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19 órától a kiállítás alkotóinak és szervezőjének beszélgetése 
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Kóborló címerállatok, barbár űrlények földalatti térben



FUCHS TAMÁS„A posztindusztriális korban 
a megfigyelő számára 
valóságosként tapasztalt 
valamennyi tárgy, fenomén vagy 
környezeti tér egy mediatizált, 
szintetikus természetű 
tünemény, mely magán viseli a 
látvány szcenírozásának nyomát. 
Lehet ez irónia, vagy éppen 
a (giccs)határ feszegetése, 
ahogyan az állatportrék - és 
rontott fotók - esetében a 
világító, vörös szemek. Az 
élettelen tárgynak is van élete, 
mert az élettelen anyagnak is 
van „természete”, bár ennek 
működése Fuchs Tamás 
vásznain gyakran az űr és a 
mélytengerek világához kötődik; 
ami nem is csoda, hiszen a 
tárgyak legfontosabb funkciója 
a lebegés. Az objektumok ebben 
a különös konstellációban nem 
csak szigorú körvonalaiktól 
mozdulnak el, de a gravitáció 
törvénye alól is mentesülnek.” 

(Marsó Paula)



ALBA NYUSZI 1.
2018, akril, fa, 32x44 cm
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RÓKA
2018, akril, fa 53x35 cm



GAJZÁGÓ DONÁTA

„Nyitva hagyott mondatok és 
haszontalanság. Például ezek 
jellemzőek arra, amivel nap mint 
nap foglalkozom.

Vajon mi marad a tény-irtás után? 
A látszat csel! Magyarázni kell?”
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MÉG NINCS CÍME 
2018, akril, vászon, 70X95 cm
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SZIA ROBI! 
2013, olaj, vászon, 80X100 cm



KOVÁCS LOLA„Szemlélődő vagyok, láthatatlan 
és mozdulatlan. Aztán amikor 
ettől már kellőképp nyugtalanná 
válok, akkor kezdek festeni. 
Nagyítás. Fókusz. Igen. Nem. 
Nem egészen. Na mégegyszer. 
Az ott mi. Kit érdekel. Engem. 
Jól van, akkor. Mi lenne, ha. Igen. 
Kész. A fenébe, nincs kész. Nem 
baj. Nahát, mi ez. De jó, kész 
van. És tényleg. A festék szárad, 
minden kisimult, a nyugtalanság 
már az utolsó cseppig átfolyt a 
képbe.”
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2018, 60x80cm, olaj, vászon



NAGY 
GABRIELLA

„Rezzenéstelenség, irónia, 
figyelem, kényszer. 
A lételméletek érdekelnek, 
legfőképpen pedig az, hogy 
hogyan tudok erről kellő 
öniróniával a vizualitás 
nyelvén beszélni. Diploma óta 
főleg festményeket készítek. 
Kezdetben tájképeket 
festettem extrém légköri 
jelenségekről / tornádó 
villámlás, vihar/. Később a 
képeken a tájat fotózó, néző 
figurák jelentek meg, akárcsak 
Caspar David Friedrich 
romantikus képein. Az érdekelt, 
mi a hasonlóság és különbség 
a vallásos áhitat és a természet 
megfigyelése között. A figurák 
nagyrészt önarcképek 
voltak. Később ezeket a 
figurákat elmozdítottamm,  
beleestek a képtérbe, 

innen jött az emelkedés, 
ami a mennybemenetelek 
egy parafrázisa. a vallásos 
elragadtatás képzete és a 
pszihológia által halálvágynak 
definiált felemelkedés 
fogalma is. Itt is az  elvágyódás 
romantikus gesztusának újabb 
megjelenését hoztam létre.
Új képeimen egy szürreálisabb 
és ironikusabb világot alkottam, 
emberi viselkedéssel terhelt 
állatokat színpadszerúen tájba 
állítva ábrázolpk. Az állatok 
sokszor tragikus helyzetük 
ellenére is rezzenéstelenül 
tekintenek a nézőikre. 
Ők minden körúlménytől 
függtelenül okosak, és nem 
engednek kételkedni a lét 
folytonosságában.”



N
AG

Y 
GA

B
RI

EL
LA

KAKAS TŰZZEL
2018, olaj, vászon, 70 x 50 cm
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RÓKA FEHÉR CERUZÁVAL
2018 olaj, vászon, 120x120cm



ÖTVÖS ZOLTÁN

„A fasor, az út, 
és 
a darazsak 
láthatóvá tételére törekszem, 
megidézve a romantika 
festészetét is. 

Másrészről rajzaim akaratlanul is 
megidézik a romantikát, hiszen 
az utazó festő szerepét vállalom 
fel aki messzire megy idegen tájat 
festeni. Fasorképeim igazából 
frontális portrék amin a fasort 
soha nem profilból hanem szemből 
festem le. Ugyanazt a látványt 
többször lerajzolom, egyszer 
éjszaka és egyszer délben. Egyszer 
márciusban a tavasz elején, és 
egyszer májusban virágzás idején 
darazsakkal. 
A helyszín állandósága az 
évszakokkal folyamatosan változik. 

Az állandóság kiemeli, hogy mi 
emberek és darazsak miképp 
változunk, miként változnak 
gondolataink évszázadok alatt, 
ehhez nyújt keretet a fasor. Így 
válik időmérővé.
A fasorban csend van és 
várakozás. Mindig valami előtt 
vagyunk, vagy valami elmúlt ezt 
a köztest állapotot szeretném 
festményeimen megjelentetni. 
Idő-tranzit. Itt az emberek az idő 
szimptómái.”
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MÉHES RAJZOK
2018, 48x63cm, papír, ceruza
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MÉHEK
2017, 40x40cm olaj, vászon
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TOVÁBBI TERVEZETT KIÁLLÍTÁSOK
2018 II. FÉLÉV

CSÁKY DONÁT MÁRK 
Szeptember 20.

FEKETE GÉZA

DULISKOVICH BAZIL

SZIGETI ANDRÁS

LOST FOUNDATION PROJECT
BÉLA - bár, étterem, lakás, arborétum + galéria
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