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Az idén hatvan éves Fiatal Képzőművészek Stúdiója első éves kiállítása már 
az alapítás után néhány hónappal megnyílt1: a seregszemléknek ez a zsű-
rizett vagy éppen zsűrizetlen formája az évtizedek során a szervezet egyik 
legfontosabb eseményének számított. A súlyos financiális és öndefiníciós 
válságot átélő Stúdió most e tradíciót folytatva és némileg újragondolva 
rendezte meg jubileumi tárlatát.
A rendszerváltás előtti, hivatalos forma felbomlása óta az intézmény sze-
repe és feladatai minden generáció – s így az egymást követő, újabb és 
újabb vezetőségek – alatt folyamatos önreflexió tárgya volt. Az közelmúlt 
kultúrpolitikai és gazdasági változásai, a kortárs művészeti világ átalaku-
lása és a szervezet ezen keretek közötti szerepkeresési kísérletei a mai napig 
megoldatlan, már sok helyen megírt és elemzett problémákhoz vezettek: 
az anyagi, illetve az ezzel párhuzamos öndefiníciós válság mára olyan 
mértékűvé vált, hogy folyamatosan a levegőben lóg a Stúdió megszün(tet)
ésének lehetősége. Ebben a helyzetben – az évforduló apropóján – e prob-
lémákkal nézett szembe a kritikus kérdéseket felvető Stúdió ’18 Szalon.2

Az öndefiníciós kísérletek kudarca többek között abból az ellentmondás-
ból származik, hogy az FKSE egyik oldalról – az alapítástól kezdve – egy 
érdekvédelmi szervezet, aminek vállalt feladata a szakmai integráció 
elősegítése, valamint tagjainak támogatása pályázatokon, pénzbeli jutta-
tásokon és kiállítási lehetőségeken keresztül. A másik oldalról azonban 
az évek során egyre inkább egy a kortárs művészeti világ változásaival 

1  Fiatal Képzőművészek Stúdiója. Ernst Múzeum, Budapest, 1958. szeptember 13 – október 5., 
rendezte: Makrisz Agamemnon

2  Ld. még: http://www.mke.hu/node/38691; https://www.facebook.com/
events/901662066686631/

lépést tartó független, a kis számú aktív tag 
preferenciái által meghatározott irányba 
nyitó, magát mindinkább önálló szellemi 
műhelyként def iniáló intézménnyé kez-
dett alakulni. Ezen változások gazdasági 
és művészeti szempontú rövid elemzését 
Nagy Kristóf írta meg korábban a tranzit 
blogon a jubileum alkalmából megjelentetett 
cikksorozat egyik részében.3 A legfontosabb 
problémák: a Művészeti Alaptól való füg-
getlenedés és az ezzel előtérbe kerülő finan-
szírozási kérdések, illetve a múzeumokban, 
reprezentatív kiállítási intézményekben 
megrendezett éves bemutatkozó/tematikus 
tárlatok lehetőségének megszűnése 2012-től, 
aminek a szervezet presztízse szempontjá-
ból súlyos következményei voltak. Egy har-
madik kulcsfontosságú kérdéskör pedig az 
ún. „kurátori fordulat” – ahogyan azt Nagy 

3  Nagy Kristóf: Szép? Inkább új világ - A 
rendszerváltás és a Fiatal Képzőművészek Stúdiója 
egy tágabb kontextusban. A jövőt végképp eltörölni 
I., ld. http://tranzitblog.hu/nagy-kristof-szep-
inkabb-uj-vilag-a-rendszervaltas-es-a-fiatal-
kepzomuveszek-studioja-egy-tagabb-
kontextusban/ 2018. szeptember 13. (utolsó 
hozzáférés: 2018. november 30.)

Kristóf megfogalmazza: „a Stúdió megvál-
tozó felépítése, szervezeti kerete, profilja 
nem azt jelzi, hogy a Stúdió funkciója tel-
jesen átalakult volna a rendszerváltás után, 
hanem inkább azt, hogy a tágabb társadalmi 
környezet és annak az a művészeti alrend-
szere változott meg, amelybe a mindenkori 
Stúdió integrálni próbálja a pályakezdő alko-
tókat.” Ennek következményeképpen a 90-es 
években „megritkultak a Stúdió minden tag-
ját alanyi jogon bemutató szalonjellegű tár-
latok. Ezek helyett a projektalapú együttmű-
ködések, nemzetközi rezidenciaprogramok, 
kurátori kiállítások kezdtek dominálni.”  
Az utóbbi években pedig e folyamat orga-
nikus következményeként, körülbelül a 
2014-es A legtöbb4 című, Timár Katalin által 
vállaltan nem kurált, „csak” koordinált éves 
kiállítással kezdődően, az egyesületi, közös-
ségi szempontok kerültek előtérbe. A 90-es 
évektől a mindenkori vezetőség döntései-
nek és lehetőségeinek megfelelően a mérleg 
nyelve hol erre, hol arra billent, de a szervezet 
azóta sem mondott le egyik funkcióról sem. 

4  http://studio.c3.hu/alegtobb/

Az idei éves kiállítás a fent vázolt önellentmondásokat és problémákat 
tematizálta. Az index szeptember-októberi számában nyilvánosságra hozott 

„Memo”-ban5 vázlatos formában elolvashatjuk a 30-35 tag részvételével zajló 
találkozókon történteket, melynek során közös gondolkodás eredménye-
ként született meg a döntés a bemutató formájáról és azokról a központi 
fogalmakról, amelyek köré a kiállítás épült. A kezdeti, a Stúdió jelenlegi 
problémáira és az ezt környező társadalmi/politikai helyzetre reagáló, új 
műveket vagy projektterveket váró sikertelen pályázati felhívását köve-
tően a vezetőség és a tagság azon része, amely részt vett az ötletelésben és 
a koncepció kialakításában, végül egy zsűrimentes szalon megrendezése 
mellett döntött, ami kiegészült egy a tízévenkénti évfordulós kiállításoknál 
szokásos visszatekintéssel. Utóbbi, a jelen esetben, nem az FKSE egész 
eddigi történetére koncentráló, ünnepi hangulatú retrospektív, hanem 
a fentebb vázolt problémákhoz vezető utat nagyrészt dokumentumokon 
keresztül felidéző történeti összefoglaló.6

Az éves bemutató A jövőt végképp eltörölni alcímet kapta, amit több-
féleképpen értelmezhetünk. Legkézenfekvőbb kontextusa a Stúdió 

5  index – a művészet helyszínei / places of art, no. 132. 2018. szeptember–október
6  A Stúdió intézménytörténeti kutatása már megkezdődött, az 1989 utáni periódus azonban 

még legnagyobb részt feldolgozatlan, így a szervezők és a projektben résztvevő jelenlegi és 
korábbi vezetőségi tagok által fontosnak tartott mozzanatokhoz kapcsolódó 
dokumentumokat állítottak ki. Ezekhez társultak a nyitvatartás alatt megszervezett 
különféle események és kísérőprogramok, a kiállítás bezárást követően, novemberben 
futó Gallery by Night egyestés programjai pedig az egyesület műtárggyűjteményét 
állították fókuszba. A korszakról rövidebb áttekintés a tranzitblog.hu-n jelent meg az év 
elején: Nagy Kristóf: Kortárs bizonytalanság: Az FKSE útja a rendszerváltástól a 
végveszélyig, 2018.01.31., ld. http://tranzitblog.hu/kortars-bizonytalansag-az-fkse-utja-a-
rendszervaltastol-a-vegveszelyig/ (utolsó hozzáférés: 2018. november 30.)
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szükségességéről vagy megszüntetéséről szóló diskurzus: komor iró-
niával fordítja visszájára a nemzetközi munkásmozgalom és egyben a 
jövőbe vetett hit himnuszának számító Internacionálé híres sorát. Kicsit 
távolabbról nézve, ahogyan ezt Hornyik Sándor is kiemelte a kiállításról 
szóló korábbi elemzésében,7 seregnyi utalást találunk a konkrét kultúrpo-
litikai környezetre, a most folyó „Kulturkampfra”, illetve a szalon műfaját a 
közelmúltban ismét felélesztő Magyar Művészeti Akadémiára.8 Így a címet 
és a formát egybeolvasva akár kifordított pszeudo-azonosulásként is hat-
hat az MMA 2010-es évek eleje óta egyre harcosabban előadott művészeti 

„ars poetikájával”, ami egy elavult, ideológiailag kötött nemzeti művészet 
egyeduralmát igyekszik kiharcolni, egyre kevesebb forrást és teret hagyva 
azoknak a nyitott és plurális képzőművészeti gyakorlatoknak, amelyek 
támogatása az FKSE missziójának egyik leglényegesebb pontja.9

Az egész kiállítás egyik fontos hivatkozási alapja egy a helyszínen is hoz-
záférhetővé tett Balkon cikk.10 A szöveg a Tilos Rádión az akkori vezetőségi 
tagok között elhangzott beszélgetés szerkesztett leirata, melyből kiderül, 
hogy tizenöt évvel ezelőtt is a nagyjából azonos problémákkal küzdött a 
szervezet: a résztvevők egyik többször visszatérő témája a tagok inaktivi-
tása és ezzel kapcsolatban a zsűrizetlen és a kurátori, tematikus tárlatok 
kérdése volt. Ahogy Tímár Árpád fogalmazott egy az 1991-es, az akkori 
műcsarnoki „szalonvitákat” nagyjából összefoglaló cikkében: a műfajnak 

„vannak olyan figyelemreméltó, állandó tulajdonságai – a nyitottság és a 
teljesség (mindkettő természetesen viszonylagosan értendő) –, amelyek 

7  Hornyik Sándor: Kritikai szalon? Kollaboráció és önkizsákmányolás a kortárs 
művészetben. 2018. október 4., ld. http://exindex.hu/index.php?l=hu&page=3&id=1067 
(utolsó hozzáférés: 2018. november 30.)

8  Az MMA a Műcsarnokban indított Nemzeti Szalon néven kiállítás-sorozatot: I. Építészeti 
Nemzeti Szalon – 100% kreativitás ( 2014); Itt és most. Képzőművészeti Nemzeti Szalon 2015; 
Képek és pixelek. Fotóművészet – és azon túl | Nemzeti Szalon 2016; Körülöttünk. Nemzeti 
Szalon 2017. Iparművészet és Tervezőművészet; Kéz | Mű | Remek. Népművészet. Nemzeti 
Szalon 2018.

9  http://studio.c3.hu/fkse-studio/
10  Kovács Ágnes Veronika (szerk.): A Stúdió – félkarú óriás. Diskurzus a Stúdióról. (Július 

Gyula, Beöthy Balázs, Bencsik Barna, Gerhes Gábor, Gerber Pál, Kicsiny Balázs, Roskó 
Gábor, Révész László László, Varga Koppány, Várnagy Tibor és a Tilos Rádió 
beszélgetése), Balkon, 1993/2., 4-8.

alkalmasak valóságos igények kielégítésé-
re.”11 Az indexes memóból kiderül, hogy a 
mostani döntésével szinte azt a lehetetlen 
feladatot tűzte ki maga elé a vezetőség, hogy 
megpróbálja aktivizálni a tagságot. Egy 
zsűri és tematika nélküli szalon – amely egy-
ben vissza is utal a szervezet múltját az első 
harminc évben meghatározó éves kiállítások 
hagyományára – még akár erre alkalmas esz-
köznek is tűnhet. Ezen túl azonban – és talán 
ez a fontosabb szempont –, ha értelmezni 
akarjuk a tárlatot, szintén Tímárt idézhet-
jük, aki szerint: a szalon „nem üres forma, 
nem puszta keret (…). Nem lehet eltekinteni e 
forma hosszú és változatos történetétől: sok-
féle érzelem, sokféle jelentés kötődött hozzá.” 
A szalonok, mintegy másfél évszázados itt-
honi történetük során, szinte mindig ideo-
lógiai szerepet töltöttek be, s a szakma részé-
ről – egymásnak ellentmondó vélemények 
vitáját generálva – folyamatosan kritika tár-
gyát képezték. Ezt figyelembe véve az éves 
bemutató – kulturálisan és politikailag is 
igen terhelt – formájának funkcióját szinte 
csak külsőleg megidéző kisajátítása kifelé 
mindenképpen kritikai reflexióként, sőt 
provokatív gesztusként jelenik meg. Az is a 
kritikai értelmezés mellett szól, hogy a 18-19. 
századi, korai szalonok képét imitáló instal-
lálás látszólagos önellentmondásként teremt 
olyan túlzsúfoltságot, hogy a szellős, „white 
cube”-os kiállításokhoz szokott szem szá-
mára gyakorlatilag befogadhatatlanná teszi 
a kiállítást, feláldozva az éves seregszemle 
azon funkcióját, ami a tagok bemutatkozását 
lenne hivatott lehetővé tenni, alárendelve az 
individuális művészi teljesítményeket egy 
közösségi célnak. „Valódi” szalonként már 
csak azért sem értelmezhető a kiállítás, mert 
eredeti jelentésében az új művek közönség 
előtt való bemutatásának célját szolgálná, 
itt azonban egészen 1995-ig visszamenőleg  

– a legszélsőségesebb példa Wolsky András 
Spirál II-III. (1995) című geometrikus abszt-
rakt festményei– találunk műveket, amiből 
arra lehet következtetni, hogy a beadók is 
rengeteg féleképpen értelmezték a témákat 
ajánló, de a „zsűrizetlen” és a „szalon” kife-
jezéseket is tartalmazó felhívást.
Az is ezt az olvasatot támaszthatja alá, hogy 
a terembe belépő látogató egy neveket és 
műcímeket tartalmazó térképet kapott csak 
segítségül, s így műleírások vagy falszöve-
gek nélkül sok esetben a saját szubjektív 

11  Tímár Árpád: Szükség van-e országos tárlatra? Új 
Művészet, 1991/3., 92–93.

olvasataira volt kénytelen támaszkodni.  
A kiállítást felvezető rövid szövegből annyi 
derült ki, hogy „A szalon koncepcióját, illetve 
az események fókuszait a következő kulcsfo-
galmak határozták meg: az érdekképviselet 
és a közösség viszonya, az együttműködés, 
a szakmai önszerveződés sajátosságai, a 
függés versus függetlenség kérdése és az 
önkéntesség és önkizsákmányolás fogalma.”  
Ha ezeket figyelembe véve, a disztópikus 
címet, a szalon fogalmához társult kultúr-
történeti ismereteinket és a történeti részben 
felidézett problémákat szem előtt tartva néz-
tük végig a kiállítást, a művek „eredeti” értel-
mezési kereteit sok esetben akár felül is írta 
a kurátori tárlatokhoz szokott, koncepciót 
dekódolni igyekvő befogadói attitűd.
Az első mű a terem végében Laci és Balázs 
(Hatházi László és Antal Balázs) Ther-
mofluxa (2015). A 80-as évek elején tervezett, 
design díjat nyert Thermoflux 1200-at, a 
közösségi helyek mosdóiból mindenki szá-
mára a mai napig ismerős kézszárítót emel-
ték ki az eredeti kontextusából: a régi forma 
így absztrakt márványreliefként jelenik meg; 
a szocialista kultúra továbbélését és ebben a 
formában funkcióvesztését is szimbolizáló 
szobor tökéletes nyitóműve volt a szalonnak.
Az első rövidebb falra és a sarok köré, aho-
gyan azt Hornyik Sándor is kiemelte,12 na- 
gyobb részt formai és mediális kérdésekkel 
foglalkozó alkotások kerültek, amit én kiegé-
szítenék azzal, hogy személyesebb, egziszten-
ciális tartalmú, líraibb hangvételű művekkel 
is itt találkozhattunk a leginkább. Ilyen volt 
Gombos Andrea Küszöbkérdés (2017) című, 
furcsa, instabil határhelyzetet megjelenítő 
installációjáról készült fényképe egészen 
közel Szemző Zsófia Bizonytalansági elv 
(2018) című kollázsszerű rajzához. Itt kaptak 
helyet Romvári Márton biomorf-organikus 
kollázsai (Kollázs I-II., 2016), Bodóczky  
István geometrikus reliefje (Rajz, 2018), vagy 
Süveges Rita Wild Tisza (2018) című fest-
ménye, az üres sarok két falát Donnák János 
cím nélküli, ideiglenes területlezárásokhoz 
használt szalagra emlékeztető installációja 
(2017) kötötte össze.
A hosszanti falon Závorszky S. Márton Új 
földjeim (2016) című felégetett, kies tájat ábrá-
zoló sötét hangulatú festménye alá, egymás-
hoz közel néhány történelmi emlékezettel 
foglalkozó, a 20. század eseményeivel szem-
benézni képtelen, vagy azokat politikai és 
ideológiai céllal torzító mai kultúrpolitikát 

12  Hornyik u.o.

LACI és BALÁZS (Antal Balázs, Hatházi László): Thermoflux, 2015 | Dénes Ágnes Dóra: Szól a rádió, Gyónásra 
várva, Beömlik az ablakon, Ősz, Lebeg-pörög, Kéktűz, Énekesnő, RGB kódos lámpa-makett, 2018 | Menesi 
Attila: In situ szitu. Krossz-diszciplináris terepmunka szülőházzal (kölcsönözhető festmény) | Felsmann István 
(Káldi Katalin): Acio Daktyliotheka 03., 2018

Wolsky András
Spirál II-III., 1995

Gombos Andrea
Küszöbkérdés, 2017
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2 Zékány Dia Terriotorialitás (2018) című fest-
ménye, az önrendelkezés, a privát és a közös-
ségi oppozíciójának témaköreit is beemelve 
a tárlatba. Zalavári András itt kiállított 
fotója, a Kísérlet a kocka eltüntetésére (2015) 
önmagában akár kosuth-i értelemben vett 
konceptuális munkaként szólhatna a kép-
alkotás lehetőségeiről, jelen kontextusban 
azonban egészen más asszociációs mező-
ben is értelmezhető. A sarok két oldalán volt 
installálva Várnagy Tibor U és N betűje, 
körülötte olyan művekkel, mint Keserue 
Zsolt átalakított amerikai zászlója (Zászló 
sávokkal és csillagokkal, 2004), Fridvalszky 
Márk informatikai és digitális piacot uraló 
cégek márkáit felhasználó Corpo (2018) című 
munkája. 
A z önkéntesség, önk izsák mányolás és 
munka témaköréhez a legközvetlenebbül a 
Randomroutins (Kaszás Tamás, Kristóf  
K risz tián) a Ludditák munkahelyi bal-
eseteit (2018) ábrázoló munkája kapcsol-
ható. Andreas Fogar asi Study desk 2 . 
(Magnitogorski Kultúrház, 2016) című képét 
állította ki, rajta a történelem helyszíneit, 
tereit esztétikus felületekké üresítő fény-
képekkel. Ettől nem messze voltak láthatók 
Horváth Róbert Gideon antropocén és 
poszthumán elméletekkel rokon No Man’s 
Land (2017) című lightboxai: az infravörös 
szűrőn át fényképezett tájrészletek a ter-
mészet egy létező, minket folyamatosan 
körülvevő, de szabad szemmel sosem látható 
spektrumát mutatják. A kapitalista gazda-
sági berendezkedés kontra képzőművészet 
témát Pólya Zsombor munkája (Képkimérés 
I. hónap, 2017–2018) képviselte.
Több alkotás kifejezetten a mai kultúrpo-
litikára reagált: ilyen volt Eperjesi Ágnes 
a Capa központ épü letén máig látható 
Ernst Múzeum feliratú, nem eltávolítható 
mozaikról készült frottázsa (Pályaív, 2018), 
vagy az egyetlen, kifejezetten a kiállításra 
készített mű, a Sz.A.F. (Szájjal és Aggyal 
Festők Világszövetsége – Fischer Judit, 
Mécs Miklós) projektje: naponta új, egy az 
aktuális politikai és társadalmi témákhoz 
hozzászóló, szóvicceken alapuló feliratot 
akasztottak ki nyolcvan lepedőn az egye-
tem épülete elé, reakcióként arra az abszurd 
helyzetre, miszerint a Képzőművészeti Egye-
tem pályázatán a kiállításra elnyert százezer 
forintos támogatásból nyolcvanezret a szin-
tén itt kihelyezett molinóra voltak kötelesek 
fordítani. 
A kiállításon a zsúfolt, padlótól-plafonig 
installálás miatt csak sok türelemmel és 

elegendő mennyiségű előzetes tudással volt valamennyire felfejthető a 
hálózatszerű utalásrendszer, melyből a kiemelt példák csak a hangsúlyo-
sabb, tematikus csomópontokat reprezentálják. Ha valóban kérdésfelte-
vésként, együttműködésen alapuló közös kurátori munkaként, vagy esetleg 
befelé és kifelé is szóló provokációként tekintünk az FKSE szalonjára, akkor 
egy nagyon jól működő összetett kiállítással van dolgunk, ami a címével 
éppen ellentétesen valójában egy nagy komplex installációként működik. 
Az alkotások relatív önállóságát felülíró homogén teret hoz létre, szinte 
a 22-es csapdájaként mutatva fel azt a szerteágazó problémarendszert, 
ami a Stúdió, és ettől nem elválasztható módon az egész itthoni kortárs 
képzőművészeti szcéna jelenlegi helyzetét jellemzi. Az a tény pedig, hogy 
a tárlaton szereplő művészek közel kétharmada a 35 év fölötti senior tagok 
közül került ki, illetve hogy a félig üres Barcsay Terem – ha a több száz fős 
tagság nagyobb hányada vett volna részt a szalonon –, simán megtelhetett 
volna, még inkább szemmel láthatóvá teszi annak a megválaszolatlanságát, 
hogy pontosan kinek és milyen formában lehetne most fontos az FKSE. 
Egyfajta „anti-szalonként” pedig mintha csendben magának is feltenné 
a 90-es évek nagy szalonvitáin is rendre előkerülő kérdését: vajon nem 
ütköznek-e valahol a közösség és demokrácia elvei a művészet és benne a 
művészek autonómiájának elvével.

kritizáló mű került: Gerhes Gábor Black Star – Doppelgänger (2016) című 
grafikája, egy szöveges részeitől és nemzeti színeitől megfosztott, fekete-
fehérré redukált, eredetileg egy, az 1976-os felszabadulás ünnepére készült 
emlékplakát kiüresített, absztrakt átdolgozása, Esterházy Marcell 56 
darab különböző, a nyomott, szürkés színek miatt kockakövekre emlékez-
tető pogácsát dokumentáló fotója (‘56, 2011), alattuk Flohr Zsuzsi Leírni 

százszor (Közös útjaim Képíró Sándorral II., 
2013) című képével. 
Kifejezetten sok tag adott be olyan művet, 
ami kritikusan közelít meg társadalmi, poli-
tikai témákat. A hatalom kérdésével foglal-
kozik Lakner Antal Ledaux Chaux-szórója 
(2016): a Foucault által a fegyelmező hata-
lom építészeti archetípusaként értelmezett 
sólepárló alaprajz-terve funkcionálissá és 
ideológiailag üressé esztétizálódott az ártal-
matlan sószóró tetején. Nem messze tőle állt 
Varjú Tóth Balázs egy szenteltvíztartóból 
és a körülötte elhelyezett felespoharakból 
álló installációja (Áldott állapot, 2018), mely 
hasonló asszociációs mezőben működik.  
Az együttműködés, önszerveződés témájá-
hoz kapcsolható Beöthy Balázs A kegyelem 
kör alakban terjed című képe (1998), melyen 
egy öttagú csoport látható felülnézetből, 
amint ujjaikat összeérintve kört, vagyis zárt 
csoportot alkotnak, így részesülve a „kegye-
lem” állapotában, amit jelen kontextusban 
olvashatunk a kooperáció, de akár a bezár-
kózás vagy kizárás metaforájaként is.
Sok kiállított munka dolgoz fel konkrétabb, 
aktuális témát: így például Molnár Ágnes 
Éva Nem robbantok ki forradalmat című 
fotója a Százszor sorozatából (#11, 2014), 
Hecker Péter Focisták a Múzeumban (2018) 
című festménye, vagy Vécsei Júlia Realitás-
g yakorlatok (2015–2016) című sorozatának 
itt kiállított darabjai, amelyek az európai 
migrációs helyzet traumáira reagálnak. 
Asztalos Zsolt új fotósorozatán (Emlékmű 
I-VIII., 2018) a kortárs vizuális kulturális 
szokások visszásságaira és felszínességére 
mutat rá a magyar történelem és kultúra 
híres személyiségeinek állított szobrokkal 
szelfizve, nem messze tőle Garami Richárd 
2010-es bronzszobra pedig az utolsó buda-
pesti kutyaszarnak állít emléket. A kiállí-
táshoz felhasznált falszakasznak körülbelül 
a közepén kapott helyett Győrffy László 
Miazma projektjének négy darabja (Egészség-
üg yi miniszter, Belüg yminiszter, Igazságüg y 
miniszter, Miniszterelnök, 2018): politikusok 
szörnyeteggé torzult arcainak a 18-19. szá-
zadi portrétípusokat megidéző, a szalon 
témájára is reagáló fiktív képmásai. 
Ezt a blokkot olyan, az identitás témáját 
körüljáró alkotások kötötték össze a jórészt 
a globális kapitalizmus különböző szegmen-
seinek kritikájaként értelmezhető művekkel 
teli sarokkal, mint Pacsika Rudolf felsőtest 
nélküli széttárt női lábakká transzformált 
ötágú csillaga (Cím nélkül, 2018), Révész 
L ászló L ászló Edz őter me  (2000) vag y 

Flohr Zsuzsi 
Leírni százszor 
(Közös útjaim 
Képíró Sándorral 
II.,) 2013

Varjú Tóth Balázs 
Áldott állapot, 2018

Garami Richárd 
Az utolsó 
budapesti 
kutyaszar, 2010

Pólya Zsombor
Képkimérés I. hónap, 2017–2018
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 1.  LACI és BALÁZS (Antal Balázs, Hatházi László): Thermoflux, 2015
 2.  Dénes Ágnes Dóra: Szól a rádió, Gyónásra várva, Beömlik az
  ablakon, Ősz, Lebeg-pörög, Kéktűz, Énekesnő, RGB kódos-   
  lámpa-makett, 2018 
 3.  Menesi Attila: In situ szitu. Krossz-diszciplináris terepmunka  
  szülőházzal (kölcsönözhető festmény) 
 4.  Felsmann István (Káldi Katalin): Acio Daktyliotheka 03., 2018
 5.  Gombos Andrea: Küszöbkérdés, 2017 
 6.  Romvári Márton: Kollázs I-II., 2016
 7.  Orbán György: Részletek I-IV., 2017
 8.  Kozma Andrea: 43, 41, 9, 7, 2018
 9.  Ilauszky Tamás: 1973 (Lelet), 2018
10.  Kárpáti János Iván: Came here to make a screenshot, 2018
11.  Szabó Eszter: Szivek, 2018
12.  Bodóczky István: Rajz, 2018
13.  Wolsky András: Spirál II-III., 1995
14.  Tulisz Hajnalka: Versképek: Vers, Gyermekvers, Cím nélkül, 2017
15.  Donnák János: Cím nélkül, 2017
16.  Flohr Zsuzsi: Leírni százszor (Közös útjaim Képíró  
  Sándorral II.), 2013 
17.  Süveges Rita: Wild Tisza, 2018
18.  Szemző Zsófia: Bizonytalansági elv, 2018
19.  Esterházy Marcell: ’56, 2011
20.  Bögi Dia: A lékek melankóliája (tanulmány), 2018
21.  Gerhes Gábor: Black Star, 2016
22.  Závorszky S. Márton: Új földjeim, 2016 
23.  Szuharevszki Mihály: Noé az ablakban , Káin és Ábel,  
  Ábrahám és Izsák, 2018

24.  Kicsiny Balázs: Csavargó ébredése a kifosztott képtárban, 2017
25.  Szacsva y Pál és K Kibocsátás Kollektíva: PhD II, 2018 
26.  Klájó Adrián: Tràgya-àgy I-II, 2017
27.  Barnaföldi Anna: Kimozdulások, 2015
28.  Alexander Schikowski: Remete, 2009 
29.  Baranyai Levente: Mészárszék Damaszkuszban, 2018
30.  Szabó Dorottya: Rácsos nő, Arcát eltakaró nő, 2018
31.  Beöthy Balázs: A kegyelem kör alakban terjed, 1998
32.  Gwizdala Dáriusz: FB Print 1, 2, 3, 4, 5, 2018
33.  László Gergely (Tehnica Schweiz) & Katarina Šević: 
  A csendrendelet, 2017
34.  Ember Sári: Cím nélkül (Maszk 5.), 2017, (Maszk 19.), 2018
35.  Almásy Ivor: Játék maradvány, Játék II-III. 2018
36.  Fodor Dániel János: Te lehetsz az első, 2018
37.  Váczi Lilla: Lengéscsillapítás, 2018
38.  Vécsei Júlia: Realitás gyakorlatok, 2015-2016
39.  Bori Om: Cím nélkül I-III., 2014
40.  Erhardt Miklós: Fantom, 2011
41.  Schmied Andi: Installáció tervek, 2017
42.  Czene Márta: A remény hal meg utoljára, 2017
43.  Kristóf Gábor: Soft Counterpoints (Melting Curves), 
  Unfolding Squares (Melting Structure), 2016 
44.  Lődi Virág: Technika óra, 2018
45.  Fodor János: Állandó, 2007-2017
46.  Kaliczka Patrícia: Five pieces of sky visit classical 
  forms, 2016-2018
47.  Papp Sándor: Metro, 2018
48.  Asztalos Zsolt: Emlékmű I-VIII., 2018

49. Győrffy László: Miazma Projekt – Egészségügyi miniszter,   
  Belügyminiszter, Igazságügyminiszter, Miniszterelnök, 2018  
50.  Simon Zsuzsanna: Szüleim - Anya rózsával, Apa  
  buborékokkal, 2018
51.  Fazekas Levente: Ikrek I-II., 2018
52.  Hecker Péter: Focisták a múzeumban, 2018
53.  Molnár Ágnes Éva: Százszor #11 - Nem robbantok ki   
  forradalmat, 2014
54.  Szirtes János: Prágai Tavasz, 2007
55.  Murányi Mózes Márton: Ügynökök kíméljenek, 2018
56.  Dobokay Máté: Composition No.3, 2018
57.  Zékány Dia: Territorialitás, 2018
58.  Révész László László: Edzőterem, 2000
59.  Horváth Dániel: Cím nélkül, 2018 
60.  Bodó N. Sándor: Széljegyzet, 2018
61.  Pacsika Rudolf: Cím nélkül, 2018 
62.  Tibor Zsolt: Mindig viselj sisakot, 2018
63.  Garami Richárd: Bronz falragacsok, 2007; Az utolsó 
  budapesti kutyaszar, 2010
64.  Énzsöly Kinga: Generációváltás? I-III., 2018
65.  Schuller Judit Flóra: A modern természet iránya I-IV., 2013
66.  Zalavári András: Kísérlet a kocka eltűntetésére, 2015
67.  Eperjesi Ágnes: Pályaív, 2018
68.  Czank Ninetta: Care I-II, 2018
69.  Halász Dániel: ON-OFF, 2011
70.  Sztankovits Szilvia: Scope, 2013-2018
71.  Király András: Minerva, 2018
72.  Szigeti András: Kukacos út, 2013
73.  Szurcsik József: A hontalan, 2016

74.  Chilf Mária: Gallery by Night, Az utolsó kapcsolja  
  le a villanyt, 2018
75.  Keserue Zsolt: Zászló sávokkal és csillagokkal, 2004 
76.  Várnagy Tibor: UN, 2018 
77.  Gróf Ferenc: The Masses, 2018
78.  Biró Eszter: Roland Barthes - Winter Garden, 2017
79.  Erdei Krisztina: 2014, Balatonlelle, Magyarország 
80.  Mihályi Barbara: Munkácsy, 2018 
81.  Fischer Judit: Én, Te, Ő, Mi, Ti, Ők, Papírtányér, 2013
82.  Randomroutines (Kaszás Tamás, Kristóf Krisztián): Ludditák   
  munkahelyi balesetei 1/6, 2018
83.  Andreas Fogarasi: Study Desk 2. (Magnitogorski Kultúrház), 2016
84.  Kútvölgyi-Szabó Áron: Gettier barlangja, 2017 
85.  Fábián Erika: SML Project, 2016
86.  Horváth Robert Gideon: No Man’s Land, 2017
87.  Pólya Zsombor: Képkimérés I. hónap, 2017-18, Matricák, 2014
88.  Roskó Gábor: Mégse olyan ügyetlen ez a Blau gyerek, 2017
89.  Gruppo Tökmag (Budha Tamás, Tábori András ): Virágtartó, 2018
90.  Szalay Péter: Lánc, 2018
91.  Halász Péter Tamás: Nincs visszaút (obskurus), 2014
92.  Vályi Péter: Cím nélkül, 2017
93.  Győri István: Festőgömbjeim, 2013
94.  Nagy Csilla: A kutya szívében, a macska szívében, 
  az egér szíve, 2017
95.  Lakner Antal: Ledaux Chaux-szóró, 2016 
96.  Varju Tóth Balázs: Áldott állapot, 2018 
97.  Szabó Ottó: Settler, 2015
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Grafika: Süveges Rita
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