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Sivatagi szárító, 
2013, olaj, vászon, 120x150 cm,
250.000 Ft

Növény a dzsungelben, 
2013, olaj, vászon, 120x160 cm,
250.000 Ft

blue grotto 2,
 2011, olaj, vászon, 120x150 cm,
250.000 Ft

Kerti maraton, 
2013, olaj, vászon, 180x150 cm,
300.000 Ft
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FODOR EMESE PORTFÓLIÓ



Sokszor (általában?) teljesen más történik, mint ami narrálva van és 
folyamatosan ott a kérdés hogy mi az ami igazából történik? 
Mikor történik valójában változás? Mit jelen valójában a mozgás? Úgy 
tűnik hogy ezek a klasszikus filozófiai kérdések különösen fontossá 
válnak egy olyan korban amikor mindenki mindent elérhet, mert sem-
mi sem lehetetlen, csak igazán akarni kell, és mindenkinek elvileg van 
lehetősége megtalálni/felfedezni illetve /aztán megvalósítani önmagát. 
Remek lenne ha feltalálnának valamit ami képes regisztrálni a vágyké-
pek generálódását, így pontos adatot kaphatnánk, hogy mennyivel 
nőtt a számuk az elmúlt 10 évben.. A probléma úgy tűnik mégsem 
annyira a számukkal, hanem a valósághoz való viszonyukkal kapcso-
latban merül fel. Honnan lehet tudni hogy jó vágyért harcolok-e? De 
ami az X faktor korában ennél aktuálisabb, honnan lehet tudni, hogy 

honnan jött a vágy amiért küzdök? Mikor egyedi a vágy(motiváció..) 
és mikor  generálódik döntően külső hatások alapján, vagyis manipu-
lált?
A válasz talán az akcióban rejlik, miszerint míg egy manipulált mo-
tiváció elsősorban (adekvát) reakció valami már létező, működő 
folyamatra, egy egyedi vágy valamilyen egyedi akcióból, és annak 
lereagálásából tevődik össze. Ezt a jelenséget próbálom modellezni 
ebben a sorozatban.
 

KI-NÉZET



TÁJKÉPEK

Ennek a (készülő) sorozatnak a képei 2 részből állnak: az 
előtérben egy átlagos, mindenki számára ismerős tárgy áll, 
a háttér pedig valamilyen egzotikus táj. A tárgy egyrészt 
nagyon ismerős, nincs benne semmi különleges ugyan-
akkor mindenkinek van vele kapcsolatos élménye, egy 
mindennapos, átlagos jelenség. A táj viszont egzotikus, 
valószerűtlen, inkább neten látunk ilyenekről fotót minthogy 
saját élményeikre tudjunk asszociálni. A tárgy a ‘valós’ 
a már meglevő, az ismerős ez helyezkedik el egy olyan 
tájban ami inkább virtuálisnak, vágyottnak mondható. Olyan 
kérdések foglalkoztattak, mint hogyan lehet személyessé 
tenni egy virtuális, személytelen benyomást? Tiltakozás, 
vagy elfogadás helyett mit kezdhet még a festészet a netes 
képdömpinggel? Mit lehet kezdeni a festészettel a netes 
képdömpingben.. 



Sivatagi szárító, 
2013, olaj, vászon, 120x150 cm



Növény a dzsungelben, 
2013, olaj, vászon, 120x160 cm



Sportember, 
2013, olaj, vászon, 100x70 cm



Intő, 
2014, olaj, vászon, 100x70 cm



SPORTOLÓK

Olyan sportoló portrék amiken a  szereplők külső szempon-
tból kicsit érthetetlen okokból dolgoznak. Először idegesítő 
sportőrülteket akartam festeni, de aztán rájöttem hogy az 
sokkal jobban érdekel, ha nem ilyen egyértelmű a motiváció 
(lefutni az antarktiszi maratont..) hanem ennél árnyaltabb, 
valamilyen érthetetlen ugyanakkor tiszteletre méltó vágy 
inspirálja a teljesítményt. A futóim valószínű nem jutottak túl 
messzire de nem ez lesz az érdekes hanem az, hogy miért 
futnak?
A lenti portré az egyik első alpinistát ábrázolja, aki több 
könyvön keresztül elemezte az alpinizmus jelenségét, aztán 
úgyis jött Bear Grylls.



Kerti maraton, 
2013, olaj, vászon, 180x150 cm



Az alpinista, 
2013, olaj, vászon, 80x50 cm



Az első, 
2014, olaj, vászon, 80x50 cm



IDEA AZ ÖRSÖN

Az kezdett el érdekelni, amikor egy teljesen általános, személytelen helyzet valami folytán 
hirtelen személyessé válik. Sokszor kell résztvenni valamilyen kollektív helyzetben például, 
amikor olyan helyeken haladunk át amiknek feladata a közlekedés, a cél elérésének biztosí-
tása, a pályaudvarok, a megállók stb. 
Mivel egy ilyen helyszín már nem igényel különösebb figyelmet, kreativitást az áthaladás 
rutinossága miatt, ezért a figyelem befelé fordul. Ebben az állapotban a leginkább kollektív 
és ezáltal legkevésbé egoista a tudat. Létrejöhet egy elmélyedt de nem koncentrált, inkább 
automatikus gondolkodási folyamat. Ilyenkor nincs különösebb célja a gondolkodásnak, és 
tárgya teljesen el lehet rugaszkodva az aktuális helyzettől, a folyamatos véleményalkotás és 
ítélkezés mantrája megszűnhet kicsit. 
Talán egy ilyen állapotban a legnyitottab a tudat arra, hogy befogadjon olyan külső impulzu-
sokat, amik nincsenek előre betervezve, amiknek nem látja előre hasznát vagy célját. Ekkor 
bekövetkezhet az egyediség eseménye (Baudrillard: ,,de nem az individuális egyediség, 
vagy egy meghatározott alany egyedisége, hanem valamiféle beáradás, kitörés esemé-
nyének az egyedisége”), a kollektív tudat mellett érzékelhetővé válik az egyedi is. Ezáltal a 
semleges tér, valaki számára egy bizonyos történés helyszínévé léphet elő, vagyis személy-
essé válik.

Ez a jelenség egy szinten megfeleltethető Platón anamnézis (visszaemlékeztetés) elméleté-
nek, ahol egy külső impulzus váltja ki az ideákra való visszaemlékezést. Ez az ‘emlékeztető’ 
impulzus a képeken egy madár alakjában jelenik meg.
Egy ilyen behatás megváltoztatja az érzékelést, olyasmi állapotba kerülhet az egyén, mint a 
természetben, ezért a második fázis jeleneteit természetes környezetben ábrázoltam.
Itt nyitottabb, ítélkezésmentesebb a tudat, mivel a természet mindig egyedi formákat hoz 
létre, kiszámíthatatlanabb a környezet.  A madár jóval nagyobbnak látszik egy átlagos 
madárnál, de mégsem rí ki annyira környezetéből, mint a városi képeken, itt inkább valami 
fura, de nem fantasztikus mutációnak tűnik. 
Egy ilyen tér kíváncsivá tesz, az alapállapot itt már nem a továbbhaladás, hanem a 
szemlélődés lesz. Itt az egyén nem annyira kollektív, szabadabb, nincs behatárolva útvona-
la. Szüksége van figyelmére, személyes kreativitására. 

Mivel ezek rövid ideig tartó, elillanó jelenségek a harmadik fázisban a madár már eltűnt 
- de a hatása még érzékelhető. Helyszínnek városi parkokat választottam, amik kifejezik 
egy ilyen történés hatásának a teljesen hétköznapi, banális ugyanakkor idillikus, ideális 
kettősségét. 



blue grotto 1,
 2011, olaj, vászon, 120x150 cm



blue grotto 2,
 2011, olaj, vászon, 120x150 cm



milán pihen, 
2011, olaj, vászon, 150x180 cm



jó természete van, 
2011, olaj, vászon, 150x180 cm



kis tömeg isztambulban,
 2010, olaj, vászon, 100x130 cm



PROBLÉMÁS NÖVÉNYEK



budai angol,
2012, olaj, vászon, 180x150 cm



cápanövény 1,
2012, olaj, vászon, 50x70 cm

cápanövény 2,
2012, olaj, vászon, 50x70 cm



PORTRÉK POZSGÁVAL



Lila fejű nő,
2011, olaj, vászon, 50x70 cm

Az alpokban,
2011, olaj, vászon, 50x50 cm

Papagáj hangulatú nő,
2011, olaj, vászon, 50x60 cm



CV
Fodor Emese vagyok, 1988-ban születtem Budapesten

TANULMÁNYOK
2006 - 2012 Magyar Képezőművészeti Egyetem festő szak, (2006 - 2009 mester: Gaál József,
2009 - 2012 mester: Halász András)
2002-2006 Szent László Gimnázium, Budapest, rajz tagozat

KIÁLLÍTÁSOK, DÍJAK
2013 LIGET 30, Olof Palme Ház, Budapest
2013 Világhírű kortárs magyar képzőművészt! * Artquarter Budapest, csoportos, Budapest
2012 Háromszorkettő , csoportos ,Klauzál13 Galéria,,, Budapest 2011 Ideaz az Örsön ,Moha Kultúrtér,, egyéni, 
Budapest
2008 csoportos képzős kiállítás, Dürer Kert, Budapest
2007 csoportos kiállítás, Támaszpont Galéria,
2007 Baudelaire: A Romlás virágai képzőművészeti pályázat 2. helyezés, Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest
2007 Mester és tanítványai, Társaskör Galéria, Budapest
2007 egyéni kiállítás, Tripla kávézó



NYILATKOZAT

Beleegyezem, hogy a pályázó mű „dobogós” szelekciója esetén az anyag feltölthető
a Kepesita Collection blogjára.

Fodor Emese




