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kompozíciói és technikai megoldásai 

Fridvalszki művészi praxisával párhuzamos, 

a technokultúrával szoros kapcsolatban álló 

alkalmazott grafikusi gyakorlatára utalnak.17  

Az elektronikus zene és a galaktikus vizuális ele-

mek ihletésében született oeuvre első látásra 

távol áll a kiállítást összetartó motívumoktól: 

a gyermekkortól és az emlékezéstől. Az elmé-

lyültebb elemzés azonban rávilágít arra, hogy 

Fridvalszki repetitív motívumkészlete és mini-

malizált színhasználata a technozene kollek-

tív emlékezetünket megérintő ősi vonzerejét 

ismétli. A folyamatos ütemre komponált recita-

tivo a magzat fölött permanensen dobogó anyai 

szív és az azzal párhuzamosan hangzó anyai szó 

ritmusát, a babák feltételezett, születés előtti 

emlékeit idézik.18

A csillagok ma másnak tűnnek koncepciója a 

három művész munkáit elvont — sokak által 

vitatott — tudományos feltevések hálójába 

illesztve mutatja be. A műtárgyakra vonat-

koztatható, megértésüket segítő, korábban 

említett definíciók elgondolkodtatóak és szóra-

koztatóak. Még akkor is, ha az űrkutatás elmé-

letei, a prenatális vizsgálatok és az emberi elme 

működéseivel foglalkozó pszichológiai tanulmá-

nyok hasonlóan marginális pozíciót foglalnak el 

a közgondolkodásban, mint az irodalmi kánonon 

még mindig kívül álló tudományos fantasztikus 

műfaj. A kiállítótérben együtt látható műalko-

tások így — a köztük meglelt kapcsolatok egy 

részének ismeretében — szóra érdemesen más-

nak tűnnek, azaz a leírt összefüggési rendszeren 

belül másként értelmezhetőek, mint külön-

külön, azon kívül.

17  Fridvalszki eredetileg alkalmazott grafikusnak készült. 
Művészi produktumain kívül mind a nyolcvanas éveket 
evokáló kurrens űrmintás divattrendbe illeszkedő 
textildizájnjain (OVERMIND clothes), mind a partikhoz és 
egyéb zenei kiadványokhoz készített tervezőgrafikusi 
munkáin (“Flowing Geometry”) megállják a helyüket.  
Lásd: Fridvalszki Mark képzőművész bemutatkozik a Printa 
Akadémián. (videóinterjú, 2010). http://www.youtube.com/
watch?v=OWUCXmPZvSQ&noredirect=1
18  Az intrauterin fejlődéssel a hetvenes évektől kezdve 
foglalkoznak fejlődéslélektani szakemberek. A születés előtti 
időszakot érintő kutatások kezdetben elsősorban a fejlődést 
károsító környezeti tényezők veszélyét hangsúlyozták.  
Az utóbbi években fordult a tudományos érdeklődés a 
funkcionális prenatális fejlődés kérdései felé. A legújabb 
tanulmányok arra világítanak rá, hogy születése előtt a 
közvetlen környezete mellett a méhen kívüli világ is nagy 
hatással van a kisbaba szervezetére. Az anya szívműködése 
és emésztőrendszerének működése hangforrás, mozdulatai 
mozgásingereket eredményeznek. A Magyar Pre- és 
Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság 
(MPPPOT) a várandósságot, az anya-magzat kapcsolatot az 
anya és babája közötti aktív dialógusnak tekinti, fejleszthe-
tőnek, formálhatónak tartja. Lásd: Rafai Jenő: Megfogantam, 
tehát vagyok. Párbeszéd a babával az anyaméhben. Útmutató 
Kiadó, Budapest, 1998
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„Nem igaz, hogy a jó nem győzedelmeskedhet a gonosz fölött. Csak az angyalok-

nak is úgy kellene szerveződniük, mint a maffiának.” Kurt Vonnegut1

Pető Hunor kiállításának nyitóképe idézi fel bennem Vonnegut szavait.  

A Víztükör című képet nézve némi zavar rögtön érzékelhető, a víz felszíne ahe-

lyett, hogy tükrözné a látványt, visszafelesel. Egy rés a művön. A tükröződés 

nem felel meg az elvárásainknak, az illúziókeltés szabályainak. A kiállított alakzat 

ősét a művész épp egy Vonnegut könyvborítóhoz készítette. Egy puttót látunk 

vagy a szerelemistent, Ámor-Cupidót angyal képében, kezében Neptunusz szi-

gonyával? Poszeidon-Neptunusz istenség az elégedetlenség erőit, energiáit tes-

tesíti meg. Második születésével, miután apja, Kronosz felfalta őt testvéreivel 

1  Kurt Vonnegut: A hazátlan ember. Nyitott Könyvműhely, Budapest, 2006 (ford.: Békési József)

Pető Hunor
Küldöm a képemet!, 
2012, print,  
100×140 cm
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együtt, majd kiöklendezte őket, elvesztette a fiúk közötti elsőszülöttségét, ami 

alapján joggal feltételezte, hogy mint teljes jogú örökös, uralhatja a világminden-

séget. Ehelyett neki csak a tengerek, tavak és pocsolyák vize jutott. Azóta is ki 

vagyunk téve a kisemmizett istenség szeszélyeinek, jó- vagy rosszindulatának, 

és nem csupán a tengereken. Vagy egyenesen az ördög jelenik meg vasvillájával? 

Szerelem versus harc? Tökéletes kontamináció. Maga a fogalom is jócskán ellent-

mondásos: nem pusztán a kulturálisan össze nem tartozó elemek elegyítésével 

létrejövő rendhagyó ikonográfiai megoldásokat jelzik vele, a contamino latin szó 

jelentheti a megfertőzést, a bepiszkítást is, kulturálisan kapcsolódik a zaj, a hiba 

és a félreértés kérdésköréhez. Az enyhén pejoratív mellékzönge mellett észre kell 

vennünk a kontamináció által felvetett új lehetőségeket is. 

A kiállítás játékos kerete egy fiktív képügy-

nökség felhívása. A „sajtóanyag” ezt a fikciós 

keretet ismerteti. „A kiállítás a hírügynökségek 

felhívásait veszi alapul: Egy hírfotó csak frissen 

jó! Várjuk képeidet, melyek szóljanak rendkívüli 

történésekről, szokatlan jelenségekről vagy 

szerencsétlenségekről!” A szöveg a művészi 

választ is értelmezi: „Erre a felszólításra küldi a 

művész átvitt értelemben a képeket úgy, hogy  

a felhívásban foglaltakat, illetve azok ellentétét 

fogalmazza meg egy kiállítás keretében.”  

Ez a keret befolyásolja a kiállított munkák 

értelmezésének modalitását, amelyben feltárul 

a „beszélő” viszonya a mondandó valóságtar-

talmához. A különleges, különös és a furcsa az 

érdeklődés és figyelem pszichikai erőinek felkel-

tésére és fenntartására irányul. Hogyan lehet 

erre az igényre felelni és ugyanakkor ellentmon-

dani neki, egyben modulálni a „hírértékről” kiala-

kított felfogásunkat?

Vajon milyen hírértéke lehet egy olyan banális 

esemény groteszkjének, mint egy izzócserének 

a Szépművészetiben? Vagy a sírplasztikák és a 

nippek vizuális világát idéző hegedülő angyal-

káknak egy „üres” festővászon előtt? Milyen 

új információt hordoz számunkra az emberi 

élet fázisait megjelenítő penészkép-sorozat? 

Hogyan kerül ide a Szépművészeti megüre-

sedett kanapéja, ahol más nem látható, mint 

az „üres” helyek, valaminek a hiánya, a csend, 

hogy megfelelő képzavarral éljek? A „Küldöm  

a képemet!” egy felvetés, egy lehetséges krea-

Pető Hunor
Víztükör, 2012, print rétegelt lemez, 380×240 cm

Pető Hunor
Bölcsőtől a sírig — Az élet szakaszai, 2012, penész, zsemlemorzsa, 550×100 cm
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tív nézőpont. A kreatív erő képes arra, hogy az 

ellentéteket egyesítse, a divergens gondolkodás 

mellett játékos könnyedség jellemzi, a külvilágot 

aktívan formálja — néhány olyan kreativitáspszi-

chológiai motívum, amely ebben az összefüg-

gésben érdekesnek tűnik. A kreativitás nem 

csupán a külvilág képeit képes átalakítani, épp-

olyan erővel hat a mentális képeinkre is. „A kre-

ativitás kommunikációt jelent: az egyén állandó 

kapcsolatban van a külső és a belső világgal”.2 

Hogyan lehet kimozdítani egy kényszerítő 

mechanizmust, amely mechanizmusnak a tár-

sadalmi kritikáját már a 19. században találóan 

foglalta össze Thoreau a Waldenben: miért van 

az, hogy a dolgok használnak minket és nem for-

dítva?3 Ez végső soron elvezet minket a szabad-

ság apodiktikus kérdéséhez. Thoreau waldeni 

modellje, az ideiglenes kivonulás a társadalom-

ból valamint a társadalmiasult mechanizmusok 

kényszerítő erejének ideiglenes felfüggesztése, 

hogy megtapasztalhassa, mi az, ami valóban 

alapvetően szükséges egy tartalmas élethez, 

egyre izgalmasabbnak tűnő kísérlet. Thoreau 

végigvitte a civilizációs logikát, a szabadság 

elvesztésének lépéseit vizsgálva kritika alá vont 

a társadalmi intézményeink mellett egy sor 

ártatlannak tűnő társadalmi gyakorlatot, nem 

utolsó sorban a korabeli sajtó termékeit, a gon-

dolkodásra és a létezésre tett hatásukkal együtt. 

Thoreau kérdését parafrazálva: hogyan érhetjük 

el, hogy ne a képeink használjanak minket?

Az imaginációnak és a játéknak ebben kiemel-

kedő szerep jut. A figurális elem, az emberi alak 

megjelenése Pető Hunor művészetében egy-

részt bevezet egy antropológiai aspektust,4 az 

érintettség, az emberre, emberire vonatkozta-

tás lehetőségét a képek észlelésébe, amely a 

képek érzékelésén és felismerésén keresztül  

az olthatatlan értelmezés-kényszerünkbe tor-

kollik. Az árnykép használatában egy játékos 

utalást is felfedezhetünk a szépművészetek 

kezdetére. Az antik eredetű5 művészettörté-

neti toposz szerint az ábrázoló művészet az 

ember árnyképének körülrajzolásával kezdő-

dött. Az emberi alakok sziluettjei mellett ez a 

képi toposz az Óda hátterének vászontexturáján 

2  Erika Landau kiemeli a kreativitásnak azt a sajátosságát, 
amelynek értelmében minden egyénre és minden helyzetre 
érvényesek lehetnek ezek a kritériumok. Erika Landau:  
A kreativitás pszichológiája. Tankönyvkiadó, Budapest, 1974 
(fordította Illyés Sándor)
3 Thoreau (1817–1862) kritikája ugyan különböző 
formákban, de hasonló értelemmel jelenik meg könyvében 
Henry David Thoreau: Walden. A polgári engedetlenség iránti 
kötelességről. Fekete Sas Kiadó, Budapest, 2008 (3. kiadás)
4  Ezt az antropológiai aspektust Belting elemibb szinten, 
az emberi test és kép kapcsolatára alapozza képantropológiá-
jában. Test-kép-médium. In: Hans Belting: Képantropológia. 
Képtudományi vázlatok. Kijárat Kiadó, Budapest, 2003. 13-66 o.
5  Plinius két különböző szöveghelye keveredik a későbbi 
hivatkozásokban, a szövegek a festészet és a szobrászat 
eredetét is érintik. Idősebb Plinius: Természetrajz. Az 
ásványokról és a művészetekről. Enciklopédia Kiadó, Budapest, 
2001. XXXV. könyv V. 15. 162-163. o., XXXV. könyv XLIII. 151., 
204-205. o. Belting képantropológiájában az árnyképek 
indexikális voltát hangsúlyozza. 

Pető Hunor
Izzócsere a Szépművészetiben, 2012, print, rétegelt lemez, 140×184 cm

Pető Hunor
Óda, 2012, print, rétegelt lemez, 280×220 cm
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A fal helye(tt)
Convoy Berlin

• Csikász Galéria, Művészetek Háza, Veszprém

• 2012. november 9 — 2012. december 22. 

Talán többen is egyetértünk abban, hogy önmagában nem a legszerencsésebb 

dolog és nem a legkreatívabb szempont azonos lakóhely alapján összegyűjtve 

szerepeltetni művészeket. De abban még többen egyetérthetünk, hogy van-

nak városok, amelyek intenzív légköre, kedvező, ösztönző közege tarka, vonzó 

és meghatározó centrumokká teszi azokat. Az utóbbi években Berlin szerzett 

ilyen, egyre erősödő pozíciót magának a művészeti világban: ma a képzőművé-

szek egyik európai Mekkájaként páratlan hírnévnek örvend, s míg a kilencvenes 

kirajzolódó árnyékképben is megjelenik, mint 

az illúzió illúziója. Az alapozott vászon képének 

(print) támasztott térdeplő angyalok hegedűs 

sziluettfigurája (rétegelt lemez) valódi árnyéka 

a kép árnyékrajzára rímel, a valódi vetett árnyék 

és az árnyék képe együttesen idézi meg a festé-

szet eredetét.

A képeknek egy másik aspektusát, a mentális 

képeket szeretném a képek szimbolikájáról foly-

tatható diskurzusba bevonni. Jung a kulturális-

nál elementárisabb szintekre vezeti vissza azt a 

tényt, hogy egyáltalán képet alkotunk, az imagi-

nációt az ember alapvető képességének tartotta. 

Számomra ezek a felismerések megerősítik a 

kép-képzés-képzelőerő–kreativitás fogalomsor 

közötti szoros kapcsolatot. Jung a szimbólu-

mok szerepének gyöngülését mint a pszichikus 

energia elvesztését diagnosztizálja, holott ezen 

szimbólumok az integráció eszközei lennének.6 

Vajon milyen újabb jelentések bomlanak ki, ha  

az archetípusok főbb fajtáival összevetjük a kiál-

lítás képeinek szimbolikáját: a múló idő képét, a 

felemelkedés képeinek fényszimbolikáját, vagy  

a fegyverrel harcoló hős képét. A művész a 

humoreszk és a groteszk eszközével láttatja  

az archetípusok dinamikáját.

A penészképek életútját a művész tablója ismer-

teti, így csak egy számomra izgalmas vonást 

szeretnék kiemelni. Az első penészképek a 

véletlen művei voltak, éppen ebben a galériában 

a Morzsák című kiállítás zsemlemorzsa képeinek 

alapanyaga penészedett meg a párától (1995, 

MaMű Galéria), majd a művész kikísérletezte  

a penészedés irányításának lehetőségeit.  

Az utóbbi időben egyre inkább foglakoztat az 

a kérdés, hogy a dinamikus modellek, milyen 

módon képesek az élő, eleven mozgások érzék-

letes leírására és követésére. Ismeretelméleti 

szempontból egy alapvető dilemma a mozgás-

ban lévő folyamatok statikus, rögzített elvek 

alapján történő értelmezése. Pszichológiában 

a dinamikus fejlődési modellek7 rámutatnak 

arra, hogy egyes életszakaszok sajátos életfel-

adatokat hordoznak magukban. A bölcsőtől a 

sírig — Az élet szakaszai képsorozat tematiku-

san érintkezik a dinamikus fejlődéselmélettel, 

másrészről a művekbe belehelyezett dinami-

kus mozgások a penész eleven tulajdonságaival 

újabb valóságrétegeket vonnak be a képalkotás 

területére. Mindamellett, amit itt felvetettem, 

nyitva szeretném hagyni a kérdést: mi módon 

tudunk mi magunk is részt venni a képalkotás 

felelősségteljes játékában?

6  Carl Gustav Jung: Az ember és szimbólumai, Göncöl Kiadó, 
Budapest, 1993. 94. o.
7  Erik Erikson (1902–1994) az első pszichoanalitikus az 
egész élethosszra kiterjesztette pszichoszociális fejlődési 
modelljét. Az idea már korábban is ismert volt, például a spiri-
tuális hagyomány életciklus-felfogásáról Rudolf Steiner 
1909-es budapesti előadásainak egyikén beszélt.

Dennis Feddersen
Cím nélkül, 2011 
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