expresszív 
munkáinak origóját művészettörténeti előképeket rejtő 
digitális kollázsok jelentik: a felcsillanó épületdíszek tö-
redékei és a selymes drapériák a festészeti nyomok által 
részben olvashatatlanná váló felület referenciái. 

A határhelyzetek művészeti megélése, az egzaltált 
vizuális kommunikáció tudatos vállalása szintén meg-
jelenik. Gressai Ferdinánd egy dobozszerű privát térbe 
helyezi expresszív, art brut-s hangulatú figuráit: az óriás, 
a magzat, az androgün, a dinoszaurusz és a földönkí-
vüli alakjaival a létezés időbeli rétegeit modellezi. Gye-
nes Júlia Boróka akvarelljein többek között vaddisznók, 
laptopok és szédítő pepitamintájú textilek rendeződnek 
humorral teli, jelentésükben szertelen egységbe. Lovász 
Luca fagyiszínekkel operáló mangaappropriációi az ét-
kezés és a szubjektum keserédes találkozási pontjai: 
a lebegő designerételek között átmenetinek ható, illé-
kony lányalakok válnak az alkotó alteregójává. Dömö-
tör Dominika művein többek között közmunkások és 
élelmiszerbolti eladók jelennek meg az „ősi” Microsoft 
Paint vizualitására hajazó stílusban. Kazai Hajnal képe-
in lágyan megformált Barbie-babák, pudlik és játékok 

úsznak a papírlap álomittas felületén. A sarkos, „edgy” 
művészeti pozíciók olykor konceptuálisabb irányokba is 
elmozdulnak. Góth Martin hivatkozásokat és egyéni ész-
revételeket magába sűrítő gondolattérképe mögött egy 
„overthinkerként” definiált alak sejlik fel, aki a kurátor és 
a művész közötti zónát sajátítja ki. Trash-esztétika, bit-
coin, Yves Klein – Calvin Klein-doppelgängerek és sakk-
táblák: 2021-es diagnózis, amely az önmaga hiányaként 
jelen lévő mű irányába mutat. Retteghy Ádám hobbi-
telken berendezett műtermében egy gondolatfolyamat 
lepárlásaként különböző tárgyak transzformálásából 
vagy újragondolásából hegesztett objektek – szélkakas, 
trón, mászóka – születtek. A mászóka első fokai spirális 
ívben elfordulnak a képzelet számára új lehetőségeket 
biztosítva. TURBO DINAMIT című együttese a diplo-
madolgozat gazdag, asszociatív nyelvi közegében válik 
teljessé. 

Az üdítő sokféleség, ami az idei évet jellemzi talán egy 
nyitottabb művészetfelfogás irányába mutat. A diploma-
munkák létrehozása végül is nem más, mint kutatómun-
ka, az alternatívák végigpróbálgatása: mi minden lehetne 
még művészet?

SKUBLICS Ádám: 
Nagyon jól el van rejtve 
No. 6, 2021, akril, olaj, 
vászon, 100×150 cm
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