
Emberarcú virágok, szalamandrák, hermafroditák, kedves torzszülöttek, 
felszabadító démonok – művészet, ami a káoszra nyit kaput. Vagy mi van, ha 

amit eddig káosznak gondoltunk, közelebb van hozzánk, mint a rend?
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Ulbert Ádám: Thalassa II. / Hal, Vulkán, Ikrek – Kapcsolat és szeparáció (a Hallal), 2017, olaj, vászon, 130 x 85 cm
© Ulbert Ádám / HUNGART © 2020
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Ulbert Ádám az elmúlt években szórvá-
nyosan jelent meg budapesti önálló és 
csoportos kiállításokon. A Hollandiá-
ban élő képzőművész először kultúr-
antropológiát és filmelméletet tanult 
az ELTE-n, később a MOME-n, majd 
az  amszterdami  Sandberg  Instituut-
ban  végzett  művészeti  tanulmányo-
kat. Több mint tíz éve él kétlaki életet.  
3D animációkat, rajzokat, festményeket, 
szobrokat és szövegeket összekapcsoló 
sorozataiban (pontosabban inkább mű-
csoportjaiban) az átmenet és átmeneti-
ség felületeit, a különböző diszciplínák 
átfedéseinek finom szövedékét vizsgálja, 
szedi darabjaira és helyezi új hálózatok-
 ba. A látszólag hermetikus felosztások 
és kulturális narratívák töréspontjai ér  - 
deklik. Szerteágazó esztétikai, filozó - 
fiai, kultúr- és eszmetörténeti refe ren  cia  - 
gyűjteménye a vallástörténet, a hie de-
lemvilág, a folklór és a tudatalatti in  go  - 
ványos tartományainak egymás mellé  
rendelésével kérdőjelezi meg a bináris, 

modernista  felosztásokat.  Egy  ilyen  
gyűjteményről pedig nem könnyű írni. 
Sőt nagyon nehéz, mert a kutató néző-
pontjából az elméleti szerzők (Foucault,  
Bataille,  Bruno Latour) hivatkozásai-
val gazdagon ellátva ugyan, de Ulbert 
műveinek kiemelt csomópontjai mé  g-
is a mágia és szellemvilág szférájához 
kapcsolódnak.
Az egyik ilyen csomópont az alkímia 
tudománya – ami a mai köztudatban 
a „rendes” tudományokhoz képest ok-
kultista szemfényvesztés. A középkor 
terméke, sötét, titokzatos áltudomány, 
amely szándéka szerint a fémet arannyá 
változtatja és mesterséges életelixírrel  
segít elkerülni a halált. Egyszóval fe-
kete mágia. De közben változó, végső 
soron a lélek megtisztításán, felmagasz-
tosításán fáradozó metafizikai módszer - 
tan  is,  „amely  szerint  addig  nem  lát-
hatod át az egészet, nem juthatsz el a 
lényegig és nem értheted meg a va lósá-
got, ameddig nem számoltál az összes  

lehetséges  tényezővel”.1A  különböző  
szub  sztanciák anyagváltozását nem-
csak megfigyelő, de irányító alkimista 
tekintet koncentrált formában a Pár-
beszédes együttbomlásban (Trapéz Ga  - 
léria, 2013) öltött testet. A kiállítás egy, 
a rózsakvarc különböző sík és térbeli 
alakváltozatain végzett tudós vizsgá-
lódás modellje. Kimért, elemző figye-
lemtér,  amely a  kvarc átlényegülését  
pásztázza tiszta munkaasztalon. Az a 
törekvés,  hogy a kép, a videó (3D vagy 
akvarell animációk) és a szobor hori-
zontális hálózatát alkossa meg, Ulbert 
művészetében központi probléma. De 
míg 2013-ban a mediális átjárhatóság 
az alkimista tudományosság konkrét 
témáján keresztül jelent meg, az al  kí-
mia mint forrás egy szellemi lényeg ke  - 
resésébe, a mediális alakváltás pedig 
prehistorikus állatábrázolások, a kü lön - 
böző vallások és a jungi pszichoanalí-
zis szimbolikájának furcsa, archaikus 
útvesztőjébe kerül át.

Ulbert Ádám: Szalamandra. A szalamandra eljövendő korszakához sorozat, 2019, olaj, vászon, 90 x 75 cm
Fotó: © Wéber Áron, © Ulbert Ádám / HUNGART © 2020
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A szellemi világ útvesztőjét a szörnye-
teg  nyitja  meg  –  a  torzszülött  egyet  
jelent a másikkal, az ismeretlennel és 
a krízissel, amelyet bevezet. Mi lenne, 
ha a különböző kultúrákat nem azok 
lokális sajátosságai, történelmi adatai 
alapján  próbálnánk  olvasni?  Sőt  mi  
lenne, ha egyáltalán nem is a kultúrákat 
néznénk, hanem a szörnyeket, amelye-
ket teremtettek?2  Ezeket a szörnyeket  

– az alkímia tudományos torzszülöttjeit –  
a Párbeszédes együttbomlásban fino-
man érinti Ulbert, majd viszi tovább és 
engedi őket szabadjára Thalassa című 
dupla sorozatában. A rózsakristály he  - 
lyét a mélytengeri élővilág csonka alak-
jai veszik át, pasztellrajzokon és fából, 
fémből épített, neonvilágított toteme - 
ken jelennek meg, terjednek szét. Kö -
zépen képernyő, rajta narrált film fo -
rog egy visszafelé folyó őstengerben. 
Olyan történetek és képek kapcsolód-
nak egymáshoz, majd omlanak össze, 
mint amilyen a gerincoszlopban folyó 
víz, s annak molekuláris szerkezetében 
tárolt ősemlékezet; vagy a tudatosodás 
traumája Hulk, Dr. Strange és Mr. Hyde 

történetén keresztül, ahol Hulknak saját 
szörnyeteg perszónáját kell öntudatra 
ébresztenie, hogy kijusson a peremvi-
déken töltött száműzetésből. A maté-
ria alakváltásának korábban precízen, 
matematikai pontossággal kimunkált 
képletét itt a merengés váltja fel: egy, 
a psziché konkrét határvonalairól és a 
kollektív emlékezetről, a tudat innenső 
és túlsó oldaláról szőtt hosszú, asszocia-
tív hivatkozási szövet. Ulbert a termé-
szet és kultúra, ösztönvilág és értelem 
határvonalára  helyezi  a  szörnyet,  de  
helyzetét nem mint száműzetést kép-
zeli,  inkább látja „messenger”-nek, hír-
vivőnek (mint amilyen a mitológiában 
Hermész). Nála a torzszülött kedves, a 
démon felszabadító, közvetítő szereplő, 
aki a káosz felnyitásával láthatóvá teszi 
a látszólagos ellentétek (élet és halál, fér-
fi és nő, mágia és tudomány) egységét.
Ulbert világában a művészi közlés ri -
zomatikus forma – a gombákéhoz ha   - 
sonló hálózat,  amelynek nincs gyökér-
központja, ehelyett horizontálisan, meg  - 
annyi kapcsolódási pontban fut szét. 
Furcsa animizmusában a szellem kul -

túr  történeti karakter, teremtő erő. Tu -
lajdonképpen mindegy, hogy épp legu-
 án (Thalassa I.  /  Subliminal Intruder, 
2016–2017),  bolond  (Mendemondák a 
bolondok hajójáról,  2018), a hermafro-
ditizmus (The Cave of the Hermaphro-
dite,  2014) vagy egy emberarcú virág 
és szalamandra (Forthcoming Epoch of 
the Salamander, 2019–) képében jelenik 
meg. Ulbert archaikus szimbólumok 
jellé redukált hálózatán keresztül idézi 
meg a szellem különböző alakváltoza-
tait és változó kulturális kontextusát  

– saját műveit pedig nem annyira ön ma-
gában álló festményként, szoborként  
kezeli,  hanem inkább, mint egy folya-
matosan terjedő diskurzus fragmentu-
mait,  a medialitás szellemének (ghost) 
változó reinkarnációit.  A néma, tátott 
szájú arcok, totemek és antropomorf 
állatképek egyszerre hivatkozzák az 
értelem, az anyag szellemét és prehis-
torikus mágiát – az ábrázolt és az ábrá-
zolás egységét egy olyan időből, amikor 
a realitást és túlvilágot nemigen met-
szette ketté határvonal. Ebben a kon-
textusban az ember-állat viszony alapja 

Részlet Ulbert Ádám Párbeszédes együttbomlás című kiállításából, Trapéz Galéria, 2013
Fotó: © Karádi Róbert, © Ulbert Ádám / HUNGART © 2020

Ulbert Ádám: Thalassa I. / Subliminal Intruder 
(Tudatküszöb alatt betolakodó) – Iguana, fa, 

neon, poliuretán gumi, 190 x 50 x 60 cm, 
Futura Karlin Studios, 2016 

Fotó: © Tomáš Souček / © Ulbert Ádám /  

HUNGART © 2020
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lényegében a halál,  pontosabban az ál - 
la tok halállal való kapcsolata, amely-
nek folytán „közelebb vannak az istenek 
birodalmához”3.  Nincs ugyanis öntu-
datuk, nem érzékelik az időt, az életük  
így egyetlen pillanat sokszorozott lán-
ca. Ulbertnél az állat így jelenik meg, 
kimerevített  időben – bestiáriumba 
fűz  ve. Borges a Képzelt  lények könyve 
előszavában írja, hogy gyűjteménye 
nem „folyamatos  olvasásra  készült”, 
s hogy „úgy forgassák az érdeklődők, 
mint ahogy egy kaleidoszkóp változó 
képeivel játszadoznak”. Ulbert ilyen, ka - 
leidoszkópszerű és szükségszerűen tö-
redezett olvasatot épít jelképeiből. Sze - 
replői szabadon kúsznak médiumokon 
és az időn át.  A mélylélektani időuta-
zást a Thalassa második sorozatában 

(Thalassa II.  /  Fish, Volcanoe, Twins, 
2017)  Ulbert  három  jelkép  –  a  hal,   
a vulkán és az ikrek – változataira re-
dukálja és rendezi újra és újra három 
különböző kiállításon. A fenti kontex-
tusban egyébként nem véletlen, hogy 
ezek közül leginkább a 2019-es Paris 
Internationale-on4  egy fürdőszobában 
berendezett installáció képes kibonta-
 ni saját jelentéstartalmait.  Mint ahogy 
saját  karaktereit  menti  ki  a  zárt  tör  - 
té  neti-kulturális  narratívák  fogságá-
ból, úgy szabadul fel itt  az installáció  
a „white cube” teréből.
Eszképizmus lenne azzal  áltatni  ma-
gunkat, hogy a kiállítás, a kiállítási tér 
és egyáltalán a művészeti intézmény-
rendszer  benne  ezzel  a  cikkel  kívül  
esik a Bruno Latour által emlegetett 

„modernista határrezsimek” kategóri-
áján5.  A bináris felosztások és lineáris 
narratívák költői kritikájában Ulbert 
Ádám sem érintette még saját művé-
szetének környezetét – leszámítva Neo-
pangea erdejét6, amelyet i. sz. 3000-ben 
Keresztesi Botonddal és Tom Volkaert-
tel rendezett be; Teszler Sonja szöve-
ges narrációjában Neopangea elkép-
zelt idő, de valós erdő, amelynek lakói 
kis közösségekbe verődve keresik az 
anyagi és érzéki, spirituális és virtuá-
lis,  emberi és emberen túli világ kol-
lektív tudatát. Ebben a környezetben 
pedig kicsit hihetőbb a próbálkozásuk. 
Ulbert fa tövébe állított kígyóképei, a 
szalamandra és Keresztesi mezőn álló 
kiborg lényei, Volkaert törött,  „mint-
ha-épp-kiásott” szobra itt ténylegesen 

Ulbert Ádám: Thalassa II. / Hal, Vulkán, Ikrek, vegyes technika,  
változó méret, Paris Internationale, 2018, Artkartell projectspace

Fotó: © Margot Montigny / © Ulbert Ádám / HUNGART © 2020
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beszélget, keres menedéket és új élet-
teret – menekülési útvonalat egy vég-
leg bezárultnak látszó környezetben. 
Az újpogány fészekrakás  nemcsak  a  
ki  állítás címe, de konkrét művészeti 
trend is.  Bár személyességénél fogva a 
legkülönbözőbb formákban, s a misz-
ticizmus változatos ágazatain keresztül, 
de az Ulbert művészetének fókuszában 
álló kulturális és tudati töréspontot ke  - 
resi, menekülést egy bezárult, ön  ma gá-
val szemben is gyanakvó globális mező,  

egy hálózati,  megnevezés-kényszeres 
világ elől.  Nem tesz már különbséget 
műtárgy és hivatkozás között,  de a ga -
lériatérbe és értelmező tekintet(em) elé 
ragadva nem képes túllépni önmagán  
–  így  csak  ismételni  képes  azokat  a  
ha tárvonalakat,  amelyeket maga is át 
próbál lépni. A Neopangean Nest,  de 
Ulbert Ádám egész művészeti nyelve 
inkább egy középkori utópia részletei  re 
vagy egy romantikus alkimista mesé-
jére hasonlít,  ahol a betűket anyagok, 

a kiejtett szót azok kölcsönhatásai he -
lyettesítik. Figurái ezt a nyelvet beszé-
lik. Olyan nyelvet, amihez viszont a 
művészetről való mostani beszédnek 
nemigen vannak kialakított kódjai.
Az általános káosz kontextusában talán 
nemcsak a művészetnek,  de a művé-
szeti írásnak is újra kellene gondolni 
saját kereteit, fogalmait és médiumait.

  

| 1  „Itt minden elem átfedésben van egymással” – Interjú Ulbert Ádámmal. In: Artmagazin Online, 2014  | 2  Jeffrey Jerome Cohen: Monster Culture (Seven Thesis). In: Monster Theory: Reading 

Culture. Szerk. Jeffrey Jerome Cohen. University of Minnesota Press, 1996  | 3  „Itt minden elem átfedésben van egymással” – Interjú Ulbert Ádámmal. In: Artmagazin Online, 2014  | 4  A Paris 

Internationale 2015-ben négy galéria együttműködésében jött létre (Crèvecoeur, Antoine Levi, Sultana és Gregor Staiger), hogy a hagyományos művészeti vásárok alternatívájaként támogas-

son fiatal művészeti galériákat. Ulbert Ádám 2018-ban, az Artkartell projektspace-szel vett részt a vásáron.  | 5  Bruno Latour: We have never been modern.  Harvard University Press, 1993   

| 6  Neopangean Nest: Keresztesi Botond, Ulbert Ádám és Tom Volkaert csoportos kiállítása 2020. április 21-től május 10-ig volt látogatható. Kurátor: Bence Péter. A kiállítás címe direkt hivatkozás 

az újpogányságra (modern paganism), amely spirituális tartalmát (részben) a prehistorikus hitvilág részleteiből meríti.

Ulbert Ádám: A halász és felesége,  
2018, olaj, vászon, 200 x 130 cm

Fotó: © Biró Dávid / © Ulbert Ádám / HUNGART © 2020
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A 18. évfolyam, 2020/2. számban található előző rejtvény megfejtése: Sophie Calle
Nyomravezető jelek
A művész alábbi munkái:

Paris Shadows (Párizsi árnyékok, 1978–79)       The Sleepers (Az alvók, 1979)
The Address Book (A címjegyzék, 1983)
Take Care of Yourself (Vigyázz magadra, 2007)
The Eruv of Jerusalem (Jeruzsálem Eruvja, 1996)

Művésztitok        Találd ki, ki lehet a rejtvényben megbújó művész!

Küldd be a helyes megfejtést, és 
légy te a szerencsés nyertese az 
Artmagazin  és  a  Loffice közös 
ajándékcsomagjának! A játék 
részletei és a megfejtés beküldése: 
www.loffice.hu/muvesztitok
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