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A mûvészeti kánonok és az aktuális fõ csapásvonalak komolyan megkeserítik egy-egy mû
értelmezését, egy-egy alkotó mûvészetének befogadását, annak jelentõségéhez mért érté-
kelését. Fõképpen azok esetében, akik nem besorolhatók, akik az elvárttól eltérõ, kételyeket
ébresztõ, a problémákat más szemszögbõl megközelítõ mûveket produkálnak. Meglepõ és
zavaró, de egyben értékes és tiszteletre méltó magatartás ez olyan évtizedben, amikor a mû-
vészet megszabadult korábbi ideológiai és politikai korlátaitól, amikor a mûvészek többsége
a biztos befutónak vélt utat választja. Ez a bizonytalanság és mûvészeti másság érvényes Var-
ga Emõke (1965) esetében is, aki több mint másfél évtizede rendszeres szereplõje a szlová-
kiai képzõmûvészeti életnek, 1997-tõl pedig a pozsonyi Képzõmûvészeti Fõiskola oktatója.
Érzéki konceptualista pozíciót vállalt fel azokban az 1990-es években, amikor egy nõ mû-
vésztõl elsõsorban posztfeminizmust vártak el. Varga Emõke ekkor meglepõ, olykor rendha-
gyó, lágy és érzékeny, efemer anyagokból készítette mûveit, hagyományos zsánereket ér-
telmezett újra, hogy a kétdimenziós kép struktúráját megbontva képtárgyakat – síkreliefeket
– teremtsen. A textilbõl, áttetszõ fóliából rétegzett portrék, naplószerû emlékfoszlányok
meghozták az elismerést, elnyerte az év fiatal szlovákiai képzõmûvésze TONAL díjat (1999).
A képsík és tér kapcsolata az új évezredben is fontos témája maradt mûveinek. Az ezredfor-
duló évei meghatározók mûvészete szempontjából, ekkor dolgozik több mûvészeti problé-
mán és zsánerben párhuzamosan, ekkor közelít az objekthez, majd az installációhoz. A Fej-
fedõk (2000/2001) használati tárgyakból, ruhákból váltak más funkciót betöltõ kiegészítõ
objektekké, a Váróteremben (2000) már installációs elrendezésben tette közszemlére a nõi
lélektan virág-neglizsé olvasatát. Ugyanebbe a gondolatsorba helyezhetõ egyik leglátványo-
sabb és legtöbbet reprodukált installációja a Medúza (2000), bár ennek lámpaformába ren-
dezett különbözõ méretû melltartói könnyen a feminista kritika felé vezethetnék a befoga-
dót, ám a hozzá szorosan kötõdõ, performitást is érvényesítõ Szépítkezés (2000) fotósoro-
zat egy tágabb, konceptes háttérre figyelmeztet. A „lámpás” installáció mérföldkõ volt az
eddigi életmû szempontjából, a kiállítótér kék akváriumra emlékeztetõ kifestése (Kassa, Löf-
fler Múzeum) már elõjele volt annak az in situ installációsornak, amely ez után következett.
A Csallóköz (2000) egy fõvárosi ingatlan kietlen szobájában idézte meg a termékenységet
szimbolizáló földrajzi egységet, ám egyben a térátalakításban rejlõ további lehetõségek is tu-
datosultak. Három évvel késõbb a létezõ tér fizikai átalakításával, kiegészítésével, részbeni
áthelyezésével sokkal határozottabb intervenciót valósított meg a RE : LOCATION kiállítás-
sorozat keretében Linzben és Nagyszombatban (Schöner Wohnen. Bauen+Renovieren). A
koncept következetes megvalósításán túl az esztétikum és a humor sem másodrangú Varga
Emõke munkáiban. Az elõbbit az O. K. Centrum für Gegenwartkunst falain és padlóján kivi-
telezett durva beavatkozások dekoratív és fotogén végeredménye is bizonyítja. De érvényes
ez a síkreliefekre, a fotóprintekre is, s ugyanúgy a nõi és férfi ruhákkal felöltöztetett, nemi
meghatározásban részesült asztalok és székek esetében is (Társaság, 2001). A humor a szel-
lemi és fizikai munkát idézõ objektekben és installációkban válik meghatározóvá, Az agya-
mon ülsz! (2001) bútor-objekt a mûvészettõl elfáradt tárlatlátogatók pihenõhelye, a Fájront
(2007) falban hagyott falfúrójával, és a Mindjárt jövök! habarcsba száradt lapátjával akár ré-
giónk munkamoráljának emlékmûvei is lehetnének.
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