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Portfólió 



Csend Szoba 

hang és fény installáció (vegyes technika)

250 x 300 x 250 cm

2015 

A videó teljes egészében megtekinthető hanggal az alábbi linken: 

https://www.youtube.com/watch?v=kpvGerYxVFw&feature=youtu.be





90° 

Helyspecifikus installáció Hitter Madolnával Omnivore Gallery, 

Budapest

250 x 480 x 150 cm

fa, plexi, akril, víz, ventilátor, reflektor

2015





Benső Erdő

papír, fa, víz, motor, plexi, reflektor

változó méret

2014.





Zászlók

papír, ventilátor, fa 

160 x 60 x 30 cm

2014

Az installáció alapgondolata egyszerű, de egyben általános érvényű. A békére, fegyverszünetre való felhívás csendes emlékműve. A mű 
kortárs kontextusban tekinthető aktuálpolitikai állásfoglalásnak is. A világban állandóan újulnak ki harcok, amelyek szelében mindig 
lesznek, akik lobogtatnák fehér zászlójukat óhajuk kifejezéseként. A ventilátor szelében lobogó, több száz zászló nekik állít 
emléket.A szerkezet a galéria terében történő mozgásra reagál, így észrevétlenül hívja fel a figyelmet önmagára, illetve a mű 
üzenetére egyaránt.



A fiatalok elvándorlása sokat tárgyalt kortárs probléma, amelyre mind eddig 
megoldás nem született. Valamiféle természetes vándorösztön szólítja a mára 
már nyelvi akadályokkal sem küzdő, boldogulást, perspektívát hajszoló 
generációt szülőföldjétől távoli vidékekre. Nemzedékünk jelentős százaléka 
már most, élete rövidebb-hosszabb idejét külföldön tölti, ahol a régi 
mondás szerint felveszi a „ Rómában mint a rómaiak! ” életérzést.
Mivel az ilyen útkeresés életszakaszainkban egyre korábbra tevődik – akár 
középiskola után, vagy az egyetem alatt – így a viselkedési szokások, 
kulturális gátak is hamar feloldódnak. Az érvényesülés érdekében bárhová is 
vetődünk, viselkedési módunk, életritmusunk asszimilálódik az adott 
kultúrához, identitásunk befolyásolások hatására visszatükrözi a külső 
modult. Ennek a generációnak –illetve személyes ismerőseimnek – állít 
emléket ez a műalkotás.
A dobozok installálása és esztétikája felidézi a lepkegyűjtemények világát, 
a zászlók pedig úgy tükrözik materiális adottságuk révén a külvilágot, hogy 
azzal metaforaként szolgálnak az „elvándoroltak” identitás világának. A mű 
alaphangulata idézi a nagy emlékművek monumentalitását, emelkedettségét, 
így állítva emléket egy átmeneti kor állandósult problémájának.               
A műhöz egy térbeli kiterjesztés is tartozik. A kis zászlók kitűző 
variánsát postai úton eljutattam olyan ismerőseimnek, akik ezt a 
magatartásformát magukénak érzik. A zászlókat feltűzve egy portréval 
vállalják azt, hogy a „maradni” nem alternatívája a „menni” gesztusának 
többé.

Mindenütt Otthon

tükörkróm, plexi, fa papír

változó méret

2014



Mindenütt Otthon fotódokumentáció 

2014-2015



Ez a mű egy helyspecifikus installáció. Részei: egy fehér vászonnal bevont kisház, amely vetítőfelületként funkcionál, és egy 
projektor, ami mindig az adott tér képét vetíti az objektre. A kisház beleolvad a háttérbe, láthatatlan lesz. Arányai a 
gyermekrajzok házikóira emlékeztetnek. A lélek azon szegmensének megtestesülése, ami ártatlan, és átlátszó. Amivé bárki szívesen 
válna egy pillanatra.

Kis ház

papír, textil, vetített kép változó 

méret

2014



Önportré

selyem, fa, ventilátor 100 x 70 x 

45 cm

2015



Invisible

Helyspecifikus installáció

Művészetmalom, Szentendre

színesceruza, vászon, fal

2012



Változtatni könnyű

fa, plexi, fém

50 x 70 x 40 cm

2015



Cím nélkül 

báránybőr, fa, szalma 

60 x 60 x 60 cm

2014



Pályaművek



MA-HOLNAP

Objekt 

technika: fa, karton, acél
méret: 60 x 75 x 17 cm
évszám: 2015
ár: 400.000 Ft

A "menedék olyan mint a tér, ami mindig és mindenhol jelen van, nincsenek
határai, nincsen színe, szaga, súlya, formája, soha nem született, ezért 
soha nem halhat meg, soha nem hozták létre, ezért soha nem eshet szét, 
félelemnélküli, örömteli és aktívan együttérző. A végső menedék 
bennünk van."

A menedék, a biztonság keresés egzisztencialista aspektusát járja körül a 
mű. A befogadó az "utazó" személyével azonosul, amikor a keresés aktusának 
megfelelően, interaktív módon megforgatja a tekerőkart, újabb és újabb képek 
után kutatva, amik így a mozgás révén folyamatosan változnak, ám médiumbeli 
statikusságuk miatt az állóképek csendességét hordozzák magukban. Az objekt 
körbe-körbe forgatható megoldásával más és más terek, szituációk tűnnek fel 
előttünk, ám a  mélyben ugynaz a cél és motiváció bújik meg. A forgatás 
végén a kezdőpontba érkezünk, így szimbolizálva a menedékre való örök 
vágyakozás reménytelenségét.



MA HOLNAP /Első kép

Első kép-Eredeti fotó



MA HOLNAP / Második kép

Második kép-Eredeti fotó



MA HOLNAP/ Harmadik kép

Harmadik kép-Eredeti fotó



Egy egyszerű üdvözlési frázis átalakítása inspirálta a művet. „Isten hozott...” 
szólam mindig konkrét helyszínre utal, míg a sehol szó beillesztésével nem csak 
lokálisan válik bizonytalanná az invitálás, hanem az ismeretlentől való félelem 
érzése is hozzátapad. Ez az objekt egy személyes hangvételű problémafelvetés. Az 
ürességtől való félelem, az elveszettség érzése, lelki stabilitás felbomlása széles 
körben ismert szociális probléma. A létbizonytalanság megélése, az útkeresés hova-
tovább érzése fogalmazódott itt meg. A mű üzenete az aktuális társadalmi-politikai 
krízishelyzetben hirtelen kényszerré módosul, nem pusztán benső vívódásként zajlik 
le, hanem tényleges cselekvő folyamatként. Így általánosérvényűsége mellett egyszerre 
értelmezhető a befogadás ambivalens üzenetének is. 
A tábla hordozhatósága által válik a mindig magunkkal cipelő, súlyával ránk nehezedő 
probléma szimbólumává. 

Isten hozott sehol
Welcome to nowhere

Objekt

technika: fém, neon
méret: 135 cm
évszám: 2013
ár: 400.000 HUF





Nyilatkozat

Hozzájárulok, hogy művem dobogós szelekciója esetén feltölthetővé 
váljék a Kepesita Collection weboldalára.

Horváth Csilla
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+3630 539 5819
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