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A  m ű  c í m e :   
" A r t  i s  f r e e "  1 .



A mű címe:  "Art is free" 1.

Mérete:  100 x 60 x 32 cm   (magasság, szélesség, mélység)

Technika: vegyes (akril, fa, műanyag) 

Készült: 2020. november

Installációs helyszín javaslat: galéria

A mű leírása:

Ehhez a munkához azt a táblát használtam fel, amelyen

eddig a papír alapú képeim készültek, ezáltal az

installációnak van egy valós kötődése is a művészi

alkotásokhoz.



A táblán található különböző, sokszínű folt

kellően reprezentálja a művészi valóság

időnkénti gyötrelmes voltát és szárnyalását.

Benne van a szabadság, ahogy a színek

egymástól függetlenül, némi

összevisszaságban megjelennek a táblán,

ahogy helyenként egy-egy vizes foltként

szétterülnek, majd picivel arrébb pedig

koncentráltan, vastagabb rétegben

bukkannak fel ismét.  



A számos absztrakt minta között helyenként jól kivehető
szabályos, kör alakú forma is, ami lehet akár egy kávés csésze
lenyomata vagy akár egy felborult borospohár utórezgése is.
Több helyen felfedezhető egyenes vonalszerű mintázat is,
amelyeket az aquarel papír széle hagyott azokon a részeken,
ahol túlfutott a festék a ragasztószalag mellett. Ez ad egyfajta
strukturált hatást is a képnek, hiszen a művészi szabadság
mellett, a valódi művészetnek szüksége van a szabályokra is,
még ha azokat előszeretettel meg is szegjük. 

Erre a keretes fa alapra, a kép központi részén elhelyezve került rá
a kissé kopottas, helyenként karcolásokkal, firkákkal tarkított szék,
ami ott van ugyan, de mégsem lehet birtokba venni, mivel a piros
szalag elzárja a használattól. Ezt a kordonszalagot akkor helyezik
ki, ha valamilyen oknál fogva lezárnak egy területet, amelyre nem
lehet belépni. 



A szalag az egyén szabadságát korlátozza, elveszi aA szalag az egyén szabadságát korlátozza, elveszi a
lehetőségét annak, hogy ráüljünk arra a bizonyoslehetőségét annak, hogy ráüljünk arra a bizonyos
székre és bármilyen tevékenységet végezzük ott,székre és bármilyen tevékenységet végezzük ott,
olvassunk, tanuljunk, alkossunk, .... stb.olvassunk, tanuljunk, alkossunk, .... stb.    A kép felsőA kép felső
részén, -illeszkedve a környezetéhez-,részén, -illeszkedve a környezetéhez-,    lazán felfestvelazán felfestve
olvasható a nem túl szabályosan megformázottolvasható a nem túl szabályosan megformázott    „„Art isArt is
free” felirat, ami erőteljes kontrasztot alkot azzal afree” felirat, ami erőteljes kontrasztot alkot azzal a
látvánnyal, ami alatta található.látvánnyal, ami alatta található.

Joggal merül fel a kérdés, hogy melyiknek higgyünk?Joggal merül fel a kérdés, hogy melyiknek higgyünk?  
Az elénk tárt szövegnek, vagy aAz elénk tárt szövegnek, vagy a    tényszerűtényszerű
valóságnak?valóságnak?



 
A mű cime: 
"Art is free" (2.)



Mérete:  100 x 80 x 7,5 cm 

Technika: vegyes (feszített vászon, műanyag, filc) 

Készült: 2020. november

Istallációs helyszin javaslat: galéria

A mű címe:  "Art is free' (2.)



Ennél a munkámnál is a kedvenc témámra, a székekre
építettem  a kompozíciót, csak ebben az esetben az egyén
helyett a többségre irányítom a figyelmet azzal, hogy
számos kis széket erősítettem fel a vászonra. A szabályos
sorokban elhelyezett székek utalhatnak az iskolai, tantermi
vagy előadótermi közegre is.  

A székek sokszínűsége szimbolizálja a közösségeket, akár
iskolai, akár egyéb területről legyen szó. Mindenhol vannak
olyanok, akik teljesen beleilleszkednek a környezetükbe,
hasonlóan gondolkoznak, egyetértenek és vannak, akik
(különösen a művész világban) valamilyen módon  kilógnak
a tömegből, eltérő a megjelenésük, a viselkedésük, a
meglátásuk, és akár szembe is fordulnak a megszokásokkal,
a többség által képviselt irányokkal, vagy éppen a
hatalommal.  



A látszat szerint számos üres hely van a képen, ami közül kedvünkre válogathatunk, de ha közelebb megyünk,A látszat szerint számos üres hely van a képen, ami közül kedvünkre válogathatunk, de ha közelebb megyünk,
akkor derül ki, hogy mindez csalóka, mivel az üresnek látszó helyeketakkor derül ki, hogy mindez csalóka, mivel az üresnek látszó helyeket    valaki vagy valakik sorba lefoglalták.valaki vagy valakik sorba lefoglalták.  
Így valóban van választási lehetőségünk?Így valóban van választási lehetőségünk?    Ha mindössze egy közül választhatjuk azt az egyet?Ha mindössze egy közül választhatjuk azt az egyet?    Valóban szabadValóban szabad
a művészet -mint ahogy a címsor hirdeti- akkor is ha korlátozzák a mozgásterünket, a lehetőségeinket?a művészet -mint ahogy a címsor hirdeti- akkor is ha korlátozzák a mozgásterünket, a lehetőségeinket?  

Foglalj helyet, mondá a magyar, amikor
megérkezel valahová és szívélyesen hellyel
kínál. Ha leülsz egy székre, akkor azzal birtokba
veszed, kijelölöd a helyedet az adott térben, az
a tiéd mindaddig, amíg ott nem hagyod és
elmész. Az, hogy ki mellett ülsz le és hogy
milyen közösségben foglalsz helyet, az sokat
elárul az emberekről és a nézeteikről.


