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Adott a művészettörténet különféle szegletéből ki-

emelt húsz meztelen női test, ismertek és kevésbé ismer-

tek; olyanok, akik a kánonban előkelő helyet foglalnak 

el, és akik kevésbé. Whandal nem a magasművészet el-

várásai szerint válogat, hanem az a szándék vezérli, hogy 

egy személyes, spirituális kapcsolatot hozzon létre az ala-

nyokkal, a képek szerzői által kiválasztott modellekkel. 

Ők pedig általában nem a klasszikus mércékkel mért 

eszményi nőiséget képviselik, több esetben is eltérve 

attól a sztereotípiától, ami alatt a női szépség fogalma 

évszázadokon át kialakult. Gustav Klimt, Roy Lichten-

stein és Fernando Botero nem ugyanazt a poétikát sta-

tuálja, a különbség jelentős közöttük. A Willendorfi 

Vénusz és Egon Schiele között világok vannak, ám mégis 

tudjuk, hogy valahol ugyanazok, ugyanazt a női ősprin-

cípiumot demonstrálják: az erotikát, a szexualitást és 

a termékenységet. 

Mi sem lett volna egyértelműbb annál, ha Whandal 

a történeti avantgárd szervezeti mintáiból sarjadt je-

lenkori szubkultúra nyelvi fortélyainak a szellemében 

NUDE RE-CON-TOUR
Syporca Whandal kiállítása

2018. július 26. – augusztus 10.

Amióta Syporca Whandal felbukkant a „hiteles forrású 

földalatti” művészet tudatosan választott legalsó rétegé-

ből, és kilépett az underground köztes felszínére – amely 

még őrzi törzsökös hagyományait, azonban igényt tart 

arra is, hogy érintkezzen a nyilvános művészettel –, sok 

minden történt vele, ugyanakkor semmi sem. Nem tett 

ugyanis önmaga személyiségére és hitvallására nézve 

semmilyen komoly engedményt annak érdekében, hogy 

a neve bekerüljön a művészeti közgondolkodásba. Hű 

maradt eredeti poétikai elkötelezettségéhez, ám gondol-

kodását folyamatosan tágította a szépművészet történeti 

korpusza felé. Ráébredt arra a felismerésre, hogy végtére 

is minden tudás egy tőről fakad, a többit pedig azok a tár-

sadalmi-szociális körülmények határozzák meg, melyek-

ben az egyén formálódik, önmagát keresve. Ezt a fajta 

kettősséget jelen kiállításon is megfigyelhetjük. 
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kölcsön veszi az egyetemes művészettörténet húsz leg-

ismertebb aktképét, és a számára cseppet sem idegen 

dekonstrukciós módszerekkel megpróbálja őket de misz-

tifikálni, ezzel téve pontot az alkotói folyamatra. Úgy 

gondolta, számára nem ez az igazi út, az akt problemati-

káját nem ily nemes egyszerűséggel kell megközelíteni, 

mivel a felvetés sokkal összetettebb. A dekonstruálás, 

a megfosztás gesztusát követően a konstruálás, az épít-

kezés úgyszintén dialektikus módszeréhez nyúlt, s az 

eredeti művek vonatkozásában kizárólag a körvonalakra 

hagyatkozva, a saját standard stilisztikai eszközeivel 

betelepítette őket. A testkontúrok kirajzolásánál indigós 

másolási módszerhez folyamodott, ezáltal fejezve ki 

tiszteletét a magyar avantgárd Erdély Miklós által vezé-

relt csoportosulása iránt. Nyert tehát egy-egy papíralapú 

üres formát, melyet a kifestőkönyvek technikáját kö-

vetve, és a történeti avantgárd, a szubkultúra forrás-

vidékéről származó polifon nyelvi eszközökkel kellett 

tartalmassá tenni, melyeket pályafutásának kezdete 

óta sajátjának vall.

Galériánk 2017-es katalógusában jegyeztem meg, 

hogy Whandal univerzális nyelve mindenhol felismer-

hető, értelmezhető. Húsz szerző ugyanannyi aktképét 

tekinthetjük meg, illetve azok hűlt nyomát. Mindegyik 

újragondolt akt egy-egy Syporca Whandal, akiben 

ugyan akkor benne van mindegyik eredeti modell: a holt 

helyett az élő nő.

SZOM BATH Y BÁL IN T

sen annak kísérleti fázisaiban a „spontánul létrejövő”, 

a „véletlenül alakuló” formai megjelenések rendkívül 

izgalmas lehetőségekben bővelkedő perspektívákat 

nyitnak, amelyek a későbbiekben különböző műfor-

mák megjelenéséhez vagy akár egész művészeti kor-

szakok megújításához vezetnek. Az egyéni stílusje-

gyek kialakulásában is fontos szerepe van a véletlennek. 

Ismerünk olyan alkotókat (például Jackson Pollock), akik 

a véletlent tudatosan és eredményesen építették be al-

kotómódszerükbe, így hozták létre a csak rájuk jellemző, 

határozott karakterű életművüket.

Mindezek fényében tehát a véletlennek érdemes ki-

emelt figyelmet szentelni a művészi tevékenységben, 

ezért mi most egy ilyen közös odafigyelésre invitáltuk 

a művésztelep meghívottait.

A VÉLETLEN
Nagykáta–Erdőszőlő 

nemzetközi művésztelep

2018. augusztus 16. – szeptember 7.

Tapasztalataink szerint a véletlennek igencsak komoly 

szerepe van anyagi világunk hétköznapi történéseinek 

alakulásában, mi több, alkalmanként az egészen bo-

nyolult társadalmi események irányát és végkifejletét is 

képes befolyásolni. Érvényes ez a megállapítás a külön-

böző platformokon zajló emberi tevékenységek folyama-

taira is. Számtalan példa igazolja, hogy a tudományos 

munka eredményeinek pozitív alakulásában a főszerep 

esetenként a véletlennek jutott. A képzőművészet sem 

kivétel ez alól. Az alkotómunka folyamatában, különö-
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