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festményt ajánlottam volna fel, amely kevésbé ironikus, akkor talán engedé-
lyezik a mű elhelyezést.2

• OGY: Az én munkám az Oktatási és Kulturális Minisztériumban lesz kiál-
lítva. Egy fotó, amely a Fiatal Képzőművészek Stúdiójának irodájában készült 
Fenyvesi Áronról, az akkori titkárról. Korábban a Miskolci Galériában már sze-
repelt egy kiállításon.3 Most egy tipikus irodai teret kerestem, lehetőleg egy 
állami intézményben, így kézenfekvő volt az OKM, ahol Boros Géza vállalko-
zott a mű befogadására. Helyspecifikus lett volna Varga Rita választása is, 
aki a Rendőrség-történeti Múzeumban kívánta bemutatni a Zsanett című fest-
mény-sorozatát és videóját, ami az ismert médiabotrányra reagált. Ebbe végül 
nem egyeztek bele. 
• LZS: Meglepő, hogy ebben a felállásban a múzeumok és közintézmények 
vonzó helyszínt jelentenek több művésznek is.
• OGY: Igen, Rutkai Bori is egy székesfehérvári közösségi házban fogja elhe-
lyezni a munkáját. Kis Éva Emese, Londonban élő intermédiaművész pedig a 
Pedagógiai Múzeumban állít ki egy animációt, Lecke címmel. Itt igazából sze-
rencsés egybeesésről van szó a téma és a helyszín között, hiszen a mi javasol-
tuk a művésznek ezt a kifejezetten érdekes intézményt.
• BE: Számomra a közintézmény azért izgalmas helyszín, mert a mű befoga-
dása egyúttal a művész és a művészet szakmai színtéren kívüli legitimizációját 
is jelentheti. Éppen ezért szomorú a BÉT elutasítása, mert állásfoglalásukkal  
a bürokrácia önvédelmi mechanizmusának nyelvén udvariasan közlik, hogy 
köszönjük, hogy kaphatnánk, de mi inkább nem kérjük. 
• LA: Az az érdekes, hogy erre a „legitimizációra” gyakran akkor is szükség 
van, ha az adott közintézmény múzeum vagy galéria.
• LZS: Erika már említette munkája elhelyezésének nehézségeit, ezen kívül több-
nyire szívesen vették a művészek felajánlását?
• OGY: Volt más eset is, ahol némi ellenállásba ütköztünk. Szira Henri-
etta egy videót próbált kiállítani az RTL Klub székházában, de ők nem reagál-
tak a kérésünkre, viszont aztán a Duna TV-vel sikerült megállapodni. Alexan-
der Schikowski pedig a Szépművészeti Múzeumban szerette volna elhelyezni 
a munkáját, viszont onnan azt a választ kaptuk, hogy nincs rá mód, hogy egy 
műtárgy ilyen módon bekerüljön a múzeum gyűjteményébe. Arra adtak volna 
csak engedélyt, hogy egy fél órára bevigyük és helyben lefotózzuk a tárgyat. 
Így végül az MTA Képtárában lesz bemutatva a mű.
• LZS: Miért éppen a Szépművészeti Múzeumban akarta a művész kiállítani a 
munkáját? 
• OGY: Megjelenésében egy klasszikus festményről van szó, bár ami az ábrá-
zolásmódját illeti, elég egyedi. Alex ezért úgy gondolta, hogyha ő választhat 
helyszínt a művének, akkor ebben az esetben számára egy klasszikus művé-
szeti intézmény, egy közgyűjtemény lenne érdekes.
• LZS: Ebből a választásból az is kiderül, hogy képzőművészeti intézmények 
között is beszélhetünk izolációról, és hogy a Szépművészeti Múzeum is lehet 
egzotikus, rendhagyó helyszín egy kortárs — közepesen fiatal — művész számára. 
Voltak mások is, akik annak a lehetőségét látták meg ebben a koncepcióban, 
hogy a művészeti intézményrendszer hierarchikus működését kikezdjék? 
• OGY: Ötvös Zoltánnak — aki egyébként a Dovin Galéria művészeként 
egyébként is kapcsolatban van a műkereskedelemmel — volt olyan ötlete, hogy 
egy gyűjtőhöz küldi el a kiállítandó művét, és végül a Spengler—Somlói gyűj-
teményre esett a választása. Lesz két külföldi helyszín is: Huszár Andrea a 
New Yorki Trans Art Areaba küldte el a munkáját, Kokesch Ádám pedig, aki 
a finnországi Nykarlebyben a Swedish School of Artsnál vett részt reziden-
ciaprogramon, a kiállítás apropójából „otthagyja” a kint tartózkodása alatt 
készült művét.
• LA: Valójában mindegyik ötlet arról szól, hogy ezen a hierarchikus rendsze-
ren belül az az egy ember, aki szembesül egy rendhagyó kérdéssel, meri-e vál-
lalni azt a kockázatot, ami azzal jár, hogy reagál rá. Hiszen abban, ha elutasítja, 
semmi kockázat nincs. Ma a kortárs képzőművészet esetében nem beszélhe-
tünk olyan társadalmi megbecsülésről, ami például egy közintézmény hiva-
talnokát habozásra kényszerítené, miközben az udvariasan elutasító választ 
fogalmazza.

2  A művel kapcsolatos levelezés belekerült a „Baglyas-mappába”.
3  tandem — kortárs művészek kapcsolatban. Miskolci Galéria — Rákóczi-ház, (www.
miskolcigaleria.hu), Miskolc, 2009. febr. 20 — márc. 21. (ld. Balkon, 2009/4., 9-13.)
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Tárgylemezek
Káldi Katalin kiállítása

� Kisterem, Budapest
� 2009. november 6 – december 4.

• Amikor az első mikroszkópokat megépítették, a tudósok nem értették, mit 
látnak a tárgylemezen. Köznapi formákhoz szokott szemüknek meg kellett 
tanulnia helyesen látni a feltáruló látványt. Káldi Katalin képeit nézve is el kell 
távolodni a megszokott közhelyektől, melyek elállják a megértés felé vezető 
utat. Ilyen legelőször a „nőművészet” csapdája, amibe főleg korábbi munká-
ira gondolva lehetett belesétálni, melyek a személyes mikrokörnyezet tár-
gyait, kanalakat és tálakat, cipőket, kesztyűket, aprópénzt vagy karácsonyi 
díszgömböket ábrázoltak. Sajnos a mindmáig fennmaradt fallocentrikus gon-
dolkodás azonnal nőművészetet kiált, amint efféle eszközök utánzatait fel-
vonultató festményekről ítél. Pedig ki mondhatná manapság, a szinglik, a 
queer-identitás, na meg a Gordon Ramsey-k korában, hogy a konyhai tárgyak 
vagy a ruhadarabok kizárólag a nők terrénumának részei? És mi van akkor, ha 
kiderül, félrevezető volt az első pillantás, és jobban megnézve igazából nem is 
a tárgyakról van szó? 
Mit jelentenek a képeken a tárgyak? Magritte Ez nem pipa című festményé-
ről szóló híres esszéjében Foucault amellett érvel, hogy a képi reprezentációt 
el kell választani a tárgytól, melyet a kép gyakran megtévesztő élethűséggel 
ábrázol. A mi esetünkben ez a tárgyak köznapi konnotációitól való elszakadást 
jelenti. Valójában nem számít, milyen „nemű” tárgyak jelennek meg a régeb-
ben olykor narancs, zöld vagy barnás, mostanában viszont tendenciózusan 
szürkére festett, monokróm vásznak „tárgylemezén”. Csupán csak köznapiak 
és esetlegesek. Jóval többet jelent a számosság — az egy, a kettő és a sokaság 

—, az elrendezés, azaz szimmetria vagy elszórtság, valamint térbeli viszonyok 
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Debreceni Boglárka

Végtelen tükör
Tükröm, tükröm... 

Ágnes Lőrincz és  
Katharina Roters kiállítása

� Molnár Ani Galéria, Budapest
� 2009. szeptember 17 – november 6.

• Lőrincz Ágnes és Katharina Roters fő témája a nő, vagy leegyszerű-
sítve a kérdést: a testiség, a hús. Mindketten — más-más megközelítésben — a 
női szerepekkel foglalkoznak; úgy próbálják meghatározni saját maguk, illetve 
a nő helyzetét a világban, hogy miközben gondolati síkon feltárulkoznak, arcuk 
mindvégig rejtve marad. Egy olyan korban, amikor a külsőségeké a „fősze-
rep”, a sikerre törő művészeti alkotásoknak is igazodniuk kell az aktuális ten-
denciákhoz — egyrészt a média képi világához, másrészt a bevett képzőművé-
szeti formanyelvhez. Lőrincz és Rothers kiállítása ambivalens érzéseket kelt-
het a nézőben: műveik inkább riportok vagy különféle előképek továbbgondo-
lásai, kultúrantropológiai jelenségek, mintsem autonóm művészi alkotások, 
elgondolások. 

Roters önmagát festő nő, izgalmas személyiség. Tükrök segítségével vetíti 
vászonra a testét, amit először megrajzol, aztán átformál: deformál és csonkol; 
férfiasan nyers és törékeny is egyben. Korábbi munkásságára a pop art-elemek 
újrahasznosítása volt jellemző, kellékei geometrizáló, megtört rendbe csopor-
tosították az általa megjelenített testrészeket, használati tárgyakat, a gyer-
mekrajzok stílusához közelítő, naiv ábrázolásmódban megformált alakokat. 
Már ekkor megszüntette a hierarchiát a kaotikusan felvonultatott motívumok 
között, ennek köszönhette statikusan felépített, szigorúan megkomponált 
vásznainak mozgalmasságát. 

érzékeltetése az egyszínű csíkokkal megfestett, homogenizált és „végtelení-
tett” térben. A szín, tér és elrendezés viszonya. 

„A szín Káldinál teret jelöl. A tér alaptulajdonsága, hogy végtelen. Festménye-
inek hátterét képező színes tér végtelenségébe belemerülni látszanak a pil-
lanatnyiságot, az ittlétet jelölni kívánó jelzésszerű tárgyak. Ezt a szándékot 
a tárgyszerű elemek festői gesztusokban való feloldódása fejezi ki. Újabban 
a golyó vagy a pénzérme témáknál a motívumok erősen strukturáltak, tehát 
maguk is térszerűek lesznek.” — írta 2005-ben Bak Imre.11 A fizikai tér geomet-
riai homogenizálása nem vezet a tárgyak metrikusságához, kimért műszaki 
rajzokhoz: számbavétel csak a festői tulajdonságok tekintetében történik. 
Pure painterly — de nem absztrakció, hanem festőiség, és e tautológiának 
tűnő kijelentés egyáltalán nem fölösleges. Káldi Katalin mindegyik képe rövid, 
tőmondatszerű állítást vizualizál: x (cipő, súlyzók, tollaslabdák) ≠ cipő, súlyzók, 
tollaslabdák, hanem: x = festmény. Ennyiben konceptuális. A tárgyak elrende-
zése pedig a konstruktivista hagyományt továbbvivő, szisztematikus kuta-
tásra enged következtetni, amely azonban több puszta kombinatorikánál. Az 
ikonikus egy (tárgy), illetve a kettősség kissé didaktikus kérdésfeltevésén túl-
lépve a 2000-es években megjelenik Káldinál a számosság bonyolultabb prob-
lémája. A tárgyak alakzatokba rendeződnek, feszes struktúrájú jelcsoportokat 
alkotnak (Súlyzók, + — csészék), vagy, ahogyan a dominós képeken, a szabályos-
ság és a véletlen elemét egyaránt tartalmazó alapformát öltenek. A bármeny-
nyire szigorú szabályosságban is ott lappangó kiszámíthatatlanság kérdőjele 
fogalmazódik meg a dobókockalapok alkotta, fraktálszerű, over-all mintáza-
tokban is, ahol eldönthetetlen, hogy egy adott kockalap az előtér vagy a háttér 
részeit alkotja-e (Dobókockák I., II.). 

1 Bak Imre: Tér. A Knoll Galéria Káldi Katalin 2005. június 9 — július 30-ig tartó kiállítása 
alkalmából megjelent katalógusában. 

Legfrissebb képein a korábbi karácsonyfagömb és ágyugolyó-motívumból desz-
tillált golyók elrendezése olykor emberi arcot idéz (Szemgolyók, orrgolyó, szájgo-
lyó). Ez a groteszk, arcimboldói eljárás, csendélet és portré egyazon festménybe 
bújtatása, fricskát tör a komolykodók orra alá a virágszirmokból komponált 
képekkel, a morcos és duzzogó Kispofákkal vagy a nagyméretű Rókával. Apró 
űrnyi, hideg, szürke térbe fagyott ábrázatukat nézve akár a smiley-s emóció-iko-
nok blaszfémikus személyességével való ironikus játékra is gondolhatunk, ám a 
játékot nagyon is komolyan kell venni. Gyakran az önfeledt szórakozás jut róla 
eszünkbe, de a játék terének muszáj kötöttnek lennie, hiszen cselekvései csak 
szabályain belül érvényesek, azokon kívül értelmüket vesztenék. A monokróm 
játéktérben zajló eseményeknek tétje van: a szabadság, amit a festészet mint 
tevékenység jelent. E választás a new media és a relációesztétika korában bizo-
nyára nem a legkönnyebb és magától értetődőbb napjaink kortárs művésze szá-
mára. Káldi Katalin dolgokat ábrázoló képeket fest, miáltal olyan tapasztalatról 
ad számot, amely, bármennyire távolinak tűnjön is ez elsőre, On Kawarával roko-
nítja őt. Ahogy a parányi virágszirmok lebegnek az örökkévaló mulandóság  
terében, úgy viszonyulnak On Kawara „dátum-festményei” a végtelen időhöz: 
ugyanaz a soha véget nem érő tevékenység, a folytonosan múló számlálása, 
mindennapi kísérlet a ránk mért végtelen felszabdalására az emberi élet mikro-
szkopikus mércéjével. Ehhez alázat kell és fegyelem. On Kawara táviratokat küld 
barátainak. „Még mindig élek” — üzenik ezek a küldemények. Mindegyik Káldi-
kép egyetlen nap alatt készül el, a festék száradása miatt nem lehet tovább dol-
gozni rajtuk. De új nap virrad, a fehér vásznon újra végigsiklik a szürkébe mártott 
ecset. Az ilyen festészet sosem válik idejétmúlttá. 
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