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Elekes Károly újrahasznosított képei 
2003 óta borzolják a művészetértők 
kedélyeit. Az értelmező szövegekben 
számos alkalommal került már szóba 
a giccs, a high & low és ennek nyomán 
a talált tárgy kisajátításának gesztusa, 
a posztmodern művészeti gyakorlat 
eme emblematikussá vált eljárása. 
Elekes azonban nem csupán esztétikai 
ítéletünket állítja kihívások elé, hanem 
pszeudorestaurálási kísérletek során 
reflektál a művészet belső rétegző-
désének beidegződéseire is, a 16. 
századra visszavezethető akadémiai 
rendre, amely kőbe véste a kismű-
vészeti műfajok és a grand art közti 
hierarchikus viszony szabályait. Elekes 
ugyanis célzottan a nagy művészetből 
kiszoruló, dilettáns-amatőr, de a 
művészetre nyilvánvalóan örömforrás-
ként tekintő mesterekre a korábban 
jellemző anonimitással szemben 
ezúttal nagyrészt valós (kisebb 
részben fiktív) néven szignált munkáit 
dolgozza át, tuningolja fel. A képekhez 
korábban az elfogadott intézmény-
rendszeren messze kívül eső helyeken 
(piacokon, aluljárókban) jutott hozzá, 
deklaráltan küzdve a művészeti 
túltermelés ellen. Ennek jegyében 
néhány éve már a művészkollégáknál, 
galériákban, művészeti intézmények 
restaurátorműhelyeiben felgyülemlett, 
helyrehozhatatlan állapotú munkákkal 
dolgozik: innen a restaurálás folyama-
tának előtérbe helyezése. Az általa választott 
alkotások ennek a kiállításnak az esetében 
nagyjából egy időben készült festmények, 
melyek a művészet toposzait, közhelyeit fedik 
fel a csendélettől a tájábrázoláson át a vallási 
témákig (sőt egy, az eredetiség problémájára 
rezonáló, ellentmondásos történettel 
rendelkező Csontváry-festmény újrafestéséig) 
alternatív történeti és művészettörténeti 
áttekintést nyújtva a tömegízlés irányairól. 

Ez a gesztus eszünkbe juttathatja a Komar–
Melamid-alkotópáros abszurd, mára klasz-
szikussá vált neokonceptuális People’s Choice-
sorozatának (1994–97) felvetéseit, amely 

során országokra lebontva végeztek felmérést arról, 
hogy a közönség mit szeret, illetve mit akar látni egy-egy 
festményen. Az orosz–amerikai duóval szemben 
azonban Elekes munkái nem ironikusak, hanem bájt 
és az eredeti alkotással szemben tanúsított alázatot 
mutatnak, átitatva egyfajta szürrealizmustól vezetett 
misztikummal. Az első ilyen jellegű alkotásai egyenesen 
a párizsi szürrealisták „kiváló holttest”-játékát 
juttathatják eszünkbe, amelynek során a valaki által 
megkezdett rajzot kellett továbbvinnie a résztvevőknek. 
A játékban az alkotók nem látták az előző rajzot teljes 
egészében, Elekes a kismesterekkel való kollaboráció-
jában azonban tudatosan választja ki az átdolgozandó 
műveket, ezt pedig önmagában meghatározza a válasz-
tott kép által sejtetett rejtély vagy titok jelenléte. Elekes 
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Elekes Károly: Restaurált kép
b a l á z s  k a T a

Memoart Galéria, 2019. XI. 18. – 2020. II. 18.

elekes károly: Dupla arc, 2017, olaj, vászon, 46×34 cm,  
eredeti szignó: Kún
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elekes károly: Alteregó I., 2017, olaj, vászon, 50×40 cm, eredeti szignó: Guzsik

elekes károly: Fegyelem, 2017, olaj, vászon, 
60×50 cm, eredeti szignó: Spyra, 1938

elekes károly: Kettős kereszt, 2017, olaj, vászon, 
44×34 cm, eredeti szignó: ismeretlen

munkái a megvalósulás gyakorlatát 
illetően leginkább Asger Jorn ma 
már klasszikusnak mondható, 
stratégiai modifikációival hozhatóak 
kapcsolatba. A dán művész a 
szituacionalista eltérítés gyakorlatát 
képbe átültető, elsőként 1959-ben 
Párizsban bemutatott munkái Elekes 
alkotásaihoz hasonló szemantikai 
mezőn mozogva, piacokon talált 
giccsképek átfestésével, átalakí-
tásával jöttek létre. Jorn munkáira 
azonban a kifejezés (expresszivitás) 
képi lehetőségeit kereső és kifeje-
zetten esztétikai anomáliák vizsgá-
latának szentelt, különösen a 80-as 
években felvirágzó bad painting 
jelenség elindítójaként tekinthetünk 
– olyan előzmények után, mint René 
Magritte a szürrealizmust felülíró, 
vache-periódusában készült munkái, 
Picabia kései alkotásai és olyan 
utóélettel, amit a legemblematiku-
sabban Martin Kippenberger zavarba 
ejtő művészete képvisel. 

Elekes művei egészen biztosan 
beilleszthetőek ebbe a 40-es évektől 
kezdődő, az avantgárd művészet 
invencióin alapuló, de azokat egyúttal 
dekonstruáló művészeti hagyo-
mányba. A durván átíró gesztusok 
helyett ő azonban a múlt és (többek 
közt a QR-kódok képpontmintázatát 
használó rétegekkel) a jelen közötti 
összeköttetést is megteremtő finom 
vandalizmust részesíti előnyben, 
amelyek az alkotómunka különböző 
dimenziói és minőségei között a 
nézőt a szinte képrejtvénynek tűnő 
motívumok megfejtésére, a képpel 
való valódi elköteleződésre sarkallja.


