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Mátis Rita és Kis Endre közös kiállítása
M u l a d i  b r i g i t t a

m21 Galéria, Zsolnay Negyed, Pécs, 2018. I. 11. – III. 18.

Pécs városában – a város sokféle művészeti 
örökségéhez méltóan – a művészetoktatásban 
is előtérbe kerültek a klasszikus festészet 
alternatívái, így az a specifikus vonulat is, 
amelyet többek között az expresszionisták és 
a Neue Sachlichkeit festőinek a nyomdokain a 
Lipcsei Iskola művészei, valamint Lucien Freud, 
Maria Lassnig, Gerhard Richter, Neo Rauch, 
Daniel Richter, Jörg Immendorff, Gottfried 
Helnwein írtak tovább. Mátis Rita és Kis Endre, 
az m21 monumentális white cube termeiben 
maguk is ebben az antropocentrikus, a mester-
ségbeli tudást, az esztétikát sem tagadó 
konstrukcióban hisznek. További hasonlóság 
a két művész között, hogy utópisztikus, kreált 
világokkal operálnak, és inkább a mai filmmű-
vészet látványosságai felé mozdulnak el. 

Mátis Rita jó értelemben vett monomániás. 
Az önreflektív női akt ábrázolásában elkö-
telezett, nem kísérletező, inkább egy adott 
problémában elmélyülő alkat, a szín, a fény 
és a forma kölcsönhatásai érdeklik, és ebben 
remek mesterekre talált tanulmányai alatt 
Keserü Ilona és Konkoly Gyula személyében – 
bár mindkettőjüknél konzervatívabb.

Kis Endre montázsokkal, különböző képi 
forrásokkal kísérletezik. Ismeri és használja 
a klasszikus festészet idézeteit, de inkább 

internetes szörfölé-
seiből táplálkozva építi 

dekonstruktív, széttöredezett, 
fragmentált, ugyanakkor az animációs filmek totális 
világpótlék érzetét keltő, úgynevezett poszthumán, 
posztdigitális festészetét. Klasszikus mestereken 
iskolázott figurális festészetükbe mindketten gyakran 
építenek be önreflektív elemeket, önarcképet, portrét, 
önaktot, aktot – melyekkel az illúziókat vesztett, kibillent 
mai állapotra reagálnak. 

Mátis Ritát a valósággal való találkozásnak egy, a 
művészetben megszokott gyakorlata, az aktábrázolás 
brutálisan őszinte vizsgálata foglalja le. A testnek nem 
taszító, formátlan vagy antiesztétikus, nem finomkodó, 
de mégis az ideálishoz közelítő képét keresi a mai 
festészetben. Úgy tűnhet, könnyű dolga van, hiszen ez 
itt Európában, ebben a kultúrkörben egy nőművésztől 
magától értetődő. A meztelenség nem volt és most sem 
tabu, sőt, a szakrális művészet már a középkorban is 
kisajátította magának. 

Az akt végtelen hosszú európai kulturális története 
nem könnyíti meg mai formáinak értelmezéseit, akkor 
sem, amikor a közösségi oldalak posztjai között az 
egyik legnépszerűbb a saját test fényképezése. Vannak 
kultúrák, ahol a ruhátlan test – vagy egyáltalán a test 
realista ábrázolása – nem volt vagy még ma sem 
lehetséges (például Kínában vagy a muszlim világban). 
Az európai művészet ezzel szemben elképzelhetetlen 
akt nélkül. Ma újra a vágykeltés eszköze, a tudatosság, 
az önelemzés, a civilizált ember gondolkodásának 
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mátis rita: Festő és modellje, 2006, olaj, vászon, 100×150 cm

mátis rita: Levétel a keresztről I., 2017, akril, olaj, vászon, 150×165 cm

egyik központi szimbóluma. 
Francois Jullien (sinológus, 
filozófus) 2000-ben írt könyve, 
A meztelenség lényege azt taglalja, 
miképpen módosítja a kínai tabu 
az akt lényegét „Az akt – írja Jullien 
– feltárja szellemünk rejtett vagy 
elfelejtett döntéseit.” A meztelen 
test története a nyugati és a keleti 
világ különbségeire is rámutat. 
A kínai klasszikus művészetben 
több száz évig tabu volt az akt 
élethű ábrázolása. Kivételt csak a 
szerelem művészetéről szóló kézi-
könyvek jelentettek, ahol azonban 
a testek nem voltak erotikusak, 
hanem egyenlőek voltak a termé-
szet egyéb képződményeivel. 

Mátis aktjai ezzel a felfogással 
rokoníthatók, az ember 
bizonytalanságának kifejezői, 
mantraszerűen ismétlődnek. Mátis 
konzervatív, mégis minimalista, 
mint a repetitív zene. Eljátszik az 
ismétlés végsőkig való fokozásával, 
minden kételyt megsemmisít, 
kijátssza pro és kontra érveinket, 
elbizonytalanít, felráz.

Az anatómia, az európai művészeti 
oktatás egyik máig létező alapja, 
Mátisnál új értelmet nyer, az antro-
pocentrikus tudás a mai „poszt-
humán” korban sem nélkülözhető. 
Nagy elődeihez hasonlóan átmenti 
a festészet régebbi mintáit – tőle 
idézem a példák sorát –, Cagnacci, 
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Velázquez, Renoir, Vallotton, 
Bonnard, Ferenczy, Csernus, 
Konkoly művészetét.

Mátis korai munkáin redukáltabb 
eszközökkel dolgozott, gyakran 
megsokszorozott, szuicid, aszke-
tikus önmagát láttuk képein, befelé 
fordulva, magányosan elmélkedve, 
sivár belső terekben. Későbbi, 
„barokkizálódott” korszakában saját 
energiájuktól megrészegült, extá-
zisba csavarodó testeket találunk 
színpadiasan telített tájba vagy 
túldíszített intim térbe helyezve. 
Bernininél, Rubensnél, közelebbi 
példát említve Lucien Freudnál, „a 
hús” festőjénél láthattunk ilyet. 
Zavarba ejtően orgiasztikus képei a 
barokk tobzódását hozzák vissza, 
az európai romantikus irodalomban, 
festészetben megfogalmazott 
szerelmi vágyképeket, paradicsomi 
utópiákat fogalmazzák meg 
újra és újra.

Kis Endre a fiatalabb generáció 
művésze, aki egyszerre több 
világban van otthon. A művészettel 
foglalkozó, mobilizált személyiség 
és egy elzárt, puritán erdélyi 
faluban működő családapa 
életének ellentmondásait dolgozza 
fel műveiben. Ő is használja 
a festészet kimeríthetetlen 
forrásait, de ezeket már korai 

kis eNdre: Kiűzetés a Paradicsomból, 2017, olaj, vászon, 70×100 cm

kis eNdre: Zsuzsanna és a vének, 2017, olaj, vászon, 50×60 cm



értelmező eljut egy „radikálisan irracionalizált ízlésfo-
galomhoz, a műalkotások olyan radikális érzékietleníté-
séhez és hiperintellektualizálásához, mint amit Arthur C. 
Danto hajtott végre művészetbölcseletében, ahol bármi 
műalkotás lehet. Az a »bármi«, Duchamp kerékküllői 
közül vagy vizelőcsészéjéből bújt elő” – mondja Radnóti. 
A második kapu nem lehet más, mint „a tradíció 
végtelenített multiplikációja”. Ezen a kapun minden 
és mindenki átjuthat. A művész számára mértékadó 
tradíció mintaadó is, és ezzel nemcsak fenntartja, 
hanem tovább is fonja a fonalat. És ahogy az üres Túlsok 
és a tiszta Túlkevés egyáltalán nem áll olyan messze 
egymástól, úgy a mai művészeti diskurzus két kapuja, 
két szélsősége is – már ahogyan a szélsőségek tenni 
szokták – átjátszhatnak egymásba.
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mátis rita: Levétel a keresztről II., 2017, akril, olaj, vászon, 140×140 cm

portréin igyekezett dekonstruálni. 
A festészet világából csak az 
organizmusokként összeálló 
fragmentumok maradtak, melyek a 
képein feltűnő hibrid, masszaszerű 
lényeket alkotják.

Kompozíciókkal, idézetekkel jelöl 
meg konkrét elődöket, „mintákat 
és mértékeket”, mint Massaccio, 
Arcimboldo, Lucien Freud, de a 
vizualitása a pop artos Lichtenstein 
mixeivel vagy George Condo 
kortárs amerikai művész tobzódó 
eklektikájával is rokon. Zárványként 
él egy idegen kultúrában, nemzeti-
ségiként egy nagy országban – írja 
magáról. Ez a „létsors” szinte 
minden festményén zsigeri erővel 
jelenik meg egy, a semleges 
monokróm felületből kitörő, 
lávaszerűen összeolvadt kulturális 
massza képében. 

Szellemi terét viszont egy 20. 
század eleji legendás írónk, 
Kosztolányi szavaival jellemzi: 
„A szem egyformán láthatja a 
pillangót és a gilisztát”, és ennek 
nevében egyenértékűen mutatja 
fel a rútságot és a szépséget. 
Keveri a horrorisztikus biomasszát 
és a harmonikus, monokróm felü-
leteket, geometrikus formákat, az 
organikust és a szervetlen tárgyat. 
Mixeli a szentet és a profánt, 
citálja a klasszikus toposzokat, 
újraértelmezi a testábrázolást, 
az aktot (mint Mátis), a portrét, 
összerázza a klasszikus festé-
szetet a virtuálissal, az űrhajós találkozását 
Ádámmal és Évával, az ufóbébit Szűz Mária 
karjában, a biomasszát Lucien Freund szófáján, 
Goya Kronoszát az ebédlőasztalnál. Kis Endre 
„metaforikus térnek” nevezi műveit, ami kifelé 
és befelé is nyílik, meghatározhatatlan mély-
ségbe és távolságra. Legmélyebb bugyraiban, 
utolsó sorozatában a konceptfotóval és a 
fotókhoz beállított objektek használatával 
elkészített filmmel is kísérletezik, lassan 
felbomlasztva saját műfaji egységét.

Radnóti Sándor „a mértékről és az értékről” 
írt remek esszéjében két kapuról beszél, 
amin bárki átjuthat. Az egyiken keresztül az 

kis eNdre: Erózió sorozat, 2014–2017, giclée-nyomat, egyenként 70×70 cm
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