
Pályamunka: 

Fancy 
2014 

100cm x 105cm 

csempe, csemperagasztó, olaj 

 



Pályamunkám egy 100x105 cm-es táblakép, mely 

2014 tavaszán készült. Az alapja egy masszív, fa 

keretre rögzített lemez, melyre felépítettem a 

csempefalat. A csemperagasztót kinyomtam a 

csempelapok közül, majd száradás után olajjal a 

hús illúzióját keltve festettem meg a kitüremkedő 

anyagot.  Így értem el azt a hatást, mintha a 

csempefalat feszítené a hústömeg. Munkámnak 

szellemi értéke, nagy mérete, költséges anyagai, 

precíz építése és festése miatt nagy értéket 

tulajdonítok. 
 





A hús burjánzik a csemperések 

közül, teret tör magának, feszíti, 

megrepeszti a felületet. Ez a munka 

egy intim teret, egy fürdőszobát idéz 

meg. Azt az állapotot akartam  

éreztetni, mikor otthonunk 

kényelmetlenné válik, szinte kilök 

magából , ám mégis ott maradunk 

csendben, a továbblépés és döntés 

félelmének árnyékában.  Valami 

nincs rendben, de nem akarunk 

tudomást venni róla. Ez a  

kényelmesség, nem törődés 

azonban rossz érzést hoz magával, 

ami belülről őröl. Munkám ezen 

nyomasztó állapotra reagál. A hús 

feszíti, megbontja a geometrikus, 

szabályos hálót, ami még tartja a 

rendet, de valószínűleg nem sokáig. 

A lapok még próbálnak díszítő 

funkciójuknak eleget tenni, de a hús 

már belelóg a díszítősorba, 

megfosztva  őket ornamentum 

mivoltuktól. 
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Balázs Nikolett 
portfólió 



Anya 

2014 

25cm x 28cm x 4cm 

fakéreg, olaj, szilikon 



 



Húsos csempe 
2013 

41cmx 95 cm 
csempe, csemperagasztó, olaj 





Fancy 
2014 

100cm x 105cm 
csempe, csemperagasztó, olaj 

 





Cím nélkül 
2014 

80cm x 40cm x 5cm 
csempe, csemperagasztó, szilikon 

 



 



Heterogén ritmus (sorozat) 
2014 

15cm x 21cm 
papír, szilikon, nejlon, organikus anyagok 

 



 





Hagyjad a bajba! 
2014 

100cm x 140cm 
olaj, vászon, nejlon, szilikon  

 

 



Szabad hely 
2014 

150cm x 110cm 
szilikon, olaj, zománc, vászon 

 





Emlékmű másodlagos nemi jellegre 
2013 

60db 8cm x 22cm 
használt gyantalapok üvegkeretben 




