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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. 

Káldi Katalin
Róka, 2009, olaj, vászon; © fotó: Rosta József

Káldi Katalin
Kispofák I-VII. sorozatból, 2009, olaj, vászon; © fotó: Rosta József
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Most a testét szabdalja — a test baconi húsdarabként lebeg a vásznakon, 
részleteiben, a térben, időtlenül. E testeknek nincs arcuk; a személytelen akt-
torzók általános érvényű üzenetet hordoznak. Katharina képei a ’művész és 
modellje’ koncepciót fejlesztik tovább. Egyszerre intim hangvételűek és por-
nográfok; képei mögül a tükörbe pillantó nő alakja sejlik fel, akit a test és a 
test határai foglalkoztatnak. 
A művész korábbi referenciái az absztrakcióban, a színrostokra bontott kép-
mezőkben oldódnak fel. A Roters mesterének, Keserü Ilonának színeiben pom-
pázó, inakat, izmokat és szöveteket formázó téglalapok egyszerre idézik az 
impresszionizmus ecsetkezelési technikáját, a szürrealizmus eszmeiségét és 
az absztrakt festészet formavilágát. A kétértelmű címek a test és a szellem 
(szellem mint lélek, intelligencia és műveltség) elválaszthatatlanságára utal-
nak. A test fizikálisan létező adottság; a testélmény azonban egyén-függő,  
a lélek és a szellem által befolyásolt, szubjektív tényező. A test fájdalmak és 
örömök, a létélmény meghatározó forrása, miközben az emberiség egy része 
elutasítja, más része pedig túldimenzionálja a test szerepét. Roters giccsesnek 
ható színei a nász, az élet, a köztes lét, a lebegés harsány világát idézik, oldják 
témáinak komorságát; figyelemfelkeltők, akárcsak a reklámszövegek. Képe-
inek mintha nem lenne mélysége: a végtelenségig tágítja a teret, mintegy a 
történet részesévé avatva a nézőt, aki úgy érezheti magát, mintha egy három-
dimenziós film szereplője lenne. Vásznain nem érvényesek a hagyományos 
képolvasási szokások, az ikonfestőkhöz hasonlóan homogénná teszi képeinek 
felületét. Festményei szabad asszociációk, kiegészítve a nézők asszociációival, 
ahol mindenki megalkothatja saját történetét. 

A Lőrincz Ágnes által elénk tartott tükör nem torzít: valós képet, jelenséget 
mutat. Lőrincznél a valóság szegmensei láthatók, konkrétumok, melyek min-
dennapi, megtapasztalható élmények formájában jelentkeznek. Szakterülete 
a „menő csajok” személyiségjegyeinek és a divatvilág által közvetített elvárá-
soknak a kutatása. Alanyai a modellek modelljei — újabb adalék a művész 
és modellje („tények és tévhitek”) gondolatmenetének továbbfűzéséhez. 
Lőrincz Ágnes installációk, kollázsok segítségével mutatja be a trendeket.  
A kollázsok felületébe talált tárgyakat, tapéta- vagy szövetdarabokat épít, 
akár egy divattervező, aki új kollekciójának színvilágát álmodja meg. Ezek a 
képfelületbe olvadó mintás anyagok kétféle funkciót töltenek be: messziről 
nézve harmonikus egységet alkotnak a festett alakokkal, közelebbről nézve 
azonban megtörik a felületek egységességét, homogenitását — zaklatottságot 
tükröznek, üzeneteket rejtenek, vagy épp sejtelmesebbé teszik az üzeneteket. 
A Jó érzés című képen például — agyunk kombinációs képességét kihasználva — 
Lőrincz egy kádban ülő nőt jelenít meg, akinek lábai közé egy kidolgozott testű, 

a mai férfi szépségideálnak megfelelő férfi mászik alsógatyában, a férfi fejét 
és vállát textil-négyzet takarja. Lehet improvizálni!
Lőrincz vásznain tökéletes testek, olykor csak testrészek jelennek meg  
(Csíkos póló, Hátulról). A kompozíciók mintha egy magazin címlapjára, óri-
ásplakátra készültek volna. Másutt egy szappanopera vagy egy reklám-
film szereplői pillantanak a nézőkre, elérhetetlen magasságokból, egyfajta 
valóságshow szereplőiként. A szépek játszanak, a többiek pedig — jobb híján 

— közvetetten élik meg a szépek által eljátszott „boldogságot”, mintha az a 
sajátjuk lenne. Lőrincz ecsetkezelése nagyvonalú, lazán teremti meg a kont-
rasztot a felszínen látható jelenségek és a belül rejlő érzelemvilág között.  
A művésznő által megalkotott figurák mind egyéniségek — kár, hogy identi-
tásukat a média teremtette, futószalagon. Reklámarcai azonban — melyek 
első ránézésre egyen-arcok — megszólítják nézőjüket. Valószínűleg minden-
kinek mást mondanak, mindenki mást lát bennük: példaképet vagy épp elret-
tentő példát. Lőrincz egy olyan színes világot ábrázol, ahol jó élni, mégis 

— mivel üres — hosszú távon unalmas, mint egy kaleidoszkóp, melyből kihul-
lottak az emlékek szilánkjai. 

Ágnes Lőrincz
Jó érzés, 2009, olaj, textil, papír, vászon, 100 × 150 cm

Ágnes Lőrincz
Fehér blúz, 2009, olaj, textil, vászon, 100 × 80 cm

Katharina Roters
Angekommen, Beérkezett, 2009, olaj, molino, 165 × 150 cm


