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A Fővárosi Önkormányzat fenntartásával működő Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti
Galéria állandó és időszaki kiállítások, képző- és iparművészeti tárlatok, szakmai beszélgetések és különböző művészetpedagógiai foglalkozások szervezésével járul hozzá a 3 és 23 év
közötti fiatalok tehetséggondozásához és művészeti neveléséhez.
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Dobozterek, magán(y)gyűjtemények
A tárlat átfogó képet kíván adni a kortárs magyar dobozművészet különféle irányzatairól,
idősebb és fiatalabb művészek dobozmunkán keresztül. A kéttagú cím a kiállítási anyag két
fókuszú megértéséhez ad segítséget. Először magát a Dobozteret érdemes definiálni, utána
pedig a hozzákapcsolódó Gyűjteményre kerül a hangsúly.
A doboztér egy mindent befogadó forma, építhető bele grafika, festmény, tárgy vagy videó
is, és általában egyik oldaláról szemlélhető belső tér képzetét kelti. A dobozok alapvető
tulajdonsága, hogy kihasítanak egy szeletet a térből, ezzel kiemelik azt, ami bennük van és
kizárják a külvilágot.
Barabás Zsófi dobozai klasszikus, egy oldalon nyitott művek, tulajdonképpen az alkotó
festményeit láthatjuk kivetülni három dimenzióban: élénk színeivel, absztrakt-organikus
formáival, finom vonalaival. Ujházi Péter az idősebb generációhoz tartozó, egyik legjelentősebb
kortárs magyar dobozművész. Munkái klasszikus felépítésű egynézetű dobozterek szürreális,
mesebeli hangulattal és változatos (természetbeli és ember által készített) anyaghasználattal.
Horváth Lóczi Judit Raj című munkájánál fontos kérdés a kint és bent ellentéte: a doboz terét
a szétfeszítő nagy hal alakja és a doboz és egyben a saját testében lévő kisebb halak határozzák meg.
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Nagy Benjámin számára meghatározó doboz terének külalakja: az áttört csipkeként megjelenő
geometrikus mintázat, a nyitottság-zártság kérdésével játszik. Novák Zoli Csodakép munkája
konceptuális oldalról közelíti meg doboztér kérdését: a fehér alapon fehér festmény plexidobozba állítása a dobozművészet egyik határvonalát jelentheti, mivel dobozon átvilágító fény
sejtelmességet, transzcendenciát kölcsönöz a műnek. Pap Rami üveg akváriumai, átlátszó
dobozként mutatják meg teljes egészében a tér tartalmát. Tulajdonképpen kifordított dobozok
ezek, amelyek nem elrejteni, hanem megmutatni, feltárni minden oldalról bemutatni kívánják
saját világukat.
Németh Hajnal Auróra Infinity sorozatában az üveg, a tükör, és a (led)fény segítségével a doboz zárt terével kísérletezik és tökéletes illúzióját kelti a térbeliségnek. Az optikai játék
mellett a munka komoly emberi lét kérdéseit feszegeti. Herbert Anikó Erdő, amiben járok
munkájában színházi díszlet-makettekhez hasonló installációt hoz létre, ahol a szereplők
videón jelennek meg. Menyhárt Norbert Gettó láda kukucskáló doboza a klasszikus dioráma
szabályai szerint és elemeivel felépített, kritikus felhanggal rendelkező alkotás talált
tárgyakkal, fotóval, újságcikkekkel, saját készítésű elemekkel berendezve. Karácsonyi László
Hobbiállatgyógyászandroid a kukucskáló dobozok mintájára befelé vonzzák a néző szemét
és gondolatait, látni engedik a valósághű berendezett apró laboratóriumi teret. Ahogy a
Patkánybűvölő alkotása is makettszerűen, precízen berendezett tér elvont asszociációkkal.
Horror Pista festményei a doboztér illúzióját keltik: az absztrakt-geometrikus vetületi rajz
metaforikus értelmű szürreális világokat mutatnak be. A gyűjtés és gyűjtemények kialakítására
reflektálnak Dér Adrienn Apróságok I-II. című fiókokból készült, idillikus világokat bemutató
munkái, melyekről leginkább a felhőtlenség, a harmónia utáni vágy, valamiféle nosztalgikus
merengés sugárzik.
4
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A történelem során a (magán) gyűjtemények kialakulása a XVI-XVII. században váltak divatossá
a gazdag előkelőségek köreiben. Egész szobányi gyűjteményeket, wunderkammereket alakítottak ki koruk furcsaságaiból, érdekességeiből. A wunderkammereket kicsinyítve, különböző
tárgyak zsúfolt gyűjteményét mutatja be Bp. Szabó György kiállított munkáiban. Babos Zsili
Bertalan a különböző anyagokból (papír, fém, fa) összeállított Badly drawn boyés Lakótelepek
a reliefszerű hatása melyek a 20.század eleji assemblage-okra utal, míg Énzsöly Kinga ready
made-je a dadaizmus fontos vívmányát, az egyszerű használati tárgyak műalkotássá való nyilvánítását mutatja be. Bogdándy Szultán 666 című munkájában mindennapi élet terének, jelképeinek és tárgyainak felidézésével szabad asszociációk és sajátos értelmezést mutat be.
Kaposi Dorka kurátor

Box spaces, Collections of the privacy
The exhibition offers an overall picture of the different kind of contemporary box art pieces of
Hungary, through elder and younger artits’ box-artworks. The exhibition has two titles that
represent the two focuses of the collection.
At first we have to define the expression of the „box space” then the emphasis moves on the
collection. The box space – half open and half closed – functions as a room or stage cut into two
pieces, allowing the viewer to get an insight into the artist’s intimate sphere. As a consequence
of its special shape, anything can be built inside the box space, for instance graphics, paintings,
objects or videos.
5
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Dobozolt élettereink
Megnyitó a “Dobozterek” című kiállításhoz a Deák17 Galériában
Kárpáti Andrea egyetemi tanár, ELTE TTK
A doboztér, mint önreprezentációs objektum és világ-kapszula, kétféle eredetű. Egyik őse
a Kunstkamera, az érdekes és (néha) értékes dolgok gyűjteménye, amelynek alkotó művésze maga a gyűjtő és kiállító, a furcsa tárgyak érdekes szekrényekbe rejtője, feliratozója, kiválasztott keveseknek megmutatója. Az első Kunstkamerák a 16. századból maradtak
ránk, és furcsaságok éppúgy szerepelnek bennük, mint apró műremekek vagy olyan természeti tárgyak, amelyek értékét anyaguk vagy ritkaságuk adja. Ezen a kiállításon is van ilyen
házi múzeumot idéző mű: Ujházi Péter "Bretagne" (1975) című műve, amelyben a sokféle,
műalkotásban egymással ritkán találkozó anyagok érdekes összekapcsolása és a címben rejlő
gazdag asszociációs mező a szemlélőben hasonlóan változatos emlékeket és gondolattársításokat kelt életre.
A másik előkép a dioráma, Louis Daguerre és Charles-Marie Bouton újítása, amely 1822-től
különböző világítási módszerekkel a kép idő- és térbeli változását tudja érzékeltetni. Ez a látványok illúziókeltő leképezésével kísérletező műfaj a 19. században bontakozott ki. A képet
egy vékony, áttetsző vászonra festették, melyet olajjal itattak át, s az első képréteg mögött
két-három további, színezett, vékony selyemből készített további vászon helyezkedett el.
A képeket olajégőkkel vagy petróleumlámpákkal világították meg, és zsinórral mozgatták.
Ezekkel a megoldásokkal érték el, hogy a több vászonból felállított „installációk” tér- és időbeli változásokat – például a napszakok változását, felhők mozgását, a víz hullámzását is érzékeltessék. A képből tárgy lett, a tárgy képek sorát mutatta. A Daguerre-féle „mozgó kép”
az összművészeti megoldásokra érzékeny Bauhaus-alapító, Walter Gropius tökéletesítette.
Prágában található egy mai napig is működő dioráma, de napjainkban ez inkább csak múzeumi installációs műfaj. Életnagyságú tere egy szarvas családnak, vagy miniatűr világ-részlet, amelyben különös kövek, növények, apró rovarok élnek együtt. A történeti múzeumban a
diorámák egy tájat, jelenetet, tevékenységet, történelmi eseményt stb. mutatnak be, három
dimenzióban. Napjainkra a kifejezés jelentése kibővült, és már a panorámára, peep-showra és
az építészeti makettezésre is asszociálunk a szó hallatán.
Dobozba zárva
Bizarr helyzetek, amelyekből nem tudunk menekülni. Rabság vagy betegség, amely jobban izolál, mint bármilyen börtön. Lelki rácsok. Fogalmak, hangulatok, amelyek a dobozban létezésről
eszünkbe jutnak. Kitörés, szétfeszítés, szabadulás. Papp Ramóna szobra ezeket tehetné hozzá,
ha nem állna a mű alatt a címe, amely más irányt szab az asszociációknak: a hivatalnokká
emelt ló egyszer csak elszakítja a pányvát. (Caligula konzuljának lovasszobra, 2015). Az alkotó
egy újabb olvasatot ad:
7
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„Az utálat inspirált. A mérhetetlen, végeláthatatlan, kiapadhatatlan utálat, ami mindenkit elért. Engem
is. Akkor kezdtem el a kalitkákba és az akváriumokba épített munkáimat. A kalitkák a pszichiátria
rácsaira, az akváriumok pedig az átlátszó mártírkodó világomra reflektálnak. Minden munkában egyegy történet van elhelyezve talált és kapott tárgyakból. Ami alapvetően motivál, az a groteszk élethelyzetek sorozata, amiben nem csak én, hanem a kitalált, idealizált világomnak szereplői is élnek.”
Nagy Benjámin: Magányterület (2016) címe a legrövidebb költemény: egyetlen szó, változó képek
a dobozban: a magány szintjei? Az elmagányosodás folyamata? Merítés mindkettőből.
A doboz, amelybe jelképek erdejét ültettük
A doboztér koncepciót négy tehetséges hazai művész bontotta ki, akik már nemzetközi színtereken is felhívták magukra a figyelmet: Horror Pista (Máriás István), Icko Dávid, Karácsonyi László
és Szabó Eszter. Az alkotók célja a valóság egy-egy jelenet erejéig tartó megragadása volt –
tudatosan behatárolt tér- és időbeli keretek között. Ennek köszönhetően a Chimera Project1
tereit egyfajta hetedik kerületi dobozvilágként értelmezhetjük. Karácsonyi László, alkotásairól saját maga fogalmazta meg, „áttételesen mintha egy prehistorikus gyermekszoba,
poszt-traumatikus, Crazy pop-os csillárjának fényszóró tükördarabkái lennének”2. Ezen a kiállításon Karácsonyi László: Patkánybűvölő / Rattenfanger (2013) című műve egy klasszikus rémtörténetet kapcsol egy bizarr-romantikus, kortárs meséhez:
„Patkánybűvölő c. munkámban a Hammelni Patkányfogó figurája a Szépség és a Szörnyeteg aranyszívű bestiájával és egy porcelán hegedűs alakjával keveredve, egy varázsdoboz tükörszobájában,
a hálásan keringőző kis rágcsáló közönségének, pszeudo-rokokó szonátáit játssza...”
8
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A cím itt is fontos: a dobozba rendezett, egyszerre kecses és rémisztő tárgy-együttes összefűzi a hajdani és majdani „aranyszívű bestiák” történetét.
Horváth Lóczi Judit: RAJ című műve (2013) hasonlóan vezet a bájostól a borzongatóig: első
látásra szép kis halakból épülő raj, de a hozzáfűzött irodalmi szöveget kézbe véve egészen
másként kell értelmeznünk őket. Az alkotás Frank Schätzing Raj című regényére reflektál:
„A halászflották mára világszerte hal helyett mérget merítenek.”
A doboz, mint időkapszula
Az életterünktől elhatárolt, kisebb térrész remekül alkalmas időpillanatok kimerevítésére,
múlékony lelkiállapotok rögzítésére. Barabás Zsófia Ueno (2009) című munkája egy tavaszi
kulturális idillt, a japán cseresznyevirágzást értelmezi újra.
„Itt az egyik a cseresznyefa virágzás utáni állapotot mutatja mikor a szirmok már lehullottak a földre.
A másik doboz munka inkább egy kicsit szorongó egyedüllétet mutat, ahol bár sokan vannak az egyén
körül mégis ez éppen nem, mint támasz, hanem mint nehezék jelenik meg.”
Énzsöly Kinga: Tavasz (2016) című műve egy olyan használati tárgy, amely nem a múzeumba,
hanem a klasszikus idő-jelképek tárába kerülve, ma is hat. Ez a “ready made”- doboz egy kakukkos óra, amely az időtlenséget vagy éppen a megállított pillanatot szokta jelképezni, de M.
Tóth Géza Maestro-ja óta mást is tud. Felidézi az időmérő belsejében a kitüntetett pillanatot,
amikor tudomást veszünk arról, hogy egy szakasz eltelt az életünkből. Énzsöly Kinga így fűzi
tovább az értelmezések sorát:

9

D17 kiadvany katalogus 2016 Dobozterek04.indd 9

25/05/16 13:56

„A kakukkos óra formailag a ház, az otthon motívumához kapcsolódik. Az óra, mint időmérő eszköz
pontos, precíz, meghatározott, szigorú elv szerint működő objektum, de ez az óra megállt, nem lehet
felhúzni, hiszen nincsenek láncai, súlyai. A felnyitott órát nézve elénk tárul a tárgy eddig rejtett belseje:
a mechanikus szerkezet, a zenélő elemek és maga a kakukkmadár, amit alaphelyzetben csak pillanatokra láthatunk. A “kizökkent idővel” a tavasz “költözött be” a kizöldült dobozba, a növények között
a kiszabadult kakukk.”
10
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A doboz, mint időből kimerített pillanat arra invitál, hogy lépjünk be a kép terébe, de ne úgy,
mint Gulliver a törpék közé – ne zúzzuk porrá a kisvilágot, hanem vegyük fel annak léptékét. Dér
Adrienn: Apróságok 1-2. (2011) című fiók-doboza tele van „filléres emlékekkel”, melyek Bródy
János3 szavaival, „oly drágák nekünk”:
Gyertyaszál, gyöngyszemek
felébe tört mézeskalács
Hajcsatok, karkötők
s egy régen elszakított lánc (…)
Egy régi dal a szalagon
és több a zaj már, mint a jel
De néhanap, ha felteszem
a szívemet szorítja el.
Babos Zsili Bertalan: Lakótelepek (2010) című alkotásán szívszorítóan kicsi, szűkös, de biztonságosan rendezett és kiszámítható kis kockákban egy-egy élet. Ez a mű igazi időkapszulája
korunknak: bemutatja a korlátok közötti változatosságot, a kitörés és betörtség árnyalatait.
A dobozban megőrzött gondolat
Az installált térben a doboz egy jól elhatárolt rész, amelynek keretei meghatározzák, mi történhet belül. De ha ez a doboz „a” doboz, ahogyan régen a televíziót hívták, ha vetítési felület és
mozgóképnek ad keretet, akkor a legnyitottabb része lesz ennek a zárt világnak. Herbert Anikó:
Erdő, amiben járok II Pando, egy rezgőnyár lélegzete. Installáció II (2015-2016) című alkotása egy fa
emlékműve, a mozgókép és a statikus keret ellentétével fejezi ki egy fa-kolónia pusztulás vagy
nehéz túlélés felé vezető napjait. Pando latinul azt jelenti: terjeszkedem. A művész szavaival:
„Pando mai napig a legnagyobb és legöregebb koloniális szervezet, a közös gyökérzettel összekapcsolt
fák már több száz éve lélegeznek együtt. Az installáció fókuszában az a gondolat áll, hogy minden
létező akarva és akaratlanul is kapcsolódik a másikhoz, igyekeznek rávezetni, hogy mi, emberek csak
részei vagyunk az egésznek, éppúgy, mint falevelek a fán. Egy hat az egészre, és az Egész az Egyre.
Az alkotás több rétegben szeretné megmutatni ennek a szimbiózisnak a nehézségét és az erejét.
Ez az erdő ezer arcú szeretne lenni. Kiolvasható és hallgatható. Megfogható és elillanó. Mint a levegő
körülöttünk.”
Az utah-i Fishlake Nemzeti Erdő 4 fája, a körülbelül tízezer éve ugyanott álló, virágzó, néha leégő és újra kisarjadó Rezgő Óriás állítólag haldoklik, és a biológusok tanulmányozzák, hogyan
lehetne megmenteni. Herbert Anikó műve egy sikeres mentés, másként.
Ujházi Péter: Hajó (1989) című asszemblázsa másként értelmezi a fát, mint életjelképet: az
egymásba hurkolódó, hullámzó gyökerek formája itt a végtelenséget, az óceán vizét idézi fel.
11
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A világot, mint üveggolyót…
A dobozba zárt világ közismert kifejezés, a dobozba másolt világ kevésbé. A babaszoba idillikus mása egy sosem volt felnőtt életnek – a harsányabb, ellentmondásosabb belső tereket
miért kellene reprodukálni? Menyhárt Norbert Gettó láda - Hommage à Martha Cooper (2016)
című műve egy kulturális antropológus tanulmányának vizualizációja. De míg az antropológus
szételemez, a művészt az összhatás érdekli. A fénykép megelevenedik, de nem utánzatként,
nem is az eredeti másolataként. Egyenrangú értelmezésként társul a szöveges a kétdimenziós gettó-ábrázolások mellé. A művész egy újabb lehetőséggel gazdagítja a doboztér műfaját:
akárcsak egy mesebeli tájképbe, ide is beléphetünk, megismerhetünk egy doboznyit egy távoli
világból. A művész így hív a műbe:
„A munka egy 1980-ban készült fénykép tárgyi reprodukciója, „parafrázisa”. A fényképet egy Martha
Cooper nevű amerikai fotóriporter készítette. Munkásságát az 1970-es, 80-as évek New York-i külvárosok, gettók létformáinak megfigyelésére alapozta. Ezen belül is, az akkori graffiti szcénát, annak
fiataljait, időseit egyaránt követte nyomon, „városi antropológusként”. Fotói betekintést nyújtanak
a nézőnek az akkori, ottani történésekről, körülményekről, életről. Én mint „antropológus” akarom
meginvitálni munkámmal a nézőt, ebbe a miliőbe, mint leendő „antropológust”.
A „Dobozterek” kiállítás multimediális kortárs kultúránk egy jellegzetes műfaját mutatja be,
három évtized alkotásaiból válogatva a műfaj újra-értelmezéseit. A néző ezen a tárlaton valóban társ-alkotó, hiszen a jelentések köre tovább gazdagodik, ha önmagára is nyitottan szemléli őket a látogató.

1 Beszámoló a Chimera project VII. kerületi kiállításáról: https://apokrifonline.wordpress.com/2013/03/01/hetedik-keruleti-dobozvilag/
2 Az idézet Karácsonyi László weboldalán olvasható: http://lesliechristmas.blogspot.hu/
3 Bródy János (1980): Filléres emlékeim. 1980. Dalszöveg: http://www.zeneszoveg.hu/dalszoveg/738/brody-janos/filleres-emleke		
im-zeneszoveg.html
4 Az egyetlen rezgőnyárból (Populus tremuloides) mutánsok sorozatává alakult hatalmas életközösség Utah amerikai államban,
a Fremont River Ranger kerületben a the Fishlake National Forest nevű védett természeti helyen van.
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BABOS ZSILI BERTALAN
A tárlaton szereplő objektjeiben és szobraiban bátran nyúl különféle tárgyakhoz. A talált tárgyakat,
részben megfosztva eddigi történetüktől és funkciójuktól új kontextusba helyezi, ezáltal újfajta valóságábrázolást hozva létre. A folyamatos gyűjtési tevékenységből származó figurákat néhol megolvasztja, átfesti vagy a különálló alakokat összeilleszti így alakítva ki álomszerű világának figuráit.
A jellegzetes, sokszor szürreális világban mindig van hely a néző képzeletének, kreativitásának is.

KIS TESTVÉR
vegyes technika, 20x25 cm, 2010

LAKÓTELEPEK
vegyes technika, 43x53 cm, 2010

BADLY DRAWN BOY
vegyes technika, 55x50 cm, 201
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BARABÁS ZSÓFIA
Az itt látható két dobozmunka 2009-ben készült egy 4 hónapos Japán ösztöndíj után. A Tokiói
Képzőművészeti Egyetemre jártam és az osztállyal részt vettünk egy csoportos kiállításon Niigatában. Üres mikroszkóp dobozokba installáltam a Japánnal kapcsolatos érzéseimet. Mikor visszajöttem a kinti mikroszkóp dobozok mintájára, de különböző méretben hársfából készíttetem 25 dobozt. Mindegyikbe különböző hangulatokat jelenítettem meg. Itt az egyik a cseresznyefa virágzás
utáni állapotot mutatja mikor a szirmok már lehullottak a földre. A másik doboz munka inkább egy
kicsit szorongó egyedüllétet mutat, ahol bár sokan vannak az egyén körül mégis ez éppen nem mint
támasz, hanem mint nehezék jelenik meg.

UENO
vegyes technika,
17,5x32,5x13 cm, 2009

GEDAI
vegyes technika,
17,5x32,5x13 cm
2009
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BOGDÁNDY SZULTÁN
„Art brut képzőművész. Személyes hangvételű, egyszerre organikus és geometrikus (azaz mértani)
struktúrákra épülő, rajzos firka- és “samanisztikus” graffiti-elemeket tartalmazó, montázsszerű,
expresszív jelrendszerben élő és egyéni mitológiát közvetítő szitanyomat sorozatait, s később kollázs- és assemblage-jellegű anyagképeit és tárgyegyütteseit rövid, költői öntörténetírásaival és
szenvedélyes hangvételű, profetikusan filozofáló, mély értelmű bélyegző-verseivel “ideologizálja”
meg. Ezek a verbális művek egyenértékű metaforái vizuális alkotásainak. A 80-as évek második
felétől kezdődően ugyanis szinte kizárólag szerves, romlandó, mulandó anyagokkal, valamint szórvány ipari hulladékokkal és kacatokkal dolgozik. “Cizellálatlan” műveivel az igazság kimondására
figyelmezteti, már-már utasítja a nézőt. Ezt a gondolatot hirdeti például egyik mail artos bélyegzőversében is: “Hiába csinosítsz, Elbomlasz, Felszívódsz, Káoszt ürítsz.” Első látásra taszító, ijesztő
állagú alkotásaival, mintegy kizökkenti, és szellemi átminősülésre kényszeríti a szemlélőt.”
Novotny Tihamér művészettörténész

666
vegyes technika, 92x72cm, 2010
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BP. SZABÓ GYÖRGY
A kiállított alkotások a nagyvárosi lét vibrációjából, a fogyasztás maradékából, a szelektív módon
elhagyott és újratalált hulladékok keverékéből születtek. Minden darabnak saját története van. Ezt
a történetet nem én alakítom, hanem a talált tárgy inspirálja, végül is újrahasznosítom és a kiállítótér falára juttatom a fogyasztás kiszelektált darabjait, azaz Mű[talált]tárgyakat hozok létre,
második esélyt adva a hulladéknak.

CÍM NÉLKÜLI MUNKÁK
vegyes technika, változó méretű 2008-2016
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DÉR ADRIENN
Elsődlegesen a gyűjtés, birtoklás iránti időtlen szenvedély az, ami foglalkoztatott munkáim létrehozásakor. A birtoklási, elbirtoklási, kisajátítási kényszer kisgyermekkor óta életünk kísérő akkordja.
Éppúgy vonatkozhat tárgyi környezetünk kisajátítására, mint kapcsolati rendszereinkben fellépő
önös birtoklási vágyaink kiteljesedésére.

APRÓSÁGOK 1-2.
vegyes technika,
50x29 cm,
2011
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ÉNZSÖLY KINGA
Ez a “ready made”-doboz egy régi, már nem működő kakukkos óra. A kakukkos óra formailag a ház,
az otthon motívumához kapcsolódik. Az óra, mint időmérő eszköz pontos, precíz, meghatározott,
szigorú elv szerint működő objektum, de ez az óra megállt, nem lehet felhúzni, hiszen nincsenek
láncai, súlyai. A felnyitott órát nézve elénk tárul a tárgy eddig rejtett belseje: a mechanikus szerkezet, a zenélő elemek és maga a kakukkmadár, amit alaphelyzetben csak pillanatokra láthatunk.
A “kizökkent idővel” a tavasz “költözött be” a kizöldült dobozba, a növények között a kiszabadult
kakukk.

TAVASZ
vegyes technika, 24x30x11cm, 2016
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HERBERT ANIKÓ
A munkák kiindulópontjai az atomkatasztrófák, ám lényegében a megőrzés, konzerválás problematikáját feszegetik, és azt, hogy vajon képes-e az emberiség fenntartani a természet jelenlegi
állapotát, megtanul-e szimbiózisban élni vele, vagy hatalma alá hajtja és teljesen elpusztítja azt
és ezzel saját magát is. A Fehér és Fekete című munka, amely a megőrzés, értékőrzés problémáját
vizsgálja: a fácska egy nyitott könyvbe zárva jelenik meg, „derekán” egy- egy piros bőrövvel, ami a
keleti hatásra is utal.

WILLFUL BLINDESS II LIFELINE-WHITE ÉS BLACK
vegyes technika, 30×30×10 cm 2015
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ERDŐ, AMIBEN JÁROK II PANDO,
EGY REZGŐNYÁR LÉLEGZETE
Installáció, 2015-2016

Pando mai napig a legnagyobb és legöregebb koloniális szervezet, a közös gyökérzettel összekapcsolt fák már több száz éve lélegeznek együtt. Az installáció fókuszában az a gondolat áll, hogy
minden létező akarva és akaratlanul is kapcsolódik a másikhoz, igyekeznek rávezetni, hogy mi,
emberek csak részei vagyunk az egésznek, éppúgy, mint falevelek a fán. Egy hat az egészre, és
az Egész az Egyre. Az alkotás több rétegben szeretné megmutatni ennek a szimbiózisnak a nehézségét és az erejét. Ez az erdő ezer arcú szeretne lenni. Kiolvasható és hallgatható. Megfogható és
elillanó. Mint a levegő körülöttünk.

24
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HORROR PISTA
Olyan tereket ábrázolok, amelyek sok esetben nem fizikai térre utalnak, hanem inkább belső tereknek tekinthető tudatállapotok megfelelői. Egyes képeknél a fő kérdés az, hogy a külvilágnak észlelt
környezet ténylegesen egy önmagában létező, elválasztott tér-e vagy pusztán saját kivetítéseink,
koncepcióink materializálása.

EROTIC SHOW
olaj, vászon, 150x120 cm, 2009
Magángyűjtemény

A HARAG MEGTESTESÍTŐJE
olaj, vászon, 60x70 cm, 2010
Partizán Gyűjtemény
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HORVÁTH LÓCZI JUDIT
RAJ című dobozmunkám Frank Schätzing azonos című regényére reflektál. A tárgy első látásra játékosnak, már-már gyerekesnek tűnik, ugyanakkor mégis érzünk valami komor hátteret, valami
mélyben felsejlő árnyat. A doboz szélein lévő applikációk, és a doboz belsejében úszó apró halak
raja egy nagy hal formáját adják ki, ha távolabbról nézzük a dobozt. Ez a természet apró, tudattalan
részekből álló, mégis tudatos egészet alkotó egységét idézi, melyet mi, emberek a mai napig nem
tudtunk megfejteni. A munka önállóan is él, de ajánlom hozzá a könyv elolvasását!

RAJ
akril, faék, papír, fólia, fadoboz, üveg,
üveggolyó, 23x45x23cm, 22/2013
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FOUND OBJECT I.
akril, bőr, rajzszög, fa; 11x15cm
(25x25x5cm kerettel), 35/2015

Ez a két objekt jó példa arra, amikor valami régi, használhatatlan, ámde gyönyörű, az idő által
megmunkált tárggyal találkozunk. Kidobni nem szeretnénk, mert érezzük benne a sok munkaórát, amelyek alatt tulajdonosát segítette, a sok történetet, amiben része volt. Aztán egyszer csak
forgatás és nézegetés közben kirajzolódik egy vonal és egy háromszög. Szinte adja magát, hogy
oda kell festeni sárgával és feketével. Majd sorban a többi elem, melyek mind odakívánkoznak, mi
csak megerősítjük a halvány alakokat. És kész is, önmagát építette fel, mi csak eszközök voltunk.

27
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KARÁCSONYI LÁSZLÓ
Patkánybűvölő c. munkámban a Hammelni Patkányfogó figurája a Szépség és a Szörnyeteg aranyszívű bestiájával és egy porcelán hegedűs alakjával keveredve, egy varázsdoboz tükörszobájában,
a hálásan keringőző kis rágcsáló közönségének, pszeudo-rokokó szonátáit játssza...

PATKÁNYBŰVÖLŐ/ RATTENFANGER
vegyes technika, 38x33x62 cm, 2013
Partizán gyűjtemény

Ebben a kis szürreális, laboratóriumi jelenetben, a hagyományos kínai orvoslás egyik
módszerét, az akupunktúrás kezelést egy
állatgyógyász-android egy gepárdon végzi...

HOBBIÁLLATGYÓGYÁSZANDROID
vegyes technika, 30x19x20 cm, 2013-16
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MENYHÁRT NORBERT
Műfaji megnevezés: dioráma, „parafrázis”, leképezett tárgyinstalláció A munka egy 1980-ban
készült fénykép tárgyi reprodukciója, „parafrázisa”. A fényképet egy Martha Cooper nevű amerika
fotóriporter készítette. Munkásságát az 1970-es, 80-as évek New York-i külvárosok, gettók létformáinak megfigyelésére alapozta. Ezen belül is, az akkori graffiti szcénát, annak fiataljait, időseit
egyaránt követte nyomon, „városi antropológusként”. Fotói betekintést nyújtanak a nézőnek az
akkori, ottani történésekről, körülményekről, életről. Én mint „ antropológus” akarom meginvitálni
munkámmal a nézőt, ebbe a miliőbe, mint leendő „antropológust”.

GETTÓ LÁDA/GHETTO BOX
(Hommagé á Martha Cooper)
vegyes technika, 2016
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NAGY BENJÁMIN
Munkámat egy utcán látott jelenség inspirálta, pontosabban egy üzlet üvegét védő rácsszerkezet.
Ezt a rácsszerkezetet lemodelleztem és felhasználtam a dobozkeretem üvegének megóvása érdekében. Ezáltal a dobozkeret mintegy apró helyiségként funkcionál, ahogy a tábla is jelzi: KIADÓ!

KIADÓ
vegyes technika, 21x15x5 cm, 2016
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NÉMETH HAJNAL AURORA
Mindig is érdekelt, hogyan lehet a fényt izgalmasan ötvözni az üveggel, olyan illúziókat kelteni, amivel művészeti-filozófiai kérdéseket tehetünk fel: elgondolkozhatunk a végtelen fogalmán: honnan
jöttünk, hol tartunk, hova megyünk? A végtelen tér formáját próbáltam meg megjeleníteni egy véges képkeretben. Tulajdonképpen a végtelen tér nem is létezik, hiszen egy forma attól valamilyen,
hogy itt és ott is vége van, ettől lesz egyedi az alakja. Csak illúzióval érhetem el, hogy érzékeljünk a
végtelenből egy szeletet. Egyáltalán a végtelen fogalmával tudunk-e mit kezdeni, tulajdonképpen
nem is tudjuk, miről is beszélünk, hiszen senki nem látta még a végtelent. „Anaximandrosz, ókori
görög filozófus először mondta ki a sejtést a világmindenség végtelenségéről, így próbálta megvilágítani a korlátlan fogalmát: „Bárhol is áll a katona, lándzsáját ki tudja nyújtani még valamivel
messzebbre”1. Az univerzumunkról azt gondoljuk végtelen, hiszen, mint a lándzsa vége, mindig van
tovább egy kicsit. De mi történik, ha nem tudunk tovább menni az univerzumban, egyszer csak
véget ér, ott találjuk a semmit? De a semmi nem valami, éppen ezért nem lehet valahol, nem állhat
valamiből. Akkor mégis csak végtelen térben élünk véges idővel? Egyszer elindultunk egy pontból
és folyamatosan élünk újabb és újabb életeket? Vagy csak egy esélyünk van, ebben az életünkben, ahol vagyunk? Ha igen, jól használjuk ki ezt az egy esélyt? Az Infinity sorozatommal szeretnék
egy kis elgondolkodási lehetőséget nyújtani a nézőimnek: jól éljük az életünket? Boldogok vagyunk
benne? És mi történik velünk, ha véget ér az életünk, van-e folytatás? Ki melyik verzióban hisz?
Jó találgatásokat és filozofálgatásokat kívánok minden látogatónak!
1 N. JA. VILENKIN: A végtelen kutatása. Tankönyvkiadó, Budapest, 1988. 7. old.

INFINITY SOROZAT AVAGY VÉGTELEN-E A VILÁGUNK?
Doboz sorozat: 5 db LEDes tükrös és üveg szobros doboz
Rogyasztott üveg szobor, selyempapír, tükör, üveg, fa keretben, 2015
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NOVÁK ZOLTÁN
A képet 2007. május 16. és május 30. között festettem. Az APOLLO ME2344 gyári univerzális
alapozású lenvásznat egy 40cm x 45cm méretű vakrámára feszítettem fel, rögzítéséhez rézfejű
szögeket, fogót és Márton nagyapám kőműves kalapácsát használtam. A Lefranc & Bourgeois 008
katalógusjelű titánfehér olajfestéket gondos homogenizálás után hígítatlanul, egyenletes vastagságban, késsel és ecsettel vittem fel. Arra törekedtem, hogy a felület rusztikus, de kiegyensúlyozott textúrájú legyen. A vonások a tábla széleinél kifutók, hanyagul túllépnek a peremen, máshol
nem érik el azt, látni engedve az alapozás és a vászon természetét, ami divatos hatás volt akkoriban. A felületet egyszerűsége ellenére sokáig képeztem, meg akartam őrizni a festő mozdulat
esetlegességét, el akartam kerülni a gépies ecsetkezelést. Napok teltek el azzal, hogy alakítottam
az anyagot, de nem sikerült megtalálni az ideális állapotot, amelyben rögzülni engedtem volna.
Feladtam a próbálkozást és elraktam a képet szem elöl. Később előkerült néhányszor, feltűnt, hogy
nem szárad, de a következő években megfeledkeztem róla. 2012 márciusában egy kiállításra válogattam össze a munkáimat, amikor újra megtaláltam. A festék ugyanolyan nedves volt, azóta sem
száradt meg, még mindig friss és illatos, mintha éppen a tubusból nyomtam volna ki. A fehér nem
sárgult el és benne maradt az ujjam nyoma, ahogy megérintettem.

CSODAKÉP
vegyes technika, 40cm x 45cm, 2007-2013
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PAPP RAMÓNA
Az utálat inspirált. A mérhetetlen, végeláthatatlan, kiapadhatatan utálat, ami mindenkit elért.
Engem is. Akkor kezdtem el a kalitkákba és az akváriumokba épített munkáimat. A kalitkák a pszichiátria rácsaira, az akváriumok pedig az átlátszó mártírkodó világomra reflektálnak. Minden munkában egy-egy történet van elhelyezve talált és kapott tárgyakból. Ami alapvetően motivál, az
a groteszk élethelyzetek sorozata, amiben nem csak én, hanem a kitalált, idealizált világomnak
szereplői is élnek.

CALIGULA KONZULJÁNAK LOVASSZOBRA / KÖSZI ÖCSI! / TRICERATOPSZOS
változó méretű diorámák, 2015

33

D17 kiadvany katalogus 2016 Dobozterek04.indd 33

25/05/16 13:57

UJHÁZI PÉTER
„Ujházi Péter alkotópályája immár több mint négy évtizede töretlen. A realitás és látomásszerűség,
a figurativitás és absztrakció egymással ellentététes minőségeivel jellemezhető ábrázolásmódját
fanyarul ironikus, de mindig empatikusan elnéző szubjektív narráció egyesíti különös hangulatú,
olykor bizarr kompozíciókká. A megformálásra jellemző a kísérletezgető játékosság, a spontaneitás, a variálhatóság. Az egy képen belül alkalmazott különböző nézőpontok, a szőnyegszerűen
továbbszőhető leíró-elbeszélő jellegű képalakítás műveinek karakteres sajátosságát jelentik.
Képein a barlang, a kút, az alagút, a labirintus, a torony, a sziget, a forrás motívumaiban mélyen
rejlő jelképes képzetek személyes élmények által gazdagított jelszerű önarckép-szimbólumokká
alakulnak át.” (Godot Galéria)

BRETAGNE
vegyes technika, 39x58x15cm,
1975 (Godot Galéria)

„...a fehér szín a messzi
óceán, a parti óceán pedig a virágmintás tapétára tett sós ízű kötéldarab...”
„...van a Bőröndöm, amibe a legszükségesebb dolgaimat
pakolom odautazáskor, visszafelé meg hozom benne
a sok emléktárgyat, például egy dobozt, amiben egy
(műanyag) Arany Vitorlás van, a háborgó (fagyökér-)
tengeren...”

HAJÓ
gyökér, vas, toll, műanyag, fa, kréta,
35x23x15cm, 1989 Godot Galéria
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PAS DE REVOLUTION (HÁNYATTATUNK)
vegyes technika, 40x30x15cm, 2003
Godot Galéria

„...HÁNYATTATUNK, ez igaz, de ilyen porcelán élet se lesz
többé, az is igaz, tehát Pas de révolution, ahogy a tábla
mutatja...”
35
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KÍSÉRŐPROGRAMOK,
FOGLALKOZÁSOK
MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁSOK
A dobozok kihasítanak egy szeletet a térből, ezzel kiemelik azt, ami bennük van és kizárják a külvilágot. A Csodakamrák és Mikrovilágok foglalkozásunkon bepillantottunk a dobozterek mikrovilágaiba, megismerhettük a különböző művészi viszonyulásokat és mi is elkészíthettük magán(y)
gyűjteményünket. A foglalkozásokat öt éves kortól ajánlottuk, általános és középiskolás tanulók
tantárgyaihoz is alkalmazhatóvá tettük, így alkalmazhatóvá váltak a foglalkozások a vizuális kultúra, mozgókép-és médiaismeret tantárgyak mellett a természetismeret, biológia, földrajz és történelem órák anyagába is beilleszthetők voltak.
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CSALÁDI MŰHELYFOGLALKOZÁSOK
Családi programjaink célja, hogy a szülő és a gyermek együtt alkothasson, hozhasson létre egy
közös emléket, együtt élhessék ki kreativitásukat. A Dobozterek, magán(y)gyűjtemények kiállításunkhoz két alkalommal is szerveztünk családi műhelyfoglalkozást.

Varázsdoboz – Varrjunk kertet a dobozba! (április 23.)
A foglalkozás résztvevői saját mikro kertet álmodhattak cipős dobozokba. Miután megvizsgálták
a természetben található virágok apró részleteit, papírból és egyéb újrahasznosított anyagokból és
újszerű technikák segítségével alkothatták meg saját „kertjüket”.
A program a Budapest Art Week keretén belül jött létre.

A mi világunk (május 21.)
A kiindulási pont a doboz volt. A kartondoboz, ami üres és barna. Egyszínű és unalmas. Az, hogy
ezek a hétköznapi dobozok mégis varázslattal legyenek tele, már a résztvevőkön múlt. Az újrahasznosított anyagok, tárgyak átalakításával és új élettel való megtöltése után csodás történetek és világokba pillanthattunk be a kis dobozok segítségével.
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SPECIÁLIS TÁRLATVEZETÉSEK
Galériánk 2016. januárja óta tart vakok és látássérültek számára tapintható illetve különböző
érzékszerveket megmozgató tárlatvezetéseket. A Dobozterek, magán(y)gyűjtemények tárlaton
ezúttal a kiállító képzőművészeket is bevontuk ezekbe a speciális tárlatvezetésekbe. Április 20-

án Herbert Anikó, Babos Zsili Bertalan és Bp. Szabó György részvételével, valamint Rudolf Kata
jelnyelvi tolmács segítségével siketek számára is akadálymentesítve tudtuk megtartani tárlatvezetésünket.
Május 18-án a vakok és gyengénlátók számára hirdettünk speciális tárlatvezetést, ahol Németh
Hajnal Auróra, Menyhárt Norbert és Pap Rami mesélt munkáikról, sőt pár tapintható tárgyat is
hoztak munkáikból. A művész tárlatvezetést az audionarráción túl kiegészítettük mozgás alapú
érzékenyítő feladatokkal is. A programon a látók, igény esetén, bekötött szemmel vehettek részt,
hogy megtapasztalhassák a kiállítást más érzékszerveik által is.
Akadálymentesített tárlatvezetéseink az AKKU – Az Akadálymentesített és Korlátlan Kultúráért Egyesülettel együttműködésben jöttek létre.

STARTART – PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ MÁSKÉPP!
A Dobozterek, magán(y)gyűjtemények kiállításhoz kapcsolódóan is folytattuk előadássorozatunkat, melynek célja, hogy bepillantást nyújtson a pályaválasztás előtt álló fiataloknak. Május
28-án Gál Borbála okleveles építészmérnök mesélt szakmájáról. Bori a BME elvégzése után városrehabilitációs projektekben vett rész, majd pályázati referensként tevékenykedett, jelenleg
pedig a Középület Tervező Zrt.-nél építész tervezőként dolgozik.
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