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„Aháromkiállítóéletkorban,élettapaszta-
latban és szemléletmódbanmeglehetősen
távol esik egymástól. Első látásra egyet-
len közös vonásuk, amit a kiállítás címe
is jelez, hogy műveikben szívesen nyúl-
nak amúlthoz, a hagyományhoz, elősze-
retettel használják kiindulási pontként a
művészettörténet alkotásait és a történe-
lemszimbolikustárgyait.Ezentúlmenően
legalábbennyirejellemziőketaművésze-
ti ágak lebegtetése, illuzórikus egymásba
fordítása.Olajos Ilka fotói első pillantás-
raimpresszionistafestményeknektűnnek,

H+ősök újra – Ázbej Kristóf, 
Fülöp Gábor és Olajos Ilka kiállítása

2018. március 8-án nyílt meg a Hegyvidék Galériában Ázbej Kristóf képzőművész, 
Fülöp Gábor szobrászművész és Olajos Ilka fotográfus kiállítása. Az igen népes kö-
zönség jelezte már az érdeklődés fokát a különböző művészeti ágakból kiállított al-
kotások iránt. Hangulatos zenei felvezetés után Sturcz János művészettörténész, tan-
székvezető egyetemi tanár vette górcső alá és mutatta be a kiállító művészek mun-
kásságát, alkotásait. 

Részlet Sturcz János művészettörténész előadásából, kiemelve Ázbej Kristóf, erdélyi ör-
mény gyökerű képzőművészünkre vonatkozó részét.

Ázbej Kristóf komputerprintjeit számító-
géppel festett digitális festményeknek te-
kinti,mígFülöpGáborszobraitisgyakran
festményekinspirálják,ókorifreskókalak-
jait fordítja három dimenzióba, felületük
festői,legtöbbszörszínes,festett.
Valójábanmindhárman az időmanipu-

lálásával foglalkoznak, különböző törté-
nelmikorokidőpontjainakösszekapcsolá-
sával,avelükfolytatottdialógussalterem-
tikmegalkotásaiksajátosszellemidimen-
zióját.Ámmúlttaltörténőpárbeszédükstí-
lusa,akiválasztotttörténelmipillanatokés
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összekapcsolásuk módszere nagyon kü-
lönböző.

…
ÁzbejKristóf valószínűleg hosszabb és

keserűbb tapasztalatai miatt már koránt-
semilyengyengédatörténelemmel,amű-
vészettörténettel. Ő ugyanis már nem is
„appropriál”, ahogy a posztmodern alko-
tók, hanem Jack the Raperként felszab-
dalja és a mai dj-k módjára számítógép-
benremixeliamű-
vészettörténet általa 
csodáltéskiválasz-
tottalkotásait.Első-
ként olyan negatív 
homage-okat idéz
emlékezetünkbe,
mintpéldáulRobert
R a u s c h e n b e r g
Kiradírozott de
Koon ing - r a j z a .
Ám Ázbejtől tá-
volállmindaköny-
nyes szemű emlékezés, mind az öncélú
agresszió, ahogy a posztmodern idézetek
sznobériája is.Ő ennél jóval pragmatiku-
sabbésjóértelembennaivabb.Egészegy-
szerűen és természetes ösztönösséggel ki-
használjaazta jelenpillanatbóladódóvi-
zuálisésszellemigazdagságot,amitamű-
vészettörténeteddigfelhalmozottalkotásai
hordoznak.ÁzbejKristóf hihetetlen étvá-
gyúmindenevő,élvezetteltobzódikamű-
vészettörténet bőségében, szinte minden
művénszintemindegyikkorszakbólválo-
gat,gátlásoknélkülmindentmindenneltár-
sít.„Píszísen”szólvademokratikusansze-
lektál, merthogy minden skrupulus nél-
külemelkirészletetegyéppenmegismert
maihuszonévesmunkájábóléskombinál-
jaaztaklasszikusokalkotásainakrészlete-
ivel.Befogadókészségétjelzi,hogyműve-
ingyakrantöbbtucatműbőlszelektál.Ám

éppenemiattmárszintekérdés,hogyittki-
sajátításról volna szó, hiszen a kiragadott
részletekolyan aprók és olyanmértékben
fedikel egymást,hogymár-már felismer-
hetetlenek, s a végeredménymaximálisan
eltávolodikazeredetiművektől.
Ázbejvalóbana„kölcsönzött”képekfolt-

jaivalfest,ilyenerővelakárecsetetisragad-
hatna. Ugyanakkor mindez csak részben
igaz, hiszen az ázbeji játékos „fúziós fes-

tészet” hatásme-
chanizmusában je-
lentős szerepe van
a „műveltségi” ve-
télkedőnek, annak
az örömforrásnak, 
amelyet a néző a
híres festmények 
csak félig-meddig
elrejtett motívuma-
ira rátalálva élvez-
het.Műveinekmá-
sik fontos jellegze-

tessége,hogyvizuálisésszellemikompakt-
ságukellenéremindigmegőriznekbizonyos
nyitottságot, befejezetlenséget. Ázbej nem
tüntetielteljesenakölcsönzöttelemekkö-
zöttiszakadásokat.Ígynemcsakazalkotás
folyamatátmutatjameg,deegyolyanmű-
vethozlétre,amelyoda-visszamozogafo-
lyamatosösszeállásésaszéteséshatárán.A
hatást,mintahogyegészalkotóimetódusát
előszöralegegyszerűbbkompozíciósképtí-
pusban,azarcra,aszemélyiségrekoncent-
rálómellképportrébanpróbáltaki.Ittpedig
aszálakelvarratlanságának,azelőképirész-
letek együttes megmutatásának pszicholó-
giaijelentésevan.Alegtöbbportrénugyanis
egymásnakellentmondóvagyéppenséggel
ellentétes vonások kerülnek egymás mellé, 
gyakrananemekésakarakterekiskevered-
nilátszanak....”

 Hegyvidék Galéria


