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� Győrfi Kata: Mitől szabadult meg a hús ebben a karneváli formátlanság-
programban, amit megfogalmaztatok magatoknak? Kinek milyen hús rejlik a 
test mögött? És egyáltalán: miért fontos, hogy legyen a munkáitoknak egy-
séges recepciója?
� Nemes Z. Márió: A Budapest Horror világát már régóta építgetjük, ennek 
volt az első nagy csoportos bemutatkozása a Bánki Ákos és Rechnitzer 
Zsófi kurátorok által rendezett Organs&Extasy (2012)1 csoportos kiállítás 
Besztercebányán, de a MODEM Halálos természet (2013) című tárlata2 is 
sokban erre a poszthumán stratégiákat (is) mozgató művészetközi hálózatra 
épült. Azért is használom a művészetközi kifejezést, mert a Budapest Hor-
ror gyűjtőnév alá nemcsak képzőművészeti teljesítményeket lehet besorolni, 
hiszen számos író (Bartók Imrétől Sepsi Lászlóig) vagy összművészeti 
alkotó (Tóth Kinga) is közreműködik a kapcsolódó projektekben. Ebben a 
kontextusban a „horror” is inkább irányfogalom, hiszen a trash, unheimlich, 
bizarro minőségek ugyanígy színezik, keverik, heterogenizálják ezt a spe-
ciális művészeti aromát. A Bázis Galéria3 felkérésére most nem egy nagy 
seregszemlével, hanem egy delikát kamara-kiállítással készültünk, mely a 
figuratív és absztrakt festészeti gondolkodás határmezsgyéjére vezeti el 
a látogatókat, ahol az antropocentrikus formavilág a szerves formátlan-
ság irányában bomlik, omlik és folyik „le”. Ebbe a festészeti koncepcióba 
integráltuk Felix Deac, a kiváló kolozsvári művész, amorf szobrászati mun-
káját, mely gesztussal a két művészeti színteret próbáltuk összekötni és 

„keresztbe porozni”. 
� Győrffy László: A legfontosabb azonosság, amire a kiállítás koncep-
ciója épül, az az absztraháló tendencia, ami különbözőképpen, de szinte 
egy időben jelent meg mindhármunk műveiben, vagyis a hús ezáltal nem 
csak a steril, zárt és jól formált testképtől szabadul meg, hanem magától 
az emberi alaktól is. Nálam ez a hús egy olyan privát anatómiának enge-
delmeskedik, amely lehetővé teszi, hogy mindig más formában jelenjen meg 
a képeken, folyamatosan felülírva azokat a kódokat, amelyeket az emberi 
testnek tulajdonítunk – soha nem tudhatjuk, mi fog történni legközelebb.
Azt gondolom, hogy az egységes recepció azért is lényeges, mert a magyar 

1  Organs & Extasy. Stredoslovenská Galéria, Besztercebánya, 2012. november 24 – 
2013. január 6., http://organsandextasy.blogspot.hu/ ld. még: Bartók Imre:  
A szervek lázadása. Balkon, 2013/2., 34-37. 

2  Halálos természet – Naturalizmus és humanizmus a 21. században. MODEM, 
Debrecen, 2013. november 27 – 2014. március 2., ld.: Nemes Z. Márió: Csendélet 
a teremtés hatodik napján. Balkon, 2014/6., 27-37.

3  http://www.bazis.ro/; http://www.fabricadepensule.org/

képzőművészet története rendkívüli módon megszenvedi a folyamatos-
ság hiányát, és ez a kortárs tendenciákban is megmutatkozik: a testrep-
rezentációs kísérleteknek az az ága, amely bennünket is érdekel, vagyis e 
transzgresszív nyelv könnyedén beilleszthető lenne az art-world vérkeringé-
sébe, ugyanakkor ez csak úgy működhet jól, ha itthon nem szórványos, elszi-
getelt jelenségek halmazaként tekintünk erre. E tekintetben életképesnek és 
találónak érzem a Budapest Horror brand-et, mert valamiféle lokális értéket 
sugall, ugyanakkor egy tágabb kontextusban is érvényes és alkalmas arra is, 
hogy a képzőművészet mellett más művészeti ágakat is magába integráljon. 
� Kis Róka Csaba: Egyre inkább éreztem, hogy konvertálnom kell a motí-
vumaimat valamiféle esszenciálisabb formába, ami jobban tükrözi azt az 
elementaritást, amit látni szeretnék. Egyszerre kevéssé és már használha-
tatlanná vált a korábbi narratív nyelv, amit alkalmaztam. Több éves redukáló 
tevékenység munkájával alakult ki ez a ma látható formavilág, amit ugyanúgy 
érzek befolyásoltnak az absztrakt festészet és a klasszikus, általam mindig 
is csodált barokk hatások által. Ezt nem fogalmaztam meg magamnak előre, 
hanem a rám jellemző experimentális alkotói úton jutottam el ide. A test egyre 
inkább a festmény maga, a hús pedig a festék, amit kedvemre alakítok, sőt tur-
kálok benne. Néha erőteljesebben jelenik ez meg a felületen, de ha úgy kívánja, 
csak simogatom. Ez mindig attól függ, milyen viszony alakul ki köztem és a 
festmény között az alkotás során. Hallgatnom kell a képre és közösen kell lét-
rehoznunk a végső formát. Egyetértek azzal, amit Laci mond, hogy szükség 
van egy halmazra. A legjobb az az egészben, hogy amit mindannyian csiná-
lunk, egyéni kis lépések eredménye, és roppant érdekes, hogy ezekből az egy-
mástól független történésekből kirajzolódik egy közös kapcsolódási felület. 

Nekrof il  összjáték
Vitális agónia 

BAZIS contemp orar y  ar t  space ,  Ecsetg yár, 
Ko lozsvár
2016.  május  10  –  jú n ius  8 . 

A kiállítás kurátorával, 
Nemes Z. Márióval és a 
kiállító művészekkel, Győrffy 
Lászlóval, Kis Róka Csabával 
és Szenteleki Gáborral  
Győrfi Kata beszélget. 



3 7

� Szenteleki Gábor: Nálam szintén az általános testkép kényszerétől sza-
badult meg a hús. Azt is mondhatnám, hogy a figurativitás kényszerétől, 
de az csak azt jelentené, hogy a képi világom elmozdult az absztrakt irá-
nyába, holott nem erről van szó. A hús önnön belső törvényeinek, készteté-
seinek engedelmeskedve elszakad a kultúránkban berögzült testképektől, 
és olyan formákban mutatkozik, amiket pszichológiai, szociális vagy gaz-
dasági tényezők alakítanak. Saját lényegét mutatja, valammint a külső és 
belső világ rajta ejtett hatásait. Hasonlóan Csabához, festői nyelvem erősen 
a klasszikus, gyakran a barokk festészetet idéző képi világban gyökerezett. 
Az utóbbi évek során viszont a korábbi narratíva megváltozott, és a technikai 
megközelítés megtartása mellett az elbeszélés helyére egy újfajta, eleven 
formáló erő került. 
� GyK: Miben különböztetitek meg magatokat a kortárs magyar képzőművé-
szeti tendenciáktól? Mennyire népszerű ez a nemzetközi szcénában?
NZM: Szöllősi Géza a minap a „gyomros művészek” kifejezéssel írta le 
azt a tendenciát, ahová a Budapest Horror is beilleszthető. Géza szellemes 
kifejezését tovább bontogatva a konceptualitás gondolkodást (is) integráló 
zsigeriségről beszélhetünk, mely túlmutat a puszta gore- és undoresztéti-
kán, hiszen a nem-higiénikus, az abject vagy kísérteties minőségek ideo-
lógiai kontextusait is képes felmutatni. Fontos hangsúlyozni, hogy ez nem 
eseti ízléstelenkedés és/vagy rosszfiúskodás, hanem egy olyan művészeti 
nyelv, amelynek hagyománya, története és vizuális grammatikája is van. Az 
értelmezői és definíciós nehézséget épp az eredményezi, hogy a szubverzív 
képstratégiáknak a populáris és magaskulturális határokat átívelő, hatalmas 
birodalma van. 

GyL: A számunkra is fontos horror-hagyomány, illetve a dekadens, határ-
sértő szemlélet a nemzetközi művészetben abszolút mainstream pozíciót 
élvez, elég, ha olyan több évtizede intézményesült alkotókra gondolunk, mint 
Paul McCarthy vagy Jake and Dinos Chapman. De a szellemi háló megraj-
zolásához nem kell túl messzire menni, hiszen a Bázis Galériával való együtt-
működés sem véletlenül történt meg: Berszán Zsolt vagy Veres Szabolcs 
bármikor szerepelhetne velünk (egy másik) csoportos kiállításon, vagy akár 
az általam két éve megismert, a Bázishoz is köthető, ugyancsak kolozsvári 
művész, Adrian Ghiman. A Budapest Horror csápjait emellett a visegrádi 
régió felé is kinyújtóztatnám: számos feltörekvő lengyel alkotó készít üdítően 
karcos és groteszk karakterű műveket, mint például a Budapesten is kiállított 
Aleksandra Urban4 és Tomasz Mróz,5 vagy a nyugati piacon folyamatosan 
jelenlevő Jakub Julian Ziółkowski – az utóbbi munkáin különös erővel jele-
nik meg a Vitális agónia formátlan bomlása. 
� GyK: És ebből meg lehet élni? 
� GyL: A következő kérdést, köszönöm. 
� SzG: Nálam a művészet az életstratégia része. Alapszükséglet, ami az 
élethez kell, de ugyanakkor önmagában nagyon kiszolgáltatott. Körbe kell 
bástyázni olyan védőelemekkel, amik megóvják törékenységét. Nálam ez a 

4  Crowd Pleasers. Aleksandra Urban és Horror Pista kiállítása, Platán Galéria, 
Budapest, 2015. január 14 – február 12. http://polinst.hu/node/10026

5  Tomasz Mróz és Győrffy László: Eat Your Mind / Bruins Blurps. Platán Galéria,
Budapest, 2011. november 24 – 2012. január 20. 
http://polinst.hu/node/7754
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tanítás. A művészet és a tanítás finomhangolásából egy nagyon élhető dol-
got lehet létrehozni. 
� KRCs: Nagyon rossz lenne, ha az eladás vezérelne, és képmutató lennék, 
ha nem mondanám azt, hogy bizony fontos az anyagi siker, hiszen minden 
pénzbe kerül és ez egy szakma, amelybe rengeteg munka van fektetve. 
Függetlenül attól, hogy milyen művészet is az, amit csinálsz, számít, hogy 
tartozol-e galériához, az milyen támogatást nyújt, hogy kommunikálsz, egy-
általán: tudsz-e kommunikálni, mennyire vagy szerencsés és még sorolhat-
nám. Mivel elég drága dolog képeket festeni, ideális esetben a legjobb az, ha 
valamennyi pénz befolyik ebből a tevékenységből, amit vissza lehet forgatni 
anyagokba, műterem-bérlésbe. Nyilván nehezebb ilyen bizarr művek men-
tén szervezni a megélhetést, hiszen igencsak specifikus érdeklődés szüksé-
geltetik vásárlói oldalról. Egy-egy kép eladása valójában csak a legelemibb 
dolgokra elég. Számomra, aki a munkásosztályból került bele a képzőmű-
vészet világába, már ez is hatalmas lépés. Nem mondok újat azzal, hogy 
kiszámíthatatlan a művészeti piac. Néha elég siralmas a helyzet, azonban ez 
az itthoni viszonyok között sajnos egyáltalán nem meglepő. Nem árt, ha van 
valami más is, amiből financiálisan megoldható a létfenntartás alap szinten, 

hogy az esetlegesen történő eladásokból lehessen a munkára fordítani vala-
mennyit. De mindezek felett kell tudni alkotni, hosszú távon kell gondolkodni. 
Máskülönben az erózió felfal.
� GyK: Néha úgy képzellek titeket, mint túlburjánzó fantáziájú gyerekeket 
felnőtt testekben. Mennyire és milyen módon jelenik ez a horror még az éle-
tetekben? 
� GyL: A naiv befogadói reflexek néha nagyon szórakoztatóak, de nem ide-
alizálnám túlságosan a gyerekkort, és a munkáim amúgy sem biografikusak: 
az alkotás a saját praxisomban nem önkifejezés, hanem olyan folyamat, 
amelynek során az elkészült tárgy elidegenedik a saját személyemtől vagy 
attól, amit a psziché lenyomataként határoznék meg – a műveim sokkal 
inkább a környező világhoz tartoznak, mint hozzám. 
� SzG: Lacival szemben műveim önreflexívek és szorosan hozzám is tartoz-
nak. Bár volt olyan gyakorlatom, amikor más emberek életét vizsgáltam egy 
összetett szempontrendszer és módszer szerint, de az így nyert informá-
ciókat a saját szubjektív rendszeremben értelmeztem és formáltam képpé. 
Viszonyom a horror világával nem formai vonzalmon alapul. Annak megjele-
nése munkáimban puszta következmény, tekintve a vizsgálódásaim területét 
és eredményét. A zsigeriség viszont nagyon fontos része az alkotó folya-
matnak, és ezt Szöllősi szépen hozza a „gyomros művészek” kifejezésével. 
A konceptualitás megágyaz ennek az alkotói attitűdnek és rendezi azt, de a 
lényeg mégis gyomorból jön. 
� KRCs: Az alkotásban természetesen van gyermeki attitűd, hiszen az egy 
önjutalmazó játék. Épp Kolozsváron beszélgettünk a srácokkal, és kiderült 
milyen erős haláltudata van mindegyikünknek. Azt gondolom, hogy a halál 
bekövetkeztének tudata éltet és ösztönöz alkotásra. Ez önmagában horro-
risztikus. Az áradó hírfolyam, ami értesít a világban történő eseményekről, 
folyamatosan megerősíti bennem ezt. Nem lehet ebből a völgyből kilépni és 
ezt elhagyva létezni. Legalábbis én képtelen vagyok rá. Lehet ez torz, de 
vessetek a mamutok alá, akkor se érzem másként. 
� GyK: Többször említettétek a hálózatosság fogalmát: a formátlan húshal-
maz képes-e felszámolni a művészi Egót? Meddig terjedhet a kollektivitás a 
munkáitok esetében?
� SzG: Az én praxisomban az egó felszámolása, de legalább is hátrébb 
szorítása régi gyakorlat. A 2000-ben alapított The Corporation művészeti 
szervezet6 manifesztumában7 mindannyian, mint alapítók, lemondtunk a 
nevünkről, önálló szerzőségünkről. Mindegy, hogy kié egy gondolat, együtt 
gyúrjuk koncepcióba és valósítjuk meg képességeink szerint, majd a The 
Corporation logóval szignáljuk. Ez persze nem teljes névtelenséget jelent, 
mivel a szervezet névsora ismerhető. Egy másik kollektív szerzői munka az 
Önkritikus portré volt, ahol a projekt ideje alatt készült képeim beolvadtak 
a Borsos Lőrinc munkásságába,8 sőt egy további személlyel, Oltai Kata 
művészettörténész, kurátorral bővült a képekhez kapcsolható szerzői gárda. 
Azt hiszem, szeretem a képeimet szolgálatba állítani, de a határátlépések 
is foglalkoztatnak. De nem csak előre az ismeretlenbe, hanem a múltba is. 
Például, hogy festhetek-e olyan energiák életre hívásával, mint egy XVII. 
századi festő, és ezt egyben érvényessé tudom-e tenni ma. Meggyőződé-
sem, hogy igen. 
A festészet boldogság, még akkor is, ha horrorba van mártva. Sőt!
� GyL: Jake and Dinos Chapman szerint „az anatómiai transzgresszió olyan 
nevetést kelt, ami száműzi az Ént”, és úgy vélem, a sokmagvúság vagy a 
központ nélküli Én pozíciója bomlik ki a saját műveim hibrid masszájából is. 
A művészet felépítményét alapvetően kollektív tevékenységnek tartom, és 
azon túl, hogy bizonyos munkáim esetében, főleg a kivitelezés terén igénybe 
vettem „külső” közreműködők segítségét, egyre erősebb bennem a késztetés, 
hogy valódi kollaboráción alapuló projektekben vegyek részt, de nem feltét-
lenül az alkotói brand felszámolásával, mint ahogy ez a Gáborék Önkritikus 
portréja esetében történt. Közös művekre vagy kiállításokra gondolok első-
sorban, de már pár éve rendszeresen részt veszek a T+U (Technologie und 
das Unheimliche) kollektíva9 interdiszciplináris kísérleteiben, melyek leg-
fontosabb megnyilvánulási felülete az azonos nevű kultúratörténeti fanzine. 
Mindazonáltal szívesen dolgozom együtt halott művészekkel is, ebben az 
értelemben már a kisajátítás szintjén megtörténhet az együttműködés, ami 
az adott szituációban egy egyszerre kegyeletsértő és nekrofil összjáték 
lehetőségét veti fel. 

6  http://gergelyatom.com/thecorporation/
7  http://gergelyatom.com/thecorporation/dokumentumok/the-corporation-

manifesztum-2000/
8  http://borsoslorinc.com/hu/
9  http://technologieunddasunheimliche.com/
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