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 � Stúdió Galéria, Budapest 
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• A fiatal képzőművészeket bemutató 2008-as Lenmechanika kiállítás egyik leg-

emlékezetesebb darabja kétségkívül Győrffy László Agytörmelékek című mun-

kája volt. A számlákra, borítékokra, papírfecnikre firkált rajzok és üzenetek egy 

olyan szukcesszív deformációkból összeszőtt tablót alkottak, mely pszichotikus 

kápolnaként borult a néző fölé-köré. Az anyag megrázó erővel bírt, bár hatásá-

nak pontos természete nehezen definiálható. Az Agytörmelékek erős személyes-

séget sugallt, paradox módon, hiszen itt éppen a vallomásosság kudarcáról volt 

szó, annak leleplezéséről, hogy még a legközvetlenebb önkifejezés is csak kény-

szeres „én-kísérlet”. 

Győrffy új tárlatán is képviselteti magát az Agytörmelékek mélyvilága, de a 

művész ezúttal egy erősen konceptuális keretben prezentálja vegyes technikával 

készült műveit. A kiállítás három fő részből: a címadó térinstallációból, egy önarc-

képből és az akvarellek-rajzok két sorozatából áll. A tér-installáció maga is komp-

lex egység, melyet a vanitas-festményekre utaló, blondel-keretben bemutatott 

fotó-print és egy asztal alkot. Az asztalon tizenkét kerámiatányérra helyezett 

műfekália és egy levágott kézcsonk műgyantából készített imitációja található.  

A gondosan elrendezett tárgyegyüttes az azt kiegészítő arcképpel együtt sze-

cessziós enteriőrre emlékeztet, és a Győrffyt 

mániákusan foglalkoztató „multiplikált és szimu-

lált művészetvilág”1 ironikus megjelenítéseként 

fogható fel. 

Az Én (Dorian Gray Alapítvány a fiatal művésze-

kért) címet viselő önarckép egy mestersége-

sen öregített-torzított önábrázolás, a festőre 

régóta jellemző technikai professzionalizmus-

sal kivitelezve. Kopaszodó fej, elhízott, hulla-

fehérségű felsőtest, démoni grimaszba torzuló 

arc — nevetés előtt vagy után. Ez lenne a titkos 

képmás, az elátkozott művész valódi esszen-

ciája. Azonban hiába lepjük meg meztelenül a 

művészt, amit találunk, az megint csak a rög-

zített identitás dogmájával szembeni fricska. 

Dorian Gray arcképe ugyanis állandóan változik, 

ez a lényege, vagyis nem igazságot nyilvánít ki, 

hanem performatív örvényt, a szubjektum fel-

bomlását viszi színpadra. Mindez a (művész)test 

metaforáján keresztül történik meg, a „legsajá-

tabb” médiumban, amely — és ez Győrffy egyik 

központi motívuma — folyamatosan törli hite-

lességét. 

A titkos kép romantikus toposza titkos teret 

kíván, ám a kiállítás kontextusában az önarckép 

a polgári enteriőr reprezentatív nyilvánosságába 

emelődik, ami a kint és a bent ellentétpárjainak 

billegését eredményezi. „Nem-helyen” járunk, 

egy olyan színpadon, amely a művész-szubjek-

tum bensőségességnek és a kollektív művé-

szetipar (a „műgyűjtés”) kölcsönös korrumpá-

lódásának a terepe, amihez Győrffy a felbom-

lás és széthullás jelölőit társítja. A montparnassi 

katakombákban készített, koponyákat ábrá-

zoló fotó-print festménynek álcázza magát, 

de a fotómédium ablak-szimulációt ébreszt, 

vagyis az enteriőrt a katakombák alvilágába, 

egy infernális kiterjedésbe helyezi át.2 A mor-

bid és egyszerre rituális hangulatot az aszta-

lon látható úrvacsora-paródia erősíti fel. A levá-

gott (művész)kéz hamis ereklye és horrorfilmek 

banális kelléke, Joel-Peter Witkin artisztikus 

csonk-fotóit idézi meg, miközben a trash-

esztétika hatását is képviseli. A festői tevékeny-

ség szempontjából kitüntetett testrészt ürülék-

csigák veszik körbe, ezzel tagadva és kigúnyolva 

a művészi létrehozás anyagot megváltó-transz-

mutáló aspektusát. A megoldás elsőre túl 

direktnek tűnik, de ha az asztali tárgyegyüttest 

az egész enteriőr szimulációs működésébe 

helyezzük vissza, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy 

Győrffy magát az „abject”-et is leleplezi, hiszen 

mesterséges dekorációként használva meg-

fosztja azt minden lehetséges idealizmusától. 

A művészetpokol viaszkabinetje mellett a kiál-

1 Hornyik Sándor: Idegen testek és pokoli transzformációk 
— Győrffy László festészetéről. In. Győrffy László Katalógus 
Várfok Galéria, 2007, 4.o. 
2 Győrffy művészetében nagy fontossággal bírnak a 
különböző pokolábrázolások. Elég ha csak a manifesztum 
jellegű Help me I am in Hell (2003) vagy a Most már tudod 
(2005) című munkákat említjük. 

Győrffy László
Kodak moment, 2009, akvarell, papír, 25 × 53 cm

a
 s

z
c

é
n

a
  

;
 



34

2 0 0 9 / 7 , 8

lítás másik fő részét a kisméretű, vegyes technikával elkészített képek alkot-

ják, amelyek két amorf ömlenyben láthatók a falon, rizomatikus és/vagy „hab-

szerű” (Peter Sloterdijk) struktúrák képzetét keltve. A kaotikus szervesség ren-

dezőelve a képek extrém test-ábrázolását reflektálja, miközben az enteriőrrel is 

összeköti a sorozatot. A torzított önarckép és a kézcsonk azt a — Győrffy kapcsán 

már védjegyszerűnek számító — anatómiai destrukciót vetítik előre, mely a bur-

jánzó mozaikokban ül diadalt. Ez a diadal azonban nem steril és/vagy esztétikus, 

mert a művész nem hisz a higiénikus tragikumban. Az Agytörmelékek lelki-fizio-

lógiai katasztrófái is visszatérnek ezeken a képeken, de az egyes beállítások mind 

szigorúan komponált ikonok. Hús-zsákot ráncigáló buborék-fejű ember, mutáns-

boncolás, geometriai terekbe zárt életformák haláltánca, gombafelhőből kiáramló 

testrész-vihar — bizarr és nehezen dekódolható jelenetsorok, melyeket gépelt 

vagy festett feliratok szakítanak meg és kereteznek be. A feliratok néha egzisz-

tenciális üzenetek, néha konkrét művészet-ideológiai utalások. 

„Az anatómiai transzgresszió olyan nevetés kelt, ami száműzi az Ént”, nyilatkozta 

Bataille nyomán Jake Chapman.3 Ez a személytelen nevetés visszhangzik a kiállí-

tás szecessziós enteriőrében és csapódik ki a képsorozatokra is, vagyis a szenten-

cia több szempontból is fontos a Chapman-fivérek művészetét mérvadónak tartó 

Győrffyvel kapcsolatban. Egyrészt megmagyarázza, hogy a művek által mozga-

tott művészettörténeti és popkulturális referenciák tömege (Heinrich Füsslitől 

Clive Barkerig) szoros összefüggésben van a középpont nélküli testről és indivi-

duumról alkotott felfogással. A szétcsonkolt test-én úgy válik művé, hogy más 

testekkel és jelekkel fertőződik meg, mert csak a kölcsönös „felfalatás” rítusa 

tűnik érvényesnek. Ebben az egzisztenciális és művészettörténeti hús-viharban 

folyamatos önfelismerési kísérletek zajlanak, de „a spektákulum nem vezet meg-

értéshez, csupán kiábránduláshoz, a test, a hús látványa a pillanatnyi kielégülésen 

túl csalódást kelt”.4 A határok áthágásához társított nevetés gondolata másrész-

ről a Győrffy-művek burleszk-karakterét is megvilágítja. A tragikum megfosztó-

dik higiéniájától, mert a túlzás torzító ereje felfüggeszti a testi-lelki horror meta-

fizikus karakterét. Ami megmarad, az egyfajta horror-paródia: a funsplatter,5 

a műfekália poétikája.

3 Jake Chapman on Georges Bataille: an Interview with Simon Baker. In. Papers of Surrealism Issue 1 
winter 2003. 5.o. 
4 Hornyik Sándor i.m. 3.o. 
5 A funsplatter olyan exploitation - és/ vagy horrorfilmek gyűjtőfogalma, melyek — végletes 
felfokozottságuk okán — egyszerre tekinthetők a műfaj paródiáinak is. 

A képsorozatokon megjelenő bizarr teremtmé-

nyek ugyancsak ehhez az ambivalens poétikához 

igazodnak. Egy olyan irracionális szervességet 

testesítenek meg, amelynek nincsen esszenciája. 

A húsfolyam néha kitüremkedik és alakot ölt, de 

legfeljebb eljátssza az antropomorf alakzato-

kat. Ezért félrevezető „mutánsokról” beszélni, 

hiszen a kifejezés a darwini evolúció racionáli-

san feltérképezhető szerkezetére utal vissza. 

Győrffy lényei azonban csak mímelik és gúnyol-

ják a humanisztikus emberábrázolás formakin-

csét, hasonlóan Frank Henenlotter Bad Biology 

(2008) című filmjének karaktereihez, akik fizika-

ilag deformáltak ugyan, de ez a deformáció nem 

valamilyen rögzített normához képest jelent-

kező hiba, hanem egy semleges, egyén feletti 

elem megnyilatkozása, és minden konvencioná-

lis jelentést nélkülöz. 

A Nem érzek hálát, amiért részt vehetek a terem-

tésben elégikus hangulatú cím, de a kiállítás 

műveit szemlélve egy olyan tapasztalat részese 

lehet a néző, ami túl van a hagyományos esz-

tétika kategóriáin. A teremtés berekeszthetet-

len burjánzásként jelenik meg, melynek nincsen 

ura, sőt, még elszenvedni sem lehet, mert ahhoz 

is kéne valamilyen biztos pont. Győrffy László 

antropológiai kutatásainak újabb állomása meg-

győző erővel mutatja be, hogy a „testbe vetett” 

emberi létezés kihívásaira nem lehet harmoni-

kus választ adni. Legfeljebb azt a hely-nélküli 

színpadot tudja felmutatni a művész, ahol  

a személytelen nevetés elhangzik. 

Győrffy László
Én (Dorian Gray Alapítvány a fiatal művészekért), 2009, 
olaj, vászon, 70 × 50 cm; © fotó: Sulyok Miklós

Győrffy László
Nem érzek hálát, amiért részt vehetek a teremtésben, 2009, installáció, vegyes technika,  
változó méretek; © fotó: Sulyok Miklós
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