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FANTOMOK FOGSORA
Megjegyzések Nemes Anna fekete festményeiről

„Fekete országot álmodtam én,
ahol minden fekete volt,
minden fekete, de nem csak kívül:
csontig, velőig fekete,
fekete,
fekete, fekete, fekete.”
Babits Mihály: Fekete ország

„Radikale Kunst heute heißt soviel wie finstere, von der Grundfarbe schwarz.”
Th. W. Adorno: Ästhetische Theorie

A fekete festészettörténete a modern művészet egyik központi narratíváját képezi,
melynek egyszerre vannak médiumelméleti és posztmetafizikai kontextusai.
A malevicsi Fekete Négyzet a látható világ redukciójának és a láthatatlan transzcendenciája közti közvetítés ikonszerű struktúrája, de egyszerre a festészet nem-mimetikus konkrétságának a felfedezése is.1 A többféle értelmezési lehetőség egy
alapvető feszültség mentén rendeződik el, mely a metafizikai igényű művészet
önfelemésztési folyamatából táplálkozik. „Ez az a pont, ahol a maradék (reste)
lenyomattá, illetve maradvánnyá válik. Ha nem létezik a láthatatlan, akkor látható
képe sincsen. Az Eszme visszavonulásával, vagyis a két (vagy huszonöt…) évszázada történelmünket megrendítő eseménnyel maga a kép is visszavonul. S ahogy
látni fogjuk, a kép helyébe a maradványjelleggel bíró lenyomat (vestige) lép.” 2
Az Igazság művészetének zombifikálódása esztétikatörténeti folyamat, mely
ugyanakkor nem választható el a modernitás traumakultúrájának megteremtődésétől, ahol a fekete egyfajta tragikus szükségszerűségre tesz szert. Az
Eszme visszavonulásával, a fekete negatív, anti-Eszméje válik az 1945 utáni
világkarakter megjelenítőjévé, ahogy az Rauschenberg, Reinhardt, Mark Rothko
vagy Frank Stella műveiben történik.
A fekete Adorno által kizárólagosként deklarált anti-Eszméje paradox programot
hajt végre, hiszen a festészet önfelszámoló önbemutatását írja elő az önmaga
visszavonásaként megértett Művészet Auschwitz utáni paradigmájában. A médiumelméleti tanulságokon innen és túl Széplaky Gerda egy filozófiai antropológiai
koncepció keretében írja le ennek a humanizmus utáni maradványszerű állapotnak a „sötét tartományát”: „A halott Isten árnyékának megannyi alakja gyűlik össze
abban a tartományban, amelyet sötétnek érzékelünk, s amely, miközben valahol
a világunk felett lebeg, mintegy láthatatlanul, ott van mindenben nagyon is látható
1: „A kép konkrét, nem pedig absztrakt, a fekete pedig eltakar nem pedig megjelenít vagy közvetít.” (Seregi
AZ NEM A SZÍVE | THAT IS NOT HER HEART

Tamás: Éjszaka: Fekete fény (Borsos Lőrinc), in: Seregi Tamás: A jelen, Kijárat Kiadó, 2016, 179-184, i.h.180.)

2019 – 95 x 50 cm – akril, olaj, tus, vászon |

2: Jean Luc Nancy: Ami a művészetből megmarad, ford. Házas Nikoletta, in: Házas Nikoletta (szerk.):

acrylic, oil and ink on canvas

Változó művészetfogalom, Kijárat Kiadó, 2001, 21-38., i.h. 31.

módon: áthatja a hétköznapokat, az evilági életet, a tárgyakat, a mozdulatokat,
a vágyat, a képzeletet – de mindenekelőtt az emlékezetet. Valahogyan úgy válik ez
a sötétség világunk lényegévé, ahogyan Babitsnál a fekete. Nem a dolgokra
ráfestett máz, puszta szín és árnyalat, nem a dolgok köré vetett árnyék, hanem
a dolgok legbenső lényege: „fekete bellül a földnek váza, (…) fekete az anyag
rejtett lelke”. De aligha tudjuk beazonosítani, megragadni: talán észre se vesszük.
Megszoktuk. Legfeljebb olyankor vesszük észre, amikor nyomasztó érzésként,
baljóslatú sejtésként telepedik ránk. Teljesen mindegy, minek nevezzük, puszta
rosszkedvnek, borongós hangulatnak, pszichotikus állapotnak, létezésnek –
mindannyiszor a világunkat alapvetően meghatározó karakterről van szó.”3 Vagyis
a fekete anti-Eszméje, illetve Eszme-maradványa egy egzisztenciális klíma, az
euroatlanti modernitás kísértetállapotának keretein belül válik jelentésessé
számunkra. A továbbiakban ennek az együttállásnak a képantropológiai
következményeit vizsgálom Nemes Anna festészetében. A kérdésem a következő:
mennyiben alakította át a fekete anti-Eszméje az emberábrázolás festészeti
stratégiáit, mennyiben lehet még intimitásról, testről és emberi alakról beszélni
a maradványok, töredékek és formátlanná váló lenyomatok „sötét tartományában”?
Az intimitás bensőségesség, közelség és bizalom. Olyan köztes tér, mely személyek
között tárul fel, hogy ebben a kiterjedésben védtelenné váljanak. Az intimitás egyik
legfontosabb médiuma a meztelenség, vagyis nem csupán érzelmi viszonyról van
szó, hanem pszichofizikai zónáról, melyben a társadalmi és szociális reprezentáció
kódjai időlegesen felfüggesztődnek. Az intimitás idealista elképzelése szerint
a szubjektumok bensőségessége ilyen helyzetekben közvetlenül nyilvánul
meg, vagyis az intimitás zónája a tiszta jelenlét színpadaként működik, melyet
a kölcsönös bizalom legitimál. Ugyanakkor az intimitás paradoxona folyamatosan
megvonja tőlünk azt, amivel kecsegtet, miközben épp ennek az örök ígéretnek —
az élet közvetlenségének — az érzékiségéből nyeri erejét. A meztelenség, ahogy
már említettük, az intimitás zónájának kitüntetett hely-színe, aminek releváns
festészeti vonatkozásai is vannak. Jean-Luc Nancy szerint ugyanis a festés
olyan finom érintés, mely a „felszíni jelleg” fokozódását váltja ki a testből, vagyis
lemezteleníti azt, hogy a szervek által hordozott mélység nélküli puszta bőrként
érvényesüljön. A festészet tehát bőrré alakítja a testet, miközben megnyitja azt az
intimitás zónájának, ugyanakkor ebben a térben nem találunk mélységet, titkot,
igazságot, hanem csak az érzéki felszín üres, ám annál intenzívebb kitárulkozását.
Nemes Anna festészetében az intimitás fenti paradoxonával találkozunk, azzal
a tapasztalattal, hogy a képek létrehozzák ugyan a bensőségesség ígéretét, de
az alakok mégsem fedik fel titkaikat, csupán anyagukat, húsukat, bőrüket „osztják
meg” velünk. „A karnáció az a nagy kihívás, amely a festészet milliónyi teste
támaszt: nem az inkarnáció, ahol a testbe életet lehel a Lélek, hanem az egyszerű
karnáció, egy helynek, a létezés egy eseményének a lüktetése, színe, hullámzása,
finomsága.” 4 Nemes Anna „egyszerű karnációi” már-már tüntetően banális
motívumok, helyzetek, témák mentén jönnek létre. Régebbi festményein még
könnyen lehetett azonosítani egy familiáris panorámát, ahol a család képezte
az intimitás első rendjét, olyan „belsőként”, ahová a szubjektum visszahátrálhat
a társadalom, a „külső” fenyegetései elől. Ha ennél mélyebbre akarunk ereszkedni,
3: Széplaky Gerda: Sötét és néma, L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2019, 13.
4: Vö. Jean-Luc Nancy: Corpus, fordította Seregi Tamás, Kijárat Kiadó, Budapest, 2013
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akkor a saját testhez jutunk el, amely ugyanakkor ezernyi — érzelmi és érzéki
— szálon kötődik a „családi testhez”. Ezen túl azonban nincsen „semmi”, hiszen
az alakok üres háttérben jelennek meg, nem részesei semmilyen kollektívtársadalmi világnak, a festői tekintet kirántja őket ezekből az összefüggésekből,
hogy anyagiságuk lüktetése mentén legyenek „kiállítva” a képtérben. Fontos
kihangsúlyozni, hogy itt bizonyos értelemben „túl” vagyunk a pszichológián, mert
a családi test intimitása bedarálja a személyes profilt. Nemes nem pszichológiai
esettanulmányokat fest, test és lélek nem „magyarázzák” kölcsönösen egymást,
a hús/anyag/bőr ennek ellenére „beszél”. Ugyanakkor nem ismerünk meg —
töredékes formában sem — „történeteket”, vagyis a vallomásos festészet privát
narratívái sem izgatják a művészt. A családi test „óv és eltemet” — mert az intimitás
egyfajta mocsár is, ahol az ember az „anyag földi paradicsomába süpped” bele,
melynek „meleg és lágy” materialitását nem zavarja meg semmilyen taszító erő. 5
Az újabb ún. fekete festmények számos ponton kapcsolódnak a fenti poétikához,
hiszen a képkivágatok ugyancsak dereferencializálják az alakokat, viszont az
interszubjektív intimitás mocsárjellege sokkal inkább kísértetiesnek tűnik, hiszen a materialitás melegség és lágyság helyett a szervetlenség antivitális erejét
sugározza. Az anyag babitsi értelemben rejtett lelke, a feketeség, tárul fel itt,
hogy birtokba vegye, pontosabban „kiállítsa” a testeket. A korábban is jellemző
formakritikus hozzáállás képantropológiai fordulaton megy át, abban az értelemben,
hogy az intimitás kritikája, a dezintimizáció, végül is az emberi alak „semmire
helyezettségének” festői felfedezéséhez vezet el. Az emberi alak alaptalansága,
az emberi test eszményi önreferenciájának megvonódását jelenti a sötét tartomány
kondíciói közepette. A test ebben az értelemben nem igazságot hordozó Forma,
hanem a némaság peremén megképződő maradék, melynek az elevenséghez
fűződő viszonya inkább fantomszerű, mintsem evidens. A Belül alszik I., II. párosa
a képalak koporsó formátumával is ezt az élet és halál közti szituálást jelzi, ahol
a fekete háttér mintegy „hordozza” a testet. De a fekete nem csupán háttér,
hanem a testek anyagiságát lehetővé tevő sötét animátor, valami ami egyszerre
van kint és bent, miközben az intimitás helyét foglalja el. A feketével átitatott testek
itt is bőrré válnak, de ez a bőr foltos, kilyuggatott, hámló és rothadó bőr, a kísértet
„leple”: ektoplazma.

arc távollétét. Vagyis nem csak az arc, de az emberi alak „egésze” szempontjából
is a figurabilitás mezőjében tartózkodunk. Georges Didi-Huberman szerint ez egy
olyan állapot, amikor a vizuális nyomok figurativitiása potenciális és nem-tulajdonképpeni, tehát fixált módon olvashatatlan. 6 Ez lenne a váratlanra várakozás
tapasztalati mezejének vizuális létrehozása, ahol bármikor és bárhonnan felbukkanhat egy forma, mely instabil voltából adódóan nyugtalanít, miközben mégis
„rád néz”. A fekete festék Nemesnél nem egy látható jelet hoz létre, hanem mozgó
formát, pontosabban dezintimizált formák masszáját, mely váratlan dinamizmusa
mentén arcot, fejet vagy koponyát leplez le.
A fekete festmények testei tehát nem testek a kohézió és/vagy a koherencia értelmében sem, hiszen az alak mindig a maradvány, a folt mentén íródik vissza valami átmeneti és szimulált egészbe, melyet alakként azonosíthatunk, hogy aztán újra
visszatérjen a figurabilitás mezőjébe. De ezek a maradványformák valóban ránk
néznek, még ha nincs is nekik „mivel”, hiszen nincs emberi tekintetük. A Mások
és a Neglizsé című képeken ennek a váratlan találkozásnak a kitüntetett formája
a fog(sor). A csontváz, és minden, ami csont bennünk, bizonyos értelemben
bensőnk szervetlen titka, a holttal és rúttal való azon rokonságunk nyoma, melyet Hegel szerint a művészetnek el kell rejtenie. Ahol az emberi csont belép a
láthatóság rendjébe, ott az elevenség kríziséről beszélhetünk. A fogsor feltárása hasonlóképp olyan destruktív jel, melyért humanista értelemben arcunkkal
kell „jót állnunk”, hiszen emberi tekintetünkkel kell visszavezetni a fog inhumán
jelenlétét a kultúra területére. Nemes festményein ugyanakkor nincs már ilyen értelemadó instancia, ami képes lenne megszelídíteni és humanizálni a fogat. Az arctalan fantomok ektoplazmájában kinyíló fogsor ránk néz, de nincs a „helyén”, ami
minket is kiránt a helyünkről, hogy abba az anyag és anyagtalanság közti masszába
daráljon bele, mely a sötét tartomány fekete velejét alkotja.

A festmények egyszerre keltik fel a kísértetfotók és a röntgenfelvételek hatását,
mely látszólag ellentmondásos tapasztalat, hiszen a kísértetfotó valami testetlen
érzéken túli érzékiségét hivatott feltárni, miközben a röntgenkép valami
testinek a láthatatlan mélységeit dokumentálja. Vagyis a fekete színrevitel
egyszerre materializálja és anyagtalanítja az emberi testeket, miközben valami
kiküszöbölhetetlen múltidejűséget ír bele a jelenvalóság médiumába. Mindez
festői értelemben az alakot generáló folt stabilizálhatatlanságának felismerésével
jár együtt. A sötét tartományban igazából nincsen emberi alak, csak foltok vannak, de ezek a foltok rendelkeznek még valami érzéken túli érzékiséggel
és cselekvőképességgel. Az Absztrakt portré I. és II. - ben vagy a Lynch
című festményben közelről szemlélhetjük a központi humanista Forma, az
emberi arc hiányát. De ez a hiány nem „üres”. A sötétség ezernyi árnyalatát
megmozgató foltok burjánzása a kísértet leplére-bőrére írja rá az emberi
5: Vö. Gaston Bachelard: A tér poétikája, ford. Bereczki Péter, Kijárat Kiadó, Budapest, 2001.

6: Vö. Georges Didi-Huberman: Geschenk des Papiers, Geschenk des Gesichts , in: Georges Didi-Huberman:
Phasmes, DuMont Verlag, Köln, 2001, 174-190.
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THE TEETH OF SPECTRES
Comments on the black paintings of Anna Nemes

“I dreamt of a black land,
where every single thing was black,
everything was black, and not only on the outside,
black to the bone, to the marrow,
black,
black, black, black.”
Mihály Babits: The Black Land [Fekete Ország]
“Radikale Kunst heute heißt soviel wie finstere, von der Grundfarbe schwarz.”
(Radical art today means something as dark as the basic colour black) .
Th. W. Adorno: ‘Ästhetische Theorie’

The history of painting in black is one of the central narratives of modern art,
with consequences for both media theory and post-metaphysical philosophy.
Malevich’s ‘Black Square’ is an iconic structure of mediation between the reduction
of the visible world and the transcendence of the invisible. It is also a discovery
of the concrete nature of painting which is not characterised by, represented by
or imitating the real world.1 The various possibilities of interpretation exist in a
fundamental tension, fed by the self-absorption of metaphysically demanding art.
“This is the point where the rest (reste) is transformed into an imprint or remnant. If
the invisible does not exist, then it has no visible image either. With the retreat of
the Idea, an event that shook history two (or twenty-five?) centuries ago, the image
itself retired. And, as we shall bear witness, the image is replaced by the imprint
(vestige), with a residual character.”2 Historically, the ‘zombification’ of the art of
Truth has been a matter of aesthetics. However, it is inseparably linked to the advent
of the modern culture of trauma, where black acquires a type of tragic necessity.
The negative Anti-Idea of black has become the epitome of the post-World War II
global character, as is the case with the works of Rauschenberg, Reinhardt, Rothko
or Stella.

NEGLIZSÉ | NEGLIGE
2019 – 120 x 90 cm – akril, olaj, tus, vászon |
acrylic, oil and ink on canvas

The Anti-Idea of black, hailed as exclusive by Adorno, is a paradox, promoting
the self-destructive nature of self-presentation in painting in the post-Auschwitz
paradigm of Art, interpreted as the elimination of itself. Going beyond lessons in
media theory, Gerda Széplaky describes, in the framework of a philosophical and
anthropological concept, the “dark domain” of this post-humanist residual state:
“Many manifestations of the dead God’s shadow gather in the realm of what we
perceive as dark, which, while floating somewhere above the world, almost invisibly,
is clearly there in everything. It permeates everyday life, the life of this world, the

objects, the movements, desire, imagination—but, above all, memory. This
darkness becomes the essence of our world in the same way black does in the
work of Babits. Not a glaze on things, mere colour or shade, nor the shadow cast on
things, but the very essence of things: “the bone of the earth is black, (...) black is
the hidden soul of matter. Yet we are barely able to identify, let alone grasp it; we
might not even notice it. We got used to it. Mostly, we take note of it only when it
settles over our mind as a distressing, ominous impression. Regardless of what we
may call it, a passing bad mood, an eerie suspicion, a psychotic state or existence,
it’s the same fundamental quality that defines our world.”3 In summary, the AntiIdea of black or, rather, the remnant of it, is interpreted within the framework of an
existential climate as the ghostly state of Euro-Atlantic modernism. It is proposed
to examine the consequences of this state of affairs in the works of Anna Nemes
from an anthropological perspective of images. To what extent has the Anti-Idea of
black transformed the painting strategies used for portraying the human figure?
Is it still possible to talk about intimacy, body and human form in the “dark domain”
of remains, fragments and deformed imprints?
Intimacy is confidentiality, closeness and trust. It is an intermediate space that
is revealed between people rendering them defenceless. Since nudity is one of
the most important elements of intimacy, it is about more than just an emotional
affair, rather it is a psychophysical place where the rules of social and societal
representation are temporarily suspended. In an idealistic interpretation, the
intimacy of subjects directly manifests itself in such situations, becoming a stage
of pure presence, justified by mutual trust. Similarly, the paradox of intimacy
gradually deprives the subjects of what it has promised, feeding upon the
sensuality radiated by an eternal promise of directness. As nudity is a prominent
factor in terms of location or colour within the area of intimacy, it has relevant
repercussions in painting. According to Jean-Luc Nancy, painting gives a delicate
touch that strengthens the “surface quality” of the body, stripping it, depriving it
of the profundity of organs and leaving it as a patch of bare skin. Thus painting
transforms the body into skin, while opening it to the possibilities of intimacy. This
space has no depth, no secrets, no truth, only emptiness but, nevertheless, the
intense manifestation of the sensual surface exists.
The paintings of Anna Nemes explore this paradox of intimacy, illustrating that the
promise of intimacy created by paintings will inevitably be broken. The figures
will not reveal their secrets, sharing only their matter, flesh and skin. “Carnation
is the great challenge posed by the millions of bodies of painting. As opposed to
incarnation, where the Spirit breathes life into the body, carnation is the simple
pulsation, colour, rippling and subtlety of a place or an event of existence.”4 The
“simple carnations” of Anna Nemes are materialised by almost strikingly banal
motifs, situations and themes. In her older paintings, it was easy to identify a
familial panorama where family as the first line of intimacy was the “inside”, where
the subject could retreat from the threats of society, represented by the “outside”.
The only layer that is deeper is the subject’s own body, which is bound to the “family
body” via thousands of emotional and sensual channels. Beyond that, there is
“nothing”. The figures are shown in a blank background, removed from all collective

1:“The image is concrete, not abstract; and black covers, not represents or mediates.” (Tamás Seregi: Éjszaka:

3: Széplaky Gerda: Sötét és néma, L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2019, 13.

Fekete fény (Borsos Lőrinc), in: Tamás Seregi: A jelen, Kijárat, 2016, pp 179–184, q: p 180)

4: See Jean-Luc Nancy: Corpus, translated by Seregi Tamás, Kijárat Kiadó, Budapest, 2013

2: Jean Luc Nancy: Ami a művészetből megmarad, translated by Nikoletta Házas, in: Nikoletta Házas (ed.): Változó művészetfogalom, Kijárat, 2001, pp 21–38., q: 31.
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or social contexts by the vision of the painter and “exhibited” in the space of
the image with the throbbing of their material existence. It should be noted
that we, the viewers, are, in a sense, “beyond” psychology. The intimacy of the
family body makes personal profiles disappear. The paintings of Nemes are
not psychological case studies. Body and soul do not mutually “explain” each
other. No “stories” are shared, not even in part. Nevertheless, the flesh/matter/
skin starts to “speak”. The artist is not interested in the private narratives of
confessional painting. The family body “protects and buries” since intimacy
can be a swampy place, where Man sinks into the “earthly paradise of matter”
whose “warm and soft” materiality is not disturbed by repulsive forces.5
Nemes’s so-called black paintings are connected to this aesthetic in a number of
ways. Image cutouts tend to deprive the figures of their frame of reference, the
swampy nature of intersubjective intimacy seems eerie, transmitting an anti-life
power instead of radiating the warmth and softness of material existence. The hidden
black soul of matter, in the Babitsian sense, is revealed, taking possession or, more
precisely, “exhibiting” the bodies. Human form undergoes a transformation from
the perspective of an anthropology of images, in the sense that the deconstruction
of intimacy ultimately leads to the discovery of Man as “standing on nothing”.
This baselessness of Man results in the loss of the ideal self-reference of the
human body in the conditions of the dark domain. In this sense, the body is not a
Form that carries justice, but a remnant on the edge of silence, whose relation to
living is more ghostly than real. Shaped as coffins, the dual images of ‘Sleeping
Within I and II’ indicates this placement between life and death, where the
black background appears to “transport” the body. But black is more than just a
background, it is the dark animator that makes the materiality of bodies possible;
something that is both inside and outside, while occupying the place of intimacy.
Soaked with black, the bodies are turned into skin once again. However, this skin
is patchy, ruptured, peeling and rotting like ectoplasm or the “veil” of a ghost.
The paintings resemble both ghost photos and X-rays, which may seem contradictory, since ghost photos are intended to reveal a sensuality beyond bodily
senses, while X-rays capture the invisible substance of bodily matter. In this
sense, black materialises and immaterialises the human bodies at the same
time, while carving the inescapable past into the medium of presence. In
respect of painting, this is to say that the spot, used to generate the figure, is
impossible to stabilise. In the dark domain, there are no human figures, only
patches that possess a kind of sensuality which goes beyond the senses or a
capacity to act. In ‘Abstract Portrait I and II’ and ‘Lynch’, the viewer witnesses the
absence of the central humanist form, the human face. However, this absence
is by no means ‘empty’. The proliferation of patches, in thousands of shades of
darkness, projects the absence of the human face onto the veil of the ghost. In
other words, we are in the realm of figurative stability, not only in respect of the face,
but also the ‘entirety’ of the human figure. According to Georges Didi-Huberman,
this is a state in which the figurative quality of visual traces is potential and not
actual, making it illegible with fixed methods.6 This is the visual creation of the
experience of waiting for the unexpected. A form may emerge, which is disturbing
5: See Gaston Bachelard: A tér poétikája, translated by Péter Bereczki, Kijárat, Budapest, 2001.
6: See Georges Didi-Huberman: Geschenk des Papiers, Geschenk des Gesichts , in: Georges Didi-Huberman:
Phasmes, DuMont Verlag, Köln, 2001, 174-190.

in its instability while still “looking at you”. In the paintings of Nemes, black paint
does not create a visible mark, but a dynamic form; a mass of forms stripped from
intimacy, whose unexpected dynamism reveals a face, a head or a skull.
Therefore, the bodies in Nemes’s black paintings are not bodies in terms of
cohesion and/or coherence, since the figures are looped back into the transient
and simulated in their entirety by “remnants” and “patches”, which can be
identified as figures only upon return to the field of figurative quality. These
residual forms are really looking at the viewer, even if they have no eyes to do
it with, since they have no human gaze. In ‘Others’ and ‘Neglige’, a row of teeth
can be distinguished in an unexpected encounter. The human skeleton is, in
a sense, the inorganic secret of the insides of humans; a trace of human kinship with
the dead and the ugly, which, according to Hegel, art is meant to hide. Wherever
human bone becomes visible, there is a crisis of vitality. Similarly, exposed teeth
are a sign of destruction for which the viewer must make sense with a face, in the
humanist sense, since the inhuman presence of the teeth must be fed back into
the field of culture with a human gaze. At the same time, the paintings of Nemes
lack a definitive authority that could tame and humanise the teeth. The row of teeth
that opens in the ectoplasm of faceless phantoms is looking at the viewer, but it
is displaced. This, in turn, displaces the viewer too, pushing him/her into the mass
between matter and immateriality that forms the black core of the dark domain.
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SÖRÉTES KISLÁNY | SHOTGUN GIRL
2019 – 50 x 60 cm – akril, olaj, tus, vászon |
acrylic, oil and ink on canvas

AKI RÁ (NEGLIZSÉRE) VÁGYIK | WHO DESIRES IT (NEGLIGE)
2019 – 120 x 80 cm – akril, olaj, tus, vászon |
acrylic, oil and ink on canvas
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ABSZTRAKT PORTRÉ I. | ABSTRACT PORTRAIT I
2019 – 30 x 40 cm – akril, olaj, tus, vászon |
acrylic, oil and ink on canvas

ABSZTRAKT PORTRÉ II. | ABSTRACT PORTRAIT II
2019 – 30 x 40 cm – akril, olaj, tus, vászon |
acrylic, oil and ink on canvas

MÁSOK | OTHERS
2019 – 90 x 60 cm – akril, olaj, tus, vászon |
acrylic, oil and ink on canvas
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BELÜL ALSZIK I. | SLEEPING WITHIN I
2019 – 50 x 200 cm – akril, olaj, tus, vászon |
acrylic, oil and ink on canvas

BELÜL ALSZIK II . | SLEEPING WITHIN II
2019 – 50 x 200 cm – akril, olaj, tus, vászon |
acrylic, oil and ink on canvas

BELÜL ALSZIK III . | SLEEPING WITHIN III
2019 – 50 x 200 cm – akril, olaj, tus, vászon |
acrylic, oil and ink on canvas
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LYNCH | LYNCH
2019 – 30 x 40 cm – akril, olaj, tus, vászon |
acrylic, oil and ink on canvas

PIHENŐ ALAKOK | RESTING FIGURES
2019 – 150 x 200 cm – akril, olaj, tus, vászon |
acrylic, oil and ink on canvas
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GÓLEM | GOLEM
2015 – 160 x 160 cm – akril, vászon |
acrylic on canvas

KETTŐS PORTRÉ BUMBI KUTYÁVAL |
DOUBLE PORTRAIT WITH BUMBI DOG
2015 – 190 x 200 cm – akril, vászon |
acrylic on canvas
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SZÉGYENTELI | SHAMEFUL
2017 – 200 x 100 cm – akril, vászon |
acrylic on canvas

SZÉGYENTELEN | SHAMELESS
2017 – 200 x 100 cm – akril, vászon |
acrylic on canvas
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LACKÓ, ALVÁS KÖZBEN | LACKÓ SLEEPING
2016 – 140 x 160 cm – akril, vászon |
acrylic on canvas

VADÁSZAT | HUNTING
2015 – 130 x 150 cm – akril, vászon |
acrylic on canvas
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TÁNCOSOK 1. | DANCERS 1.
2019 – 100 x 150 cm – akril, vászon |
acrylic on canvas

OLDALRA FORDULÓ | TURNING TO THE SIDE
2019 – 50 x 200 cm – akril, vászon |
acrylic on canvas
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LEFELÉ NÉZŐ | LOOKING DOWN
2017 – 70 x 50 cm – akril, vászon |
acrylic on canvas

PORCKORONG | INTERVERTEBAL DISC
2017 – 140 x 100 cm – akril, vászon |
acrylic on canvas
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