


ÉLET-HALÁL-ÉLET
A Samsara-projekt margójára

Vékony Délia írása

"If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants."
"Én távolabbra láthattam, de csak azért, mert óriások vállán álltam."

(Isaac Newton)
 Minden tárgynak van egy életciklusa. Megszületik, létezik, 
majd enyészetté válik. Látszólag ez a dolgok rendes körforgása, minden
életet előbb-utóbb halál követ. A modern és kortárs kultúra azonban 
különböző módokon tiltakozik a halál ellen, és tesz meg mindent azért, 
hogy (leginkább a saját) halála lehetőleg sose következzen be.
Ezt példázza a műtárgyak az örökkévalóságnak történő megőrzése is.
A múzeumi gyakorlatok, restaurálás és konzerválás, iparággá nőtte 
ki magát, ami felvette a harcot a pusztító idővel. Feltett célja, hogy
a műtárgyat – függetlenül attól, hogy milyen élettartamra készítette 
azt eredetileg az alkotó – örökkévalóságba kényszeríti, nem hagyja 
elpusztulni, meghalni. Ez azonban azokra a tárgyakra érvényes csak,
amiket a szakma „értékesnek” ítél. Ahogy világunk más területein is, 
a műtárgyak esetében is vannak életek, amiket minden áron meg kell 
őrizni, mert értékesebbek, mint mások. 
 Mi van azokkal a műtárgyakkal vajon, amiknek nincs értékük?
Mi van a műpiacon életképtelen alkotásokkal, a rossz festményekkel? 
Már eleve érdekes kérdés, hogy mi alapján születik meg a döntés, 
hogy egy műtárgy értékes-e, vagy sem. Mégis, hogyha értéktelennek 
nyilvánítják, könnyebb azt az enyészetnek ítélni. 
 A Mónos Péter által kezdeményezett Samsara Projekt egy sajátos
utat választott ezeknek a műtárgyaknak. Péter nem konzerválásra, nem is
halálra, hanem „újra-élet”-re ítélte a műveket. Felkért képzőművészeket,
hogy a tulajdonában lévő nívótlan alkotásokat alakítsák át saját víziójuk szerint.
Az eredeti alkotások, - duchamp-i terminológiával élve – asszisztált 
readymade-ekké alakultak át, tehát magát a művet alterálták az alkotók.

 Ebben az aktusban egyrészt szerepel annak a tudatosítása, 
hogy minden halált új élet követ. A szamszára a hindu hitvallás szerint
az élet-halál-élet körforgása, hiszen az anyag nem pusztul el,
csak ideiglenesen tapasztalt formája alakul át. Nincsen tehát valós halál,
teljesen semmi se tűnik el sosem, csak más formában létezik tovább. 
Legjobban példázza ezt napjaink nyomasztó hulladékfeldolgozás-kérdése.
Az óceánokon úszó kontinens méretű hulladékszigetek problémája 
onnan ered, hogy nincs valós halál, tehát semmi sem tűnik el nyomtalanul,
nem lehet a dolgokat nem-létezőnek nyilvánítani. Globálisan meg kell
oldanunk az újrahasznosítás, tehát a halál után az életbe visszahelyezés kérdését. 
 Az új élet, ami a halál után sarjad nem lesz teljesen előzmények
nélküli. A hinduknál a reinkarnáció alapja is az, hogy előző életekben 
megtanuljuk a leckéinket, tehát nem kell teljesen a nulláról kezdenünk,
„állhatunk óriások vállán”. A projekt újjászületett festményei is mintha
ezt erősítenék meg: hálásak lehetünk elődeinknek a hibáikért, mert 
nekünk már nem kell azokat elkövetni, ugyanakkor az ő alapjaikra 
támaszkodunk, és alkotunk új életformákat. 
 A projektben szereplő művészek válasza az élet-halál-élet kérdésére
annyira színes, mint a résztvevői paletta. Van, aki az újrakezdés kérdésére
reflektál, mások a destrukcióban látják a konstrukció lehetőségét. 
Vannak, akik felújítják, „update”-elik a képek témáját, megint mások 
erős képi ütköztetéseket használnak. Mindenki izgalmas felvetéssel 
áll elő a (globális) újjászületés kérdésére. 



DÓRA ÁDÁM

„Lakástárlat”

olaj, vászon
60 x 80 cm
2021

Piri Kálmán festményére
Becsérték: 400 000 - 600 000 Ft

“A projekt kapcsán Piri Kálmán laza ecsetkezeléssel és 
okkeres - barnás tónusokkal taglalt lakásbelsőt ábrázoló 
festményét kaptam meg átdolgozásra.
Az elmúlt másfél évben a ‘Chunky Steps’ című sorozatomon 
dolgoztam, melynek darabjai több helyen is szerepeltek 
különböző kiállításokon, eltérő atmoszférában. Mivel a bumfordi
lábbelik és tájképek játéka határozza meg jelenlegi 
motívumkészletem alapját, ezért indokoltnak tartottam ezt 
összekapcsolni valamilyen formában e felkéréssel.
A számomra kissé unalmas kompozíciót, a tompa színeket 
és az üres felületeket kiegészítettem saját mini képeimmel, 
így egy erős időbeli váltás, illetve kép a képben helyzet 
alakult ki. Ugyanakkor igyekeztem az alkotó festőiségéhez 
igazodni, ezzel megtisztelve a korábbi képet, de egyben 
létrehozni egy kortárs reflexiót.”



NAGY KRISZTA TERESKOVA

„Sárga Cipős Lány”

olaj, akril, farost
80 x 60 cm
2022

Piri Kálmán festményére
Becsérték: 400 000 - 600 000 Ft

Nagy Kriszta Tereskova Piri Kálmán egy f iatal lányt 
ábrázoló portréját választotta, amelyet sajátos vonalvezetésű
grafikus ecsetvonásokkal értelmezett újra. Piri modelljének 
testtartását imitálva hozta létre saját alakjának f inom 
körvonalait. Az egymással szemben tükrözött kék és sárga 
vonalú sziluettek  összegabalyodnak egymással, első pillantásra
nehéz szétválasztani, hogy hol kezdődik az egyik és hol
a másik. Tereskova a közelmúlt személyes tapasztalatai 
hatására egyre inkább a szimmetria és önreflexió 
feltérképezésének irányába fordult. 

/a szerk./



SÁNDOR ESZTER

„Elnézést elveszett a sapkám, nem látták?”

olaj, akril, farost
60 x 80 cm
2021

Piri Kálmán festményére
Becsérték: 260 000 - 400 000 Ft

“Egy átlagos napon Csöpi szokásos, háromszög alakú, 
tojásos szendvicsét majszolta a parkban. Ahogy száját 
elégedetten törölgetve maga mellé tekintett, arca elfehéredett
s két ujja közé csippentett morzsás szalvétája szomorú ívben
a pad alá hullott: kedvenc fejfedőjének nyoma veszett.”

Piri Kálmán festménye



PATAKI LUCA

„Accident/Baleset”

olaj, akril, farost
60 x 80 cm
2021

Piri Kálmán festményére
Becsérték: 300 000 - 500 000 Ft

„A kép hátulja egy izgalmas és szabad kompozíciót rejtett 
magában, ami feltehetőleg a művész ecset próbái vagy egy elrontott,
elkezdett kép első pár foltjai lehettek. Azonban azt se állíthatjuk
biztosan, hogy nem egy így talált farostlemezt használt 
volna föl a művész. A gesztusok véletlen kapálózásai balesetként
is felfoghatók. Egy az időben gyorsan lejátszódó pillanat 
rögzül.”

Piri Kálmán festménye



GYŐRFFY LÁSZLÓ

„Vaterland”

olaj, vászon
40 x 57 cm
2021

Becsérték: 400 000 - 600 000 Ft

„Egy mű létrehozása számomra épp annyira kreatív, mint 
amennyire destruktív tevékenység. Érdekel a képrombolás 
dinamikája: minden képrombolás új képek születését jelenti. 
Az egyediség ideája merőben problematikus: mielőtt 
elkezdenék dolgozni egy festményen és elmegyek festéket 
venni a boltba, már szükségszerűen kapcsolódok egy termelési
folyamathoz, az összes korábbi festményhez, ami valaha 
készült. Minden referenciális, így szinte képtelenség létrehozni
egy olyan művet, ami semmire nem hasonlít, ezért mindig 
vonzódtam ahhoz a módszerhez, hogy már létező elemekből 
építkezzek. Annak a lehetősége, hogy átfessük valaki más munkáját, 
amely egy régebbi korból származik, olyan, mintha szimbolikusan 
átírhatnánk a történelmet. 

Ahogy megláttam a választott festményt, rögtön tudtam, 
hogy ez az a kép, amit szeretnék kisajátítani, és azt is,
hogy miképpen fogom kiigazítani. Az átfestés módja
és technikája az eredeti kép karakteréből következett, mintha
az átváltozás ígérete ott szunnyadt volna több, mint száz 
éven át az anyagban, várva, hogy valaki felélessze.
Ahogy a szibériai permafroszt megolvadása révén kiszabadulnak
a már halottnak hitt baktériumok és vírusok, úgy fertőzi meg
az ideális biedermeier tájat a kozmikus horror. A poszthumán
jövő már réges-régen elkezdődött: a „Vaterland” idővihara 
felülírja az emberi faj homogenitásának illúzióját
és az elkerülhetetlen vég ábrázolásának festészettörténeti 
hagyományából kiindulva burjánzó fantáziával tart tükröt 
saját idegenségünknek.”



KARÁCSONYI LÁSZLÓ

„A Királynő ismét megszomjazék
(az Alien mindenhol idegen)”

olaj, vászon
62,5 x 88,5 cm
2021

Becsérték: 400 000 - 600 000 Ft

A Királynő ismét megszomjazék,
az Alien mindenhol idegen. 

„Ki az az állat”, aki nosztalgiát érez egy Alien láttán? 
Én igen, mert gyerekkoromat és édesapámat juttatja eszembe. 
Ő mesélt nekem először -tíz éves korom körül- „ A nyolcadik 
utas: a Halál” c. horrorisztikus filmről.  
Arra már nem emlékszem, hogy kerülhetett szóba, hiszen 
határozottan félős gyerek voltam, de az biztos, hogy attól a pillanattól 
fogva ez a rém ott utazik az én tudatom teherűrhajóján is. 
2021-ben felkérést kaptam a Samsara Projects-től, hogy egy 
ismeretlen festő által, ismeretlen évben, J. Duck holland mester 
modorában, vélhetőleg hamisítási szándékkal készített olajfestményét 
(„katonák vendéglőben”) dolgozzam át.  
A felkérés szerint, a kisajátítás bármilyen foka megengedett,
a lényeg, hogy egy új mű jöjjön létre a régi „romjain”. 
Mivel esetemben, nem egy nevesíthető művész, autonóm 
művének átalakítása volt a feladat, szívesen mentem bele a játékba.  
Hosszas ötletelés után döntöttem el, hogy a már több 
munkámon is szereplő Alien királynőt festem az eredeti kompozíció 
központi alakja helyébe, és ezzel adok a képnek új, humoros 
olvasati ill. a hamisítvány-léttől való megszabadulási 
lehetőséget. 
Budapest, 2021. december 28.  
Karácsonyi László Attila



NÉMETH DÁVID

„Cooperation with the cheater”

olaj, vászon
108 x 132 cm
2022

Becsérték: 300 000 - 500 000 Ft

„Cooperation with the cheater” című közös mű, az ismeretlen 
művésszel, aki hamisítványt készített Philip Wilson Steer 
munkájáról. Pasztell rajzra festettem olajjal lebegő
plazmaszerű asszociatív formákat, melyek a kép terén túlnyúlóan,
a keretre is kiterjednek. Fontosnak tartottam megtartani a mű 
karakterét, célom volt, hogy a fixált pasztell rajzon kialakuljon
egyfajta kontraszt a két anyag homogenitása és a színek intenzitása
között. Bizonyos értelemben bizarr élmény volt ráfesteni valaki 
másnak a munkájára, de mégis valahol felszabadító is.”



PÁL BELLA

„Twice Upon a Time”

vegyes technika: síküveg, akril
51 x 65,5 cm
2021

Becsérték: 300 000 - 400 000 Ft

„Üveggel dolgozom.
Ez számomra az időtlenség
kifejezésének egyik eszköze. 
Önmagában absztraktnak 
és abszurdnak gondolom, 
hogy egy folyadék ilyen 
lassan mozogjon.
Már a kémiai de�níciók-
ban is - annak ellenére, 
hogy a mai napig nincs 
határozott döntés az 
anyag mivoltát illetően - 
kifejezetten stabil �zikai állapotra 
hivatkoznak. Ennek köszönhetően a legelőnyösebb
tulajdonsága a tartósság, ami napjainkban igen fontos
és meghatározó minőséggé vált az élet minden területén.
A festmény újraértelmezésénél saját formanyelvem használata
és beépítése mellett az eredeti részletek meghagyásával 
disszonanciára, ugyanakkor egységre is törekedtem.
A képet síkokra törtem és térbe helyeztem, re�ektálva a geometrikus
testekre, a természetes szabályosságra és a “divina propor-
tione”-ra (isteni arány). Ezzel a gesztussal a festményt egy 
eklektikus palackpostába zártam.”

kifejezetten stabil �zikai állapotra 
hivatkoznak. Ennek köszönhetően a legelőnyösebb



WAHORN ANDRÁS

„Halra vadászik az ördög.”

olaj, akril, vászon
70 x 90 cm
2021

Becsérték: 750 000 - 1 000 000 Ft

„Az eredeti erdei táj idilljét a fantázia ördöge vízzel, 
árvízzel árasztotta el, de a halak mégis a levegőben, a fák 
között bujkálnak a rájuk vadászó ördög elől.
Mi lehet ez, álom vagy valóság? Egyik sem! Festmény!”



GABRIELLE K. BROWN

„Communal Healing”

vegyes technika
35,5 x 28 cm
2021

Becsérték: 500 000 - 700 000 Ft

„A Communal Healing belső utazásra invitál bennünket, 
ősi, primitív emberi szerepeinkhez. Ahhoz, hogy az embereket 
ne csak fzikailag, hanem érzelmileg is meggyógyítsuk,
erő és bátorság kell, és minden egyén szerepet játszik ebben
a folyamatban, hiszen mindannyian más-más erőnek vagyunk
birtokában. A felhők sűrű szövedékében jelennek meg
a szemek, amelyek túllátnak ezen a �zikai létsíkon 
és a spirituális szférákba tekintenek. Ahhoz, hogy megértsük 
az élet körforgását, először a lélek szemével kell látnunk.
Az orr közelítve a horizonthoz érzi a föld aromáit, amelyek 
gyógyulást és kényelmet adnak. A száj nyitott, hogy bölcsességet
és igazságot mondjon, amely tovább hullámzik és előre visz. 
A sötétség feláldozása mindannak felismerése, ami visszatart
bennünket. Szembenézés és tisztelegés előtte, hogy aztán 
elvághassuk a szorító köteléket és visszaengedhessük részeit 
a természetnek, hogy újra kezdetét vehesse a körforgás.
A Communal Healing azt üzeni, hogy nem szabad eltávolodnunk 
egymástól, össze kell gyűlnünk, hogy erőinket egymásból
és egymásért táplálhassuk.”



TÖTTÖS KATA

„Jut is, marad is.”

olaj, vászon
46,5 x 55 cm
2021

Pata J jelzéssel
Becsérték: 400 000 - 600 000 Ft

„Csoda! Jézus csodát tesz, az UFO csodát tesz! Jézus vet,
az UFO tehenet szippant, vagy tehenet küld.
Micsoda délután, mennyi kérdés?
A múlt, a jelen és a jövő ez itt a vásznon!”



efZÁMBÓ ISTVÁN

„Két végtelen találkozása
egy id. Markó hamisítványon”

olaj, vászon
26 x 23 cm
2022

Becsérték: 400 000 - 600 000 Ft

efZámbó István a Samsara Project keretében készült munkáján
a tőle már ismert festészeti szimbólumtár megidézése helyett,
�nom kiegészítésekkel kapcsolta össze a múltat a jelennel. 
Két végtelen találkozása egy id. Markó hamisítványon 
című művén a romantikus tájban fürdőzők fölött saját 
megfogalmazása szerint “két végtelen energia felhő kapcsolódik
egymáshoz”.  

/a szerk./



STARK ATTILA

„Mulatók”

olaj, vászon
39 x 60 cm
2021

Becsérték: 300 000 - 400 000 Ft

„A kép átfogalmazásánál sokat segített, hogy egy időben gyakran 
választottam hasonló tematikát munkáimnak. Mulató �gurákat,
közösségi belső tereket, sok vázlatom készült bárokban időző 
vagy táncoló alakokról, akiket a később elkészült festményeken 
már inkább állat�gurák helyettesítettek, némileg megtartva
a jelenetek zsáner jellegét. Úgy érzem, hogy az eltelt több száz év 
ellenére ezek a németalföldi kocsmajelenetek nagyon is közeliek. 
Így adta magát a megoldás, hogy a saját, korábbi karaktereimmel,
motívumaimmal nyúljak bele a festménybe”



LÁZÁR KRISTÓF

„3D Flower Box“

olaj, fa
54 x 37 cm
2021

Becsérték: 300 000 - 400 000 Ft

„A motívum, amit beemeltem a Windows 95 3D Flower Box
nevű képernyőkímélőből származik. A koncepció nagyjából 
a létforgatag és a képernyőkímélő párhuzama az örök
körforgásban és az időn kívüliségben egy vizuális játékon 
keresztül, amihez a sötét kép jó alapanyagként szolgált.”



BALÁZS NIKOLETT

„Sarjadó Történet“

vegyes technika: hozzáadott elem anyaga purhab,
csemperagasztó, festék, pigment, lakk
91 x 90 cm
2021

Becsérték: 400 000 - 600 000 Ft

„Egy olyan extra elemmel szerettem volna kiegészíteni a kapott 
festményt, ami burjánzó jellegével beteríti a festmény és a keret
egy részét is. Úgy terjed tovább a képre, hogy annak szerves 
része, mintha önmaga antik anyagából épülne fel.
A forma kialakítása a jelenet szerves elemeként értelmezhető,
a történet részévé válik. Úgy alakítottam át a festményt, 
hogy annak baja ne essen, egyfajta tokként építettem rá az extra
anyagot, ami csak a kerettel és az üveglappal érintkezik.”



KONCZ GÁBOR

„Tiszta lap“

akril, olaj, fa
45 x 56 cm
2022

Becsérték: 200 000 - 400 000 Ft

„Egy tájképet kaptam átdolgozásra. Alapvetően az volt
a tervem, hogy az egészet egy sötétebb lazúrral fogom lefesteni,
így megmarad az alsóbb rétegekben az alapkép. A szamszára
lényegéből kiindulva, miszerint a szó jelentése az anyagi 
világban való ismétlődő születés és halál folyamata, munkám
a Tiszta lap címet kapta. A pozitív és negatív történések 
körforgása életünkben szerintem teljesen megszokott, 
többször kerülünk olyan helyzetbe, hogy nyomni kell egy 
re-start gombot, és újrakezdésre kényszerülünk. E gondolatok 
mentén igyekeztem munkámat elkészíteni.”



CSÁBI ÁDÁM

„Piri bontás“

akril, rétegeltlemez
95 x 95 cm
2021

Piri Kálmán festményére
Becsérték: 300 000 - 500 000 Ft

„Az volt a célom, hogy Piri Kálmán enteriőr képét egy 
konstruktívabb geometrikus formában élesszem újjá. A festést 
megelőző számítógépes tervezés során, a meglátásom szerinti 
legjellemzőbb színekből téglalap alakú kivágásokat készítettem,
majd ezeket egy üres négyzet köré rendeztem, belőlük az adott
koloritnak megfelelő sávokat húztam, ügyelvén arra, hogy
a kivágott elem sávja térben az eredeti hely tagolódását 
kövesse. A fentiek eredményeképpen egy olyan szín és térbeli 
rendszer jött létre, amely az eredeti mű legjellemzőbb
vonásait tartalmazza.”

Piri Kálmán festménye



ÁBEL TAMÁS

„Gaysha“

olaj, akril, üveg, fa
80 x 60 cm
2021

Piri Kálmán festményére
Becsérték: 300 000 - 500 000 Ft

Ábel Tamás képzőművész, munkájának középpontjában az üveg
sokrétű megmunkálása és felhasználása áll. A művész a Samsara
Projektben Piri Kálmán egy gésáról készült festményét dolgozta át.
A kép középpontjában egy monokróm gésa portré látható, 
amelyet a háttér neutrális átfestésével kiemelt a térből, így a kép
főszereplőjét egy szimbolikus white cube térbe helyezte. A létrejövő
új felületen ragasztással helyezte el a különböző üveglapokat, 
némelyik élfestett, de van fémgőzölt felületű, ún. dichroic fekete 
üveglapok is színes felülettel. Ezek egyfajta ívbe rendeződve 
körbeveszik a szürke gésa portrét. "Különös érzés volt új dimenzióba
helyezni a Piri Kálmán által létrehozott gésát, a tavalyi év hazai
történései nagyban hatottak rám alkotás közben, ezért is születhetett
meg Gay-sha." 

/a szerk./

Piri Kálmán festménye



ÜVEGES MÓNIKA

„Small town crush“

vegyes technika: formázott fa keret, festett vászon,
chrome spray, lakk, latex
72 x 64 cm
2021

Piri Kálmán festményére
Becsérték: 300 000 - 500 000 Ft

„Az eredeti műtárgy hagyományos keretét hajlott faágakra 
cseréltem, így a sík felületű olaj vászon festményt többnézetű 
képtárggyá alakítottam. A kompozíció hátoldalát élénk színű 
latex borítja, mely derengő árnyékot vet. Korábbi munkáimhoz
képest, itt a festmény erőteljesebben kilép a térbe, új dinamikát 
adva a műnek.  A festészet és a szobrászat közötti �nom 
átjárhatóság a koncepció fontos részét képezte. A feladatot egyfajta
egyensúlyozásként fogtam fel, a kapott műtárgy karakterének 
megtartása és az építés- rombolás dialektikàja között.”

Piri Kálmán festménye



MARTIN HENRIK

„NIRVANA – a szerzőség ellobbanása“

olaj, vászon, karton passepartout, üvegezett fa keret, szöveg
53 x 74 cm, (passepartout kivágat mérete: 40 x 30 cm)
2021

Becsérték: 300 000 - 400 000 Ft

NIRVANA – a szerzőség ellobbanása

A felkérés
A SAMSARA projekt keretében felkérést kaptam
a ’KIRÁNDULÓK AZ ALPOKBAN’ fantázia című, 
eredetileg ismeretlen című, 19. századi, ismeretlen szerzőjű, 
51 x 66 cm méretű, vászonra festett olajfestmény átdolgozására:
’a Mű ... átdolgozása és megváltoztatása eredményeként
az eredeti Műből származó más (új) mű jön létre’.

A kérdések
A felkérés következtében első felmerülő kérdés csupán
morális jellegű:
Átalakíthatok-e egy más által készített műalkotást, az alkotó 
hozzájárulása nélkül?
Ezzel kapcsolatban annyi megállapítható, hogy amennyiben
a válaszom igen, abban az esetben közvetve hozzájárulok
ahhoz is, hogy bármely alkotásomat bárki, bármikor,
bármilyen módon átalakíthatja. Ez ellen tenni ugyan nem 
tudok, de természetesen ehhez nem járulok hozzá.
A második kérdés viszont lényegesebb, mert a művészi alkotás 
esszenciáját érinti:
Mennyiben korlátozódik az autonómia az átalakítás 
aktusával?
Ha visszafordíthatatlan műveletet hajtok végre a festményen, 



akkor a kép festőjének művészi autonómiája is, illetve a saját 
alkotói autonómiám is sérül. A kép festőjének eredeti alkotói 
akarata egyértelműen totális csapást szenved, azonban
a sajátom is, hiszen a készen kapott ’alapanyag’ miatt
az alkotói folyamatnak rögtön a legelső, és legalapvetőbb 
periódusa nem eredhet teljes mértékben önmagamból.

Az operáció
A művészi szabad alkotói akarat feltétlen fenntartását 
szem előtt tartva először is:
a festmény időszakos gondozójának tekintem magam azzal
a feladattal, hogy a kép értékeit, ha lehetséges teljes egészében 
megtartsam. A festmény azonban meglehetősen zavaró
dekomponáltságot mutat, amit újrakeretezéssel korrigáltam. 
Ezzel az eljárással az eredeti állapot visszaállítható marad.
A művészi szabad alkotói akarat feltétlen fenntartását szem 
előtt tartva másodszor pedig: kijelentem, hogy a mai naptól 
kezdve tíz éven keresztül az újrakeretezett festményt, ezen
szöveggel együtt véve a saját alkotásomnak nyilvánítom. 
2032. 12. 31-e után szerzőségem a létezők köréből ellobban. 
Emiatt a műtárgy a továbbiakban személyemhez, mint 
alkotóhoz semmilyen módon nem köthető többé,
a mű visszaváltozik ezen ’in tempore’ megszűnő szellemi 
operáció előtti, ismeretlen 19. századi festménnyé, függetlenül 
attól, hogy az általam rátett keretet eltávolítja-e valaki, vagy 
sem. A szöveg a fenti dátum után érvényét veszti.

Szentendre, 2021. 12. 31. Martin Henrik



DÓCZI ATTILA

„Your model/My model“

vegyes technika: plexi, nyomtatott vinyl
56 x 78 cm
2022

Piri Kálmán festményére
Becsérték: 300 000 - 500 000 Ft

„A munka átformálásánál az eredeti képen lévő fő elemet, 
az aktot, a festő modelljét választottam arra, hogy a már 
saját képi világomra formált mű központi �gurája legyen.
A célom az volt, hogy egy mai, aktualizáltabb nőalak jelenjen
meg az általam készített printen, utalva ezzel a köztünk 
lévő generációs különbségre is. Emellett fontosnak tartottam 
azt is, hogy az eredeti akt ne tűnjön el a print mögött, ezért 
azt tépésekkel láttam el, így ezekben a résekben a festett modell
részletei is megjelennek. A nyomaton egy berlini rave-partyból 
kilépő és az első padon megpihenő hölgyet láthatunk,
aki a feleségem, erre utal a cím is Your model, My model.“



NAGY MARCELL

„Régi fakó emlékem“

olaj, akril, vászon
56 x 78 cm
2022

Becsérték: 300 000 - 500 000 Ft

„Az eredeti tájkép a nyári Balatonpart strand hangulatát 
idézi számomra. Lángosozás, kávézás, retró napernyő 
asztalokkal, a háttérben vitorlások. Gyerekkorom megfakult 
emlékei, melyek mentén halványítottam el magát a képet is 
és húztam rá olyan rétegeket, amelyek érzékeltetik a csak 
résnyire betekintést engedő emlékezet működési mechanizmusát.
A kép absztrahálásával tettem kevésbé konkréttá, már-már 
pontatlanná és még misztikusabbá az emléket. Ezek az élmények
tele vannak benyomásokkal, érdekes tapasztalásokkal, amelyeket
a gesztusokkal kívántam ábrázolni a képen. A kis lebegő színes
ecsetvonások amolyan fényjelenségek, amiket például erős 
napfényben veszünk észre. A festmény ugyanakkor egy kiégett
analóg képre is hasonlít, amivel szintén hangsúlyozni 
kívántam az idő múlásának minőségét és az esetlegességet, 
hiszen ahogy egy analóg képet sem feltétlenül tudunk tökéletesre 
készíteni, úgy egy emlékünk sem tökéletesen idézhető fel, sőt, 
legtöbbször átalakulnak az emlékeink a későbbi és jelenlegi 
életünk és benyomásaink által. Talán csak hipnózisban tudunk
pontos képeket, emlékeket felidézni“



IMREH SÁNDOR

„Err, (All Borough)“

vegyes technika: polár, akrilspray, farost
49 x 60 cm
2021

Becsérték: 200 000 - 400 000 Ft

„Ismeretlen festő kissé kopottas állapotú festményét 
értelmeztem újra. A képen két lovas, egyikük megtorpan
az előttük húzódó kerítés előtt, a másik átugorja, de a zsoké 
és a ló kapcsolata egyik esetben sem kiegyensúlyozott.
A kép állapotáról, tartalmáról és saját alkotói gyakorlatom 
nyomán is az utcaművészet, a talált tárgyak rusztikusságának 
szépsége és az intimitás követhetetlen nyilvánossá válása 
jutott eszembe. A ló ösztönös, szándéktalan válasza párhuzamba
állítható a gra�tik sokszor esetleges jellegével,
ahol nem az üzeneten van a hangsúly, hanem a környezetre 
adott reakción. A vizuális nyelv a streetart és a gra�kai 
design világából ismerős nyelvezetet, a különböző felületek 
közös kollázsszerű világát idézi meg.“



BÁCSFAI GÁBOR

„2001“

olaj, vászon, vegyes technika
42 x 52 cm
2021

Becsérték: 300 000 - 500 000 Ft

„A cím:  “2001” egyben utal a 2001; Űrodüsszeia utópisztikus
sci-�-re, ahol az őskorban hirtelen egy monolit jelenik meg
a tér középpontjában, ahogy ez a valóságban, Szentpéterváron
is megtörtént. Továbbá a 2001, a 2000 utáni első év:
olyan túlmiszti�kált dátumként élt a közbeszédben az ezredforduló
előtt, melytől nagy változásokat vártak az emberek. 
Munkám azt jeleníti meg, hogy az eredeti festmény megszületésének
korában, hogyan képzelhették el 2001-et, ami egy ma létező 
látkép, de a festményre illesztve mégis utópisztikusan hat.“



VERES BALÁZS

„Mandala“

vegyes technika, ragasztott farostlemez
15 x 15 x 15 cm
2021

Becsérték: 200 000 - 300 000 Ft

„A választott festmény középpontjában a hindu vallásban 
tisztelt egyik istenség, Krisna és női társa, Rádha látható.
A feltehetően kortárs mű a hindu képi művészetnek tulajdonított 
ikonográ�ai elemekkel a két isten szerelmét ábrázolja: 
Krisna maga rajzolja Rádha kézfejére a hindu házassági 
ceremóniához kötődő mehndi jeleket. A jelenet egy templom 
gyülekező csarnokának kertjében játszódik, ahova a kép bal 
felső sarkában elhelyezett négyzetes alaprajzú szentélyéből 
kilépett Krisna szerelmével letelepedett. Az építészeti tér
a leegyszerűsített perspektíva miatt nehezen értelmezhető:
a szentély, valamint az előtte húzódó tornácok és kertrészek 
teraszos kialakítása alig észrevehető.
A festmény átalakítása során e hierarchikus térosztást szerettem
volna 3D-be átültetni, felhasználva a hindu templomépítészet 
alapvető törvényeit. A több, kisebb négyzetből álló mandala 
(négyzetes forma) a hindu vallás egyik ősi alapeleme,
a koncentrikus hindu világkép megtestesülése.
A templomkörzetek négyzet alaprajza (Vásztu Purusa 
mandala) és egységeinek elrendezése a világegyetem rendjének 
jelképe. Munkám nem követi a hindu templomok tereinek 
felosztását, hanem a koncentrikus világképet jeleníti meg, 
központba helyezve a kapott átalakítandó mű témáját.“



CSIZEK TAMÁS

„Long Live �e New Flesh!“

vegyes technika: szilikon, gumi
83 x 90 x 35 cm
2021

Becsérték: 400 000 - 600 000 Ft

„Mostani, szilikonból készült munkáim látleletek a majdani, 
keltetőszerű gépezetre redukált emberről. Egy olyan kor lenyomatai,
ahol az embert termesztik, mesterségesen növesztik, lecsapolják, 
kiszűrik, megnyesik. Antropomorf jegyeiket már elhagyták, 
önmagán kísérletező, önevő húsnövénnyé alakultak.
Céljuk az esszencia, a lélek lecsapolása lett volna. Kudarcra ítélt 
kísérletek, az ember idealizált önképének halálát mutatják be.
Ezt a képet az elkerülhetetlen átalakulás jegyében csonkítottam 
meg. A csipkézett hegygerinc előterében csobog az élet: a fenyvesbe 
szakadékot vájó vízesés, a szirtekre telepített otthonok, a bogárként 
megjelenő, arctalan asszonyok mindennapi munkájuk közben. 
Nehéz volt megemészteni ezt a látványt. Mint egy monitort, úgy 
bámultam. A formanyelvet, a stílusjegyeket, a szimbolikát
emészthetetlen bejegyzésekként görgettem magam előtt. Egyfajta 
cronenbergi hatástól vezérelve a kép zsigereibe akartam nyúlni, 
hogy lüktető létformává fordítsam ki. A belsőségben turkálva 
akartam megtudni a két bogárnőtől, hogy mégis mi a fenét keresnek ott,
és mit tennének meg azért, hogy kijussanak onnan. Kijuthatnak, 
de az Új Testté válás a régi halálával jár. 
Megmutatom, hogyan. Egyszerű…"



BP. SZABÓ GYÖRGY

„cím nélkül“

vegyes technika
13 x 94 cm
2021

Becsérték: 500 000 - 700 000 Ft

„A múlt egy klasszikus olajképét új kontextusba helyezve 
kombináltam mai használaton kívüli tárgyaimmal.”



APPENDIX

Piri Kálmán - Cím nélkül Piri Kálmán - Cím nélkül

Piri Kálmán - Cím nélkül

Piri Kálmán - Cím nélkül



Jacob Duck Modorában - Katonák Vendéglőben

Philip Wilson Steer - Tengeri fürdő jelenet

Ismeretlen bécsi festő - Cím nélkül

Ismeretlen festő - Cím nélkül



Patai J. jelzéssel - Vetés

Id. Markó Károly követője - Fürdőző nők

Ostade modorában - zsánerkép ivó fér�akkal

Adriaen Brouwner követője - csendélet, �gurák



Adriaen van Ostade modorában -
Vendéglőben ivó fér�ak hegedűssel

Adrian van de Velde másolat - Tengeri tájkép

Piri Kálmán - Cím nélkül

Piri Kálmán - Cím nélkül



Piri Kálmán - Cím nélkül

Ismeretlen 19. századi. osztrák festő - Cím nélkül

Piri Kálmán - Cím nélkül

Piri Kálmán - Cím nélkül



Ismeretlen festő - tájkép

Ismeretlen 19. századi. osztrák festő - Cím nélkül

Ismeretlen festő - Cím nélkül




