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A 2018-2019- es év alkotómunka szempontjából eredményesnek tekinthető. 
A szabad kísérletezés lehetősége mellett ebben az évben témám magját az örök albérlet- lét, 
a fiatal felnőttek otthonteremtési vágyából fakadó bizonytalanság adta. Többféle technikát alkalmaz-
tam, a dobozok gyarapodtak, de mellette installatív, teljes tereket betöltő munkák is készültek. 
A „Garzonok-sorozat” még nem lezárt, további lehetőségeket látok benne. Szándékom volt, hogy ne 
a keserűség érzését idézzék a munkák, hanem inkább tényközlőek legyenek, több oldalról bemutatva 
a jelenséget úgy, hogy mégis valami furcsa hangulatot és többféle érzelmet közvetítsenek. 
Hogy a vágyainkhoz képesti lehetőségeinkből mit tudunk/mit lehet kialakítani, és hogy ezek miként 
hatnak a pszichére, mit kezdünk vele. 

Technikai repertoárom sokat bővült ebben az évben. A ”kép a falon” helyett, hangsúlyosabbá vált 
az installatív és environment jellegű terek létrehozása. Mint egy színházi előadás díszlete, amely erő-
sen befolyásolja a hangulatot és a kedvet. De itt a néző be tud ”sétálni a képbe”, megfogni, felemelni 
az objekteket, amivel, sokkal közvetlenebb, intimebb kapcsolatba lép a műtárgyakkal. Új médium lett 
számomra a papírból megépített tárgy- másolatok, afféle szimulákrumok. Felismerjük a tárgyat, 
tudjuk mire való, de lényegében csak másolat, csak egy ”kép”, nem használható semmire, tulajdon-
képpen nem is ”szép”, de hozzá kapcsolódó személyes történeteket juttat eszünkbe. A klasszikusabb 
színes ceruza képek mellett, technikailag bővítettem tudásomat a fával kapcsolatban, pácolás és lak-
kozás tekintetében. 

A munkáim kölcsönösen hatnak egymásra, egy korábbi továbbgondolása, vagy új szituációba 
helyezése régebben is jellemző volt a munkafolyamatomra. Így ez most, a „Garzonok- sorozatnál” is 
jelen van. A „Dohánygyár” a tükrökkel végtelenített paneltömbjével a Magyarországon élő görög 
diaszpóra szűkös, de boldog életét mutatja be. A „Hölgy” egy minden felületében tükröződő 
szobában él, ahol folyamatosan önmagával kell szembesülnie, ahogy a dobozba tekintve, a néző arca 
is deformálódik. Az „Éden- projektben” pedig levegő által szüntelenül mozgó, ugyanakkor 
egy helyben álló emberpár szomorú tekintetét kaphatja el a néző. Az „500g- 6 literben” egy közös 
munka eredménye Fülöp Gergővel. A berendezett tér egy pici szoba-konyha, ahol minden tárgy 
azonosítható, de nem valójában az, amit ábrázol. Az edények, poharak, borosüveg, sörösdoboz pa-
pírmasé utánzatok, a parketta maszkoló szalag, az ételek ételfestékkel színezett darálóskeksz, az asz-
talterítő és függönyök matricával laminált papírképek, a szobanövények és a tévé szintén papír. Tehát 
elkészítettük vágyunk tárgyát olyan eszközökből, amelyek rendelkezésünkre álltak. Itt az áhított szitu-
áció profán, egy hétvégi baráti összejövetel, sütögetéssel és beszélgetéssel.

Az elkészült anyagból csatolok egy kisebb gyűjtést. Fontos megemlítenem, hogy nem érzem lezárt-
nak a témát, további lehetőségeket rejt számomra. Tervem között szerepel egy valamivel koncentrál-
tabb válogatás, amelyben igyekszem szigorúbban szelektálni a ”Garzonok” ciklus munkáiból. 
Lehetőségem van egy pop-up kiállítás létrehozására, a 11. kerületi Eleven Blokk- ban működő 
műterem-galériában, a Kavicsban. Ez egy kis, intim tér, amely helyspecifikus munkákat állít ki, 
minden látogatónak személyes tárlatvezetést tartva. A kiállítás részletei folyamatban vannak, 
megbeszélés alatt áll.
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Dohánygyár
fa, papír, műanyag, tükör, analóg fényképek, 60db Lucky Strike doboz, 

53x35x47cm, 2018

Hölgy
fa, papír, akril, tükör, tükörfólia, 

21x21x24cm, 2018



Éden projekt – installáció
fa, papír, műanyag, szélember figurák, élő pálmák, 

cca. 10m2, 2018

500g 6l-ben (közös munka Fülöp Gergővel)
environment, vegyes technika,
cca. 10m2, 2019


