
Kalocsai Enikő (1967) rajztehetségére környe-
zete korán felfigyelt, és azt gyerekkorától kép-
zőművészkörökben fejlesztette tovább. A bu-
dapesti Képzőművészeti Szakközépiskolában,
majd a Képzőművészeti Egyetemen Maurer
Dóra festőművész irányítása alatt nyert művé-
szi képzést. Néhány éve, két évtizedes buda-
pesti lét után költözött haza, ahol folytatja a fő-
városban megkezdett művészi működését,
kiállítói tevékenységét.

Alkotómunkásságának három évtizede alatt
művészete folyamatos fejlődésen alakult.
Korai, természethű ábrázolású
műveit hamarosan expresz-
szív figurális kompozíci-
ók követték, majd a
művész a 90-es évek
elejétől a nonfigura-
tív ábrázolásmód
mellett kötelezte el
magát. Monokróm
képeinél eleinte a vö-
rös szín dominált, majd
a vörös-kék ciklusa kö-
vetkezett. 

1990 és 1997 között járt a Kép-
zőművészeti Egyetem festő sza-
kára, és figyelme már ekkor a fényjelenségek
felé, azok ábrázolására irányult. A FÉNYTERÁ-
PIA című – a Völgy utcai Pszichiátriai Intézet tu-
solójában felépített – projektje a fénynyalábok
áramlására épült. A művész az alábbi módon
emlékezik vissza erre az izgalmas kiállítására: 

„A »Szanatóriumi projekt« című kiállítá-
sunkra1 készített munkám is hasonló aspektus-
ból vizsgálta a tér és a szín kapcsolatát. A zu-
hanyrózsák helyére színes fóliával bevont
világító tölcséreket helyeztem, így az egyes zu-
hanyzófülkék más-más színű fénnyel telítőd-
tek, s ezt sugározták a külső térbe is, de itt már
halványabban, egymással keveredve voltak je-
len. Tulajdonképpen egy fényorgonát hoztam
létre – vörös, sárga, zöld, kék színekkel…"

Úgy öt éve kezdődött Égkép-ciklusa, amely-
nek esetében ismét a monokróm festészet nyert
teret. Az áttetsző, tiszta kéktől, a gomolygó

mélykékig terjedő quasi-természethű munkái
változatos, élménydús alkotások. Művészeté-
nek különös értéke, hogy festményeiben, pasz-
tellrajzaiban ötvözni tudja az expresszív és a lí-
rai hangvételt. Pasztell- és szénrajzainál,
valamint akvarelljeinél leginkább konstruktív,
geometrikus törekvések kerülnek előtérbe, de
bizonyos vízfestménysorozatainál erőteljes or-
ganikus tematika fedezhető fel.

Kalocsai Enikő lengyelországi és hazai mű-
vésztelepeken is dolgozott. A Ceredi Művész-
telep munkájában több ízben is részt vett, a Gyu-

lai, valamint az Érdi Művésztelepen
egy-egy alkalommal alkotott. A

Hvar szigeti alkotóházban
kétszer dolgozott. Díjaz-

ták munkásságát szé-
csényi, szegedi és sal-
gótarjáni kiállításokon
éppúgy, mint a loson-
ci Nemzetközi Akvarell

Triennálén.
Kalocsai Enikő művé-

szete meditatív, absztraháló
hatású, finom festőiséggel ren-

delkező. 
A művész nyilatkozata segítsé-

günkre lehet abban, hogy képeinek kifejezés-
tartalmát könnyebben megfejthessük:

„…Alkotómunkámban mindig nagy teret
kapott a természet, a természeti jelenségek
megfigyelése. Szeretek játszani, kísérletezni
tükröződésekkel, különféle terekben, környe-
zetekben egymásra vetülő fényekkel, árnyé-
kokkal. Munkáimban egy-egy kiragadott, ben-
nem átalakult emlékképet, hangulatot vagy
érzést, egy adott hely jellegzetességeit ábrázo-
lom. … Foglalkozom fények által kialakított te-
rek létrehozásával, és a megfoghatatlan meg-
foghatóvá alakításával, képpé formálásával.
Dolgozom olajjal, akvarellel, pasztellel, fotó-
zom és rajzolok…”

A homogén felületű munkákat követően a
kilencvenes évek közepétől a konstruktív tö-
rekvések tapasztalatát továbbvivő festménye-
ket alkot, amelyek a fények és színek dinami-
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kájára épülnek. Festményein többnyire a síkok
által képzett alakzatok, olykor organikus for-
mák dominálnak, amelyek előszeretettel hasz-
nált kékjei és vörösei, illetve palettája más szí-
nei által válnak emlékezetessé. Finom
tónusátmenetei, árnyalatai, biztos vonalveze-
tése, rendszerteremtő készsége teszik munkáit
harmonikussá. Nagyméretű táblaképek mellett
készít kisebb léptékű olajfestményeket, akva-
relleket és pasztelleket is. Műveit tiszta színek,
izgalmas motívum- és színmegfeleltetések, va-
lamint szellemes struktúrák jellemzik, amihez
legtöbb alkotásánál lendületes, dinamikus,
konstruktív szerkesztésmód párosul. A festmé-
nyek, rajzok mellett fotókat, fotogramokat és
objekteket is készít.

Shah Gabriella művészettörténész értékelése
szerint a szécsényi kiállításán bemutatott mű-
veinek lényege: 

„Kalocsai Enikő jelen kiállításának témája
első ránézésre roppant egyszerűen megfogal-
mazható: a művésznő utazik. Bővebben: rója az
utat az autópályán, hol vezetőként, hol utasként
jelenik meg. Pihen, közben az égre néz, majd
újra útra kel. ... A történet azonban ettől jóval
összetettebb. ... Nem a végcél és annak lefestése
a lényeg, hanem az út maga, hiszen ez az út egy
beavatási folyamat. Jelen kiállítás tehát egy
belső utazás...”

A művész szécsé-
nyi, salgótarjáni, bu-
dapesti tárlatain kívül
Győrbe is elvitte ösz-
szetett viszonylatokat
megjelenítő, interak-
tivitásra alkalmat adó
tükörobjektjeit, ame-
lyeken a tükröződés
különböző nézeteit,
formáit lehet tanul-
mányozni. A tükrök-
ből, illetve tükröződő
felületű fémből ké-
szült objektek mellett
a Győrben bemuta-
tott festményeinek
tárgya a tükröződés.
Tengerábrázolásainál
és autós utazását fel-

elevenítő képeinél habár más-más formában,
de fényreflexiót tapasztalunk. Elgondolkodta-
tóak a tér-idő, a maradandóság és mulandóság
viszonyait fejtegető alkotásai. Megközelítésé-
ben tájak-dolgok tűnnek fel, suhannak el mel-
lettünk a visszapillantó tükörben, de izgalmas
dolgokat látunk a napszemüveg foncsorozott
felületén is. A minket körülvevő világ, illetve a
múlt-jelen-jövő egysége válik láthatóvá fest-
ményein, amelyeken olykor a jövő és a múlt a
mába vetül.

A festőnek a győri Mobilis Interaktív Kiállí-
tási Központban Karácsonyig látható három tu-
cat festménye és 8 objektje igazolja, hogy nem
csupán jó szemmel és kiváló felkészültséggel
rendelkezik, hanem biztos érzékkel jelenít meg
olyan perspektívákat, amelyek a nézőket hely-
zetünk, létünk feletti gondolkodásra késztetik.2

Jegyzetek

1  1997: Szanatóriumi projekt 1. Országos Pszichi-
átriai Intézet, Budapest

2 Kalocsai Enikő Galériája: www.kenikoe.hu
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