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Újrahasznosított m�vészet
Elekes Károly különös festészete

2013 �szén az ezredfordulót követ� években nem az els�, nem is a második, 

hanem a negyedik Elekes Károly-kiállítást rendezte meg a budapesti Memoart 

Galéria. Az 1951-ben Székelykeresztúron született m�vész, aki a 1960-as 

évek végén a marosvásárhelyi Zene és Képz�m�vészeti Líceumban, majd az 

1970-es évek elején a kolozsvári Ion Andreescu Képz�m�vészeti F�iskolán 

végezte tanulmányait – bukaresti és marosvásárhelyi alkotóperiódusokat köve-

t�en –, 1984 óta Magyarországon, Budapesten él és alkot.

Elekes Károly sokoldalú m�vészeti munkásságát az els�, 1971-ben meg-

rendezett marosvásárhelyi önálló kiállítása óta szinte folyamatosan nyomon 

követhetjük: évente-kétévente újabb és újabb, m�fajilag és technikailag is 

változatos m�együttesekkel lép a közönség elé. A kolozsvári f�iskolai stúdiu-

mok alatt, majd a pályakezdés esztendeiben f�ként expresszív hangvétel� réz-

karc- és litográfi a-sorozatokat, kés�bb gesztusszer� egyedi rajzokat készített. 

Grafi kai alkotótevékenysége mellett ebben az id�szakban az Atelier 35 csoport 

tagjaként részt vett a társaság misztikus indíttatású konceptuális akcióban is, 

majd ez a tevékenysége er�södött fel a MAMÜ, a Marosvásárhelyi M�hely tevé-

kenységével szorosan összekapcsolódó alkotóperiódusában, amikor a termé-

szeti környezetben olyan, általa tájkoncepteknek nevezett munkákat készített, 

amelyek a land art és a koncept art között sajátos átmenetet képz� alkotások. 

Ezekben az években az akciók, a performanszok, happeningek mellett folya-

matosan festett és rajzolt is: e m�vei elvonatkoztatott, nonfi guratív gesztusok-

ként rögzültek. Magyarországra való áttelepülése után environmentekkel és 

installációkkal, objektekkel és tárgykollázsokkal, az anyagi valóság elemeib�l 

építkez�, érzéki sugárzású, fi guratív és nonfi guratív motívumokat egyesít� 

alkotásokkal lépett fel. Az 1990-es évekt�l a Pantenon csoporttal – Krizbai Sán-

dorral és Nagy Árpád Pikával – közösen, majd az önállóan készített installá ciók-

ban mindennapi tárgyakat emelt be térszervez� munkáiba. Kompozícióinak 

lényeges eleme ekkoriban a sorozatszer� motívumismétlés, illetve a lámpák 

felhasználása, a megvilágítás effektusainak kiaknázása volt.

2003. január 18-án éjjel azonban ez a hallatlan gazdag, progresszív szelle-

m�, a képalkotás és a tárgyformálás, a térberendezés, a m�vészi önkifejezés 

új és új lehet�ségeit keres�, újabb és újabb irányokba forduló m�vészi mun-

kásság váratlan, immár több mint egy évtizedes alkotótevékenységre kiható 

fordulatot vett. Elekes Károly hazafelé tartva az egyik szeméttároló mellett egy 

pusztai tájat ábrázoló olajfestményt talált. A „m�vet” – amely szorgos amat�r 

igyekezettel kivitelezett, szokványos tájkompozíció volt – hazavitte, gondosan 

restaurálta, sérüléseit kijavította és átfestette, majd néhány motívummal ki-

egészítve kész, autonóm, új m�vé alakította. A  m�vész egy beszélgetésben 

vallotta meg: rádöbbent, hogy a múzeumok, a gy�jtemények megteltek ere-

detinek min�sített m�alkotásokkal, és az újabb és újabb m�vek megalkotá-

sával kár lenne fokozni ezt a válsághelyzetet, ezért úgy döntött, hogy kilép a 
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kép-túltermelési válság el�idéz�inek köréb�l, az egyre aggasztóbb mennyiségi 

tényez�k gyarapítóinak sorából, s  inkább a korábban megszületett alkotások 

újrahasznosításával kezd foglalatoskodni. 2003. január 18. óta Elekes Károly új 

képet már nem festett és nem fest, ám a m�vészi szempontból értéktelennek 

min�síthet�, tucattermékként kallódó-felbukkanó munkák gy�jtése, restaurá-

lása és átfestése terén rendkívül hathatós tevékenységet fejtett ki: ezt igazolja 

a Tunning f�címmel rendezett kiállítások sorozata, amely napjainkban már a 

tizedik állomásához érkezett el. (A Memoart Galériában rendezett tárlattal egy 

id�ben a f�városi Liget Galériában is e sorozat m�vei voltak megtekinthet�k.) 

A feljavított, tunningolt képek 2006-os bemutatása kapcsán, a budapesti (haj-

dani) Dorottya Galériában rendezett kiállítás katalógusában állapította meg 

Sturcz János m�vészettörténész: „Elekes nem magasm�vészeti csemegéket 

sajátít ki, könnyed és élvezetes intellektuális párbeszédet folytatva velük. Ama-

t�rök, dilettánsok, naiv és vasárnapi fest�k, giccs�rök legtöbbször rettenetes 

állapotban lév�, lekoszlott alkotásait javítja fel ’testileg-lelkileg’, meglehet�sen 

fáradságos, hosszadalmas fest�i és grafi kai munkával. Mindez szociális érzé-

kenységr�l árulkodik, s m�veit sokkal inkább köti a társadalmi célú projekt-

m�vészethez, mint a m�vészet önkörén belül mozgó kisajátításhoz. Annál is 

inkább, mivel alkotói eljárásában játékos kritikával feje tetejére állítja a hagyo-

mányos fogyasztói modellt, s m�vészként nem elad, hanem vásárol. Méghozzá 

a legalpáribb helyeken, piacokon, nagyrészt szegényekt�l, ilyen módon – saját 

pénzéb�l – támogatva �ket.”

A  Pannónia utcai Memoart-lakásgalériába lép� látogatót közép- és kis-

méret�, olajjal vászonra és kartonra festett huszonegy kompozíció fogadta: 

portrék, szentképek, zsáner- és tájkompozíciók. Hagyományos, esetenként 

technikai hiányosságokat és megoldatlanságokat tükröztet�, konvencionális, 

f�ként XX.  századi m�kedvel� fest�k alkotásai. (Ahol felfedezhet� a szignó, 

ahol felfedhet� a szerz� kiléte, ott minden esetben szerepel a név a képcédu-

lán, illetve a nyilvántartásokban, míg szerz�i névtelenség esetén az önmagát 

mindig csupán restaurátorként feltüntet� Elekes Károly fi ktív m�vésznevet sze-

repeltet alkotóként.) Az utólagos fest�i-grafi kai Elekes-beavatkozás esetenként 

nehezen felfedezhet�, rejtett, míg máskor nyilvánvaló, szembet�n�, formailag 

disszonáns. Egyes m�veken az eredeti alkotás logikus kiegészítéseként alkal-

mazott együtthangzó beavatkozás, a  harmonikus összhang megteremtése a 

m�vész els�dleges célja, míg más kompozíciókon az elidegenít� gesztusként 

megjelen�, stilisztikailag az alapm�t�l elszakadó, ellenpontot alkotó nyomha-

gyás szándéka vezérli. A  kompozícióban, a  képfelületen így megjelenhetnek 

fi gurák, furcsa vagy nagyon is hétköznapi tárgyak és objektumok – létra, híd, 

kereszt, hajó, templom, út –, geometrikus vonalrendszerek, az eredeti képele-

mek megkett�zései vagy sokszorozásai, ismétl�d� motívumokból – például fel-

h�k, koporsók – felf�z�d� mintázat-sz�nyegek, rejtélyes, a valóságelemekkel 

nehezen azonosítható foltok, alakzatok, feliratok, kalligrafi kus elemek, amelyek 

az eredeti ábrázoláshoz kapcsolódva, kiegészítés vagy ellenpont gyanánt értel-

mezhet�k mind a formai rendszerben, mind jelentés-síkokon. Elekes Károly 

beavatkozásai, fest�i-grafi kai kép-továbbgondolásai és -továbbépítései révén 

a múlt és a jelen m�vészete kapcsolódik észrevétlenül össze, m�vészi ideák, 

eszmények jelennek meg egymás mellett vagy egymással ütköztetve, reális, 
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m�vészinek szánt képi megjelenítések telít�dnek transzcendens tartalmakkal, 

míg a szakrális jelleg profánná szelídül, egyszóval: a nagyon is biztosnak vélt 

jelentések és jelentéskörök ingoványos tereppé válnak, nemegyszer ellentett-

jeikbe fordulnak.

A  fest�i magatartás, a  különös alkotómódszer értelmezéséhez legcélsze-

r�bb, ha ismét Sturcz János megállapításaihoz fordulunk: „Elekes kiválóan 

ismerte fel, hogy a giccsek, a naiv és dilettáns munkák nem csak a m�vészet-

történet legkülönböz�bb korszakaiból származó toposzokat �rizték meg. Még 

ha részben devalválódott, deformálódott és töredékes módon is, de közhelyeik 

mélyén az emberi kollektív tudattalanból származó archetípusokat hordoznak. 

Saját tudatalattijára hallgatva, ezekb�l a lenézett alkotásokból tárja fel azokat 

a szimbolikus képzeteket, amelyek mára jórészt elvesztek a konzumtársada-

lomban él� ember számára. (…) Az együttm�ködés három éve alatt kialakult 

’saját’, rendkívül aprólékos, precíz m�gonddal megfestett, s a felhasznált, kis-

méret� festményekhez jól alkalmazkodó, fl exibilis stílusa is, amely a középkori 

miniatúrákéhoz áll legközelebb.” Az e sorok feljegyzése óta eltelt újabb hét 

esztend�ben Elekes Károly töretlenül folytatta újabb és újabb távlatokat nyitó 

újkori (környezetkímél�) miniatúrafest� munkásságát.

Wehner Tibor


