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A 2011 óta kétévenként meghirdetett Leopold Bloom Díj célja, hogy a hazai képzőművészek 
nemzetközi karrierépítését támogassa, és elősegítse a szorosabb képzőművészeti 
kapcsolatokat Magyarország és a nyugat-európai országok között. Az idei díjazott, Szabó 

Eszter munkáit a zsűri frissnek, egyszersmind érettnek találta. Szabó Eszter a hétköznapi 
élet társadalmi viszonyaiból nyer inspirációt. Festményekből animált műveinek megfáradt 
nőalakok a főszereplői, akik a mindennapi realitás fiktív elszenvedői. Megfigyeli, gyűjti, sűríti és 
feldolgozza az „itt és most” jelenségeit. Az alakok általában nem rendelkeznek az idealizált „női 
szépség” attribútumaival, és nem is egy konkrét személy vonásait viselik magukon. A karakterek 
sokkal inkább mozaikszerűen épülnek fel, és a hasonlóságot, tipikusságot reprezentálják.  
A Leopold Bloom Díj kiállításán látható Széphercegnő című animációjának alapja saját festménye, 
amely Lucas Cranach festőművész 16. századi, Anna Cuspinianról készült portréjának kortárs 
újraértelmezése. Műve kapcsolatot és új narratívát hoz létre a klasszikus festészet és a kortárs 
művészi jelenlét között, ami azért is izgalmas, mert mindannyiunkat emlékeztet arra, hogy az 
emberi létállapot évszázadok óta szinte változatlan.

Beszélgetés 
Szabó Eszterrel,  
a Leopold Bloom 
Díj nyertesével

Sirbik Attila

SA: A Leopold Bloom Díj odaítéléséről döntő 
mindenkori zsűri esetében fontos kritérium, 
hogy a résztvevők ne csak a saját országuk 
művészeti közegére, hanem a globális szín-
térre is rálátással bírjanak, a magyar művé-
szeti szcénához azonban ne kötődjenek. Az 
idei zsűri tagjai ismerték már a munkáidat, 
vagy a műterem-látogatás során találkoztak 
először azokkal?
Szabó Eszter: Nem tudok róla, hogy az ír, a 
lengyel és a szlovák kurátorokból álló zsűri 
tagjai korábban ismerték volna a munkái-
mat. A nemzetközi zsűri független, friss né-
zőpontból tekint az itthoni művészeti közeg-
re, ezért is fontos, hogy minden alkalommal 
más országból, más-más intézményekből 
érkezzenek.
SA: Pályád során többek között Párizsban, 
New Yorkban, Brüsszelben és több francia 
és német nagyvárosban is bemutatkoztál.  
A Leopold Bloom Díj egyik kiemelten fontos 

szerepe, hogy támogassa a magyar kép-
zőművészek nemzetközi karrierépítését. Ez 
a gyakorlatban hogyan segíti majd a már 
megkezdett nemzetközi pályafutásod továb-
bi alakulását?
SzE: A mindenkori nyertes vállalja, hogy lét-
rehoz egy külföldi kiállítást a közeljövőben. 
Hogy ez majd milyen hatással lesz az én pá-
lyafutásom alakulására, azt nehéz előre lát-
ni. Remélem, sikerül olyan intézményt talál-
ni, ahol lesz érdeklődés a munkáim iránt, és 
inspiráló közegbe kerülök.
SA: Mindig is fontosnak tartottad, hogy 
ugyanolyan intenzitással építsd a külföldi és 
a hazai karrieredet?
SzE: Igen, persze. Külföldön bemutatkozni 
mindig nagyon tanulságos. Tágabb a kontex-
tus, sok itthon működő asszociáció, referen-
cia nem működik, miközben újabb értelme-
zési lehetőségek megnyílnak.

SA: A külföldön való bemutatkozások ter-
mészetes állomása a különböző rezidencia-
programokon, műhelymunkában való rész-
vétel, általuk pedig a kapcsolatépítés?
SzE: Igen, ez így van. Persze azért kapcso-
latot építgetni másfajta tevékenység, és elég 
nehéz műfaj a magamfajta művészeknek, 
akik sokszor inkább csak sodródnak az ese-
ményekkel. Minél tovább van lehetőség rezi-
dencia, iskola vagy egy workshop keretében 
egy adott helyen maradni, annál tartósabb 
kapcsolatok tudnak létrejönni.
SA: A mai magyar társadalmi térnél tágabb 
az a környezet, melyben a női tapasztalattal 
foglalkozol. Fontos számodra a nők olyan 

Összerendezett 
véletlenek

Q Contemporary,  
2021. XI. 14-ig

SZABÓ Eszter: Széphercegnő, 2021,  
videostill

A művész jóvoltából



9



10 IZEG-MOZOG

ábrázolási lehetőségeinek keresése, hogy az 
ne a „női szépségről” szóljon, ugyanakkor ne 
legyen benne cinizmus és a gúny sem.
SzE: Igen, nagyon finom határon billegnek 
a munkáim. Időnként kapok olyan vissza-
jelzést, hogy valaki a kiállításom után azon 
kapja magát, hogy úgy kezdi látni az embe-
reket, ahogy a munkáimban, és ez nagyon 
izgalmas számomra. Mert ez valóban egy-
fajta „látásmódgyakorlat”. Erről a 2019-es 
Homo Domesticus című kiállításom kapcsán 
beszélgettünk az Új Művészet online felüle-
tén.1 A Leopold Bloom-kiállításon szerep-
lő installációm egy többcsatornás videó. 
Főszereplője egy kitalált karakter, amit az 
említett kiállításra festettem, amely valóban 
a női tapasztalatokkal foglalkozott. Bár a 
szelídségre nevelés mint jelenség leginkább 
a nőket érinti, ebben a munkában engem 
jobban érdekelt a főszereplő viszonya a 
„tulipánok erejével” mint általános, felettes 
hatalommal.
SA: Gyerekkorodat bizonyos tekintetben a 
berlini fal lebontása és a hidegháború vége 
határozta meg. Akkoriban a nagyobb társa-
dalmi szabadság megnövekedett szegény-
séggel és munkanélküliséggel, elhagyatott 
ipari tájakkal és fokozott környezetszeny-

nyezéssel, nacionalizmussal és az új ér-
tékekkel szembeni cinizmussal párosult. 
Emellett majdnem minden posztkommu-
nista országban elkezdődött a művészeti 
élet újrastrukturálása. Később, művészeti 
pályád kezdetén és annak kibontakozása 
során reflektáltál valamilyen módon erre az 
időszakra?
SzE: Nagyon nehéz megállapítani, hogy mi 
határozza meg az ember gyerekkorát. Én 
annyiban reflektáltam erre az időszakra, 
hogy sok munkám foglalkozik hétköznapi 
emberekkel. Az ő habitusukat, hangulatukat 
pedig erősen meghatározza mindaz, amit 
olyan jól összefoglaltál.
SA: A posztkommunista miliőben gyökerezik 
a nőiesség sztereotípiáit feltérképező, kriti-
kus szemléleted is?
SzE: A „nőiesség” fogalmával pont az a 
gond, hogy nagyon egysíkú, nincs sokféle 
változata. Ennek nincs szerintem köze a he-
lyi miliőhöz. Persze az én karaktereim azért 
eléggé kelet-európainak tűnnek, de ez azért 
van, mert értelemszerűen ezt a valóságot lá-
tom magam körül.
SA: Milyennek látod a kelet-európaiságot? 
Önmagában szemléled, vagy a Nyugat tükré-
ben tekintesz rá?
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SzE: Bár alapvetően úgy gondolom, hogy 
konceptuális művészetet csinálok, a mun-
kamódszeremben általában mégsem fog-
lalkozom ennyire konkrét fogalmakkal. Sőt, 
pont arra törekszem, hogy minél prekon-
cepció-mentesebben szemlélődjek. Ez egy 
olyan gyakorlat, amelyben sok – amúgy lát-
hatatlan – rétege jön elő a valóságnak pont 
azért, mert sikerül abból a zónából kilépni, 
amelyben ezek a kategóriák léteznek, mint 
például a kelet-európaiság vagy a nőiség. 
Ezekkel a fogalmakkal a legfeljebb utólag 
próbálom értelmezni a munkáimat.
SA: Amikor néhány évvel ezelőtt beszélget-
tünk, azt mondtad, hogy rengeteg globálisan 
is érvényes társadalmi probléma van a világ-
ban, melyekhez nem lehet nem kapcsolódni. 
Még mindig így érzed? És ha igen, hogyan 
csapódik ez le az alkotásaidban?
SzE: Érdekelnek a különféle manipulációs 
formák. A fegyelmezés, a norma mint hatal-
mi eszköz, illetve az ebben a közegben létez-
ni próbáló ember. Erről is szó van a mostani 
installációban.

SA: A digitális hibák, glitchek létrehozása 
előre eltervezett volt? Mondhatni, megterve-
zett véletlen? 
SzE: A munkafolyamat során a legelső hibák 
engem is megleptek. Egy-két próbálkozás 
erejéig még küzdöttem ellenük, de aztán in-
kább elkezdtem ezekkel játszani. Ilyen érte-
lemben megtervezett véletlenekről van szó, 
igen.
SA: Alkotásodban a véletlen kijátssza a mér-
nöki pontosság tévedhetetlenségébe vetett 
hitet?
SzE: Igen. A 3D-s program (a szoftver neve 
C4D) tulajdonképpen egy steril laboratóri-
um, ahol tényleg mindennek a paraméterét 
be lehet állítani – az objektumok méretétől 
kezdve a súlyukon át a rájuk ható gravitáció, 
a szél, a turbulencia, az anyagok hajlékony-
sága, egymáshoz való viszonyai mind-mind 
külön állíthatóak. Én úgy teszek-veszek eb-
ben a „laboratóriumban”, hogy a valóság le-

képezéséhez nem is értek, és nem is törek-
szem arra. A véletlenül létrehozott elemeket 
felhasználom (vagy nem), ahogyan a gesz-
tusfestészetben a festő a lecsöppent festéket 
beépíti a képbe.

1 Sirbik Attila: Ha egyszer csak visszavadulunk. Beszélgetés Szabó Eszterrel Homo Domesticus című kiállítása kap-
csán. ujmuveszet.hu, 2019. június 19. https://www.ujmuveszet.hu/2019/06/ha-egyszer-csak-visszavadulunk/
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