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Máthé Andrea 

Polifonikus színbeszéd
Eperjesi Ágnes szinkron-kiállításai*

 � Budapest, Székesfehérvár 
 � 2009. április 30 – szeptember 20.

• 2009. júniusában három helyszínen — a Mai Manó Házban, a Nessim Galériában 

és a székesfehérvári Szent István Király Múzeumban — láthattuk Eperjesi Ágnes 

munkáit. A Színügyek a Mindig lesz friss szennyes, a Semmi a szín alatt és a Rövid 

ima című kiállítások összefoglaló főcíme. A kiállításokon az utóbbi évek konkré-

tabb művészi munkái után — gondoljunk például a „private protest”-re1 — most 

látszólag absztraktabb alkotásokat láthatunk Eperjesitől, de ha a felszín mögé 

tekintünk, megláthatjuk annak a folyamatos intenciónak a nyomait, ami mun-

káit szorosan hozzá köti az élet mindennapi (magán és közösségi) gyakorlatai-

hoz, tevékenységeihez, róluk alkotott nézeteinek, véleményének határozott kife-

jezéseihez. A színeket középpontba helyező kiállításain is felfedezhetjük mindezt, 

csak más módon, ahogy ezt a három kiállítás megnyitói — Gács Anna, Zemplén 

Gábor és Bán Zsófia — is megfogalmazták.

A Mindig lesz friss szennyes koncepciója esetében a mosógép forgódobjában pergő, 

a szivárvány színeiből összeválogatott ruhadarabok színskálája a kiindulópont, 

ezt részletezik a fotónyomatok, a videóinstallációk és a megvilágított fotóképek 

variációi. A Semmi a szín alatt címen bemutatott munkák szétbontják, prizmasze-

rűen meg- vagy széttörik a szivárványszínek harmóniáját, és közvetetten utal-

nak a „semmi színre”, a szürkére. A Rövid ima a gondolatokért, melyek sose jutot-

tak eszembe két hatalmas, egymással szembenéző videóinstallációja részesévé 

teszi a nézőjét azzal is, hogy a valódi befogadás — a színes betűk összeolvasása 

— a látogató installációk előtti mozgása révén valósul(hat) meg. A három kiállítás 

gondolati-elméleti íve is láthatóvá-olvashatóvá válik: vélhetően a világ és a gon-

1  Private protest

*  Eperjesi Ágnes: Semmi a szín alatt. Nessim Galéria, Buda-
pest, 2009. máj. 5 — jún. 5. ;  Eperjesi Ágnes: Mindig lesz 
friss szennyes. Mai Manó Galéria (Magyar Fotográfusok Háza), 
Budapest, 2009. ápr. 30 — jún. 21.; Eperjesi Ágnes: Rövid ima. 
Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 2009. máj. 9 — 
szept. 20.

dolkodás paradoxonaira mutat rá. Konkrétabban: 

rájuk világít, láttatja árnyékaikat és eltakarásai-

kat — fedéseiket sem rejti el. A prizmán vizsgál-

ható színek egymáshoz érése, egymást érintése 

— legyen az a színek forgása, a fénycsíkok össze-

adódása vagy a színes betűk fénybe lépése — a 

„színtelen” szürkébe olvad, ami azonban mégis 

tisztán látható. Eperjesi hozzáfűzi — mintegy 

fényjegyzetként — mindehhez: „A valóságot úgy 

jó szemlélni, ahogy van. Hogy milyen legyen, 

ahhoz amúgy is mindig túl későn érkezünk.  

Kár is hozzányúlni, próbálni, odébb tolni, mert  

a végén még elmozdul. Tekintetünk mégsem 

rezzenetlen, mert együtt mozog azzal, amire 

rávetül. A bölcs szürkére szürkével fest.” 

Mindebből felsejlenek egy festői-alkotói kísér-

letfolyamat kristályosodási pontjai: a felismert 

szabályokból kibontható lehetőségek képi meg-

fogalmazásai. Láthatjuk, amint a vortex — a for-

gás, örvénylő mozgás — egyszerre lép a vissza-

vonás és a mégis fennmaradás terébe, és érzé-

kelhetjük, ahogy a fény- és képteremtő alkotó 

megosztja befogadóival gondolatait — és gond-

jait is — a fényből kibontható szín- és létparado-

xonokról. 

Eperjesi Ágnes
Komplementer színek, 2009, interaktív installáció

Eperjesi Ágnes
Az észlelésen innen 
és túl, 2009,  
3 csatornás
videóinstalláció, 
jelenet a videóból
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Gács Anna** 

1.

• Fehér alapon fehérköpenyes nő kísérletre 

készül. Szakértő szemmel figyeljük. A tudomá-

nyos protokoll sértetlen, gondosan dokumen-

tálva vannak az előkészületek és a végeredmény. 

Makulátlanul fehér térben vagyunk, laboratóri-

umban, kiállítóteremben; minden csupa négy-

szög és kör. Nekünk demonstrálnak itt valamit. 

Első megfigyelésünk egy kétszáz évvel ezelőtti 

eredmény megerősítése. Goethe írja ugyanis 

Színtanában — idézem — „Megfigyeltük, hogy 

bizonyos körülmények között nagyon könnyen 

és gyorsan létrejön a szín.” Így van!, kiáltunk fel 

örömmel — látva, amit látunk —, főleg, ha azok 

a „bizonyos körülmények” egy mosó-szárítógé-

pet jelentenek.

A mosógép Eperjesi Ágnes kiállításán egyen-

rangú kísérleti-demonstrációs eszköz a fényké-

pezőgéppel, fotópapírral, világító dobozzal, vide-

okamerával és számítógéppel, szögletes előlapja 

szemléltető tábla, vízkőtől megtisztított kerek 

ablaka — akár egy lencse — az optika varázsla-

tos birodalmára nyílik. Színmasina. Goethe egy-

kor úgy vélte, hogy — ellentétben a szemellen-

zős, életidegen Newtonéval — az ő Színtanában 

tudás és észlelés, tudomány és gyakorlat, eszté-

tika és etika nyújt kezet egymásnak. A kiállítá-

son mintha ez a szintetizáló ambíció éledne újjá, 

nem pedig a konstruktivizmus szerényebb álma 

tudomány és művészet kézfogásáról. A keletke-

zőben lévő színt, az épp most születő látványt 

dokumentálják ezek a képek, de a felismerhető 

minták, a kiolvasható szövegek, a megidézett 

helyzetek, még ha csak jelzésszerűek is, szer-

teágazó jelentéseket, asszociációkat keltenek 

életre. 

Eperjesi Ágnes művészete talán még sosem 

nem volt ennyire analitikus, soha nem vette 

ilyen módszeresen szemügyre saját feltételeit.  

S talán még soha nem volt ennyire ironikus sem.

2.

Fehér alapon fehérköpenyes nő nagy butaságra 

készül. Összenevetünk a háta mögött. A színek 

tartósságáról értekező Goethe úgy vélte — idé-

zem — „A kelmefestés a maga részéről igen erő-

sen rögzíti a színeket.” Én meg nem mondom, 

hogyan viszonyul ez Newton színelméletéhez, 

de egyet higgyenek el nekem. Aki ezt írta, soha 

nem mosott. És ha a tapasztalat Önöknek nem 

elég, engedjék meg, hogy a háztartástudomány 

eredményeire hivatkozzam, mely nevet is ad 

annak, ami itt készül: „mosási baleset”. A szín-

**  A Magyar Fotográfusok Házában elhangzott megnyi-
tó szöveg szerkesztett változata (Eperjesi Ágnes: Mindig 
lesz friss szennyes. Mai Manó Galéria /Magyar Fotográfusok 
Háza/, Budapest, 2009. ápr. 30 — jún. 21.)

Eperjesi Ágnes
Színcsapda, 2009, 
vegyes technika,  
50 ×70 cm

Eperjesi Ágnes
Az észlelésen innen 
és túl, 2009,  
3 csatornás
videóinstalláció, 
jelenet a középső 
videóból
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