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2figyelembe véve realizálható teljes körű megoldást, de a hallgatók és 
oktatók a változtatás formáira és módjaira tett javaslatait teszteli élő-
ben. Az egyetemi tiltakozásokhoz kapcsolódóan érdekes lehet azok 
performatív aspektusainak a vizsgálata: az egyetemfoglalások mint 
akcióformák, amelyek a szimbolikus területfoglaláson túl, a terület 
használatával, az események vizuális elemeivel, valamint azok koreo-
gráfiájával is foglalkoznak.41 
Hornsey jelentőségét jelzi az is, hogy a hathetes esemény-sorozat 
archív anyagait, a plakátokat és egyéb kellékeket az egyik legfon-
tosabb (és legprogresszívebb) londoni művészeti intézmény, a lon-
doni Institute of Contemporary Arts (ICA) még abban az évben, 
1968-ban bemutatta Hornsey Strikes Again címmel. A tüntetés 
résztvevőit kérték fel, hogy legyenek a kiállítás „kurátorai”, akik 
az épületfoglalás fórum-jellegét a kiállítás alapvető rendezési elve-
ként határozták meg.
A londoni ICA-ban megrendezett vagy később az Occupy mozgalmak 
által tematizált kiállítások a demonstrációk esztétikai, diszkurzív 
karaktereit is hangsúlyozták. A szellemi és vizuális példaképül 
szolgáló párizsi poszterek mellett,42 az ICA-ban kiállított „sztrájk-
linómetszeteken” például a következő feliratok voltak olvashatóak: 
Smash the System! (Zúzd szét a rendszert!); Overthrow the Feudal 
System of Conventional Education! (Döntsd meg a konvencionális 
oktatás feudális rendszerét!). Bár a Hornsey esemény-sorozat vizu-
ális arculata elég erős és hatásos volt, David Page a párizsi esemé-
nyekkel ellentétben mégis úgy vélekedik, hogy a Hornsey célja nem 
a plakátok készítése, a design és a fotózás volt: „mert (mi) az okta-
tási kérdésekről szóló vitákban nem a kezünket, hanem az agyunkat 
használtuk”.43 Az ICA igazgató Michael Kustow meghívására létre-
jött program44 nemcsak a művészeti intézményrendszer szolidari-
tását és kitüntetett figyelmét jelezte az iskolában történt események 
iránt, hanem a művészetoktatás megreformálásának fontosságát is, 
aminek jóval széleskörűbb és hosszabb távú hatása van a művészeti 
élet minden területére, mint az a 3-4 év, amit az iskolai műhelyekben 
és az órákon töltenek el a diákok.45 
Mindezek ellenére az események hosszútávú hatását nem értékeli 
egyöntetűen pozitívan az utókor. Wood & Ruston már idézett köny-
vében például erősen kritizálták a történet szereplőit, legfőképpen a 
politikai elköteleződés hiánya miatt, valamint azért, mert nem von-
tak be más társadalmi csoportokat, ami azt eredményezte, hogy nem 
tudott a francia ‘68-hoz hasonlóan mozgalommá alakulni a Hornsey-
féle kezdeményezés.46 Felmerül a kérdés, hogy nem lehetett-e volna 
jobban kihasználni a helyzetet és a médiafigyelmet az általánosabb 
követelések megfogalmazására. 

41  Az egyetemi demonstrációk szimbolikus területfoglalásának hazai 
vonatkozásai: Mikecz Dániel:Az egyetemfoglalás mint akcióforma és 
felszabadított tér, Régió 84. 2013/3., 103-113.

42  A demonstrációhoz kapcsolódó linómetszetek népszerűsége azt a hallgatói 
igényt is jelzi, írja David Page, hogy a művészetoktatási preferenciáknak 
vissza kell térnie a kézzel készített munkákhoz. Ugyanakkor a nagy számban 
készített 1968-as linómetszeteknek gyakorlati okai is voltak – teszi még hozzá: 
a nyomdagép a Grafika Tanszéken volt, amely azonban nem csatlakozott a 
sit-in-hez. (Ld. http://www.tate.org.uk/context-comment/articles/journeys-
past.) Page ezen következtetésének azonban ellentmond az említett Holland 
film „refrénjeként” fel- felbukkanó folyamatosan használatban levő 
nyomdagép.

43  David Page (2010)
44  A Michael Kustow által vezetett intézménybe a kiállítás ideje alatt nem kellett 

belépőjegyet fizetni a diákoknak, s ugyanakkor az ICA magazinban is 
szerepeltek a kiállításról dokumentumok.

45  Az 1960-as évek hallgatói radikalizmusával kapcsolatban Ben Cranfield a 
londoni ICA-ban megrendezett kiállítás és a Hornsey kapcsolatát a 60-as évek 
végi művészeti világ jelenségeivel összefüggésben elemzi. In: Sixties 
radicalism and social movement activism : retreat or resurgence? / eds. Bryn Jones 
and Mike O’Donnell, Anthem Press , 2010, 111-133.

46  Woodék egyébként (a baloldali rendszerkritikus szemlélettel összhangban) a 
designoktatás hiányosságaira is felhívták a figyelmet (Holert, 2010. 6. 
lábjegyzet), kritikájuk azonban nem mindig volt jogos. Tickner például a 
designoktatással kapcsolatban különböző társadalomkritikus, szociális 
projektek elsődlegességét említi az oktatás területén is (Tickner /2008/: 88). 
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Az utóbbi években a kortárs képzőművészek legújabb generációi-
nak nem volt átfogó, szakemberek által válogatott nagy intézményi 
bemutatója itthon, ha csak nem számítjuk a kevés, e korosztálynak 
szóló díjak jelöltjeit és nyerteseit szerepeltető kiállításokat. A debre-
ceni MODEM-ben most mégis valami hasonló történik.1 Az Ezek a 
legszebb éveink? a kissé megfoghatatlan kurátori koncepcióból kiin-
dulva – szerintem megkérdőjelezhető és némiképp esetlegesnek 
tűnő kritériumok alapján – pályakezdő kategóriába sorolt művésze-
ket mutat be. Ehhez a csoporthoz a kurátorok, Don Tamás, Margl 
Ferenc és Sárai Vanda meghatározása szerint a művészeti egye-
temeket az elmúlt öt évben befejező alkotók tartoznak. Hogy ezen 
belül milyen szempontok szerint állították össze a budapesti Magyar 
Képzőművészeti és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen, vala-
mint a Kaposvári Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem Művészeti 
Karán végzettek közül válogatva, a kiállítók névsorát – nem derül 
ki. A szűken meghúzott határok miatt persze nem lehet teljes a kép: 
kimaradnak például azok, akik bár évek óta működnek és állítanak 
ki képzőművészként, de nem művészeti intézményben végezték a 
tanulmányaikat, mint ahogy a már kereskedelmi galériáknál lévő, 
több kiállítást maguk mögött tudó, diplomával azonban (még) nem 
rendelkező fiatalok is, de ki lehetett esni a szórásból egy fél évvel 
korábban megszerzett diploma miatt is. A válogatás azonban – amely 
így nem igazán tekinthető valamiféle generációs seregszemlének – 
mindezek ellenére mégis egy valóban kortárs, friss, a mai képzőmű-
vészet legjellemzőbb irányainak jelentős részét felvillantó tárlattá áll 
össze nagyon sok izgalmas művel és művésszel.

A kiállítás két részből áll, melyek közül az első magát a pályakezdést 
tematizálja: itt a kurátorok kérésére a művészek egy-egy, a pályakez-
désüket leginkább reprezentáló tárgyat állítottak ki. A legtöbben 
olyan, a képzőművészeti praxisukhoz kapcsolható, könnyen érthető 
szimbolikával rendelkező – esetleg azzal a magyarázó szövegben utó-
lag felruházott – tárgyakat választottak, mint a laptop (pályázatos 
mapparendszerről vagy egyetemi tartozásról szóló neptun-üzenet 
printscreenje), egy szőrös rózsaszín bilincs, szobanövény, marokkó 
vagy egy iskolapad, de vannak érdekesebb megoldások is, mint 
Kristóf Gábor az eredetinél enigmatikusabbra lassított, torzított 
Desireless: Voyage, voyage verziója2 (2016).
A fentiekből és a magyarázó szövegekből, csak úgy, mint a kiállítá-
son szereplő „kritikai” besorolást kapott művek egy részéből kiderül, 
ami a szcénát ismerők számára valószínűleg egyébként is tudható: 

1  http://www.modemart.hu/kiallitas/ezek-legszebb-eveink-palyakezdo-
perspektivak/

2  https://soundcloud.com/g-bor-krist-f/voyage-nouveauage

a képzőművészeti világban való helykeresés, egyáltalán a társada-
lom és munka „valódi” világában a képzőművész-lét helyének meg-, 
vagy inkább kitalálása az, ami a legtöbbeknél problémaként merül 
fel, és általában csak rengeteg kompromisszummal és szerencsével 
kivitelezhető. Sokan félelmetesnek, nehéznek, nyomasztóan bizony-
talannak élik meg az életük mostani szakaszát, de szép számmal van-
nak olyanok is, akik a szabadságot, a lehetőségeket emelik ki, mint 
pozitívumot. 
Ugyanitt láthatunk egy videót is, melyen a szervezők diagramokkal 
igyekeztek illusztrálni a pályakezdők reprezentáltságát a hazai intéz-
ményrendszerben. Sajnos a konkrét számokon alapuló, de rengeteg 
alapvető szempontot mellőző, kissé önkényesnek ható adathalmaz-
ból nem igazán lehet semmiféle valós információhoz hozzájutni.
A fiatal kurátorok és pályakezdő alkotók kérdése tehát az, hogy 
hogyan tartható fenn a jelenlegi politikai/gazdasági/társadalmi 
helyzetben a „művészetcsinálás”? A művészek személyes és szub-
jektív válaszaiból és a felületes kérdésekből adódóan azonban itt 
olyan alapvető problémák fel sem merülnek, mint a képzőművészet 
a kulturális életben már régóta marginalizálódó és magába zárkózó 
pozíciója, vagy a művészeti piac kérdése. 
A második, mindenkitől egy-két művet bemutató, a kiállítás témá-
jára célirányosan már nem reflektáló részből azonban az derül ki, 
hogy a képzőművészet oktatási- és intézményrendszerének néha 
vélt, legtöbb esetben azonban valós hibái és hiányosságai, és az 
ebből következő egzisztenciális válságok ellenére mégiscsak lehet-
séges érvényesülni, és jó művészetet létrehozni. A fentiek alapján 
valószínűleg nem is akar többet ez a kiállítás, mint láthatóságot, 
hangsúlyos és reprezentatív intézményi megjelenést biztosítani a 
pályájuk elején járó, a szintén fiatal kurátorok által legjobbnak tar-
tott, sok esetben már egészen sikeres karrierkezdést maguk mögött 
tudó művészeknek.
Valamiféle nagyvonalú rendszerezési kísérlet azonban mégiscsak 
szükséges egy ekkora anyag (több mint harminc művész) bemu-
tatásánál, ami akarva-akaratlanul is a kitapintható irányvonalak 
felismerését és megfogalmazását jelenti. A műveket végül három 
hívószó köré csoportosították: ezek az identitás, az intézménykritika 
és az absztrakció. Bár a fogalmak különféle értelmezési rendszere-
ket jelölnek – szerintem gyakran előnytelen (vagy irreleváns) meg-
közelítési irányokat javasolva az alájuk besorolt alkotásokhoz –, ha 
nagyon vázlatszerűen is, de mégiscsak keretbe foglalják azt az esz-
tétikai, tematikai és a művészi gyakorlatokat jellemző sokszínűséget, 
ami a kiállított műveket jellemzi.

Woodék felvetése különösen baloldali (marxista) hozzáállásuk 
fényében elfogadható, bár nem feltétlenül a hallgatókon és az okta-
tókon kell számon kérni a fenti hiányosságokat, hanem inkább a 
művészetoktatás kontextusában szükséges értelmezni és értékelni 
a Hornsey-ügyet és annak következményeit. A Sloan által felvetett 
kreatív aspektusok kizárólagos szempontként való kezelése szin-
tén nem járható út, hiszen ha csak ezekkel foglalkoznánk, valójában 
nem lépnénk túl az eseménysorozat összművészeti fesztivál jellegén. 
Így mindazok a célkitűzések, amelyeket a foglalás képviselt (füg-
getlenül attól, hogy elérték-e céljukat), valamint az, hogy a diákok 
és a tanárok a „saját kezükbe vették” művészetoktatás átalakítását, 
másodlagos szerepet kapnának az elemzéseknél. Horsney-t olyan 
esettanulmányként érdemes kezelni, amely a 60-as évek (művészeti) 
oktatásának problémáira nemcsak rávilágít, hanem javaslatokkal is 
él annak megváltoztatására. 
Az 1968 májusa és júliusa között történt épületfoglalás végül azzal 
zárult, hogy az egyre bővülő hallgatói követelések listáját kis idő után 
megelégelte a kezdetben kompromisszumképes (vagy annak tűnő) 
adminisztráció és a helyi oktatási szervezetek. Július 4-én megakad-
tak az egyeztetési tárgyalások, az igazgató (július 12-től novemberig) 
bezáratta az iskolát és fegyveres őröket állított a kapuba.47

Mielőtt a Hornsey újra megnyitotta volna kapuit a tüntetésben részt-
vevő diákokat és tanárokat kirúgták, illetve elbocsátották. Így pél-
dául Kim Howellst (aki később munkáspárti képviselő lett, majd a 
Blair-kabinet tagjaként volt aktív politikus) és a Diákönkormányzat 
elnökét Nick Wright-ot, valamint Tom Nairn szociológia tanárt, 
mint az épületfoglalás kezdeményezőit. A demonstrációban részt-
vevő diákoknak újra felvételizniük kellett, azonban csak körülbelül 
a felüknek sikerült a bejutás. 
A Hornsey-események hatására közel harminc iskola kezdett til-
takozási akcióba, és bár azután konszolidálódott a helyzet, és a fel-
ügyeleti szervek voltak előnyben, a foglalás hozzájárult ahhoz, hogy 
parlamenti szinten újragondolják a művészeti oktatás feltételeit.  
A felvételi követelmények mindezek ellenére nem változtak, a 
DipAD-t helyett 1974-ben bevezették a BA fokozatot. 1973-ban 
Hornsey beolvadt a Middlesex Politechnikumba, ami aztán 1992-
ben egyetemi rangot kapott.
Az idei évforduló kapcsán az események (szemtanúk segítségével tör-
ténő) felidézésén és értékelésén túl, talán az egyik legrelevánsabb 
kérdés az, hogy miként olvassuk újra a történteket a jelen (oktatást 
érintő) krízisének ismeretében?48 
Az 1968-as események jellege, a szereplők által elért eredmények 

„értékelése” és az esetleges felelősségek tisztázása a történet-fel-
dolgozás narratívájának szempontjából fontos, bár egyáltalán nem 
egyértelműek a pozíciók. Egy a Brighton School of Art eseményeit 
feldolgozó kutatás más diáktüntetés esetében is érvényes kérdése, 
hogy miről is beszélhetünk valójában az 1968-as nyár eleji esemé-
nyek, az iskola bezárása kapcsán: egyfajta általános nyugtalanság 
fordult át tömegmegmozdulásba, vagy pár hangos diák és tanár kez-
deményezéséről van inkább szó, akiket aztán követtek a többiek? 

„Határozott elképzelésekhez köthető-e mindaz, ami történt, és való-
ban az volt az igény, hogy a főiskolai változtatások egy működőképes 
oktatási rendszer létrejöttét támogassák?”49 Beszélhetünk-e forrada-
lomról egyáltalán a Hornsey, vagy a többi művészeti iskolában tör-
téntekkel kapcsolatban? 

47  Caroline Hoefferle: British Student Activism in the Long Sixties, Routledge, 
New York and London, 2013

48  1968 and it legacies, ld. https://1968.kcl.ac.uk/# (utolsó hozzáférés: 2018. 
november 13.)

49  1968: The Student Revolution, Chapter text, Philippa Lyon, ld. http://arts.
brighton.ac.uk/arts/alumni-and-associates/the-history-of-arts-education-in-
brighton/1968-the-student-revolution, (utolsó hozzáférés: 2018. november 13.)

Kocsi Olga
Szekrény a házikóból, 2012
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Az intézménykritika feliratú terekben találunk olyan, a képzőmű-
vészek mai helyzetét és lehetőségeit vizsgáló önreflektív műveket, 
mint Pólya Zsombor darabokban – és így egy-egy vevő számára 
olcsón – megvehető Képkimérés című festménye (2017), Kocsi Olga 
saját magáról összeállított Taschen monográfiája (Sicut Lepores, 2013) 
vagy Pálinkás Bence György Kultúrmunkás (2013), és Kulturális köz-
munkás (2014) feliratú/című, kézzel festett Munkás-cigaretta dobozai. 
Kisebb számban, de előfordulnak társadalmi vagy konkrét politi-
kai kérdésekkel foglalkozó alkotások is, mint Hordós Boldizsár 
Fantasi névre keresztelt – a stratégiai-fantasy társasjátékok mintá-
jára megalkotott – közéleti kártyajátéka (2016), vagy az online sze-
repjátékok képernyőképét imitáló, a közelmúlt kulturális hatalmi 
harcait kissé naívan kinevető, de gyönyörű, aprólékos Ellenzéki szo-
rongások (2014) címet viselő grafikája György Péterrel, levizelt Fekete 
Györggyel, tüntetések kellékeivel.
Az identitás címke alá besorolt művek már sokkal szerteágazóbb 
képet mutatnak. Markánsan jelenik meg az utóbbi időszak kortárs 
művészetének egyik jelentős irányvonala, amely az emlékezetet, a 
személyes narratívákat és az identitást állítja a középpontba: többen 
foglalkoznak például a családi emlékezet, a családi hagyaték szemé-
lyes feldolgozásával. Kocsi Olga Szekrény a házikóból (2012) című ins-
tallációja egy gyóntatófülkéhez hasonló biedermeier szekrénybe 
berendezett oltárszerű gyűjtemény a szakrális motívumokat hasz-
náló művész Holy Olga nevű ironikus alteregójáról készült giccs-
tárgyakból, illetve valódi, a szülői házhoz köthető emléktárgyakból.  
A két szélső fülkében pedig egy videó futott, amelyben a művész 
édesanyja beszél a család és a házuk történetéről.
Schuller Judit Flóra Memory Theatre című az emlékekkel fog-
lalkozó, az archiválás, a megőrzés vagy éppen felejtés tevékenysé-
gét reflektíven tematizáló projektjéből három tárgyat láthatunk: 
Mothers 1-2 (2017), Notebooks (2018), A z erdők királya (2013-2018). 
Koller Margit munkája (Helytelen g yakorlatok, 2018) szintén a 
családi hagyaték feldolgozásán alapul: a dédnagymama felolvasott 
leveleiből, szimbolikus jelenetekből forgatott érzékeny, szép videót 
a második világháború következményeként megsemmisült családi 
kúria helyén. Szintén a legszebb munkák között lehet megemlíteni 
Mihályi Barbara és Neogrády-Kiss Barnabás fotósorozatait, ame-
lyek az identitást nem valamely családi vagy más tágabb kontextus-
ban tematizálják, hanem egy még személyesebb, még énközpontúbb 
történeten keresztül. Mihályi már sok kiállítóteret bejárt sorozata 
súlyos betegségét dolgozza fel (Láthatatlan betegségem, 2017). Lírai 
fényképeken keresztül, ritkán tapasztalható őszinteséggel mesél 

erről, illetve az önportrék és a rajzolás terápiaként való alkalmazá-
sáról. Neogrády-Kiss Barnabás Megint a fejemben nézelődnek című 
munkája 2012-2016 között készült, saját életének és érzelemvilágának 
képi megfogalmazása.
Kifejezetten feminista téma egyetlen műben, Molnár Judit Lilla 
Láthatatlan munka (2018) című projektjében jelenik meg. A házi-
munka mint kimondottan női, megf izetetlen kötelesség fogal-
mazódik meg: takarításhoz kapcsolódó használati tárg yakra, 
gumikesztyűkre, mosogatószivacsra hímez aprólékos, „nőiesnek” 
tartott mintákat és rövid mondatokat.
Leitner Levente és Sallay Dániel Urtár Nexus (2018) című 
disztópiája egy tisztán poliuretánból készült monumentális installá-
ció: az Adzsantai buddhista barlangtemplomok mérgező műanyagba 
és az ökológiai katasztrófát előrevetítő rossz előérzetbe, negatív szak-
ralitásba fordított inverze. Ebbe a blokkba került Szabó Menyhért az 
idei Best of diploma kiállításon3 is szereplő Who you are (2018) című egy 
méter magas klasszicizáló, heroikus emlékműveket idéző női port-
részobra, illetve az erről készült gumiforma, ami installálva össze- 
zuhan, elveszíti alakját és így az idealizált nőkép dekonstrukcióját, 
a forma és struktúra viszonylagosságának problémáját és a szobor-
döntések asszociációs mezejét is működésbe hozza.
Az utóbbi évek főként Fenyvesi Áron kurátor által előtérbe állított4 
témája a fiatalok körében egyre erőteljesebben megjelenő, bár pon-
tosan nem definiált „absztrakció” kérdésköre. Ebben a csoportban 
olyan műveket találunk, mint Kútvölgyi-Szabó Áron Phantom 
Patterns 1-3. (2017) című alkotása. Az eredetileg szobrász végzettségű 
művész évek óta foglalkozik a hálózat- és kognitív tudományok kér-
déseivel, a percepció szubjektivitásával és befolyásolhatóságával: e 
témákat illusztrálja, fogalmazza meg leginkább geometrikus formák-
ból álló absztrakt képeivel. Kristóf Gábor már sok helyen bemuta-
tott Heidi absztraktjai című konceptuális sorozatából itt is láthatunk 
kettőt (Linco Pink /Heat I./, 2017; Jordan /Heat II./, 2017): Heidelberg 
márkájú ofszet nyomdagépek elhasznált nyomódúcait sajátítja és 
állítja ki absztrakt képekként. Ugyanebben a teremben szerepelt 
néhány, a megérdemelten egyre több helyen kiállító Makai Mira 
Claws and leaves fantázianevű, belső szerveket vagy a tengerek élő-
világát idéző organikus absztrakt kerámiái közül (XI., XIV., 2018), míg 
Kárándi Mónika poszt-internet esztétika, romantika, egzotizmus 
fogalmakkal körülírható Lagúna (2017) című, kifejezetten figurális 
festménye és hozzá kapcsolt installációja (Private Lagoon, 2018) a két 
forma kapcsolatát vizsgálta. 
A kiállításon festményekkel szereplők közül érdemes még kiemelni 
Radvánszki Leventét, akinek a digitális vizualitást analóg eszközök-
kel újraalkotó Bio 004 és Orth-7 (2018) című reliefszerű képei foglalkoz-
nak még kritikusan a festmény médiumával, és képviselik a virtualitás 
világuralma által előhívott új, a kézzel fogható anyagiság felé forduló 
felfokozott érzékenységet. A kiállított festők közül Ezer Ákos tud-
hatja magam mögött a legsikeresebb pályakezdést, sok kiállítással 
és díjjal, senkivel össze nem téveszthető, koherens vizuális stílussal.
A kiállítás egyik nagy érdeme, hogy kifejezetten sok fotográfia szakot 
végzett művészt is szerepeltet. Zellei Boglárka kortárs keresztény 
gyülekezetek bemerítési szertartásainak egyszerre szakrális és gics-
csesen profán helyszíneit (Furnushing the Sacred, 2017), Tímár Sára 
Erzsébet pedig a művelődési központok rendszerváltás óta gyakor-
latilag magára hagyott intézménytípusának a kortárs igényeket és 
a szocializmusból továbbélő hagyományait sokszor abszurd módon 

3  BEST OF DIPLOMA 2018 - kiállítás a végzős hallgatók diplomamunkáiból.  
MKE – Barcsay Terem, Budapest, 2018. július 3–27., ld. http://www.mke.hu/
node/38292

4  Leghangsúlyosabban a Trafó Galériában (Budapest) megrendezett 
Interferencia (2016. december 17 - 2017. január.29., ld. http://trafo.hu/hu-HU/
interference), illetve a grazi Künstlerhausban Sandro Droschl-lel közösen 
kurált Abstract Hungary című kiállításokon (2017. június 24 – szeptember 7.;  
ld. https://www.km-k.at/en/exhibition/abstract-hungary/text/).

elegyítő épületeit (Kultúrház 1-6., 2015–2017) dokumentálja képein. 
Vékony Dorottya Farkas Júliával közös sorozatán (Oltár 1-6., 2014) a 
hétköznapi élet helyeit és tárgyait rendezi át ironikus emlékművekké. 
Bíró Dávid a virtualitás és realitás egyre inkább érzékelhető megkü-
lönböztethetetlenségét tematizálja Front End (2018) című szériájában, 
a mediális kísérletekkel, konceptuális fotóval foglalkozó Dobokay 
Máté pedig, aki az egyik legfelkapottabb fiatal fotós manapság, a 
festészet és a fotográfia közös pontjait vizsgáló Hommage à Simon 
Hantai (2017) című kemogramjával szerepel. Itt mindenképpen érde-
mes megjegyezni, hogy a MODEM ez alkalomból először kiosztott, 
pályakezdőknek alapított díját is két fotós, Dobokay Máté és Shuller 
Judit Flóra kapta.

A műveket végignézve homályosan, de mégis érzékelhető néhány 
megfoghatóbb jellegzetesség. Azt azonban nehéz megmondani, 
hogy mindez a célirányos kurátori koncepció nélkül válogatott anyag 
esetében vajon csupán a személyes preferenciákon alapuló ad hoc 
választásokból fakadó véletlen, vagy mégis lehetséges-e ezek alap-
ján az „egyetemet az elmúlt öt évben befejezettek” – vagyis a főleg 
még húszas éveikben járók – művészetéről valamiféle képet kiala-
kítani. Az egyik ilyen „jellegzetesség”, hogy feltűnő a performatív, 
vagy az utóbbi években kifejezetten divatos kutatáson alapuló 
pszeudotudományos projektek, vagyis a nem kimondottan tárgyal-
kotó műfajok hiánya. Vajon tényleg jellemző-e valamifajta vissza-
fordulás a kézzelfogható (eladható?) produktumok irányába, vagy 
csupán az egyetemen töltött időszak hatása mindez: egy a nagyobb 
közönség felé kommunikáló intézménynél még mindig inkább 
műtárgyközpontú kiállítást illik összeállítani? Míg a médiumokkal 
való kísérletezés – például a Derkovits-ösztöndíj pályázati kiállítá-
saihoz képest – nem jelenik meg karakteresen a válogatott anyagban, 
addig egy másik, a legtöbb e korosztályt szerepeltető kiállításon fel-
tűnő tendencia igen: mintha az okosan előadott, pontosan megfogal-
mazható koncepció, sokszor akár a képi megjelenítés (esztétikai vagy 
tárgyi) minőségének rovására is, elsődleges fontosságú lenne. Kevés 
kivételtől eltekintve a valóságot, az aktuálist, a konkrétat feldolgozó 
munkák vannak túlsúlyban, amelyek azonban nem vélemények vagy 
ítéletek, sokkal inkább személyes tapasztalatok elbeszélései vagy 
vizsgálatai. 
A kiállított anyag minden szempontból rendkívül változatos, a kurá-
torok jó érzékkel választották ki a művészeket és a műveket, de a 
három választott hívószó csak a rend látszatát képes megteremteni 
ebben a jó értelemben vett sokféleségben.

Schuller Judit Flóra
Mothers 1-2, 2017

Dobokay Máté
TAIE, 2018, analóg fotó, giclée nyomat  
dibond lemezre kasírozva, 120×150 cm






