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Pacsika Rudolf Horizont Galériában megren-
dezett – a koronavírus utáni bizonytalanság 
jelentésrétegét is játékba hozó – kiállítása, 
a CITOKIN VIHAR összetett módon ötvöz 
különböző vizuális és elméleti megköze-
lítéseket. Az alkotó Ornament is Crime1 
(1996–2020) című installációját arabeszkké 
formált építőipari anyagok és hangsúlyozottan 
kézzel készült, DIY-esztétikájú polisztirolhab 
intarziák határozzák meg. A művész 
öntörvényűen hullámzó girlandjai és egyéb 
térbeli létre késztetett, falnak támasztott 
síkplasztikái fafelületet imitáló kartonlapok 
közé ékelődnek. A pszeudoévgyűrűk irizáló 
mintázata úgy fest, mint egy virtuális textúra, 
amit képhibára hasonlító ismétlődések 
borzolnak fel. A rózsaszín, kék és sárga 
műanyag lágy tolmácsolásában a kapitalizmus 
tervezőgrafikai gépezetének áramvonalas 
dizájnelemei is felbukkannak: a McDonald’s 
arany kapuitól a Lacoste krokodiljain keresztül 
az Abaúj zacskóstej erőteljesen lokális jellegű 
geometrikus absztrakciójáig. Pacsika az egyéni 
kézjegy által humanizálja ezeket a jelentésüket 
elpárologtató szimbólumokat.

A véletlenszerűen elrendezett elemek – 
elszabadult logók, fogyasztói tárgyak és 
piktogramok – közepette egy monitorfejű, 
meditáló pózban ábrázolt, világoskék figura 
üldögél. A humanoid testén a Ravatherm 
XPS 300 felirat töredéke idézi fel az eredeti 
anyag asszociációit. Az elmélkedés tárgya 
a téglalapba foglalt, világégést ábrázoló, 
rövid, loopolt animáció. A filmben megjelenő, 
folyamatosan lángoló babakocsik, tolószékek 
és autógumik felelevenítik „a világ megérett 
a pusztulásra” gondolatát. A művek között 
töltött idő során egy szociopolitikai és ökoló-
giai szférára nyílik rálátás, ami fenyegetően 
éles háttérvilágítást ad a ragyogó, popos 
elemeknek. A térben szerteágazó installáció 
asszociatív wunderkammerétől hátralépve, 
a fal síkjához tradicionálisan alkalmazkodó 
képeket látunk. A művész a kiállítás heterogén, 
megfoghatatlan narratíváját különböző 

karakterű alkotásokkal terjeszti ki: vázlatos rajzokkal, 
kis méretű festményekkel, színes ragasztószalagokkal 
felvázolt pszeudoexpresszionista térábrázolásokkal és 
egy díszes kandalló színpadszerű keretébe szuszakolt, 
lángoló autógumihalom extravagáns leképezésével (Riot, 
2019–2020). A randomitásuk révén összekapcsolódó 
jelenetek és tárgyak a stiláris eklektika szertelensége és 
a rideg, logószerű absztrakció között oszcillálnak, olykor 
kibújva a képkeret intézményes biztonságából.
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intellektuális folyamatokra vonatkozóan. A túlélési moti-
váció és az önfelszámolás ambivalens viszonyában az 
immunrendszer frontvonalai által felszabdalt individuum 
mikroszinten elkülönülő entitásokra esik szét, és így 
kétségessé válik az egyén izolált, tömbszerű képzete.

Jean-Luc Nancy francia filozófus szívtranszplantációja 
kapcsán az identitás immunrendszernek kiszolgáltatott, 
konfliktuózus határairól beszélt. Az adományozott 
szerv és a befogadó test közötti harcban ugyanis 
folyamatosan újradefiniálódik az identitás helye.3 
Néhány szerző, mint Sissel Marie Tonn4 vagy Margarida 
Mendes5 pedig a külvilág által infiltrált egyént elemzi, 
felidézve az összeesküvés-elméletek által feltételezett 
kémiai, sejtszíntű, genetikai, technológiai, illetve 
információs megszállásra irányuló elképzeléseket. 
E kiállítás esetén a citokinvihar az egyén helyett a 
műtárgy status quóját kezdi ki, maximumra feltekerve 
a motívumvándorlás során jelentéskisülésekkel járó 
interpretációs folyamatok sebességét. A vihar utáni 
csöndben már csak a csilingelő színek maradnak és a 
filctoll szelíden fröcskölő száguldozása.
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A művek nem egy homogén, statementszerű 
attitűd indikátoraiként jelennek meg. Mind 
mediális, mind materiális szempontból 
változatos elemek kerülnek decentralizált, 
nonlineáris összefüggésbe. Mintha az 
alkotások egymástól függetlenül programo-
zódnának a virtualitás nullpontjáról a white 
cube esztétika által kísértett falfelületekre 
digitális képzettársításokat keltve. Milyen 
láthatatlan hálózatok teremtenek kapcsolatot 
e tárgyak között? A kiállításon kirajzolódó 
alkotói gondolkodásmód a művész egy 
korábbi, a Konspiráció-Teória Generátor (2003) 
című, weboldalként2 is funkcionáló művében 
is tetten érhető, ahol a félkarú rabló elvén 
működő automata variálható elméleteket 
gyárt a befogadó számára. A CITOKIN VIHAR 
esetében is egy, a különböző dolgokat 
egybejátszó összeesküvésben bízva próbáljuk 
a művek közötti kötődéseket felderíteni. 
A narratíva efemer jellege miatt önkéntelenül 
megelevenednek a közéleti diskurzusok a 
maguk sokrétű közhelyeivel és szövevényes 
intrikáival együtt.

A kiállítás címét adó citokinvihar nevű 
egészségügyi jelenség az immunrendszer 
túlműködését, a gyulladásos fehérjék fokozott 
termelését jelenti. Aktualitását az is adja, hogy 
többek között a koronavírus kritikus idősza-
kában is jelentkezhet ez a fájdalmas, roham-
jellegű és önveszélyes túlműködés. Ahogy a 
művésznek a kiállításhoz kapcsolódó leírásából 
kiderül, a CITOKIN VIHAR mint cím egyfajta 
metaforaként értelmezhető a feszültségekkel 
teli, de katarzissal kecsegtető művészeti és 
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