
MÁTÉ DÁNIEL
PORTFÓLIÓ 

2021



PORTFÓLIÓ



2020



VIGYÁZZON! / BEWARE
digitális videó: fotók, archív 8mm-es film, digitális videó, digitális hang, 16:9, 3:13, 2020

Szász Lillával közös mű a MODEM, Mindenhol jó... sorozatára 

A youtube nem lenne youtube, ha a COVID bejövetelével nem lepte volna el számtalan videó a vírusról, 
oltásról, oltás és maszkellenességről. Nem kellett sokat keresgélnünk ahhoz sem, hogy számtalan videót 
találjunk arról is, hogy mégis hogyan legyünk karanténban. Mert persze ez sem egyértelmű. 🙂 
Megnéztünk pár oktatóvideót a helyes karantén-létről, amely összefoglalja, hogy mik is a fő szabályok. 
Ezekhez kerestünk és készítettünk képpárokat, amelyek közé archív felvételeket vágtunk be. Ily módon 
próbáljuk visszaadni, hogy milyen érzéseket váltott vagy éppen vált ki belőlünk a karantén.

Az archív felvétel a Videoteca de Municipal de Lisboa engedélyével került felhasználásra.

Online link:
https://www.youtube.com/watch?v=1OC1qhFeO14&feature=youtu.be&ab_channel=Modern%C3%A9sKort
%C3%A1rsM%C5%B1v%C3%A9szetiK%C3%B6zpontMODEM&fbclid=IwAR15kf8U8rVhWCSROc7OCtxhv8T
O3QIk1jx-T85SiylLcpbDIkfqcgUAwVg



részlet a filmből, 2020



fotók a filmből, polaroid fotó, 2020



ORDINARY  
CONSTELLATIONS
folyamatban lévő sorozat, digitális fotó, polaroid fotó, változó méret

“The most beautiful still lifes are never pristine, and herein lies one of their secrets. (…)  
These objects are in use, in dialogue, a part of, implicated. They refuse perfection, 
 or rather they assert that this is perfection, this state of being consumed, used up, 
 enjoyed, existing in time.”
        Mark Dotty: Still Life with Oysters and lemon

Ezek az installációk minden esetben talált, ready made objektumok újrarendezésével jönnek létre. Az 
újra rendezés által a hétköznapi, kész, ipari tárgyak a formájukban, funkciójukban vagy anyagukban rejlő 
asszociatív töblettartalommal ruházódnak fel. A tárgykollázsokban az elnyomás tárgyai (gyorskötöző, 
pillanatszorító, csipesz…), finom, törékeny, esetenként élő elemekkel(kerámia, üveg, növény)találkozva 
hoznak létre egy asszociatív mezőt amiben, törékenység, elnyomás, rombolás és reparáció képzetei 
keverednek. A képek egyben megidéznek egy művészettörténeti közhelyet a csendéletet is, különösen 
gondolva itt a 17. századi nématalföldi  csendéletekre. Ezek a képek, ahogy azt a bevezetőben is idézett 
Mark Dotty amerikai költő Still Life with Osyters and Lemon cimű szövegében kifejti azon túl, hogy 
kielégítették az új polgári osztály reprezentációs igényeit, az időben kimerevített romlandó “tárgyak” 
ábrázolásával egyben elmondanak valamit arról a mágikus viszonyról is ami az egyén és az őt körülvevő 
tárgyi kultúra viszonyában létrejön. Műveimben én is erre a viszonyra kívánok reflektálni, tudatosan a 
lakáskultúra és a barkácsolás tárgyköréből választva a modellül szolgálló installációk elemeit. Egyfajta 
fétis tárgyak jönnek így létre amelyekben a barkácsolás, szorító, kötó elemeinek bilincsébe kerülő elemek 
egyfajta test allegoriákként is értelmezhetővé válnak. 



unwanted protection, polaroid fotó, 2020



untitled, polaroid fotó, 2020



suffocated, polaroid fotó, 2020



refraction, polaroid fotó, 2020



untitled (wizened), polaroid fotó, 2020



fractured, polaroid fotó, 2020



installációs nézet, polaroid fotó, gipszöntvény, 2020



installációs nézet, refraction, polaroid fotó, gipszöntvény, 2020



burn your fire, digitális fotó, 2020



hoping for resurrection, digitális fotó, 2020



composure, digitális fotó, 2020



partial reconstruction, digitális fotó, 2020



objectified, digitális fotó, 2020



self contained, digitális fotó, 2020



mutual surrender, digitális fotó, 2020



global constraints, digitális fotó, 2020



codependence, digitális fotó, 2020
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INDUSTRIAL BORDERLINES
installáció: galvanizált ipari tárgyak, szerelvények, változó méret, 2019



industrial borderlines 
ipari tárgy, szerelvények
2019



NAVIGATE YOURSELF
3 darabos installáció: galvanizált ipari tárgyak, szerelvények, zománc festék 2019-20

Az installáció elnyomás és navigáció szimbólumaival játszik, kész ipari tárgyak újra rendezésen keresztül. 
A sorozat darabjai olyan technikai tárgyak összeépítésével jönnek létre, amiket mind barkács mind pedig 
katonai felhasználásban kerítések létesítésére használnak. Ezen elemek újra rendezésével olyan formák 
jönnek létre, amik valós navigációs eszközöket és a matematikai percepció elemeit egyaránt megidézik. A 
folyamat eredményeként létrejövő tárgyak önellentmondásba kerülnek saját alkotóelemeik eredeti céljával. 
Ezen a művészi gyakorlaton keresztül a művek mind a fizikai térben mind pedig az ideológia terepén zajló 
navigáció kérdéseivel foglalkoznak.



Navigate Yourself (koordináta rendszer) 
ipari tárgy, szerelvények, zománc festék
2019



Navigate Yourself (iránytű) 
ipari tárgy, szerelvények, zománc festék

2019



Navigate Yourself (szélrózsa) 
ipari tárgy, szerelvények
2019



installációs terv,  
Moszkvai Biennálé pályázat (meg nem valósult) 
2020
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VARIÁBILIS ZÁSZLÓK
Médiainstalláció, szénacél zászlótestek és álványok, projektor által vetített mozgókép, 2017

A zászló, mint hatalmi szimbólum felveti a hatalom és intézmény közötti kapcsolat kérdéseit, míg az anyagváltással 
emlékműszerűvé váló zászlók egyben az emlékezetpolitika kérdéseit is megidézik. Ki, vagy kik írják vajon azt az emlé-
kezeti narratívát, amit elbeszélünk? Létezik-e az intézmény emlékezete, és ha igen identitásformáló erőként lép-e fel? 
Az emlékezet ilyen pillanatszerűségét és folytonos változását tovább nyomatékosítja a vetítés médiuma. 

Mindez egy olyan tárgy együttest eredményez, ami anyaga és formája által megidéz egy emlékművet annak perman-
ens végérvényes üzenete nélkül, hiszen a felszínen megjelenő képek nem íródnak bele a maradandó anyagba, az 
információ közlésére mindig egy másik médium, a vetítés átmeneti, anyagtalan képére van szükség. Az anyagváltás 
által a zászló egy pillanatot merevít ki. Ugyanakkor a konkrét ábrázolat nélküli zászlók egyben absztrakciók is, nem 
egy konkrét hatalmi szimbólumot jelenítenek meg, hanem ennek a szimbolikának ideáját. A szénacél anyag haszná-
lata által a zászlók egyben emlékmű jelleget is felöltenek. Mivel azonban nem tartalmaznak semmilyen identifikációs 
jelet, ezért üres, tartalommal bárki által feltölthető emlékművé válnak és ezen a módon képesek az emlékezet politika 
kérdéseit felvetni.

Video: https://vimeo.com/318306655





Kiállítás enteriőr, Magyar Képzőművészeti Egyetem, 2018





INTÉZMÉNY & IDENTITÁS
Installáció, építkezési anyagok, plexi, fotó, 2018

A Magyar Képzőművészeti Egyetem, mint a hazai művészeti felsőoktatás legrégebbi intézménye, már csak  
puszta történelme által is, különösen terhelt olyan történetekkel és mítoszokkal amelyek identitásképző szereppel 
ruházzák fel. Ezek az intézmények a történelmi múltjuk által befolyásolva nem vesznek tudomást a kereteiken belül 
létező szubjektumokról. A bensővé tett, internalizált intézményi történelem és az egyetem, mint gyakorlati felépít-
mény logikája között kibékíthetetlen ellentét áll. Az intézménnyel való identifikáció szélsőséges példája a már említett 
intézmény emblémájának a tetoválásként való viselése. 2016-ban a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora felké-
résére a Kötöde csoport belekezdett az intézmény új arculatának megtervezésébe. A létrejövő  
új embléma bár tartalmilag a korábbi identitás elemeit használja, formailag radikálisan eltér attól. Ez a kis mértékű 
vizuális intervenció heterogén vélemények ütköző zónáját hozta létre. Az intézmény identitása ütközik az intézmény 
használói által sajáttá tett identitással. Az egyetem mint a folyamat domináns szereplője figyelmen kívül hagyja a töb-
bi szereplő változásra irányuló törekvéseit.Azokat a nézeteket amik nem illeszthetőek be saját eszmerendszerükbe. A 
létrehozott installációval azt a komplex teret jelenítjük meg amiben a különböző  
narratívák egymást akarják felülírni

Kötöde csoporttal: Imre Réka, Hoffmann Tamás Boldi, Bozzai Dániel

Kiállítás enteriőr, MODEM, Debrecen, 2018
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UNIMAGINED IDENTITY
A Magyar Képzőművészeti Egyetem fennállásának közel 150 éve alatt számos hatalomváltás mentén rendeződött 
újra és újra az intézmény felépítése, a váltások pedig felülírták, megszüntették a korábban létező struktúrákat és azok 
szimbolikáját. Az UNIMAGINED IDENTITY kiállítás mindezeket az egymásra rakódott és korábban egymást elfedő 
rétegeket egyetlen tér- és időbeli pillanatban mutatja be, feltárva ezzel, egy soha el nem képzelt identitást. A kiállítás 
olyan tárgykollázsok összessége, amelyek a különböző korok hatalom felől meghatározott szimbólumrendszerét ere-
deti kontextusuktól megfosztva, mesterséges társításokon keresztül új helyzetekbe hozza. Az így születő, új, hibrid 
identitások pedig a fikción keresztül betekintést engednek a mindenkori hatalom és a hivatalos vizualitás viszonyába.



Az egybeforrt emlékezet zászlaja: vászon, neoprene, 2017

A hatalom szimbolikája és így vizualitása is kizárólagos, maga mellett nem ismer el, nem tűr meg más interpretáció-
kat. A hatalomváltások így mindig a korábbi szimbolika teljes eltörlésével, radikális átfogalmazásával járnak. Az egybe 
forrt emlékezet zászlaja egy olyan elképzelt, kontinuus történelem szimbolikus tárgya, melyben a  
különböző hatalmi struktúrák szimbólumai egymásra épülve, új eddig nem ismert elképzelt 
 identitásokat hoztak létre.



Épülő emlékezet: fa, gumilap, 2017

A közösségi emlékezet fizikai megtestesülése az emlékmű. Egy épülő posztamens kérdéseket vet fel. Kinek állít em-
léket, és kik azok akik építik. Közvetve pedig arra is rákérdez ki vagy kik építik a közösségi emlékezetet, kik vannak 
abban a pozícióban, hogy eldöntsék végül mi kerül az épülő talapzatra.



Variábilis zászlók: acél, fa, neoprene zászló, 2017

A kiállítás az Új Nemzeti Kiválóság Program Keretében folytatott  
„A magyar művészeti felsőoktatási intézmények hivatalos vizualitásának 
 történeti áttekintése” című kutatás eredményeképpen jött létre 



Gyenge Pajzsok: hajtott, hegesztett szénacél, 2017

A pajzs a védelem eszköze, a címerek heraldikai alapeleme. Ezek a pajzsok azonban eredeti kontextusukból kimozdít-
va, mind fizikai mind ikonográfiai hatalmuktól megfosztva, gyengén kiszolgáltatottan állnak velünk szemben, lehető-
séget teremtve radikális új interpretációkra.



MAGÁN IDEOLÓGIÁK
A felsőoktatás szabadsága sokrétű probléma, melynek számtalan konnotációja létezik. Mint a felsőoktatáshoz való 
hozzáférhetőség, vagy a hallgatók vallási és ideológiai szabadsága. Ennek megteremtése feltételezi az intézmények 
pénzügyi függetlenségét. Az egyetemek finanszírozása egyre problémásabbá válik, legyenek azok, 
 magán, alapítványi vagy állami finanszírozású intézmények. Ezek a problémák nagyrészt a hallgatóságon csapódnak 
le, ami a tandíjak növekedését, így az oktatás csökkenő hozzáférhetőségét eredményezi.

 Kiállítás enteriőr, Magán Ideológiák, Labor Galéria, 2017

Művészeti és Művészetelméleti Szakkollégium szervezesében, Kötöde csoporttal



Akadémia persely: hegesztett szénacél, 2017



Cím nélkül: installáció, fa, Risograph nyomat, 2017



 Kiállítás enteriőr, Magán Ideológiák, Labor Galéria, 2017
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