


Éhség
2013, olaj/vászon, 100x100



Izzócsere
2013, olaj/vászon, 2x 120x50



Délutáni cocktail
2013 olaj/vászon, 140x90



Tábortűz
2013 olaj/vászon, 50x60



Épület
2014, olaj, vászon, 30c24

Hátsókert
2014, olaj, vászon, 30x24



Basszgitáros
2014, olaj/vászon, 30x24

Porté narancs háromszögekkel
 2014, olaj/vászon  30x24



Épület
2014, olaj, vászon, 30c24

Sebesült kőműves
2014, olaj, vászon, 200x150



Metál zenekar
2014, olaj/vászon 110x120



      Favágók   2014, olaj/vászon 140x140



     Keresés II   2014, olaj/vászon 130x190



      Locsolás   2014, olaj/vászon 130x190



     Keresés III   2014, olaj/vászon 150x200



     Medencés buli   2014, olaj/vászon 150x200



     Méhészek   2014, olaj/vászon 150x200



     Lakókocsi  2014, olaj/vászon 150x200



Pihenő  2014, olaj/vászon  150x200



Fizikus porté
2014, olaj/vászon, 40x40



Rejtekhely
2014, olaj/vászon, 40x40

Olivás szendvics
 2014, olaj/vászon  40x40



Tűzgyújtás   2014, olaj/vászon  140x140





Gátfutó,  2014, olaj-vászon 100x70                                                                  Bukfenc 2014, olaj-vászon, 70x50



                                        Spagetti vacsora 2014, olaj-vászon, 155x130 



                   Illuzionista 2014, olaj- vászon, 200x270



                 Levitáció  2014, olaj vászon, 200x270



               Pihenő túrázók 2014, olaj-vászon, 200x270   (pályamű)
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Statement 
 A munkáimat spontán gesztusokkal kezdem, ami a vászon felületének megismerésére, és  aláfestéséként a megdolgozandó felület építésére szolgál. 
Úgymond belakom a kép terét. A folyamat asszociációkkal folytatódik, ahol eldől a cselekmény színtere. Ehhez nem használok fotót, és vázlatot is csak ritkán. 
 A festési folyamatot egyfajta játékként fogom fel melyben a festésmódok, festői szerepek váltogatásán van a hangsúly. Egy kép azért nem egynemű, 
mert sosem gondolom ugyanazt a rajta szereplő elemekről. Választásom önkényes, szubjektív: azt festem le, amit kedvem tartja. Ezek az elemek 
vissza is térhetnek, akár kisebb változtatásokkal, vagy más környezetben. A kép a vásznon alakul és készül el. A képek elemeinek, szimbólumrendszerének 
bővítésével nem kizárok, hanem befogadok. Különböző festésmódok beemelésével és használatával saját képi ízlésemet közvetítem, és nem kívánom magam 
stiláris keretek közé zárni. A festmények egysége saját mozdulataimra adott válaszreakciók során alakul ki. A történeteim szándékosan nem lezártak, 
inkább egy állapotot, vagy gondolkodási folyamatot rögzítenek.
 Az emlékezés festészet. És fordítva. Az én történeteim szereplői, cselekvésükkel azokat a gyökereket keresik amit a művészet, 
és azon belül a festészet hagyott rájuk. Mozdulataikkal saját múltjukra is reflektálnak, és szilárdulnak meg jelenükben. A környezetük akár egy szövet, aminek 
kusza szálai az elrendeződésre várnak. Minden ecsetvonás szín és forma a már létezőt hívja segítségül saját maga megszületéséhez. 
A festészeten belüli immanens tartalmak ábrázolása állandóságot, önmagában kiteljesedést okoz. Lélegzetvételhez hasonló és csak saját létét szolgálja. 
Nem akar más helyébe lépni, ezáltal saját helyén sem lép fel hiány.

A pályamű leírása:
 A választásom egy frissen készült képre esett. Melynek címe Pihenő túrázók. Nem a pályázati kiirásra készült, de szorosan kapcsolódik a megjelölt tema-
tikához. A utazásaim táji emlékét egy elképzelt jelenettel társítottam a készülő képen. A karakterek nem létező személyek, csupán szimbolikusak. A környezet ami 
emlékfoszlányaimból állt össze a vásznon,  saját valós tapasztalásaimon alapul, de szintén nem egy létező helyszín. Gondolataim montázsaként alakult ki a festési 
folyamat közben.
 A munkám elején, még nem volt konkrét a cél, nem egy valós vízió vezetett. Csupán a kész fázishoz közeledve realizálódott, hogy hova is tartok. Végül a 
kép elemei, a kirándulások közbeni  pihenés sajátságos hangulatát idézik fel számomra, innen is kapta a mű a címét. Ez az az idő, ami a megtett út és annak szám-
vetésére, illetve az előttünk álló szakasz felmérésére egyaránt szolgál. A szünetek vagy pihenők a festészeti munkában  - amikor az ember két munkafázis közt elszív 
egy szál cigarettát, vagy megeszi az otthonról hozott szendvicset - szintén az aktív munkafolyamat része. A festő ilyenkor is folyamatosan mér, mérlegel, és értékeli 
saját teljesítményét. A pihenő a munka,és az utazás egyaránt egyik legfontosabb eleme, és egyben a továbbhaladás feltétele. A továbbhaladás pedig konstans keresés 
és rátalálások vagy elhagyások sorozata, melyek az  emlékezetünket építik. Ezzel együtt meghatározzák azokat a pontokat melyekhez  a későbbiekben visszanyúl-
hatunk.



Pályamű adatai: 

Cím: Pihenő túrázók
Méret: 200 x 270  cm

Készítés éve: 2014
Technika: olaj/vászon

 Ár/ költségvetés:1db, olaj/vászon, 200x270 cm méretű festmény, ára: 400. 000 ft

Amennyiben a pályázatom dobogós helyre kerül, engedélyezem a pályaművem dokumentációját a Kepesita Collection blogján közétenni.


