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Természetesen jelen van a művész verziója is. Pél-

dául Sarah Bechter a szabadidő és a munka közötti 

egyensúly fontosságáról gondolkodik, amely manapság 

egyre frusztrálóbb kérdés. A mai nap egy másik ismét-

lődő kérdése a természet és a modern élet közötti kap-

csolat, amelyet Csizik Balázs nagyon óvatosan kérdő-

jelez meg kompozícióiban. Szabó Kristóf festményein 

az antik stílus a digitalizált világ esztétikájára rímel, 

szembesítve a mindennapi élet felgyorsulásával és a di-

gitalizáció problémájával. Nichlas Schöler festményeit 

szemlélve pedig egyetemes kérdésekkel foglalkozunk, 

mielőtt úgy döntenénk, hogy megtesszük a lehetetlent.

KÓKA I ZSUZSA N NA

de van hogy egészen közel, egy ágyon vagy kényelmes 

kanapén ülve szemlélődünk. Megfigyeljük a minket kö-

rülvevő épített világot. Érezzük a gondos építész munká-

ját, már-már elképzeljük őt tervező asztala fölé hajolva, 

de elképzeljük azokat is, akik a teret használják. A ké-

peken nincs ott minden, és nincs ott mindenki, illetve 

nem látjuk őket, és ettől a hiánytól a megfigyelés még 

érdekesebb. Elképzeljük, ahogy egy kedves hölgy a napi 

nyolc, de inkább kilenc órás munka után fáradtan cipeli 

a bevásárlást; ahogy egy fiatal lány a sikeres vizsga után 

mártózik egyet a medencében, vagy ahogy szerelmi bá-

natában csak a függönyt bámulja. Mi is megtaláljuk 

benne magunkat, azt a nézőpontot, amiből a saját tör-

ténetünket költhetjük.

mányozására kínál kiváló alkalmat. A „Mi lett volna, 

ha?” kérdés épp úgy helytálló lehet a festmények, fotók 

és installációk előtt állva mint a „Mi lenne, ha?”.

A teremben körülnézve erős sejtés lehet bennünk, 

kik is a magyar művészek. A szocialista épületek erős 

atmoszférájának hatása mindkét művész képén tetten 

érhető. Nehezebb dolgunk van, ha a Hamburg közeli 

vagy az alpesi hegyekből származó művészek alkotá-

sait nézzük. A művekben megjelenő érzéseket viszont, 

helytől és időtől elrugaszkodva megtapasztalhatjuk.

A megfigyelő pozíciójába helyezkedve hol madár-

távlatból, hol egy erkélyről vagy ablakból tekintünk szét, 

SPOT
Sarah Bechter, Csizik Balázs, 

Niklas Schöler és Szabó Kristóf kiállítása

június 30. – augusztus 9.

A kiállítás annak a figyelemreméltó kezdeményezésnek 

az első állomása, amit Antal István képzőművész, a ki-

állítás kurátora indított el. Sokakkal hasonlóan ő sem 

születési helyén, hanem másik városban, városokban 

építi művészeti kapcsolatait és karrierjét. A bécsi és bu-

dapesti művészeket bemutató kiállítássorozat a párhu-

zamok és a különbözőségek megfigyelésére és tanul-
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