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UJHÁZI Péter: Más tájak jönnek, 2015, 
akril, karton, papír, 60,5×89,5 cm

Más  
tájak 
jönnek
Csoportos kiállítás
Várfok Galéria,  
2021. március 23. – április 30.

A Várfok Galéria a Más tájak 
jönnek című csoportos kiállítás-
sal folytatja idei évi programját. 
A Rendkívüli művek rendkívü
li időkben és A Legek után ez 
a Galéria harmadik kiállítása, 
mely az aktuális vírushelyzet-
ben születik. A tárlat visszautal 
a 2014-es Vándorlás belső tája
kon című, a Várfok Galéria sza-
badtéri felületén megrendezett 
kiállításra is, azt bontja tovább 
inverz módon, immár belső tér-
ben, külső tájakat bejárva. A cí-
met és a tematikát Ujházi Péter 
azonos című műve adta. A 2015-
ös kollázsfestmény a 80 éves 
művész bolygós sorozatának 
egyik szellemes darabja, ahol 
egymásba fonódó, tölcsér alakú 
csatornákon keresztül zajlik az 
űrugrás. A képhez hasonlóan a 
kiállításon is teljesen különböző 
festői világok és tájak kapcso-
lódnak egymáshoz. A kiállítás a 
kabinetben egy bestiáriummal 
egészül ki Françoise Gilot, Ne-
mes Anna és Orr Máté műveinek 
köszönhetően.

DÁVID Zita: LEVÉLTAKARÓ, 2020, akril, 
vászon, 50×50 cm

Virágot 
senki sem 
akar lopni
Dávid Zita  
egyéni kiállítása 
Nagyházy Contemporary,  
2021. március 22. – április 14. 

Dávid Zita legújabb egyéni ki-
állításán a mindennapi abszur-
ditást az épített környezet és a 
természet találkozásának jele-
netein át vizsgálja. Az aprólékos, 
megfigyelésen alapuló festészeti 
technikával készült képek kont-
rasztba állítják az élővilág orga-
nikus burjánzását a városi ele-
mek mértani strukturáltságával.  
A művész figyelmesen kompo-
nált urbánus enteriőrjei felvil-
lantják a környezeten gyako-
rolt emberi kontroll különböző 
aspektusait. A mindennaposnak 
ítélt jelenetek a művész koncep-
cióján keresztül új jelentésréte-
get kapnak. A disszonanciát, az 
egyensúly felborulását, az oda 
nem illőség keltette feszültséget 
irónia töri meg. A festmények 
finoman érzékelhető axonomet-
rikus ábrázolása megbontja a 
megszokott képbefogadási rit-
must, növelve ezzel a kompo-
zíciók abszurditását. Dávid Zita 
részletgazdag beállításain a nö-
vények és a városi objektumok 
egyaránt összetett szimbólu-
mokként bontakoznak ki.

SZENTGRÓTI Dávid Rétegek – Hibrid 
eljárások című kiállítása,  
Arany Sas Gyógyszertár, Pécs
Fotó: Tóth László

KÖZART – 
ahol csak  
lehet
Szentgróti Dávid,  
Juhász Vivien, Fekete 
Dénes és Ernszt  
András kiállításai 
Pécs, különböző helyszínek, 
2021. március 12. – április 10. 

Pécsett váratlan helyeken buk-
kannak fel művészeti alkotá-
sok, hogy még a korlátozások 
idején is találkozhassanak velük 
a befogadók. Szentgróti Dávid 
festőművész több mint tíz kép-
ből álló kiállítása a főtéren álló 
Arany Sas Gyógyszertárban  
kapott helyet, címe Rétegek 
– Hibrid eljárások. Az alkotó  
játékos és komplex festői nyelve-
zetének szertelensége a vitrinek-
ben sorakozó gyógyszeresdobo-
zok cso magolásának ritmu sával, 
va  la mint a patika íves építészeti 
szerkezeteivel kerül izgalmas 
kontextusba. A Búza téri hús-
boltban Juhász Vivien kollázsai 
láthatók Freshmom címmel, 
ame lyek a művész önmagával 
és a kisfiával való kapcsolatát 
elemzik. A Konzum áruház elő-
terébe Fekete Dénes képzőmű-
vész Morningstar című alkotása 
került, melynek tüskés gömb-
formájáról akár a Covid–19 vírus 
szerkezetére is asszociálhatunk. 
Ernszt András festményei a Du-
dás–Hajas Szalon falain látha-
tók. A kiállítássorozat folyama-
tosan új, szokatlan helyszíneken 
jelentkezik. 

CSATÓ József: Melancholy is the Key, 
2021, olaj, akril, vászon, 160×140 cm

Broken  
Bones of  
the Heart 
Csató József 
kiállítása 
Deák Erika Galéria,  
2021. április 14. – május 28.

Az 1980-as születésű Csató  
festményei szenvedélyes és ösz-
tönös műtermi munka lenyoma-
tai, melyek az alkotás szabad-
ságát hirdetik. Absztrakcióba 
hajló képeit egy archaikus hatá-
sú motívumvilág elemeiből építi 
fel, mely az elmúlt években vált 
igazán kiforrottá. Az amőba-
szerű, derűsen gömbölyödő, 
néhol növényekre emlékeztető, 
emblematikus Csató-féle for-
mák a festmény terében organi-
kus makrokozmosszá ízesülnek, 
melyek mélyen meghatározzák 
Csató stílusvilágát. Festészete 
egyszerre könnyed és játékos, 
képeinek vizuális összhatása 
mégis valamiféle ősi misztériu-
mot sejtet. A festészet kimerít-
hetetlen eszköztárával, egy-egy 
motívum repetitív újraértelme-
zésével alkotja meg burjánzó 
kompozícióit. Változatos, de 
száraz textúrájú, pasztelles, 
mégis tarka festményeit hol de-
konstruálva, hol gazdag felület-
képzéssel alakítja ki. A kiállított 
művek mellett egyúttal bemu-
tatásra kerül Csató József első 
katalógusa is. 
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BÖRÖCZ Judit – PÁLINKÁS Bence 
György: A kis olvasztótégely, 2019–2021
Fotó: Pálinkás Bence György

Az OFF-Biennálé Budapest a 
harmadik kiadásának öt hete 
alatt tizennégy, kifejezetten 
erre az alkalomra megvalósuló 
projekten keresztül járja körbe 
a LEVEGŐT! hívószó különféle 
művészeti olvasatait. A 2021-es 
biennálé kiindulópontja József 
Attila Levegőt! című, 1935-ben 
írt verse, amely legalább olyan 
erős felszólítást jelez, mint a 
vers születésének pillanatában, 
a 30-as évek közepén. A bien-
nálé ezúttal kevesebb számú, 
ugyanakkor komplexebb pro-
jektekre koncentrál, amelyek 
mindegyike kritikusan szemléli 
a jelent, és nem csupán rámutat 
a problémákra, hanem a kritikán 
túlmenően hol utópisztikus, hol 
játékos, hol nagyon is kézzel-
fogható javaslatokat és víziókat 
fogalmaz meg. A témák között 
szerepel többek között a klíma-
válság, a perifériák helyzete és a 
nemzetfogalom kérdése is. 

OFF-
Biennálé 
Budapest
Öt hét kortárs 
művészet 
2021. április 23. – május 30.

Kiállítási enteriőr, FKSE, 2021

Eternal 
Return a.k.a. 
No Point of 
Turning Back
Horváth Villő 
kiállítása 
FKSE,  
2021. március 19. – április 17. 

„A kirekesztettség érzése, a 
kívülállóság érzése, az elhatá-
rozásból vagy dacból történő 
elhatárolódás, a meg nem ér-
tettség és mások meg nem ér-
tése folytán emelt falak, a trau-
mákból táplálkozó szorongások 
és tapasztalatok alapján előre-
vetített veszélyek megelőzésé-
nek reflexei néha oda vezetnek, 
hogy bár régóta terveztük, in-
kább mégse megyünk el moziba.
NE
Az éhség, a csömör, a magány, 
a kíváncsiság, a kéjvágy, a ka-
landvágy és a korai halál gon-
dolatai végül odavezetnek, hogy 
mégiscsak elmegyünk.
ON
Nyomott hagyott bennünk, nyo-
mot hagyunk általa.
ONE
Láttuk, de nem tetszett, tetszhe-
tett volna, de nem láttuk.
NEON”

(Horváth Villő)

KÓRÓDI Zsuzsanna: Groove, 2021, 
ragasztott, csiszolt üveg, UV-festék, 
36×100 cm

Nomofóbia
Kóródi Zsuzsanna  
kiállítása 
VILTIN Galéria,  
2021. április 14. – május 29. 

Kóródi Zsuzsanna nemzetkö-
zileg is elismert képzőművész 
második egyéni kiállítása nyílik 
a VILTIN Galériában Nomo fóbia 
címmel. A korábbi, Screen
shot című tárlata folytatásaként 
emblematikussá vált lentikurális 
üvegobjektjeinek legújabb gene-
rációját mutatja be, amelyben a 
rétegzett transzparens üveg na-
gyítja fel és mozdítja meg a mögé 
helyezett digitális printeket és 
festett felületeket. Az összetett 
munkafolyamatot igénylő alko-
tások nézőpontunk folyamatos 
változtatásával bontakoztatják 
ki oszcilláló jellegüket, térbeli 
hatásukat és pixelszerű látvá-
nyukat. A sorozat a mindennapi 
internetes tartalomfogyasztás-
nak és az általa elveszett idő-
nek állít mementót. A műtárgyak 
mint direkt emlékeztetők emelik 
be ezeket a pillanatokat a valós 
időbe. A kiállításra készült mű-
veken a tiszta színek mellett a 
kevertek is megjelennek, vala-
mint a térbeliség kérdésein túl a 
virtuális tér minimalizált vizuali-
tása kerül előtérbe.

DICKOVÁ Alexandra és SZILÁK Andrea: 
Cím nélkül, 2021, üveg, gyurma, agyag, 
10×12 cm, 10×21 cm

Merülés
Dicková Alexandra 
és Szilák Andrea 
kiállítása 
Art9 Galéria,  
2021. április 7–23.

A kiállítás az egyént ért hatások 
feldolgozásának ismétlődő és 
önmegtermékenyítő folyamatá-
ra fókuszál. A környezettel való 
szubtilis kapcsolat feltérképe-
zése során összetett mentális 
terepviszonyok fogalmazódnak 
meg, melyeket a két alkotó in-
tuitív nyelven közvetít. Központi 
szerepet kap a test mint ezen 
hatások és a kapcsolódó lelki 
folyamatok absztrakt hordozó-
ja. Dicková Alexandra a jelen 
és a múlt konfliktusából kibon-
takozó állapotokat vizsgálja: a 
testtöredékek összekapcsolását 
a tárgyak térbeli párbeszédével 
hozza átfedésbe, ezáltal kísér-
li meg a szubjektív egységérzet 
megteremtését. A munkákban 
megjelenő digitális és analóg 
megközelítések közötti feszült-
ség áthidalása legalább olyan 
hangsúlyos szerepet kap, mint 
e távolság tudatos tematizálá-
sa. Szilák Andrea holisztikus 
szemléletű munkái az egyénnek 
a környezetével való összhang 
iránti vágyódását állítják a kö-
zéppontba. 


