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egy táj hátoldala  

/  

festmények 2019 – 2020 

/  

(fotódokumentáció és projektleírás) 



 

1. Újramondás 

A tervezett fesménysorozat formai körvonalazását korábbi, fotóalpú vázlataim feldolgozásával kezdtem. Ezeket 

a vázlatok részben saját fotók, részben interneten talált tájképek alapján születtek 2019 elején, még a 

diplomamunkám tervezése során. Akkor közvetlenül nem tudtam felhasználni őket, de a többségüket 

továbbgondolásra érdemesnek láttam, ezért kiválogattam a legjobban sikerülteket, és későbbi feldolgozás 

céljából félretettem. 

Amikor egy új sorozat körvonalazásába kezdek, az első lépés 

mindig korábbi munkák újragondolása. Ez egy olyan rutin, 

ami nagyobb komplexitással segít megérteni a korábbi 

alkotói döntéseimet; talajt, kontinuitást biztosít a 

következő lépésekhez, így a haladásom az előző befejezett 

sorozatról a másikra folyamatos lehet, és az újabb 

koncepciót nem ’’ex nihilo’’ kell felépítenem. 

Tulajdonképpen a már meglévő gondolati problémát vizsgálom 

vizuálisan, csak egy olyan nézőpontból, ami a korábbi 

munkákban csak vázlatosan volt jelen. 

Mivel továbbra is a tájképi formával szerettem volna 

foglalkozni, egyértelmű volt, hogy a munkát a hagyományos 

tájképfestészeti felfogáshoz közel álló tanulmányaim 

újragondolásával kezdjem. A munkafolyamat következő 

lépéseként ezeket a formai tanulmányokat 

egyszerűsítettem/fejlesztettem tematikus-motivikus 

vizuális egységekké, a festéssel páhuzamosan végzett 

elméleti kutatásom eredményeivel összhangban. Míg 

 

 

 

Tájtanulmány / 2019 / 40x50 cm / olaj, farost  



 

diplomamunkámban a tájat olyan nyitott objektumként vizsgáltam, ami a kollektív vizuális tudattal szimultán 

mutációkra képes, új munkáimban egy ezzel analóg olvasatban, a környezet és az emberi test 

instrumentalizálódásának cserefolyamataira fókuszálok. A vázlatok feldolgozása és a kutatómunka során egy 

új vizuális irány bontakozott ki, melyben a képtér elsődlegesen, mint egy objektumot magába záró tér jelenik 

meg, olyan módon, hogy közben befoglaló formaként, vagyis nem „külvilágként” hanem egy nagyobb objektum 

belsejeként viselkedik. 

Ebben a feldolgozási-előkészítési folyamatban, mivel 

a szándékom elsősorban az irány kijelölése volt, csak 

kisebb méretben, illetve redukált formai és 

anyagkezelési megoldásokkal dolgoztam. 

Végeredményként négy olyan kisebb méretű munka 

született, amit önálló műalkotásként, a később 

kiteljesedő sorozat részének tekintek. Ezeken néhány 

főbb lépésben nyomon követhető az a deduktív-

strukturális közelítési folyamat, ami a későbbi képek 

kompozícióiban már ’’többszörös felbontásban’’ egy 

formailag zárt rendszerbe, vagyis a folyamatból egy 

állapotba transzponálva jelenik meg. 

                                

 
 

Tájtanulmány 2 / 2019 / 40x50 cm / olaj, farost 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

Tájtanulmány 3 – 4 / 2019 / 40x50 - 40x450 cm / olaj, farost 



 

2. Közelítés és rögzítések (Színek és formák) 

 

A tervezés második szakaszában a hangsúly, a 

tematikus továbbgondolásról a formai analízisre 

helyeződött át: a vázlatokat egy absztrakciós 

játékban elemeikre bontottam majd újra 

összeraktam, és ezt a műveletet annyiszor 

ismételtem meg, amíg egy komplex, belső 

keresztutalásokkal átszőtt, zárt vizuális 

nyelvet nem kaptam. Ez a nyelv a beszélt/írott 

nyelvhez hasonló rendszerként kezdett el 

működni, vagyis rugalmasan alkalmazhatóvá vált 

különféle tartalmak összefüggő és változatos 

kifejezésére.  

Mint a nyelv esetében, ahogyan betűkből szavak 

szavakból mondatok építhetők, itt is egy tovább 

már nem egyszerűsíthető jelekből álló, 

fokozatosan nagyobb egységekké szervezhető 

formakészlet állt rendelkezésemre. A sokszoros 

átalakítás miatt a rendszer egységei csaknem 

enigmatikusan zárt egészet alkottak, de 

figyeltem rá, hogy a legalapvetőbb vizuális 

kifejezőeszközök – színek, formák, tónusok – 

szintjén, tiszta minőségeket kapjak, amelyek 

          

                           
 

             Tájanalógia / 2019 / 120x100 cm / akril, vászon 



 

értelmezési kulcsokként tudnak szolgálni a befogadónak a 

kész munkákkal való találkozás során. Ezek az alapelemek 

egyenként egy semleges, alapvetően absztrakt és 

geometrikus vizualitást adnak ki, a társítások szintjén 

viszont a figurális jelentésesség összbenyomását 

kelthetik. A legtöbb absztrakt-figurális tengelyen 

meghatározható esztétikától ez a képi nyelv annyiban tér 

el, hogy itt a két minőség tetszőlegesen és egyidejúleg 

vonatkoztatható egymásra, mint jeletéstulajdonítás, és 

mint a másik elv tagadása, anélkül, hogy ez a kettősség 

önmagát semlegesítené. 

Annak érdekében, hogy a tájképi alapformából, egy 

kortárs művészeti diszkurzusba bekapcsolódó 

reflexiós-teoretikus hálózatig jussak el, a 

formai redukálás során, a legfrissebb online 

vizualitásból, a témához kapcsolódó elméleti 

kutatásom kulcsfogalmaival analóg jeleket emeltem 

be. A tájképekből kinyert absztrakt jelkészletből 

ezeknek a populáris, nem-művészeti jeleknek a 

művészeti diszkurzus teréhez alakított – és e  

teret ugyanannyira, a saját képükre is alakító - maszkjait készítettem el.   

          

 

      



 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A bal oldali kép és az előző oldal képei, 

válogatás a Tájanalógiák c. sorozathoz 

készített vázlatokból.) 

 



 

3. Elméleti térkép (test és táj) 

Ahogyan arra az előző fejezetben utaltam, ebben 

a projektben a tájábrázolás nem önmagában, 

hanem a benne található elméleti lehetőségek 

miatt foglalkoztatott. A legelső képek 

tájaihoz hasonlóan, ez a műfaji keret is valami 

másnak a befoglaló formájaként szolgált: jelen 

esetben annak az elméleti problémahalmaznak, 

melynek a középpontjában az embernek a saját 

testétől és környezetétől való, jelenleg is 

aggasztó mértékben gyorsuló civilizációs 

elidegenedése áll. Ennek az elidegenedésnek a 

vizuális lecsapódásait a fent tárgyalt alkotói 

módszerekkel próbáltam néhány alapelemre 

egyszerűsítve összegezni. 

A emberi és a nem-emberi világ egymást átható 

terei és dolgai/testei először elkülönítve, 

majd egyre összetettebb alakzatokba rendeződve tűnnek fel a képeken, ahogyan az eredeti tájképi struktúráktól 

távolodva, képről-képre közelítve, a nagyobb festményekben kibontott kompozíciókig eljutottam. 

A tájábrázolások mellett az emberi testről készített, először anatómiai pontosságú majd a rendszer már 

meglévő alapelemeivel kombinált absztrakt tanulmányok képezték a harmadik fő fázisát a nagyobb lélegzetű 

munkákban összegzett alkotó-kutató munkának. 

          
 

   Szájtanulmányok / 2019 / 29x42 cm / grafit, papír 



 

Az alapgondolatból, hogy a tájban, a nyitott 

objektum/befoglaló forma, vagyis a testanalógia 

lehetőségét tanulmányozzam, egyenesen következett, 

hogy a testet a kívánt elvonatkoztatásra 

legalkalmasabbnak talált részletei és nézőpontjai 

szerint kell ábrázolnom. A sajátos megoldások közül 

a legfontosabbak a makrófelvételek és orvosi 

anatómiai ábrák világát idéző képkivágások, az 

önálló testként lebegő testrészletek, illetve egyes 

érzékszerveket és a testnek hol dologiságát hol 

primer organicitását túlhangsúlyozó képi döntések 

voltak. A száj, a szemgolyó, vagy az emberi 

dimenzióból kiemelt tektonikai, vagy éppen 

atmoszférikus elemmé transzponált felhám, a 

korábban meghatározott színekhez és formákhoz 

hasonlóan, új vizuális elemeivé váltak a 

segítségükkel egyre pontosabb gondolati-vizuális 

artikulációra alkalmazható képi rendszernek.      

 

  

                                                   

 

     
 

    Testanalógiák / 2019 / 29x42 cm / filctoll, papír 



 

4. Tételmondatok 

A nagyobb kompozíciók megfestését megelőző 

legutolsó fázis a test-táj analógiák összedolgozása 

volt. Ha az előző fázisok a ’’betűk’’ és ’’szavak’’ 

megalkotásáról szóltak, akkor itt már a vizuális 

nyelvi építőelemeknek a (tétel)mondatokká fűzéséről 

beszélhetünk. Fontos különbség az eddig bemutatott 

tanulmányokhoz képest jelentősen megnövelt 

képméret, ami a képi rendszer elemeinek 

megnövekedett számából következett: az gondolati 

egységeket jelölő képelemek összekapcsolásához 

fizikálisan is nagyobb mozdulatokra, nagyobb 

felületre volt szükség. A választott téma esetében 

a lépték egyébként is különös jelentőséggel bír: ha 

egy kép test és táj viszonyához kötődik, a nézővel 

közel azonos illetve nagyobb méret sokkal 

alkalmasabb a „befoglaló tér” érzetét kelteni, mint 

egy ennél kisebb. 

A jelek folyamatos újramásolásának logikája szerint, a második tervezési szakasz poszt-internet 

ikonográfiájához nyúltam vissza. Ezzel a mozdulattal az eddig egymás mellé és fölé illesztett sajátos 

jelentésrétegekre mintegy záróréteget húztam, egy olyan felszínt, ami az elemek eredetét még látni engedi, 

de már csak egymáshoz való viszonyuk felől nézve.  

                          
 

                Testanalógia / 2020 / 100x100 cm / akril, papír 



 

 

Testanalógia 2 / 2020 / 100x100 cm / 

filctoll, papír  



 

Testanalógia 3 / 2020 / 100x100 cm / 

filctoll, papír  



 

Testanalógia 4 / 2020 / 100x100 cm / 

filctoll, papír  



 

           

Testanalógia 5 / 2020 / 100x100 cm / 

filctoll, papír  



 

5. Egy táj hátoldala 

A kész sorozat a megelőző vázlatok különálló 

vizuális állításait négy nagyobb, egy közepes 

méretű és négy kisebb fesményben összegzi. A 

kompozíciós szín- és anyagkezelési megoldások 

egymást feltételezik, egyfajta körkörös 

storyboardként olvasható szalaggá fűzve össze a 

képeket - a poszt-internet és a poszt-truth 

realitás depresszív flowjának vizuális 

panorámája ez  

Ezzel a festménysorozattal egy olyan képi 

rendszer megfogalmazása volt a célom, ami a 

kortárs képzőművészet eszközeivel az online 

reprezentált kollektív vizuális tudat 

vakfoltjait keresi: a testi és a térbeli, a 

materiális és a virtuális, az emberi és a már-

nem emberi, a valós és a valóság-utániság 

fogalmainak jelenre vonatkozó képi megfelelőit. 

 

 

 

 

                
 

      Eye candy / 2020 / 130x100 cm /  

      vegyes technika, vászon 

     



 

 

                                                         

                   

 

 

      1. Candy Eyes / 2020 / 50x50cm / vegyes technika, vászon 

 

      2. Eye Farm / 2020/ 50x30cm / vegyes technika, vászon 

 



 

 

                                                    

 

   1. Emoji Sky / 2020 / 50x40cm / vegyes technika, vászon 

 

 2. Smiley / 2020 / 50x35cm / vegyes technika, vászon 



 

1. Transreal Invader / 2020 / 

165x185cm / vegyes technika, vászon 

2. Transreal Invader / részletek 

(lásd köv. old.) 



 

                    



 

 

Transreal Invader / 2020 / 165x185 cm /  

vegyes technika, vászon 



 

  

 

 

Blue Heart / 2020 / 175x200cm / vegyes technika, vászon 



 

 

  

Blue heart /  

részletek (folyt. a köv. oldalon) 

 



 



 

 

                           

 
  

1. Weirdo / 2020 / 190x140 cm vegyes 

technika, vászon (balra) 

2-3. Weirdo / részletek (jobbra fent és 

köv. oldal) 



 

     



 

 

Rhisome / 2020 / 185x185 cm / olaj, vászon 



  

délután a földeken 

 tájképek 2018-2019 
 



 

  

Fotók után festett tájképekből kiindulva, egy olyan festői nyelv lehetőségeit kutatom, ami a 

poszt-digitális vizuális kultúra jelhalmazából sugárzó nyomasztó személytelenségére és a 

korlátlan adatáramlás flow-jára egyidejűleg rezonál. Saját és neten talált fotók szolgáltatják 

az alapanyagot ehhez a redukciós játékhoz, ami a modernista és klasszikus koncept képi logikára 

és asszociációs módokra kikacsintva, elemi egyszerűségű, mégis nehezen dekódolható struktúrákig 

jut el.  

 

A szándékosan minimalizált közlés, nem a szokott kulturális jelekre, vagyis szándékosan nem az 

ismerősre, hanem zárványokba sűrített értelmetlen információs háttérzajra élesíti rá a figyelmet. 

A folyamat során a tovább már nem egyszerűsíthető szerkezetek, olyan hozzájuk hasonlóan zajos 

festői megoldásokat kezdenek el vonzani, amelyek összessége végül, megszokott fogalmaink felől 

közelítve - ugyanakkor nem a fogalmak, hanem az érzetek szintjén - leginkább az irónia és 

melankólia keverékeként értelmezhető jelentéseket bocsátanak ki. 



 

 

 

 

 

big sketch / 2019 / olaj, vászon / 200 x 200 cm



 

 

 

 

web / 2019 / olaj, vászon / 200 x 200 cm 

  



 

 

 

 

hegy / 2019 / olaj, akril, vászon / 200 x 200 cm 

  



 

 

 

 

horizont / 2019 / olaj, akril, vászon / 200 x 200 cm 

  



 

 

 

            

 

 

playground 1 - 2 / 2019 / olaj, vászon / 100 x 100 cm – 100 x 100cm 

 

 

  



 

 

 

 

szárazföld / olaj, vászon / 2019 / 200 x 200 cm 

  



 

 

 

 

 

 

ernyő / 2018 / olaj, akril, vászon / 150 x 150 cm 

  



 

 

 

 

 

sárga hegy / 2019 / olaj, vászon / 40 x 50 cm 

 



  

másolat 

2017-2019 

 



  

„Adott egy négyszögletes képhordozó, melyet ugyanazzal a természetességgel tekintünk a 

legideálisabb formának egy táblaképhez, mint ahogyan – például – kezeinken lévő öt ujjunkat 

létünk fenntartásának legalapvetőbb eszközének tekintjük. 

 

De amint rákérdezünk, – miért ne kérdezhetnénk rá? – hogy miért pont öt ujjunk, képeinknek 

miért pont négy sarka van, a valóság biztos talaja rögtön olvadékonnyá válik alattunk, és 

főként: bennünk, hiszen lehet, hogy nem tudjuk megmagyarázni, hogy az „egy kézen öt ujj” 

elve honnan is ered, a felől viszont, ha következetesen kérdezünk, semmi kétségünk nem 

maradhat, hogy nem mi döntöttünk úgy, hogy ujjaink száma egy kézre számítva éppen öt darab 

legyen. 

 

Kérdésünk jelen esetben – képeink esetében – pedig az, hogy miért tűnik úgy, hogy ugyanúgy 

nem állt hatalmunkban táblaképeink legalapvetőbb formátumát nekünk magunknak 

meghatároznunk, hogy miért térünk vissza újra meg újra a négyszögletes formához, végső 

soron: hogy miért tűnik ugyanúgy szükségszerűen meghatározottnak ez a forma, mint a testünk 

felépítését szervező ismeretlen eredetű alapelvek. A kérdés feltevésének módja egy olyan 

motívumértékű forma utáni kutatás, mely a legadekvátabb módon következik a négyszögletes 

– az elvi lehetőségek minél redukáltabb, pontosabb meghatározása érdekében a négyzetes- 

képfelület lehetőségeiből.”  

 

(részlet a Labor galáériában 2017 októberében rendezett kiállítás szövegéből) 

 

 



 

 

 

 

 

talaj / 2019 / olaj, akril, vászon  / 60 x 85 cm 

  



 

 

 

 

 

kocka / 2019 / olaj, akril, vászon  / 50 x 70 cm 

  



 

 

 

 

 

axonometrikus tanulmány / 2019 / olaj, akril, vászon / 20 x 30 cm 

 



 

 

 

 

 

kockák / 2019 / olaj, akril, vászon  / 55 x 100 cm 

 

 

 



 

          

 

 

másolat 10 / 2018 / olaj, vászon / 200 x 200 cm  

 



 

 

 

 

 

 

 

másolat  7 – 8 / 2017 / olaj, akril, vászon / 150 x 150 cm – 190 x 190 cm 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

másolat 4 – 5 - 6 / 2017 / olaj, akril, vászon / 135 x 135 cm – 150 x 150 cm – 150 x 150 cm 

 



 

 

 

másolat / 2018 / olaj, vászon  / 110 x 160 cm  

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

A fekete-fehér fotók 2018 októberében készültek a budapesti Labor 

Galériában rendezett kiállításon. A Másolat című kiállítás 

kísérőeseményeként Dániel Attila a Budapesti Kortárstánc Főiskola 

hallgatója adott elő egy, a kiállítás anyagához írt táncperformanszot. 


