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ECSTATIC ENSTASIS
Kecskés Péter kiállítása, július 9–24.

Kecskés Péter kiállítása a kortárs művészet összetett 
és különleges eseménye, hiszen a két, Hidvégi Aszter 
közreműködésével megalkotott videóhoz egy a tavaly 
októberi Ekszpanzió Fesztiválon, ugyancsak Jakab 
Krisztián társalkotóval közösen bemutatott per for mansz 
társul. Utóbbi műfajt a művészettörténet-írás – nem biz-
tos, hogy szerencsés módon – némileg elszigetelt jelen-
ségként kezeli a kortárs szcénán belül. Ennek ellenére 
a Szinaszt ria című előadás olyan szerves kapcsolatot 
mutat Kecskés legújabb művészi videóival, hogy cél-
szerűnek tűnik egy ilyen kiindulási pontból megkísé-
relni e kiállítás művészettörténeti interpretálását.

Korántsem meglepő, hogy a performansz nevét az 
asztrológia egyik ágáról kapta, amely két vagy több 
képlet összehasonlítását jelöli. A performanszművészek 
először saját magukra felfestik a planetáris és zodia-
kális színeket, majd a két képlet aspektusainak megfe-
lelően, tizenkétszer megismételve egymáshoz érintik az 
adott testrészeket, szétkenve a színeket a ruházatukon 
és saját magukon. Az erőteljesen asztrológiai indíttatású 
előadás fontos sajátossága, hogy saját kereteiből kilép-
ve a műfaj öndefinitív újraértelmezését végzi el. Ennek 
a folyamatnak a során olyasfajta rétegződésnek lehetünk 
tanúi, amelyen keresztül kikristályosodik, hogy a per for-
mansz művészetét kialakító műfajok, művészeti ágak 
közül melyek gyakorolhatták a legnagyobb hatást az al-
kotók tevékenységére. Kettő közülük mindenképp ki-
emelendő: az akcionizmus, illetve még inkább a body 
art. Utóbbi recepciója különösen érdekes, lévén hogy 
annak alkalmazott eszközkészlete két további síkon 
jelenik meg; a két performanszművész indulatai, gesz-
tusai által keltett művészi összképet és az ikonográfiát 
még tovább mélyítik az asztrológiai analógiák alapján 
kiválasztott színek.

Ezek a jellegzetességek – a filozófiai, szellemtudomá-
nyi alapállás, továbbá a formanyelv – szorosan hozzákap-
csolják az előadást a két bemutatott művészi videóhoz. 

   
Azok az oeuvre közelmúltbeli szakaszából leginkább 
a Processed Precession című művel rokoníthatóak, no-
ha a kecskési videóművészet a korábbi évek digitálisan 
„széteső” filmjeihez képest itt egy egészen új, pontosan 
semmivel sem azonosítható minőséget, egy másfajta 
folyamatosságot produkál. Az előzményekhez hason-
lóan mindkét videó erőteljes expresszivitásra és nagy-
fokú absztrakcióra épít, azonban a „megzavarodott jelek” 
eltérő módon működnek képalkotó eszközökként.

Az első videó által reprezentált képi világ központ-
jába az arc került. Pontosabban az arc és a transzcendens 
fény. Többről van szó, mint a léleknek – az anatómiai 
fiziognómiából származó szimbolikus sajátosságokkal 
kiegészülő – pontos kivetüléséről. Az elemző jellegű, 
ámbár felfokozott hangvételű videó szellemi gyökerei 
ugyanis nehezen függetleníthetők Platóntól és az ideák 
elméletétől. Eszerint az érzékek által megismerhető lát-
szatvilág egy felületesebb tükröződését nyújtja csupán 
a szellem, az ideák tökéletes világának; Kecskés Péter 
videója pedig ennek megragadására tesz kísérletet. Nem 
véletlen, hogy a neoplatonizmust követően, épp a Platón 
munkáit lefordító Marsilio Ficino korában, vagyis a re-
neszánszban fejlődik ki egy újfajta arcábrázolás hagyo-
mánya. Itt elsősorban azoknak a portréknak a kortárs 
eszközökkel történő átdolgozását kell megemlítenünk, 
melyek esetében az ábrázolt egyéni vonásainak a külön-
féle elvont eszközökkel való kiemelésével egy újfajta 
idealizmus születik meg.

Az eksztatikus, felfokozott hangvételű videó párja 
egy teljesen más, meditatív és alapvetően befelé forduló 
mű. És annak ellenére, hogy a kontraposzt, valamint a 
körplasztika modern köntösbe bújtatott alkalmazásával 
utóbbi is jellemzően tradicionalista alapállású alkotás, 
jelen kiállítás lényegét a kettejük között megragadható 
ellentétpár alkotja. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy Kecs-
kés Péter és Jakab Krisztián a különböző szellemi hagyo-
mányok ún. eksztázis-technikáinak felfejtésével – talán 
nem véletlenül – a kései Hamvas Béla hagyományszemlé-
letének esszenciális foglalatáról nyújt egy szubjektív képet. 

KOVÁCS GERGELY



54 55

ECSTATIC ENSTASIS
Kecskés Péter kiállítása, július 9–24.

Kecskés Péter kiállítása a kortárs művészet összetett 
és különleges eseménye, hiszen a két, Hidvégi Aszter 
közreműködésével megalkotott videóhoz egy a tavaly 
októberi Ekszpanzió Fesztiválon, ugyancsak Jakab 
Krisztián társalkotóval közösen bemutatott per for mansz 
társul. Utóbbi műfajt a művészettörténet-írás – nem biz-
tos, hogy szerencsés módon – némileg elszigetelt jelen-
ségként kezeli a kortárs szcénán belül. Ennek ellenére 
a Szinaszt ria című előadás olyan szerves kapcsolatot 
mutat Kecskés legújabb művészi videóival, hogy cél-
szerűnek tűnik egy ilyen kiindulási pontból megkísé-
relni e kiállítás művészettörténeti interpretálását.

Korántsem meglepő, hogy a performansz nevét az 
asztrológia egyik ágáról kapta, amely két vagy több 
képlet összehasonlítását jelöli. A performanszművészek 
először saját magukra felfestik a planetáris és zodia-
kális színeket, majd a két képlet aspektusainak megfe-
lelően, tizenkétszer megismételve egymáshoz érintik az 
adott testrészeket, szétkenve a színeket a ruházatukon 
és saját magukon. Az erőteljesen asztrológiai indíttatású 
előadás fontos sajátossága, hogy saját kereteiből kilép-
ve a műfaj öndefinitív újraértelmezését végzi el. Ennek 
a folyamatnak a során olyasfajta rétegződésnek lehetünk 
tanúi, amelyen keresztül kikristályosodik, hogy a per for-
mansz művészetét kialakító műfajok, művészeti ágak 
közül melyek gyakorolhatták a legnagyobb hatást az al-
kotók tevékenységére. Kettő közülük mindenképp ki-
emelendő: az akcionizmus, illetve még inkább a body 
art. Utóbbi recepciója különösen érdekes, lévén hogy 
annak alkalmazott eszközkészlete két további síkon 
jelenik meg; a két performanszművész indulatai, gesz-
tusai által keltett művészi összképet és az ikonográfiát 
még tovább mélyítik az asztrológiai analógiák alapján 
kiválasztott színek.

Ezek a jellegzetességek – a filozófiai, szellemtudomá-
nyi alapállás, továbbá a formanyelv – szorosan hozzákap-
csolják az előadást a két bemutatott művészi videóhoz. 

   
Azok az oeuvre közelmúltbeli szakaszából leginkább 
a Processed Precession című művel rokoníthatóak, no-
ha a kecskési videóművészet a korábbi évek digitálisan 
„széteső” filmjeihez képest itt egy egészen új, pontosan 
semmivel sem azonosítható minőséget, egy másfajta 
folyamatosságot produkál. Az előzményekhez hason-
lóan mindkét videó erőteljes expresszivitásra és nagy-
fokú absztrakcióra épít, azonban a „megzavarodott jelek” 
eltérő módon működnek képalkotó eszközökként.

Az első videó által reprezentált képi világ központ-
jába az arc került. Pontosabban az arc és a transzcendens 
fény. Többről van szó, mint a léleknek – az anatómiai 
fiziognómiából származó szimbolikus sajátosságokkal 
kiegészülő – pontos kivetüléséről. Az elemző jellegű, 
ámbár felfokozott hangvételű videó szellemi gyökerei 
ugyanis nehezen függetleníthetők Platóntól és az ideák 
elméletétől. Eszerint az érzékek által megismerhető lát-
szatvilág egy felületesebb tükröződését nyújtja csupán 
a szellem, az ideák tökéletes világának; Kecskés Péter 
videója pedig ennek megragadására tesz kísérletet. Nem 
véletlen, hogy a neoplatonizmust követően, épp a Platón 
munkáit lefordító Marsilio Ficino korában, vagyis a re-
neszánszban fejlődik ki egy újfajta arcábrázolás hagyo-
mánya. Itt elsősorban azoknak a portréknak a kortárs 
eszközökkel történő átdolgozását kell megemlítenünk, 
melyek esetében az ábrázolt egyéni vonásainak a külön-
féle elvont eszközökkel való kiemelésével egy újfajta 
idealizmus születik meg.

Az eksztatikus, felfokozott hangvételű videó párja 
egy teljesen más, meditatív és alapvetően befelé forduló 
mű. És annak ellenére, hogy a kontraposzt, valamint a 
körplasztika modern köntösbe bújtatott alkalmazásával 
utóbbi is jellemzően tradicionalista alapállású alkotás, 
jelen kiállítás lényegét a kettejük között megragadható 
ellentétpár alkotja. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy Kecs-
kés Péter és Jakab Krisztián a különböző szellemi hagyo-
mányok ún. eksztázis-technikáinak felfejtésével – talán 
nem véletlenül – a kései Hamvas Béla hagyományszemlé-
letének esszenciális foglalatáról nyújt egy szubjektív képet. 

KOVÁCS GERGELY




