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Nemes Z. Márió

Hideg nosztalgia
Magyarósi Éva: 
Játék kegyetlen lányoknak

 � Deák Erika Galéria, Budapest 
 � 2009. február 6 – március 7.

A Játék kegyetlen lányoknak című kiállítás egy eddig kevéssé ismert oldaláról 

mutatja be az animációs filmjei révén elhíresült Magyarósi évát. A kiállítás 

törzsanyagát a művész nyolc, vegyes technikával készített nagyméretű 

képe alkotja, melyek a fiatal képzőművészeknél egyre jobban kitapintható 

„vissza a rajzhoz” utat követik (ez a tendencia már a tavalyi Lenmechanika 

című csoportos tárlaton1 is markánsan képviseltette magát, elég ha Győrffy 

lászló agytörmelék-ciklusára vagy Tarr Hajnalka munkáira gondolunk). 

Magyarósi művein női alakok keverednek meghatározhatatlan, sokszor fenye-

gető szituációkba. Tárgyakkal bíbelődnek vagy éppen növénnyé változnak — 

esetleg valami egészen mássá. A finoman ábrázolt transzmutációk a hasonló 

tematikában dolgozó Moizer zsuzsa egyes sorozataira is emlékeztetnek, de 

1  Lenmechanika. Ernst Múzeum, Budapest, 2008. július 10 — augusztus 31.

Magyarósi mindvégig megőrzi szuverenitását, 

ami annak köszönhető, hogy nem egyszerűen 

önismétlő sorozatban, hanem mindvégig törté-

netben gondolkodik. Ez egyszerre előny és hát-

rány. A sugalmazott történet távollétével válik 

jelentésessé, az egyes jelenetek ennek a hiány-

nak az erőterében merevednek ki. A koncep-

tuális „csonkaság” azonban a sikerületlenebb 

képeken görcsössé válik, ugyanis a különböző 

irányba tartó utalások zavaros narratívát ered-

ményeznek, és nem képesek azt a szuggesztív 

hidegséget játékba hozni, mely jobb pillanatai-

ban Magyarósi igazi erőssége. 

A művészre jellemző rezignált elidegenülés 

nem a líraiság hiánya, hanem egyfajta megfo-

gant, aztán abortált nosztalgia. Kísérteties és 

„borderline” minőségkeveredés, mely hűvös ele-

ganciával tárgyiasítja a szélsőséges indulatokat. 

A szentimentális címadás (pl. Régi szép emlé-

kek) és a gyermeki-női motívumok puha elréve-

dést előlegeznek meg, míg az összhatás mindig 

„kilép” — akár a ragasztott felületek, akár a szét-

tartó komponálás segítségével — a nárcisztikus 

giccs világából. Az egyes képek túlpörgése és 

„maszatos” jellege azonban arra utal, hogy ehhez 

az ugráshoz egyelőre túl nagy apparátusra van 

szüksége Magyarósinak.

A kiállítás egyik csúcspontjaként is értékelhető 

A csalók is visszatérnek egyszer című kép viszont 
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Magyarósi éva
A csalók is mind visszatérnek egyszer, 2009,  
vegyes technika, papír, 150 × 175 cm

Magyarósi éva
rajzok a homokban, 2009,  

vegyes technika, papír, 158 × 215 cm
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már egy puritánabb gondolkodás felé mutat. 

A fekete felület és ráragasztott torz öregasz-

szony közti ideges vibrálás sokkoló, de mindvégig 

feszes képi működést hoz létre. A figura mintegy 

rákopírozódik a képre, jelenléte azonban megőrzi 

távollétszerűségét, mintha folyamatosan retu-

sálódna is egyben. A kísértet-fényképek és aura-

fotók világa ez, de a hatás rendkívül személyes, a 

játékbabát markoló öregasszony nem egyszerűen 

bizarr jelenés, hanem valamiért/valakiért érkező 

pszichotikus vendég. ugyancsak figyelemre 

méltó a Gulácsy-rajzok fantasztikumát is meg-

idéző, A gyerekek nem szeretnek álmodni című kép. 

A fekete-fehér erős kontrasztjaival operáló mun-

kán két figura áll egymás mellett, meztelensé-

güket sötét vászon takarja el, melynek felüle-

tén csak egymásba kulcsolódó kezük úszik-tűnik 

át. A figurák nemisége nem határozható meg 

világosan, a kompozíció mégis egy rituális „erdei 

esküvő” képzete felé tereli a nézőt. A kiemelt két 

mű letisztult poétikája példaértékű, csak remél-

hető, hogy Magyarósi elég fegyelmezett ahhoz, 

hogy ebben az irányban haladjon tovább. 

Az innovatív, de egyenetlen színvonalú kép-

anyag mellett a kiállításon látható még az 

oberhausen-i rövidfilmfesztiválon díjazott 

Hanne című alkotása is, mely átütő erejű szinté-

zise a művész munkásságának. Az egyes képek 

fölött lebegő metatörténet itt egy termékeny 

kihagyásokkal tagolt, szürreális „anekdotaként” 

elevenedik meg. A perverz meseszerűség reme-

kül áll Magyarósinak, aki — úgy tűnik — íróként 

is tehetséges. A két férfi (Hanne és jan) között 

őrlődő női narrátor groteszk szövege Erdős 

Virág nyelvi radikalitását idézi meg, de a zsigeri 

erő nem marad reflektálatlanul, mert a hetero-

gén képszekvenciák/felületek úgy másznak egy-

másra, hogy az (ön)agresszív attitűd végig őrzi 

dekorativitását. A már említett transzmutációk 

a Hanne-ban is központi szerepet játszanak. 

A középpontba állított női test a közlekedőedé-

nyek működését követő rendszert alkot más 

testekkel-tárgyakkal. Vagy elkezd osztódni, s 

önmaga másával, tükröződéseivel lép kapcso-

latba. Ez a működés a születés-abortálás dia-

lektikáját követi, vagyis egyszerre jellemzi az 

érzelmi azonosulás, illetve az önhasadás folya-

matát, mégpedig úgy, hogy képileg eldöntetlen 

marad a processzus iránya. 

ugyanaz az elidegenített nosztalgia műkö-

dik tehát itt is, mint a kiállítás más műveiben is, 

mégis érezhető, hogy a folyamatszerű gondol-

kodás alkatilag közelebb áll Magyarósihoz, mint 

a statikus képkomponálás. A Hanne felől visz-

szaolvasva a kiállított képek egy része való-

ban inkább előkészületnek, illetve vázlatnak 

tűnik, de ez nem feltétlenül elmarasztaló érték-

ítélet, csupán annak megállapítása, hogy egy 

koncepciózusan építkező művészről van szó, aki 

megtalált világának elemeivel szuverén módon 

kísérletezik.

Máthé Andrea

Valamit hoz a víz
Varga Rita kiállítása

 � Viltin Galéria, Budapest 
 � 2009. január 29 – február 28.

Varga rita alkotásainak ezen a kiállításán is a nőiség problémáját, illetve a nő(i 

történetek) ábrázolási lehetőségeit feszegeti tovább, másrészt azzal is folytatja 

eddigi művei sorát, hogy kiemelten jelenidejűségként — de a múltra is utalva —,  

továbbá diszkurzív módon mutat be eseményeket, jelenségeket. Három fiatal  

nőkkel megtörtént, valóságos, tragikus történetet választ tárgyául, és egymás  

mellé helyezéssel a köztük lévő hasonlóságra irányítja a befogadó figyelmét,  

ezzel felerősítve a képi hatásokat. Művében a festményt ötvözi a videó- 

installációval, amit kiegészít saját és vendégszövegekkel (Keresztesi józsef) is.  

A festmények a képregény- és a filmes technikát szinkronban alkalmazzák: egy-

egy jelenet felvillantásával, ugyanakkor momentumok kihagyásával készteti 
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Varga rita
Valamit hoz  
a víz, 2009  

(Viltin Galéria);  
© fotó:  

Iski Kocsis Tibor


