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Összefoglaló a PTE 
Művészeti Karának 
diplomázóiról 

Tayler Patrick

Rétegelemzés

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának 2021-
es diplomakiállításán a frissen végzett festőművé-
szek, szobrászművészek, keramikusok, valamint 

a Design- és Médiaművészeti Intézethez tartozó elektro-
nikus zenei médiaművészek1 együtt töltötték be a Nádor 
Galéria robusztus tereit. A Formatervezés Tanszék inven-
ciózus kerámiaművekben manifesztálódó kísérleteit, va-
lamint a Festészet és a Szobrászat tanszékek hallgatóinak 
műveit a megnyitóesemény alkalmával így egészíthette ki 
Vincze Ferenc és a hanganyagok újrahasznosítását kutató 
Majsai-Németh Zsolt zajzenei performansza. A követke-
zőkben a Képzőművészeti Intézetben tanulók által képvi-
selt irányokat térképezem fel.

A személyes életút tematizálása, az intimitás kérdése 
összeköt egy sor diplomamunkát. Gaál Alexandra a hit-
vesi kettős portré klasszikus műfaját gondolta újra soro-
zatában. A ritmikus fényhatások fotószerű megidézésén 
keresztül a művész színhőmérsékletben változatos, laza 
foltokban ábrázolta önmaga és párja arcát. Kósa Dorothy 
lazúros, oldott portrékat festett, melyeket hímzett elemek-
kel egészített ki. Az impressziókat könnyeden rögzítő fes-
tésmód logikájával szemben a szálak rajzos jelenléte egy 
éteri valóságréteg rekvizitumaként dereng elő. Görbe Dáni-
el összetett, szöveget is tartalmazó installációt mutatott be; 
egy szobrászati minőségeket felmutató, térbeli együttállást 
hozott létre roncsolódott felületű, fekete síkidomokból.  
A személyes történet súlyával plasztikussá tett konstelláció 
a leégett ház traumáját egy életút nullpontjaként dokumen-
tálja. A marginalizált emberi alak magánya két diploma-
munkában is fontos szerepet kapott. Míg Wang Mengdi egy 
több elemből álló tablót hozott létre, ahol különböző abla-
kokon keresztül figurális festészeti vagy építészeti részle-
tekre lehetett rálátni, addig Chang Jinchuan expresszív, fe-
szült érzéseket közvetítő tájképein a jelzésszerű elemekkel 
körülhatárolt terekben az ember csupán staffázsalakként 
jelent meg a festő nézőpontját visszhangozva.

A rétegződés festői határhelyzetei is több ízben felbuk-
kantak. Rohrböck Dániel a Muchától Murakamiig ívelő 
időszakból származó képelemeket appropriált festmé-
nyeiben, melyeket átfestések, tagek és graffitik egymásra 
rakódó layereivel bontott meg. A transzparens és fedő-
színekkel felülírt látványban a véletlen összecsengésekre 
került a hangsúly. Szabolcsi Viktória diplomasorozata is a 
felületek és motívumok találkozását tematizálta. Olaj-vá-
szon technikájú festményein az egyszínű hátterek előtt 
arcrészletek sejlenek fel és tűnnek el a felismerhetőség 

ILLIKMANN Szabina: Aglaonema Nitidum I.,  
olaj, akril, vászon, 150×100 cm
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küszöbén. Tóth Zsófia festményein az absztrakt képi ele-
mek kulisszaszerű mélységek felé vezetnek. A vetett ár-
nyékok és élfények által játékra késztetett, színátmenetes 
és textúrákban gazdag síkok mélyén, a vakus hatásokkal 
dramatizált terekben a tekintet a virtuóz felületekre sze-
geződik. Illikmann Szabina három festményén a hori-
zontális sávok popos felszíne előtt organikus motívumok 
indáznak. A hipnotikus színvilágú kompozíciókban össze-
gabalyodnak a sötét körvonalú, gradiensekbe csavarodó 

hajtások. Szalma Zsóka emberi viszonyokat és élethely-
zeteket archetipikus rajzi jelekké sűrítő, harminchét ré-
szes enkausztikasorozatában a visszakaparások hoznak 
létre reliefszerű térbeliséget.

A Szobrászat Tanszék hallgatóinak diplomamunkái kö-
zött – már csak a kis létszám miatt is – nehéz tendenciákat 
felvázolni. Tóth Sándor Tamás egy hatalmas, maszkszerű 
fejet konstruált: a lapos vasból hajlított, gigászi arc te-
kintetén, orrlyukain és hiányzó arcfelén áttör a fény, az 
autó- és írógépalkatrészekből készült szem és száj pedig 
hűvös asszociációkat ébreszt. Németh Gábor a rajz és a 
szobrászat határterületén mozogva fémhuzalokból alakí-
tott ki egy installatív műegyüttest, melyen az emberi figura 
skiccszerű variációi jelennek meg. Az előkészületek során 
keletkezett vázlatok kiállításával az alkotó a néző figyel-
mét a folyamatot meghatározó lépésekre terelte. Kozarich  
Anett posztamensen elhelyezett, kisebb léptékű szobra 
kívülről nézve egy archaikus használati tárgy látszatát 
kelti, azonban a nyélszerű faoszlop tetején fekvő, henger-
szerű formába tekintve egy halraj körkörösen úszó víziója 
bontakozik ki. Tézsla Rebeka Viktória 3D-nyomtatással 
létrehozott faszobrai redukált formavilágú madáralako-
kat ábrázolnak. A művész az egyensúly jelenségét járja 
körül. Már csak e négy képzőművészeti pozíció is jelzi a 
Szobrászat Tanszék műhelyeiben zajló munka diverzitá-
sát. Ráadásul a jelenlegi – egyébként az összes tanszéken 
tapasztalható – sokszínűséget gazdagítani fogja a Pécsi 
Tudományegyetemen 2021 szeptemberétől mozgásba 
lendülő, újonnan akkreditált intermédiaképzés is.

1  A tanszék idei diplomamunkáival a következő linken lehet megismerkedni: http://mumia.art.pte.hu/mami/2021-majus-diploma/
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