
1. Gravitáció a perspektíva ellen / Gravity against perspective, 2017
Digitális nyomat zászlóselymen, festett madártoll / Digital print on flag silk, painted feather • 150 x 150 cm

2. Misztikus barikád (sci vs. fi) / Mystical barricade (sci vs. fi), 2017
faállvány, mélynyomók, tervrajzmásolat, mozaik, szilikon, színes ragasztószalagok
/ wooden structure, subwoofer, draf t copy, mosaic, silicon, color tape • 0,9 x 5 m

3. With snobbery against robbery, 2017
lightbox, porcelán, 33 m hosszú kábel /lightbox, porcelaine, 33 m long cable • 75 x 42 cm

4. Loss against less, 2017
fém-állvány, habszivacs, festék, dymo szalag / steel construction, foam, paint, dymo tape • 75 x 140 x 155 cm

5. Occam segít / Occam helps, 2017
plexi, lakkfilctoll, szivacs, drót / plexiglass, lacquer marker, sponge, wire • 60 x 50 cm

6. Extra idő / Extra time, 2017
fa, színes ragasztószalagok / wood, color tapes • 285 x 20 cm

7. Sohasem találkoztak / They have never met, 2017
színes ragasztószalag, akril, alumínium, dymo-szalag, műanyag / color tape, acrylic, aluminium, dymo-tape, plastic • 225 x 137 cm

8. János Pap országa / The land of Priest John, 2017
játékkártya, műanyag, fa / playcards, plastic, wood • 33 x 35 x 25 cm

9. Maneki against Neko, 2017
readymade, műanyag / readymade, plastic • 30 x 25 x 17 cm

10. Willendorf razor, 2017
fém-állvány, habszivacs, festék, dymo szalag / steel construction, foam, paint, dymo tape • 75 x 140 x 155 cm

11. Gibt es überhaupt fröhliche musik?, 2017
plexi, lakkfilctoll, szivacs, drót / plexiglass, lacquer marker, sponge, wire • 40 x 100 cm

The art of Péter Szarka (1964) is most widely 
known for his 3d rendered c-prints, which he pro-
duced in the 2000s, and which depicted dream-
like figurative visions. When a completely new 
generation started to use 3d rendered images a 
decade later, Szarka’s interest already departed 
from the clean digital visuality and was head-
ing towards a more hybrid language, which was 
inspired by trash aesthetics and generally was 
more painterly, incorporating more gestures 
and material-experiments as before.

Among the new works commissioned for the 
space of Trafó Gallery we find abstract model-
ling tables, sound installations and manipulated 
found objects – all with a revelatory freshness. 
The previous 3d print series of Szarka was enti-
tled With Cold War Against Global Warming, which 
is twisted out on the occasion of his Trafó show, 
in relation with the present line of global poli-
tics. The exhibition concentrates on the psycho-
logical processes of decision-making. Szarka is 
interested in “versus” situations since decades, 
and the present constellation of artworks, 
genres and forms is also based on this sequel, 
even if touches a very wide-range of cultural his-
tory of mankind from the Venus of Willendorf to 
manipulated photographical perspective.

Most of the exhibited works are built on the 
system of thesis and anti-thesis, let’s not 
forget that we also mostly perceive reality 
through contradicting narratives. The absurd 
title based on an opposite pair is also interest-
ing in the light of truth-, and reality-interpre-
tations, as the choice of Szarka doesn’t seem 
to be hollow at all in the present line of global 
politics. 

Szarka Péter (1964) művészetét a legszélesebb 
körben a mai napig is a 2000-es években 3d ren-
dereléssel készült c-printjeivel azonosítják, melyek 
gyakran álomszerű figurális víziókat jelenítettek 
meg. Mire egy merőben új generáció kezdte el 
immáron anyanyelvként használni a 3d renderelt 
képeket, amelyekkel majd egy évtizeddel koráb-
ban már Szarka kísérletezett, az ő érdeklődése 
más irányba fordult és a korábbi vegytisztán 
digitális vizualitását egy olyan, anyagokkal és 
gesztusokkal festőibb módon kísérletező hibrid 
nyelvre cserélte, amely sok ihletet merít a trash-, 
és az ipari tárgyak-esztétikájából.

A Trafó Galéria terébe készülő új művek revelatív 
frissességről tesznek tanúbizonyságot; találunk 
köztük terepasztalokat, rezonanciát keltő hang-
installációt, manipulált talált tárgyakat. Szarka 
egy évvel korábbi 3d nyomtatáson is alapuló 
ciklusa a Hidegháborúval a globális felmelegedés 
ellen címet viselte, mely most kifordul Trafós 
kiállítása alkalmával, nyilván nem függetlenül 
a világ általános politikai klímájától. A kiállítás 
a döntés(ek) pszichológiai folyamatainak megfi-
gyelése körül sűrűsödik össze. A Szarkát évtize-
dek óta foglalkoztató spontán „vagy-vagy”, il-
letve „versus” helyzetek következtében áll elő 
most is a kiállításon látható formák és műfajok 
halmaza, amik kultúrtörténeti témák széles 
körét ölelik fel: a Willendorfi Vénusztól, a manipu-
lált fotográfiai perspektívákig.

A kiállítótérben látható művek a legtöbb eset-
ben tézisek és anti-tézisek rendszerére épülnek, 
ne felejtsük el, hogy a valóságot is leggyakrab-
ban egymásnak gyökeresen ellentmondó nar-
ratívák mentén próbáljuk meg megérteni. Nem 
mellesleg ezen világ-, és igazság-értelmezés 
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Szarka highlights philosophical references in his 
works, he leads through the motif of Occam’s 
razor on multiple works of his. The thesis of 
Occam’s razor originally was part of theological 
thinking, but it is still put to use on various occa-
sions in the field of communication and natural 
sciences as well. William Ockham was the first 
one who highlighted it in the XIV. century Eng-
land, that among two competing narratives or 
theses we should always choose the simpler, 
easier one. The words Occam and the word razor 
appear on two dif ferent ends of the gallery, one 
on a table (Willendorf razor), the other on a plexi-
glass piece (Occam helps). The table contains also 
the word Willendorf, which refers to the Venus of 
Willendorf, one of the oldest known objects from 
the cultural history of humanity. We barely know 
anything about this object, moreover many 
competing interpretations of it’s function are 
still being fabricated. 

Another “versus” piece of the exhibition is the 
work entitled They’ve never met, which depicts 
the basin of the Congo river. The line of the Congo 
river proved to be such a deep demarcation line 
also in reality, which divided the evolution of two 
species like the chimpanzees and the bonobos. 
The two banks of the river host two dif ferent 
ethological behaviors, one is the aggression of 
the chimpanzees, while the other is the unique 
peace and relative calmness of the bonobos.

We can see other artwork pairs in the gallery; 
one of these is a digital print on flag silk, which is 
pierced by painted feathers (Gravity against pers-
pective). The print features five images of a color 
tape construction which was built in the garden 
of the artist. The construction is based on the 
manipulative distortions of the photographic 
lens: while in the garden the tapes are foreshort-
ening perspectively, the lens of the photographic 
apparat makes them seem straight, somehow 
as an emblem of our obscure reality.

The pair of the flag-silk piece in the color tape 
construction itself (Extra Time), which is rolled 
up and because of this appears almost as a ritual 
object in the gallery space. The work is being 
exhibited in a strong diagonal form. It is not by 
chance that the installation entitled Mystical 
barricade, which makes a plan draf t resonate 
with strong subwoofers also appears in a dia-
gonal line in the space. The artist collected such 
dates, years on the resonating draf t, which were 
featured in science-fiction books as future, but 
from today’s perspective they are already past. 
The once imagined future, or even the past that 

fényében is érdekes Szarka – ugyancsak egy abszurd 
ellentétpárra épülő – kiállításcím választása, ami 
a világpolitika aktuális fejleményeinek tükrében 
már nem is hat teljesen komolytalannak. 

Szarka filozófiai referenciákat is felvillant 
műveiben. Több kiállított munkáján is átvezeti 
Occam borotvájának elvét, ami bár egy középkori 
teológiai tézisként kezdte pályafutását, mind a 
mai napig alkalmazzák a kommunikáció területén 
és a természettudományokban egyaránt. A fe-
rences William Ockham volt ugyanis az első, aki 
megfogalmazta azt, hogy amennyiben a valóságot 
két párhuzamos magyarázat mentén is tud-
juk értelmezni, akkor mindig az egyszerűbbet, 
rövidebbet választjuk. A galéria két átellenes 
pontján tűnnek fel az Occam és a razor szavak, 
az angol nyelvű borotva felirat egy „terepasztalon” 
(Willendorf razor), míg Occam neve egy hinter-
glass technikával készült képen (Occam segít). A 
terepasztal a razor mellett még egy Willendorf 
feliratot is hordoz, így idézve fel az emberiség egyik 
legkorábbi kultúrtörténeti emléktárgyát a Willen-
dorfi Vénuszt, aminek funkciójáról a mai napig 
számtalan egymással konkuráló elmélet születik. 

Egy másik versus/vagy-vagy mű a Kongó folyó 
medencéjének térképét ábrázoló Sohasem 
találkoztak c. mű. A Kongó folyó mély de-
markációs vonala olyan mély a valóságban is, 
hogy evolúciósan is képes volt elválasztani két 
olyan fajt, mint a csimpánz és a bonobó. A folyó 
két oldalán teljesen más etológiák honosodtak 
meg, hiszen bár a bonobók és a csimpánzok is 
rokon főemlősök, a csimpánzok mégis köztudo-
másúan agresszívebbek az állatvilágban kife-
jezetten békésnek számító bonobóknál. 

A kiállítótérben láthatók más mű-párként is 
értelmezhető alkotások, az egyik ilyen a művész 
kertjében ragasztószalagokból felépített kon-
strukció öt folyamat-képéből készült print, ami 
zászlóanyagra került és festett madártollak döfik 
át (Gravitáció a perspektíva ellen). A konstrukció a 
fényképezőgép lencséje által okozott perspek-
tivikus torzulásokra épül: miközben a valóság-
ban a perspektíva szabályai szerint rövidülnek 
a ragasztószalagok, a fényképezőgép lencséje 
egyenessé alakítja azok képét, zavaros valósá-
gunk emblémájaként. 

A zászlóselyem-print mű párja maga a ragasz-
tószalag konstrukció (Extra idő), ami feltekert 
formában, szinte egyfajta rituális tárgyként 
jelenik meg a kiállítótérben. A munka egy hang-
súlyos átlóként kerül bemutatásra, ami fontos 
vizuális alappilére a kiállításnak, nem véletlen, 

hogy a mély basszus regiszterekkel tervrajz-
másolatot rezonáltató installáció (Misztikus 
barikád) is átlósan került be a galéria terébe. 
A rezgő tervrajzmásolatra olyan évszámokat 
gyűjtött ki a művész, amelyek sci-fi könyvekben 
vagy filmeken szerepelnek, ráadásul mai pers-
pektívából nézve már el is múltak. Az egykoron 
az emberiség elképzelt jövőjében megjelenő 
évszámok mára már múlttá lettek és ezáltal is 
utópikus, vagy disztópikus módon a meg nem 
történt jövőre, vagy a meg nem történt múltra 
vonatkoznak.

Hangsúlyos erőtere van a kiállítóérben két kisebb 
méretű színes műanyaggal lecsepegtetett ready-
made-nek; egy pakli játék-kártyának (János pap 
országa) és egy Maneki-neko macskának. Szarka 
readymade-je (Maneki against Neko) ráadásul 
kutyaeledel konzervet visz a hátán. Ezen a pon-
ton érdemes talán megjegyezni, hogy a Soha-
sem találkoztak c. művön szereplő kis lábbelik 
is kutyaeledelek voltaképpen. Szarka további 
művei, a Snobbery robbery c. lightbox szójátékra 
épül és porcelán elemeket is felvonultat, míg 
a Loss against Less is szövegeket vonultat fel 
egyrészt habszivacsba vágva, másrészt dymo-
szalagokon.

A kiállítást a legszebben talán Szarka azon műve 
összegzi, ami egy lényegében körtáncot for-
máló, egymásba kapaszkodó kezeket ábrázol, 
amelynek a kontúrjai egyre inkább elmosódnak 
és dinamikája is egyre inkább széttart, akár a 
legtöbb emberi közösségé. Van egyáltalán bold-
og zene? – teszi fel a költői kérdést Schubert. 

Szarka Péter 1989-ben végzett a Képzőművészeti 
Főiskolán és az 1995-ig aktív Újlak Csoport alapító 
tagja volt. Az őt képviselő acb Galérián kívül, ahol 
számos önálló kiállítása volt az elmúlt több mint 
egy évtizedben, egyéni kiállítása volt 2003-ban a 
Műcsarnokban, valamint több alkalommal a Liget 
Galériában is Budapesten. Részt vett 2004-ben a 
Sao Paoló-i Biennálén, korábban művekkel szere-
pelt a frankfurti Schirn Kunsthalle és a Künstler-
haus Bethanien kiállításain is.

never happened, also a contradicting utopia or 
dystopia.

Two relatively small manipulated readymades of 
the exhibition possess very strong visual power 
and position, one is a deck of play cards (The land 
of Priest John) the other is a Maneki-neko cat. The 
cat readymade (Maneki against Neko) is carrying 
dog food in a tin on it’s back. Maybe it is worth 
to mention that the small shoes on the They have 
never met piece is also dogfood. The other works 
of Szarka, like the Snobbery Robbery lightbox is a 
wordplay with added ceramic pieces, while the 
Loss against Less table also incorporates many 
layers of words, texts whether carved into the 
foam or printed on dymo-tapes.

The exhibition is maybe summarized best by 
the work of Szarka which depicts a round dance 
with a circle of arms holding and grabbing each 
other. The contours of this image begin to dete-
riorate and the dynamics of the group also tend 
to break up as most human communities do. Is 
there happy music at all? – asks Schubert.

Péter Szarka graduated at the Hungarian Academy 
of Fine Arts in 1989. He was one of the founding 
members of the Újlak Group, a key artistic entity 
of the Hungarian art scene in the early 1990s. Be-
side his solo-exhibition at Kunsthalle, Budapest 
in 2003, he had several exhibitions in acb Gallery 
which represents him, and in Liget Gallery, Buda-
pest. He participated at the Sao Paolo Biennale 
in 2004, and also at various international group 
exhibitions in such venues as Schirn Kunsthalle, 
Frankfurt and Künstlerhaus Bethanien, Berlin.


