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van jelen. Gajcsi ugyanis megutaztatja a bábut, legszemélyesebb élettere-
ibe helyezi be önmaga mellé, majd ezekről a sokszor igen intim helyzetekről 
egy fotósorozattal számol be. Izgalmas ez az újrakonstruált önálló mikrovi-
lág, amelyben egyszerre van jelen a felépített színpadi rendezés atmoszférája 
és az improvizáció játékossága. Előzményként eszünkbe juthatnak Anna Mar-
git bábutematikájú művei, de Gajcsi nem annyira szerepeket keres és „próbál 
fel”, inkább az identitás felé közelít az elevenség felől. A valódi élet mibenlé-
tére kérdez rá, mivel a báb és az ember felcserélhetőn, vagy egymás társaként, 
látszólag ugyanazt az eleven életet élik. 
Fabényi Júlia a Janus Pannonius Múzeum nevében két díjat adott át: Szabó 
Klarissza Médea (vizuális nevelőtanár szak) Búgócsiga című szobrászati 
alkotása volt az egyik díjazott. Ez a három forrasztott bádogformából összera-
kott, távolról súlyokkal mozgatható alkotás hangokat ad ki (ezt akár búgócsiga 
hangjának is hallhatjuk). A hagyományos szobrászati munkák közül — nem 
volt sok belőlük — valóban ez a munka volt képes leginkább továbbgondolni 
az egyszerű motívumra korlátozott formatár adta játéklehetőségeket. Kíván-
csi lettem volna még Rigó Tamás Transzparencia VII. című szobrászati művére 
is, ez azonban csak fotódokumentáció formájában volt jelen. E nagyméretű, 
kissé tojásdad forma fémből készült, a képek tanúsága szerint mintegy növé-
nyi ornamentika módján fonja meg önmagából saját áttetsző struktúráját. 
A másik díjat Horváth Rita festőművész Én és az ösztöntér című festménye 
kapta. E két, elkülönülő félre osztott képen, bár a két képmező határa radiká-
lisan kijelölődik, mégis áthajlanak egymásba, finoman jelezve ezzel azt a para-
doxont, ahogyan az én próbálja magát elhatárolni attól az ösztöntértől, amely 
mégis meghatározója. Egymással kerül feszültségbe itt a figuratív expresszivi-
tás egy nem azonosítható önarckép formájában, s egy tárgyi vonatkozásoktól 
megfosztott, a szín képépítő erejére és a gesztusos előadás szuggesztivitá-
sára hagyatkozó festői előadásmód. Botka Ildikó Betondzsungel című nagy-
méretű, háromrészes pannószerű képe mint nonfiguratív alkotás a színek rit-
musára, a foltok rendszerére épül, és sikerül olyan lüktető elevenséget terem-
tenie a vásznon, ami a festői eszközök szűkszavú, de átgondolt használatá-
ról árulkodik. Kováts Nikoletta Test-más és Prell Noémi Cím nélkül II. művei 
csatlakoznak ahhoz a műfaji és tematikus irányhoz, amely a nőiség kérdéseit 
fogalmazza meg. Kováts két képet helyez egymás mellé párdarabként, mind-
kettőn ugyanaz a térdelő női akt, intenzív vörös alakok, határozott kontúrok-
kal, erőteljes ecsetvonásokkal. A két alak egymásra néz, s félbehagyott karjaik 
a két kép közti térben érintkeznének, azonban az alakoknak ezt a találkozását 
ellenpontozza, hogy valójában arctalan, bábszerű figurákat látunk. Prell képén 
egy kuporgó női alak látható, szintén személyiségtől megfosztva, hiszen az arc 
helyén egy maszkszerű fej van, melynek színe az alak által vetett árnyakban 
ismétlődik meg (Moizer Zsuzsa festményein láthattunk már évekkel ezelőtt 
ilyen alakokat). Ezek a képek — kiegészülve Juhász Fanni Bábu című, függő-
leges falsíkra terített, különböző anyagokból épített figurájával — azt jelzik, 
hogy a bábu és a maszk az a tematika, amely leghangsúlyosabban van jelen a 
kiállításon, ami talán érthető is fiatalok esetében, ahol a művek az identitás-
formálódás tanúi is. 

• Elegáns, minimális kiállítási környezet, három fehér, egy fekete fal, előtte 
pókháló-szerű könnyedséggel lebegő fonalak, cérnák… Ez a kép fogadja a 
nézőt, amint belép Somogyi Laura Homo suens kiállítására. 
Somogyi festőművészként diplomázott, és tíz éve foglalkozik cérnainstallá-
ciókkal. A Derkovits-ösztöndíjas művész külföldi megjelenései (pl. ArtBasel 
Miami) mellett legutóbb az Iparművészeti Múzeum Ahogy a varrócérna kerüli 
a gombot1 kiállításán találkozhattunk munkáival. Az Art Factory II is hasonló 
alkotásoknak ad teret. A kiállítás két installációból és egy fotóból áll. A fotó, 
mely az installációkat erősíti, nem más, mint a kiállító művész portréja, ame-
lyen Francisco Goya J.A.C. Bermudez feleségének képmásával azonosítja 
magát.2 A két installáció folytatja a fotó által felvetett gondolatmenetet; s 
amíg kibogozódnak a szálak, rájövünk, hogy a légies fonal-kavalkád egyrészt 
berögzült művészeti sémákat kérdőjelez meg, másrészt társadalom-kritikát 
is gyakorol. 
Hogyan is válik láthatóvá ez a kritikus üzenet? Somogyi a fekete-fehér fotón 
a nagy festészet árnyékába pozicionálja magát. A hetvenes, nyolcvanas évek 
feminizmusa játszott hasonló, átértelmező gondolatokkal (megemlíthetném 
itt Cindy Sherman History of portraits című 1990-es fotósorozatát, ahol 
a művész híres műalkotások beállításait és modelljeit parodizálja, illetve  
értelmezi át). 
Úgy tűnik, hogy ez a téma még harminc év távlatából is felmerül… miért is? 
Sok kritika éri manapság a művészettörténetet, hogy miért nem tud átlendülni 

1 L. Pelesek Dóra: Modern ujjgyakorlatok, Balkon, 2009/4., 22-24.
2 Francisco Goya: Sra Juan Agustín Ceán Bermúdez képmása, 1785 

Csik Richard Park című festménye szép munka, a természeti tájat, s benne 
az alakokat az ábrázolás színeivel és technikájával olyanná oldja, mintha a 
napon zöldesen fénylő benzin mosná át az egész tájat, s ezzel a park idilli képét 
a gyúlékonyság, az égés veszendőségének hangulatával itatja át. Hatala 
Péter Do it at home című képe szándékosan mutatja fel a festő kiváló szak-
mai felkészültségét: témája ironikus, hiszen egy enteriőrben jelenik meg a gör-
korcsolyázó, s a félmeztelen biciklis lábán korcsolyával, hogy éppen ráugor-
jon a padlózatba süllyesztett víz- vagy jégfélére. A helyzet abszurditása, amely 
szemben áll az ábrázolás precíz realizmusával, valamint a megjelenített belső 
tér redukált, geometrikus világa ízig-vérig trendi munkává teszi. 
Nem könnyű megfogalmazni, miért nem kizárólag „frissítő” hatású ez a kiál-
lítás, hiszen összességében jók a művek, mégis maradt hiányérzetem. Persze, 
egy kezdő képzőművésznek sem könnyű manapság, amikor a művészek által 
bármely tradíció fonala éppúgy továbbszőhető, mint ahogy el is vágható. Fő 
tájékozódási pontként marad az inspirálva orientáló szellemi közeg, az iskola, 
amely itt, és most, nagyon is rajta hagyta nyomát a műveken. Ennek pozi-
tív hozadéka a magas szakmai színvonal, a szellemileg is kidolgozott művek, 
negatívuma viszont a sok „ismert” kép, amelyekhez hasonlók minden pécsi 
diplomakiállításon megjelennek. Kevés volt a friss fogékonyság, az ifjúi hevü-
let, s kicsit sok volt a korrektség — ezek a fiatalok mintha már mind túljutot-
tak volna a dackorszakon. De egyelőre talán nem is az a fontos mit csinálnak, 
hanem az, hogy miként; a megtalált feladat hogyan nyeri el erőteljes előadás-
módját, miként állítódik intellektuális fénybe, s engedi az alkotó személyiségét 
átcsillanni magán. S innen nézve nincs okunk félteni őket.

Vékony Délia

�  Art Factory II., Budapest 
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Csik Richárd
Parkban, 2009, olaj, vászon
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a posztmodernizmuson, a dekonstrukción, a feminizmuson és a hetvenes évek 
más gondolati vívmányain. Ugyanakkor a művészek továbbra is foglalkoznak 
ezen gondolatmenetekkel, mert úgy érzik, hogy a mondanivalójukat még min-
dig nem értik teljesen. Tehát Somogyi Laura portréja nagyon is aktuális munka 
egy olyan korban, mely a képzőművészetet még mindig régi mesterek festmé-
nyeivel azonosítja. 
Mindez egy egyszerű teszttel érzékeltethető. Ha megkérünk valakit, hogy 
gondoljon egy műalkotásra, szinte mindenkinek egy reneszánsz vagy avant-
gárd kép vagy szobor fog eszébe jutni. A feminista kritika ezt úgy magyarázza, 
hogy a művészet maszkulin, modernista kánonja őrzi és biztosítja a férfi géni-
uszok megingathatatlan pozícióját. De mi van azokkal az alkotókkal, akik nem 
tartoznak a nagy mesterek közé? A hetvenes és nyolcvanas évek feminizmu-
sának nagy vívmánya volt az elveszett festőnők újrafelfedezése, így olyan 
új művészekkel ismerkedhettünk meg, mint például Artemisia Gentilleschi, 
akit csak a ‘nő Caravaggio’-ként emlegetnek, vagy a Frans Hals-szal versengő 
Judith Leyster, a manierista Lavinia Fontana vagy olyan impresszionista festők, 
mint például Mary Cassatt. Somogyi munkája azonban arra kérdez rá, hogy mi 
történt és történik azokkal a nőkkel, akik nem maszkulin, hanem feminin kife-
jezőeszközöket használva jelenítették meg gondolataikat. Mi van Bermúdez 
feleségével, aki varrt és hímzett? Mit csinál a modell, ha — mint Somogyi Laura 
munkájában is — kisétál a képből, és létezésének már nem az ad értelmet, 
hogy a férfi tárgyiasult tulajdona lesz, hanem alkotóként akar érvényesülni?3

A hetvenes, nyolcvanas évek művésznői új eszközt, nyelvet találtak üzene-
tük kifejezésére — a body-art, a performance, a fotográfia és a videó is beke-
rült a lehetséges eszközök sorába, amelyek képesek a nőiség kinyilvánítá-
sára, megfogalmazára. Sőt, a varrás és a hímzés is megtalálható a dada vagy 
a szüfrazsett mozgalmat követő művésznők eszköztárában. A varrás a femi-
nizmuson kívül azok számára lett közkedvelt kifejező eszköz, akiknek fontos 

3 Referencia az angolban használt ’male gaze’ teória avagy ’objectification of the 
subject’: az aktív, alkotó, alanyi helyzetből a nő a férfitől függő tárggyá alakul át.

a személyes, egyéni és érzékeny részletek megmutatása. Az 1987-ben indult 
NAMES / AIDS Memorial Quilt című HIV/AIDS projektre tökéletesen illenek ezek 
a jellemzők. A projektet egy csapat homoszexuális aktivista indította. Célja az 
volt, hogy méltó emléket állítson az AIDS áldozatainak, és személyes és kol-
lektív szempontból is felhívja a figyelmet az AIDS-problémára. A projekt ember 
méretű falvédőkből áll: a legutóbb 44.000 darabot terítettek ki összesen 
720.000 négyzetméter alapterületen. A falvédőket az elhunyt rokonai, barátai 
hímezik, varrják, így állítva egy folyamatosan bővülő emlékművet az elhuny-
taknak.4 Somogyi Laura azonban nem varrásra használja a cérnát, hanem tér-
rajzokat készít tárgyak és emberek körvonalairól, a légies, könnyed anyagból 
tudatosan, aprólékosan felépített térbeli cérnainstallációkat hoz létre. 
Így lesz művészet a varrás? Lehet-e művészet a varrás? Sok művészeti szak-
emberben már a varrás szó hangzása is averziókat ébreszt. Talán ez az eluta-
sítás a női tevékenységek, illetve az ezzel sokszor azonosított iparművészet 
ellen szól. Somogyi esetében a varrás valóban művészetté válik. Első ráné-
zésre csipkeszerű installációkat látunk, fehér, illetve fekete és rózsaszínű 
fonalból, a téma azonban korántsem annyira rózsaszínű, hiszen a varrógé-
pek mögött sorokban görnyedő, kendős nők körvonalai bontakoznak ki a fona-
lak közül. Ahogy a dada-terítők, így ezek a munkák is politikai irányba tere-
lik a nézőt, hiszen megkérdőjelezik a varrás köré épült személyes és társadalmi 
jelentéseket. 
Régebben a varrás a nők személyes kifejezőeszköze volt, a saját testükkel való 
kapcsolat megerősítése. Egy ruhát megvarrni a nő saját személyiségének kive-
títését jelentette. Régi regényekben olvashatunk olyan jeleneteket, amikor az 
őrült nő összeszaggatja ruháját, vagy ollóval összevagdossa, amit varrt. Ez a 
saját testkép elleni cselekedetnek, illetve képrombolásnak; ikonoklazmusnak 
tekinthető. Ma azonban a varrás már korántsem ennyire személyes. A fejlődő 
országok sweat-shopjaiban történik, ahol az emberek rossz munkakörülmé-
nyek között, bezsúfolva, éhbérért napi 14-16 órát görnyednek a varrógép fölött. 
A kiállításon megjelenő muszlim nők egymás mögött ülve, robotolva varrnak 
olyan ruhákat a jóléti országok plázáinak, amikhez valószínűleg ők maguknak 
a darab megvarrása után semmi közük nem lesz. Számunkra ugyanúgy telje-
sen ismeretlenek, mint mi az ő számukra. A varrás személyessége, intimitása 
elveszik a fogyasztói társadalomban. 
Mi természetesen csak a csipkés felszínt látjuk, a dekoratív formákat, a rózsa-
színűt, a körkörös motívumokat. Abba sem szeretünk belegondolni, hogy 
milyen áron viseljük magunkon az éppen aktuális ruhadarabokat, hiszen sokkal 
többet fizetünk és fizet értük a világ, mint annak bolti ára. A kiállításon ilyen 
és hasonló cseppet sem kellemes gondolatok merülhetnek fel, de az installá-
ciók könnyedsége mégis felejteti ezt velünk. A cérna és a varró kéz női köny-
nyedsége párosul azzal, ahogy szívesen és könnyedén elfelejtjük jólétünkben 
az igazi értékeket, és csak ritkán gondolunk bele, hogy mi rejlik a csipkés fel-
szín mögött. 

4 További információ a projektről: http://www.aidsquilt.org/view.htm

Somogyi Laura
Homo suens, 2009, installáció  

Somogyi Laura
Homo suens, 2009, installáció, részlet  
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