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P a l o t a i  J á n o s

A  m ű vé s ze trő l 
min t  terápiáró l
B eszélgetés Gink Sárával

Gink Sára Memotherapy III.1 címen állította ki munkáit a Fészek Klubban. Erről és 
az előzményekről beszélgettünk.

� Gink Sára: Eredeti végzettségem média-designer, vizuális kommunikáció 
tervezőművész. A művészet, tágabb értelemben az élet értelmével kapcsolat-
ban mindig kérdéseket tettem fel magamnak. Művészcsaládban nőttem fel, de 
az én döntésem volt, hogy ezt a pályát választottam. Felvetődhet a kérdés, vajon 
miért nem szentelem az életem egyedül és önmagában az elmélyült alkotás-
nak, s hogy miért fontos számomra a tudományos megközelítés is. Célom, hogy 
ötvözni tudjam az elméletet a gyakorlattal, a formát a megfelelő tartalommal, a 
tudományt a művészetekkel. Gimnáziumi éveim alatt humán tagozaton éppen a 
tiszta elméletiség okozott számomra frusztrációt. A művészetet ugyanis szem-
léltük és beszéltünk róla, de hiányzott az alkotómunka. Igaz, hogy fotóztam, raj-
zoltam és iskolai színdarabot rendeztem, de ezt nem éreztem elégnek. Ekkor 
döntöttem úgy, hogy bár nem erre készültem, mégis a művészeti pályát válasz-
tom. Az élet azonban visszaterelt a tudományok felé, amikor háromcsatornás 
videóinstallációmat terveztem diplomamunkának a MOMÉ-n. Miközben mun-
kám a képzőművészeti szcénába sorolódik – elméleti, jobban mondva terápiás 
háttere éppen olyan fontos. Eddigi munkáim közül itt tudtam talán a legkomple-
xebb és leghangsúlyosabb módon megmutatni azt, ahogyan egyenlő arányban 
összeforrnak a vizuális-formai elemek a tartalmi részekkel, majd szerves egésszé 
állnak össze.
� Palotai János: Diplomamunkád az örökségre reflektálás is. Nagyapád, Gink 
Károly fotózott; lánya Judit, az édesanyád, textilművész lett, matériával dol-
gozott, néha a fotót is applikálta. Tíz éve ugyanitt rendezett kiállítást saját 
munkáiból apja emlékére. A munkád nemcsak látványban tér el, merőben más, 
nemcsak műfaji, technikai okok miatt is. 
� GS: Családunknak megvolt a művészetekben gyökerező közös élményvilága, 
etikai rendje. A szókimondás, a meg nem alkuvás, egyfajta tartás.
� PJ: Az előzőn, A káosz valóságán úgy fogalmaztad meg: a „múlt rárakódik 
arra, ami a jelent élhetővé tenné. Hol kezdődöm én, hol érnek véget a családom 
határai. Átnyúl a jelenbe, segítve, de egyben gátolva is az életet, a megújulást.  
Az újragondolásban szeretnék időt nyerni és teret”. Az Átriumban, redukált tér-
ben, kirakatba tetted a család mindennapi tárgyait, vigyék el, amitől meg akar-
tál szabadulni, így szabaduljon fel a tered. Volt időd újragondolni?
� GS: Életem és művészeti gyakorlatom értelmét úgy tudnám a legpontosabban 
megfogalmazni, mint a művészetnek, a terápiának és a pedagógiának egyfajta 
kísérleti jellegű, folyamatosan változó, fluktuáló, izgalmas keverékét. Minden élet 

1 Memotherapy III., Fészek Galéria, Budapest, 2015. szeptember 15 – október 9.; . Memotherapy II. A 
káosz valósága. A Kollektor csoport kiállítása. Átrium Film-Színház, Budapest, 2013; Memotherapy I. 
Diplomakiállítás, Ponton Galéria, Budapest, 2012; Design Terminál; MOME Transferlab. 2013; Megmaradás 
törvénye (csoportos kiállítás) A38 Kiállítótér, Budapest, 2013

kategóriából a másodikba, elmozdítva a klasszikus 
médium műfaji határait az élő művészet irányába. 
A szobrászat anyagává, a természetben létező 
anyagokon túl, az élő test válik, amelynek valós 
kiterjedést ad a tájban megmutatkozó környe-
zeti háttér. A háttér azonban nem a látvány szol-
gálatában álló kulissza, hanem szervesen összeér 
az alkotó élet- és munkaterével, megteremtve a 
művészi lét alapkontextusát. Ezen a helyen pedig 
nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt a prózai 
mozzanatot, hogy Deli Ágnes doktori szakdolgo-
zatát a tájművészet témájára írta, az elsők között 
az országban. Bár életrajzában az áll, hogy szob-
rászművész, nyilvánvaló, hogy ez a meghatározás 
esetében immár rég átértékelődött, idejét múlta. 
A Tolcsván (2010–2012) és a Velencei-tavon (2012–
2014) az utóbbi években készített tájművészeti 
alkotásai a letisztulás jeleit mutatják, végtelenül 
koncentráltak, lényegre törők. Szobraival ellentét-
ben Deli tájművészeti munkáiban egyre kevésbé 
a stilisztikai és a formai felvetések uralkodnak. 
Elsősorban a legmagasabb filozófiai gondolko-
dás nyilatkozik meg bennük az ember alapvető 
létkérdései mentén, a művész személyének nyo-
matékosításával és szakrális összefüggésekbe tör-
ténő behelyezésével. Felvetései roppant frissek, 
ugyanakkor visszautalnak a tájművészet 60-as és 
70-es évekbeli archetípusaira és történeti emlé-
keire. Vonatkozik ez különösen a tolcsvai anyagra, 
amelyben természetszerűleg a földhasználat a 
vezető fonal, míg a velencei ciklusban a vízzel 
történő párbeszédbe beékelődnek a rá jellemző, 
pályájának érett szakaszát meghatározó dom-
ború és hegyes plasztikai elemek. 
Deli monumentális kiterjedéseket és drámai 
atmoszférát tár elénk a Bocsájtsd meg a bűne-
inket című velencei sorozatban, ráérezve annak 
a természeti adottságnak a pillanatnyi varázsára, 
hogy a tó felületére nagyszemű esőcseppek 
hullanak, lukakat vágva a víztükörbe, kipontozva 
annak felületét. Ebbe az elemi erővel bíró „talált” 
textúrába behelyezi saját testét, derékig eresz-
kedve a vízbe, a kamerának háttal állva. Kinéz 
a képi kompozícióból a messzi távlatok felé, 
mintha keresne valamit a végtelenben (motí-
vum Caspar David Friedrich Vándor a ködtenger 
felett című festményéről). Mögötte – a fotó sar-
kában – egy szobrászati installáció úszik a vízen, 
amelynek szöges idomai fehér kristályszerke-
zetet idéznek, égnek meresztve hegyes nyúl-
ványaikat (motívum a német romantikus festő 
Jeges-tenger című képéről). A ferdeszögű ido-
mokból szerkesztett mértani forma és a hús-vér 
emberi test a közös víztömegben éles ellentét-
párt alkot. A végtelenség távlatában és a termé-
szet fenségességében alkotójának, istennek a 
mindenkori jelenlétét kereső ember bűnei felol-
dódnak az égből aláhulló esőcseppek lágy per-
metében. A test és a lélek megtisztulásra vágyik 
egy hófehér oltár előtt, amely úgyszintén a ter-
mészet ősi formáit mintázza.
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lehet életünk értelme. Azt hiszem, nekünk kell 
megtalálnunk azokat a tevékenységeket, amiket 
hasznosnak gondolunk. A különböző tudomá-
nyok és művészetek határmezsgyéjén, a köz-
tes világ, az átmeneti szféra tartománya nagyon 
érzékeny területté válhat, ha nem a kellő tudás 
birtokában, nem elég alázattal nyúlunk hozzá, 
használjuk.
Fiatalon, egy családi tragédiát követően, egyik 
pillanatról a másikra új szerepekben kellett helyt 
állnom, az életem gyökeresen megváltozott. Azt 
éreztem, hogy nagyon sok dolgot kell tisztáz-
nom az életemmel kapcsolatban – először is, 
hogy túléljek, másrészről pedig, hogy önazonos 
lehessek.
� PJ: Édesanyád elvesztése okán lett gyász-
munka a kiállításod.
� GS: „Újra felfedezett gyerekkorom most a 
munkám, egyben művészeti beavatkozásom.”– 
mondta HantaÏ Simon, aki édesanyja vasalt 
szoknyáját idézte fel tudattalanul műveiben. 
Azt hiszem, annak a nagyon szabad, liberális és 
megengedő óvodai struktúrának és óvónőinknek 
is köszönhetem az igazán mély belefeledkezést 
a rajzolásba. Hagyták, hogy akkor és annyit raj-
zoljak, amennyi jólesik. Azzal az eszközzel és 
technikával, amilyennel szeretnék. Nagyapám 
bekeretezte rajzaimat, majd később ő kezdett el 
tudatosan komponálni, fotózni tanítani. Anyámtól 
is kaptam visszajelzéseket, de nem akarta, hogy 
ezen a pályán legyek. Most eszembe jut, hogy 
kiskoromban egyszer bementem a műtermébe. 
Míg ő dolgozott, én a textilekből, amik körü-
löttem voltak, kollázst csináltam, amire ráírtam, 
ráfestettem. Természetes volt, hogy magamévá 
tettem, nem a kezembe adták.
� PJ: A harmadik tárlat többnek tűnik gyász- 
munkánál. 
� GS: A második kiállításon – amit Najmányi 
László nyitott meg – személyes holmikkal kez-
dődött a tárgytalanítás, de az másfajta gesztus 
volt, akciószerű. A tűzzel mint videómunkával 
akartam lezárni a sorozatot. Mást jelent, mikor 
elégnek, mintha elviszik őket.
� PJ: A triptichonon égnek a tárgyak: fotók, kár-
tyák, játékok, Rubik-kocka, tank. Deformálódnak, 
új alakot vesznek fel. A tűzbedobás – égés, 
füstté válás triádja – Malevics programjára 
emlékeztet: a tárgyak füstként foszlanak szét 
az új művészetben, mint itt a térkép. Ég az óra 
(idő), és a rózsa is. Mindezek jelképekként is 
értelmezhetőek.
� GS: A rózsát, édesanyám szívesen használt 
motívumát, egy kiállításán élő virágként gyújtotta 
fel Vörös Róbert a megnyitón, amikor 9 éves 
lehettem. A tűzben „benne van” a Hollokauszt  
is és a mai menekültek helyzete, de a sokat 
utazó nagyapám is a 60–70-es évekbeli térké-
peivel. Már használhatatlanok, bármi is van rájuk 
írva, általános érvényűek. Ha előhív különböző 

Gink Judit
Boldog születésnapot, 1983, szitanyomás, ready-made, vegyes technika, 140×200 cm (részlet)

Gink Sára
Memotherapy III, printek, 2015 © Fotó: Klotz Miklós

Gink Sára
Memotherapy III, 4 csatornás videóinstalláció, 2015 (still)
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asszociációkat, attól jó egy munka; ha bele tud-
nak képzelni akár a mindennapi életben előfor-
duló eseményeket, például egy szakítást is. 
� PJ: A megsemmisítő tagadás gesztusából 
„kiolvasható” a korai avantgárd, a dadaizmus 
és a posztmodern is. Másrészt a hangot is fel-
használod, multiszenzorális hatásokra épül 
összművészeti munkád. 
� GS: A videóban mindez benne van, de követ-
kezik a témából is, nyilván ezek egymásra épül-
nek, oda-visszaható folyamatok. A művészeti 
ágak furcsa egyvelege teljes egységet képez, 
ahol erősítik egymást a különbözőségek. A sej-
telmes álmok, szimbólumokban megnyilvánuló 
költészet és humor a Gesamtkunstwerk esz-
ménye, a szimbolizmus irányzata alatt született.  
A szürrealista alkotók a valóságon túlit keresték, 
ami a tudattalanjuk mélyén rejtőzik. (A közös 
pont, ami összeköti a Gesamtkunstwerk fogal-
mát a szimbolizmussal és a szürrealizmussal is, 
hogy néhol már okkult tartalmakat is kutatnak.) 
Diplomamunkámra mondták, hogy olyan, mintha 
furcsa szürreális tárgyegyüttesek lennének, 
pedig amit látunk, az dokumentum. Ilyen szem-
pontból ezek a képekből létrejött mozgóképek 
a valóság lenyomatai. Ez maga a valóság az én 
világomban, nekem ez természetes. 
� PJ: A trilógiával lezárul egy szakasz? Mi 
következik ezután?

� GS: Újabb kiállításra kért fel a Budapest Galéria. Nincs kizárva, hogy újat csiná-
lok, vagy más formában azokat a dolgokat, amelyek a mostani kiállítás során nem 
jöttek elő. Lezárásként ezek album formában, esszenciálisan jelennek majd meg. 
Művészi, alaposan átgondolt, felépített könyv, benne a szimbólumok kibontva, 
tehát önmagában is műalkotás lesz, nemcsak egy lapozható katalógus. Szeretek 
különböző formákban ugyanarról beszélni, ezért fontos nekem, hogy megcsinál-
jam. A fotóval és a textíliával is akarok foglalkozni, nem családi módon és szinten. 
Édesanyám szitáiból kiindulva Rotschild Klára munkásságát is tovább kellene örö-
kíteni, nem tudom, milyen módon, de a 10 éves tervemben ez is szerepel. Nem 
csak úgy csinálok valamit, nagyon sokat gondolkodom, vannak alapjaim. Ebben 
éltem, ezt gondolom.
� PJ: Tanítasz.
� GS: Öt éve a Noha Stúdió és Alkotóműhely támogatását élvezve, pontosabban 
az ő felkérésükre tartok animációs és fotós workshopokat és táborokat 7–12 éves 
gyerekeknek. A tér, ahol mindez megvalósul, valós alkotótér a szó legteljesebb értel-
mében. Ezt a fajta szabadságot tartom az egyik legfontosabb elemnek a művészeti 
oktatásban, mert hozzásegít a gátlástalan önkifejezéshez. Iskolai feladatként a vir-
tuális öltöztetőbabák analógiájára megalkottam egy kreatív fotós feladatcsoportot, 
ami fél éven át lehetőséget nyújtott tanítványaimnak a fotóval való kísérletezésre. 
Lényege abban rejlett, hogy tulajdonképpen bármit fotózhattak – a cél egy évvégi 
osztályalbum elkészítése volt, mely az ő képeikből tevődött össze. Ez annyira hatá-
sosnak bizonyult, hogy többet már nem ültek a számítógépekhez. Emellett Lovason 
meseszerű környezetben, egy mézeskalács házikóra emlékeztető parasztházban 
valósítottam meg tervemet. Ez a hely egyszerre vált szabad alkotói- és játéktérré, 
valamint potenciális térré a gyerekek és szüleik számára egyaránt. Az oktatás hely-
színének atmoszférája éppúgy, mint a pszichés klíma, a pszichohigiénia döntően 
nagy hatással van a fejlődésre. Gyermekkorom nagy része itt zajlott. Ez a környezet 
akkor magát a csodát jelentette számomra. Iskolás koromig az év felét itt töltöttük 
a családommal. A kertben egy százötven éves eperfa áll. 

Gink Sára
Memotherapy III, 4 csatornás videóinstalláció, 2015 © Fotó: Klotz Miklós
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Az újvidéki Forum Könyvkiadónál megjelent könyv Szombathy Bálint négy és 
fél évtizednyi munkásságából válogat, a művészet legkorszerűbb vonulatainak 
szabva irányt. Elsősorban képzőművészeti anyagot vonultat fel, de szerepel benne 
egy kisebb versválogatás is az ifjonti évekből, mint ahogyan a képanyagban is 
ott találjuk korai figuratív rajzait. A YU retorika című könyv izgalmas intellektu-
ális kaland, változó cselekményű dráma. Egy olyan összetett fogalom köré épül, 
mint amilyen a ma már nem létező Jugoszlávia, amelynek létrejötte immár a nagy 
kockázatú és tragikus következményekkel járó, elbukott nagyhatalmi történelmi 
kísérletek közé sorolható.

M a g é n  I s t v á n

Szo m b a thy 
in dividuál is 
mi to l ó g iája
Szombathy Bálint :  
YU retorika  |  Válogatás 
neg y venöt  év munkáiból 

F o r u m ,  Ú j v i d é k ,  2 0 1 4 

� PJ: Ezért a tábor neve: Lila eper, a természetre, 
másrészt nem a szokványosra utal. Az emlék-
hely lehet nyitott a jövőre? 
� GS: Arra az elhatározásra jutottam, hogy 
átadom azt a varázslatot, amit gyerekként átél-
tem – amire sok gyermeknek esélye sem lehet, 
hogy megtapasztalja. A gyerekek iskolai, csa-
ládi vagy éppen anyagi háttere sokszor ki nem 
mondott problémákkal, konfliktusokkal terhelt. 
Ezeket a terheket szeretnénk csökkenteni, lazí-
tani a kereteken, kimondani vagy kifesteni a 
feszültségteli tartalmakat. Ez a kezdeményezés 
azzal a céllal jött létre, hogy olyan alkotóhelyet 
biztosítson a 7 –12 éves korosztály számára, mely 
egyedülálló. Abban különbözünk más, hasonló 
jellegű táboroktól, hogy az alkotáshoz, művészi 
megformáláshoz, önkifejezéshez egyfajta terá-
piás jelleggel közelítünk. Ebben az életkorban 
már csökken az egocentrizmusuk, képesek 
együtt is létrehozni valamit a semmiből, ami a 
közös alkotás útja lehet. A lovasi ház, mint egy-
fajta szakrális tér, lehetőséget teremt a világból 
való elvonulásra, feltöltődésre és elmélyülésre. 
A terápiás működést ez nagyban elősegíti, a 
gyerekek kreatív fejlesztését pedig támogatja  
a csodaszerű környezet. Itt megtörténhet a gon-
dolatok szabad áramlása, áramoltatása, egymás 
elfogadása – a gyerekekből pedig szabad és 
önállóan gondolkodó, döntéshozó emberek 
válhatnak. Különböző animációs és kézműves 
technikákat próbálhatnak ki itt . Gyurma-, 
kréta-animációt, papírkivágásos animációt, 
festményanimációt közösen készítünk. Csinálunk 
még pörgetős könyveket, nemezeltünk lila epre-
ket. Csoportos és egyéni munka is van, mindig 
ők döntik el, hogy melyiket választják. Általában 
szeretem megadni a gyerekeknek a választás 
lehetőségét addig, amíg látom rajtuk, hogy akar-
nak dolgozni. A művészetterápia sokszor a közös 
alkotást használja, az élmény-gondolat, a hiba-
elvétés, a korrekció és a kidolgozás egymásra 
hatásaiban valósul meg. Pillanatról pillanatra, 
folyamatosan változik az alkotás, amelyet a folya-
matban résztvevők alakítanak intuícióik alapján. 
Cél az emóciók képi nyelvre fordítása, a problé-
mák kibontakoztatása. Mindez elfogadó környe-
zetben történik, a rugalmasság, az autenticitás 

–eredetiség, a produktum kidolgozottságának 
mércéje mentén. Eddigi tapasztalataim és azok 
korrigálása végett terveztem a tábort. Olyan dol-
gokat valósítottam meg, melyek a normál iskola-
rendszer keretei között nem jöhettek volna létre. 
Szeretnék egy művészetterápiás központot lét-
rehozni, ahol a játszva tanulás, a kreatív fejlesz-
tés és a vizuális kultúra esszenciálisan, egymásra 
épülve, egymást kiegészítve és támogatva 
mutatkozhatna meg. Ezáltal olyan közeg születne, 
ahol a gyerekek szabadon, mégis határok között, 
kreatívan, de struktúrába illesztve elmélyülhet-
nek álmaikban, fantáziáikban. A gyerekek fel tud-
nak oldódni az alkotás mámorában. 

Szombathy Bálint
Kollázs, 2014


