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pianínó 1:1 
(2006-2008.)

vegyes technika

változó méret

installáció 2013.

 









közös burleszk 
vegyes technika 

200x260 cm

2012. 







foltok I-III.
vegyes technika

változó méret

2013.









babel cloud
vegyes technika

változó méret

2014.







ra jzok térben
vegyes technika

installáció

2,5 borderline 2013.









cet
drót, papír, géz, akril festék 
120x250x230cm
2012.







disputa fa
drót, papír, akril festék
340x460x480cm 
2013.









preparátumok
vegyes technika

fényrajzok és installáció
Weber Áron fotográfussal
2013. 









Foltok (Folt 1- 3.)

Rövid leírás:

 A három munka átmenetet képez a hagyományos értelemben vett kép és az 
installáció fogalma között.
 A megjelenő tárgyak közös szimbólumok, az objektív valóság elemei, makett 
jellegük miatt olyanok mintha a valóságból kiragadott részletek zsugorított, 
preparált megfelelői lennének. Emellett személyes tartalmakat is hordoznak, 
életem különböző szakaszaiból kiemelt tárgyak, a gyerekkortól a kamaszkoron 
át, napjainkig. 
 Mindhárom nagyon erős, általános, közös szimbólum, a ház stabil, a repülő 
mozgó, az úton lévő állapotot kifejező, a fa pedig a kettő közt a látszólag 
statikus,  de mégis folyamatosan változó (és nem ember alkotta) jel. Amennyire 
közös jelképek a maguk keltette asszociációkkal, ugyanannyira hordozhatnak 
saját élményeket, kötődést, tartalmakat.
 Háttér és előtér összeolvad egy amorf folttá.  A sík és a valós tárgy közös 
nevezője az azonos szín. A néző mozgásával megmozdul a sík és kibontakozik 
az adott forma. Újabb és újabb kapcsolódások jöhetnek létre a háttérben 
megjelenő folttal. Nincs horizont, csak minimális narratív utalások fedezhetők 
fel, a háttérben megjelenő flekkek csupán relációkat sejtetnek. Ezek az 
összefüggések finoman változnak, tágan hagyva az értelmezés lehetőségeit, ha 
a befogadó különböző nézőpontokból közelít a munkákhoz. 

Szerencsésnek tartanám, ha a három munka együtt maradna.

Adatok:

folt 1. 

vegyes technika 
65x62,8cm  (mélység kb. 35cm)
2012.
Ár: 150. 000 Huf

folt 2. 

vegyes technika 
70x100cm  (mélység kb. 35cm) 
2013.
Ár: 150. 000 Huf

folt 3. 

vegyes technika 
70x100cm (mélység kb. 35cm)
2013.
Ár: 150. 000 Huf

Nyilatkozat:
A képanyag feltölthető a Kepesita Collection blogjára. 
Amennyiben szükséges, szívesen küldök nagyobb 
felbontású képeket. 

 

                                                                  Üdvözlettel, 
                                                               Boros Mátyás



folt 1.
vegyes technika
65x62,8cm
2012.



folt 2.
vegyes technika
70x100cm
2013.



folt 3.
vegyes technika
70x100cm
2013.



foltok
2013.


