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Hornyik Sándor:

A manuális fókusz technológiái.

Barakonyi Zsombor festészete

Van valami üdítően más, valami gyanúsan szokatlan Barakonyi 
Zsombor művészetében. A táblaképek egyszerre ismerősek és 
idegenek, a beállítások és a témák hétköznapinak tűnnek, a 
bemutatás módja és technikája azonban nem mindennapi. Az 
ábrázolt jelenetek többségét első közelítésben nagyvárosi rea-
lizmusként lehetne leírni, de a képekben – Barakonyi kifejezésé-
vel élve – van valami mágikus. Ez a mágia azonban egyáltalán 
nem „klasszikus”, hanem nagyon is modern, sokkal több köze 
van az episztemológiai realizmushoz, mintsem a varázslat illuzi-
onizmusához, vagy a vallásos hiedelmekhez. Barakonyi ugyanis 
mechanikus és metaforikus értelemben is konstruálja képeit. 
Manuális eszközökkel, kézi munkával, analóg technológiával építi 
fel az ismerős, de valahogy mégis zavarba ejtő realitás illúzióját. 
Egyszerre referál a mindennapi valóság érzéki tapasztalatára, 
a fotografikus képalkotás történetére és a táblaképfestészet 
hagyományára. Barakonyi mágikus realizmusa ráadásul még 
a transzparencia fogalmával és jelenségével is eljátszik, hiszen 
az alkotó – a bűvészektől és a papoktól eltérően – nem fedi el, 
nem tagadja le, nem titkolja el a reprezentáció technikai appa-
rátusát. A művek tehát mediálisan úgymond transzparensek, 
vagyis átláthatóak – legalábbis látszólag, és persze kizárólag 
figyelmesen és elmélyülten szemlélve. Ez a „mediális” érzékeny-
séggel és hangsúllyal rendelkező művészeti gyakorlat így ahhoz 
az avantgárd tradícióhoz ízesül, amely leginkább a szürrealisták 
és Walter Benjamin óta a képek hordozójában és a közvetítés 
metódusában látja a művészet „lényegét”.1

 Barakonyi művészete azonban nemcsak azért tűnik a szür-
realisták (Man Ray vagy René Magritte) felől nézve Unheimlich-
nak, azaz kísértetiesnek, mert a megszokottat szokatlan „szög-
ből” mutatja, hanem azért is, mert az alkotó előszeretettel 
értelmezi műveit a technika felől, és igencsak meglepő analógi-
ákkal él. Barakonyi ugyanis – állítása szerint – klasszikus, ana-
lóg filmes technikákat alkalmaz a festészetben: maszkol, kitakar 
és montíroz. Ráadásul a DLA-dolgozatát is egy mára jórészt 
elfeledett technológiáról, a filmes hátterek üvegmaszk-festésze-
téről írta, vagyis egy olyan illuzionista technológiáról, amellyel a 
valós háttereket helyettesítették a filmekben.2 Az ilyen típusú 
művészet története pedig a modern diorámákon át egészen a 
barokk laterna magicákig nyúlik vissza az időben, ami így nem-
csak a képalkotás, de a szórakoztatóipar múltjába is bepillan-
tást enged. A dolgozat szerzőjét azonban egy fokkal jobban 
izgatták ennek a technológiának a legmodernebb változatai, és 
az Industrial Light & Magic stábja, akik egy az egyben vászon-
ra álmodták azt a világot, amellyel George Lucas világhírű lett. 
Manapság, a mindenki számára elérhető képalkotó programok 
korában talán már senki sem gondolná, hogy a Csillagok hábo-
rújában (1977), vagy éppen az Elveszett frigyláda fosztogatóiban 
(1981, R: Steven Spielberg) a festészet alkonya és utolsó diadala 

válhat láthatóvá a háttereket alkotó üvegfestményeken keresz-
tül, amelyek keretezik az igazi színészekkel felvett jeleneteket. 
 Mintha a festő a DLA-értekezéssel gondolatilag és technika-
ilag is ahhoz a pillanathoz kísérelt volna meg visszanyúlni, ami-
kor a képalkotásban „hirtelen” minden megváltozott, mert minden 
átkerült a fizikai síkról a matematikaira, az olajjal festett üvegről 
a pixeles képernyőre – legalábbis a filmstúdiók világában. Innen 
nézve olyan, mintha Barakonyi a kézművesség és a festészet 
klasszikus trompe l’oeil hagyományához nyúlna vissza, már-már 
retrográd (avagy divatjamúlt és ekként izgalmas) módon, ami per-
sze a szürrealisták fura, kifordított, feje tetejére állított moderniz-
musától sem idegen. A helyzet azonban ennél jóval bonyolultabb, 
Barakonyi ugyanis nem úgy fest, mint Salvador Dalí, sőt több-
nyire egyáltalán nem is fest a szó klasszikus értelmében, hanem 
inkább fúj és hengerel. A festékszóró spray pedig nagyon is mo-
dern, sőt hipermodern festészeti technika, amely köztudottan a 
hiperrealistákkal került át a magas művészetbe, akik hétközben 
autókra és motorokra fújtak fotografikus élességű képeket, hét-
végén pedig galériáknak „festettek” – bár az is lehet, hogy éppen 
fordítva történt a dolog. A spray ráadásul igen hamar átkerült a 
szórakoztatóiparból a „szabadidős” társadalomkritikába, avagy a 
graffiti kultúrájába, ahonnan viszont gyorsan vissza is forgatták a 
posztmodern Grand Artba olyanok révén, mint Keith Haring, vagy 
Jean-Michel Basquiat.
 Barakonyi tehát több nagyon eltérő képalkotói hagyományt 
kombinál: a festői illuzionizmust és a kritikai éllel alkalmazott kalli-
gráfiát, a minuciózus üvegfestészetet és a nagyvonalú graffitizést. 
Ráadásul azt is fontosnak tartja kiemelni, hogy az alkotófolyamat 
maga is része a festményeknek, a táblaképeken ugyanis felfedez-
hetők keletkezésük nyomai. Apró, gombostűnyi lyukak jelzik pél-
dául az egyes sablonok helyét, melyeket speciális zsilettpengével 
vág képpé az alkotó, esetenként egészen virtuóz „pengekezeléssel”. 
Így az is érzékelhető, illetve némi háttértudással „leolvasható” a 
képről, hogy a festékszóró spray-vel, és festékhengerrel készített 
képeken több réteg, több sablon rakódik egymásra, és eseten-
ként még a fatábla eredeti felszíne is látható marad, ami már nem 
is annyira az absztrakció, mint inkább a kép „képiségét” kiemelő 
radikális festészet felé mutat. A minta és a referencia, azaz a fo-
tográfia felől nézve tehát Barakonyi már nem is annyira realista, 
mint inkább absztrakt festő, és egyes műveiben előszeretettel el is 
játszik a figuratív motívumok absztrakt installálásával, a figuráció 
és az absztrakció közötti vékony határral vagy éppen a kettő kö-
zötti organikus átmenettel. Az absztrakció és a figurativitás kap-
csán pedig érdemes még kiemelni, a hétköznapi és a transzcen-
dens, a megszokott és a fenséges, a fotografikus és a mágikus 
kettősségét, amely leginkább a hol szinte vakító, hol meg csupán 
szórt (a szó szoros értelmében is, hiszen spray-ről van szó) fény 
festői kezelésében érhető leginkább tetten.

1 A médiatudomány, a művészettörténet és az esztétika „mediális fordulatának” jelenlegi fároszai még mindig Benjamin híres „reprodukálhatóság-tanulmányától” indulnak el, aki a fotográfia és a 
film kontextusában vizsgálta a műalkotás klasszikus, „anyagi” aurájának eltűnését. Így tesz a későbbiekben hivatkozott Jacques Ranciere és Roalind Krauss is.

2 Barakonyi Zsombor: Az ecsettől a filmig. DLA-értekezés. Képzőművészeti Egyetem, Budapest, 2007.

Gondolkodó képek

Mindez a különleges technológia- és motívumkezelés ráadásul 
metaforikus értelemben is párosul egyfajta manuális fókusszal, 
amely szinkronba állítható az elmúlt évtizedek művészetelméleti 
teóriáival, mégpedig a „pensiv image” kissé titokzatos fogalmán 
keresztül. Jacques Ranciere „tűnődő képe” ugyanis azt a rég-
óta kitapintható, de napjainkban egyre intenzívebbé váló folya-
matot óhajtja megragadni, ahogy a művészek és az esztéták 
egyre inkább a képalkotó technológiákhoz képest határozzák 
meg magukat a képeket.3 (Csak zárójelben jegyzem meg, hogy 
a „pensiv image” lehetne szimplán gondolkodó vagy akár elmél-
kedő kép is, ami egyúttal a teória önarcképe, hiszen az valahol 
mindig is önmagát kereste a képekben, önmaga igazolását az 
érzéki tapasztalás nyújtotta örömökön túl.) Ranciere olvasatá-
ban a kortárs képalkotás akkor lehet igazán progresszív, akkor 
rejlik benne esztétikai és politikai értelemben is kritikai poten-
ciál, ha a művész a képalkotó technikákat nem a megszokott 
módon és értelemben használja, hanem képes arra, hogy valami 
mást hozzon ki belőlük. És Ranciere persze gondolkodó mű-
vészeket választ teóriája „illusztrációjaként”: Jean-Luc Godard 
szokatlan filmtörténetét és Rineke Dijkstra nem kevésbé „fura” 
avagy „szürreális” portréfotóit. A mediális önreflexiónak persze 
Ranciere újabban igen divatos filozófiai esztétikáján túl meg-
van a maga erős és implicit művészettörténeti hagyománya is, 
a dadától a konceptuális művészeten át napjaink olyan szu-
persztárjaiig, mint Jeff Wall vagy William Kentridge, akik egy 
amerikai filozofikus művészettörténészt is arra ihlettek, hogy 
újraértelmezze a mediális specifikum Clement Greenbergtől ere-
dő elméletét.4 Ráadásul Krauss a technológiai önreflexivitás (ő a 
médium helyett a „technical support”, a technikai háttér fogal-
mát használja) hangsúlyozásával hasonló következtetésre jut, 
mint Ranciere az „esztétikai politika”, az esztétikai eszközökkel 
történő, autonóm politizálás elméletének kidolgozásával.5 
 Mindketten arról értekeznek ugyanis, hogy ma már nem 
tartható az az álláspont, amellyel Greenberg a huszadik szá-
zad közepén a matériára (a festékre és a vászonra) korlátozta 
a médiumot, ami annál jóval több, hiszen a festészet nem redu-
kálható a két dimenzióban történő ábrázolás mikéntjére, mivel 
ez a folyamat mindig egy tágabb álló- és mozgóképi környezet-
ben valósul meg. Ez itt és most annyiban lehet releváns, hogy 
– mint láttuk – Barakonyi épp azon fáradozik, hogy visszaad-
ja a festészetnek azt a fajta komplexitást, amely a különféle és 
egymással párhuzamosan futó expresszionista és fotórealista 
tendenciákkal szinte kiveszett belőle. Barakonyi azonban a teo-
retikus reflexiók terén sem a kézenfekvő utat választja, nem hi-
vatkozik a posztkonceptualizmusra és a szituácionistákra sem, 
akik a rendelkezésre álló vizuális technológiák eltérítésével fog-
lalatoskodnak, számára inkább a „késleltetés esztétikája” tűnik 
érdekesnek, amely explicit filmes gyökerekkel bír.6 A kifejezés a 
híres posztfeminista filmkritikushoz, Laura Mulvey-hez köthető, 

aki inkább szokott klasszikus hollywoodi filmekkel (de különösen 
Alfred Hitchcockkal) foglalkozni, mintsem képzőművészettel. Min-
denesetre Douglas Gordon (24 órás Pszichó) közismert és sokat 
idézett példáján keresztül nemcsak a késleltetés esztétikája ra-
gadható meg könnyedén, hanem az is, hogy a film a huszadik 
század egyik legfontosabb képzőművészeti inspirációja, és új di-
menzióba helyezi annak a distinkciónak a kényszerét is, amely 
már a fotográfia megszületése óta kísérti a festészetet. A késlel-
tetés esztétikája amúgy – nagyon lebutítva – a VHS és a DVD 
technikai lehetőségét, a „kikockázást” emeli a teória magasába. 
Mulvey ennek alapján fordítja át – némi pszichoanalitikus segéd-
lettel – Godard örökbecsű kijelentését, mely szerint a mozi nem 
más, mint „az igazság másodpercenként 24-szer”. Mulvey femi-
nista kritikai olvasatában az „igazság”-ot a halál váltja fel, amely 
éppúgy visszacsatolhat a szürrealistákhoz, mint a fotográfia Ro-
land Barthes-féle „mágikus realista” elméletéhez, amely éppen a 
fotográfia medialitását tette zárójelbe azért, hogy ontológiai és 
teológiai magasságokba emelkedhessen.

Blokád

Barakonyi festői technológiája és a köréje „graffitizett” mű-
vészetelmélet egyaránt blokkolja a látást, pontosabban meg-
akasztja a tekintetet, elterel a kép témájától, mintegy esztétikai 
blokád alá vonja az első blikkre hétköznapinak tűnő tartalmakat. 
Ez a bizonyos esztétikai blokád akkor kerül teljesítőképessé-
ge maximumára, ha a téma kifejezetten a politika lesz. Az a 
politika, amely ma igen nehezen választható el a bulvársajtó 
képeitől és az átlagember sztereotip elképzeléseitől. Talán ezért 
is választott a festő a taxisblokád ábrázolásához egy többszö-
rösen is klasszikus és ekként meglehetősen ironikus címet: A 
szabadság fantomja (2012). A címadásban rejlő interpretáció 
és a festői technológia egyaránt a múlt újrajátszásának, újra-
írásának avagy újrafestésének esélyét firtatja, ami újabban a 
„re-enactment” alkotói szemléletekben is tetten érhető. A re-
enactment tárgya itt vélhetően egy sajtófotó, amely az 1990-es 
budapesti Taxisblokádról jelent meg, így a kép ahhoz a tendenci-
ához kapcsolódik, amely egy „szupermodern” történeti festészet 
lehetőségét vizsgálja. Egy olyan történelmi realizmus esélyét, 
ahol a konstruktivista történettudomány (és persze a néző hét-
köznapi tapasztalatai) alapján immáron nem a „valós” tények, 
hanem a mediális referenciák az irányadók, ahogy ezt Gerhard 
Richter (RAF-sorozat) és Luc Tuymans (Lumumba-sorozat) 
munkássága is mutatja, akik a média képi és szöveges repre-
zentációin keresztül festői eszközökkel mutatják be a történe-
lem konstrukcióját és mindazt, ami abból kimarad.7 
 Esztétikai értelemben Barakonyi Eugene Delacroix klasz-
szikus festményét (A Szabadság vezeti a népet, 1830) „játssza 
újra”, politikailag viszont az 1990-es taxisblokádot „festi át”, hi-
szen bizonyos elemeket megváltoztat, kitakar, maszkol, átszí-
nez. A végeredmény pedig egy némiképp absztrahált kompo-

3  Jacques Ranciere: A felszabadult néző. (2008) Ford.: Erhardt Miklós. Műcsarnok, Budapest, 2011. A tűnődő kép közvetlen intellektuális előzménye minden bizonnyal a francia filmesztéta, Raymond 
Bellour „tűnődő néző” fogalmában keresendő, aki Ranciere-hez hasonlóan Roland Barthes Világoskamrájától, azon belül is a fotó és az idő problematizálásától indult el. V.ö.. Raymond Bellour: 
The Pensive Spectator. Wide Angle, 1984/1. 6-10. Roland Barthes: Világoskamra. Jegyzetek a fotográfiáról. (1979) Ford.: Ferch Magda. Európa, Budapest, 1985.

4 Rosalind Krauss: Reinventing the Medium, October, 1999/2. 289-305. Az előzmény és a médium újrafelfedezésének tágabb kontextusa Krauss „post-medium condition” fogalmában keresendő, 
amelyet Marcel Broadthers kapcsán fejtett ki bővebben: Voyage into the North Sea. Art in the Age of the Post-Medium Condition. Thames and Hudson, London, 1999.

5 Ranciere Greenberg-kritikáját lásd: Jacques Ranciere: The Future of the Image. Verso, London, 2007.
6 Laura Mulvey: Death 24x a Second. Stillness and the Moving Image. Reaktion, London, 2005. Mulvey magyarországi recepciójához lásd Perenyei Mónika írásait, aki Barakonyiról is egy átgondolt 

és találó szöveget tett közzé: Festék és spray. Barakonyi Zsombor kiállítása. Új Művészet, 2008/2.
7 A konstruktivista történettudomány nem annyira magukat a tényeket, hanem a tények „cselekményesítését” hangsúlyozza, amely nem csupán az interpretációra, illetve az interpretáció retorikájára 

és hangulatára, de a tények összeválogatására is kiterjed. V.ö.: Hayden White: Metahistory. The Historical Imagination in 19th Century Europe. Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1973.
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zíció, ahol az újságokról eltűnnek a feliratok, és előtérbe kerül 
az autó szélvédőjének festői problematikája. A téma azonban 
kilátszik a maszkolás alól is, és a néző mozgósíthatja egyéni 
tudását és emlékeit annak kapcsán, hogy miként is zajlanak 
1989 óta Magyarországon a demokratikus tüntetések – mikor, 
kik és mit is kérnek, és milyen eredménnyel zárulnak a tiltako-
zó akciók. Ha viszont egy konkrétumot, egy történelmi tényt 
emelünk az általánosság szintjére, akkor szinte már groteszk 
módon hat az, ha a taxisok benzináremelés elleni tüntetését 
bárki is párhuzamba állítja a Nagy Francia Forradalommal. Ez 
a fajta abszurditás munkál talán a címadásban is, amely a szó 
szoros értelmében szürreális, hiszen a kép címe egyúttal egy 
kései Louis Bunuel-film (La fantome de la Liberté, 1974) címe 
is, amely éppen a hétköznapi világ alól, mögül felsejlő őrület és 
abszurditás körül forog par excellence szürrealista filmként. Eb-
ből a perspektívából lehet érdekes az a praktikus tény is, hogy 
a szabadság Barakonyi-féle fantomja is mélyen beágyazódik a 
valóságba, mégpedig a Városképek sorozatba, ahol a művek jó 
része Barakonyi saját fotóin alapul. Ezeket a fotókat a művész 
csak minimálisan manipulálja, lényegében (avagy a téma szem-
pontjából) nézve a fotókat viszi fel a vászonra, de igen lassan, 
mintegy késleltetve, tűnődve, értelmezve teszi ezt. A techniká-
ból (sablonmetszés, festékszórás, hengerelés) adódóan állandó 
mérlegelésre kényszerül a tekintetben is, hogy mit hagy el, és 
mit emel ki a valóságból, illetve annak fotografikus reprezentá-
ciójából, mennyire ragaszkodik a hétköznapokhoz, és mennyire 
szakad el azoktól, mennyire ábrázolja, illetve mennyire esztéti-
zálja azt a városi teret, amely a 2006-től készülő dobozképek 
leggyakoribb témája.
 Mielőtt a dobozképekről részletesebben is írnék, még egy 
különleges esetet érdemes tárgyalni, mégpedig az első ma-
gyar űrhajós sztoriját, amely a taxisblokádhoz hasonlóan meg-
akasztja a nagyvárosi mágikus realizmus áramlását. Egyrészt 
azért, mert a képek alapját képező fotókat szinte bizonyosan 
nem az alkotó készítette, hiszen kisdobosként nem lehetett ott 
egy fényképezőgéppel az első magyar űrutazás környékén. A 
képeken a valaha legendás szocialista hős, Farkas Bertalan, il-
letve szovjet társa Valerij Kubaszov jelenik tehát meg, egyrészt 
1980-ból, amikor az űrrepülés lezajlott a Szojuz-36-tal, más-
részt a felkészülési időszakból, amikor mindenki Farkas Bercije 
a magyar média első számú sztárja lett. Az egyik képen Farkas 
és Kubaszov áll űrruhában, teljes felszerelésben az őket az űr-
hajóhoz szállító busz előtt – a reflektor azonban egy picit kilóg a 
sajtófotó esztétikumából, és erre a fura hatásra a festő még rá 
is erősít. Még egy fokkal különösebb, már-már abszurd az „erdei 
piknik”, melynek során a pihenő Farkas és Kubaszov életébe 
pillanthatunk be, amely persze szigorúan tábori körülmények 
között zajlik. Itt már a kép címe is némi iróniát sejtet: Megér-
teni az ismeretlent, hiszen az előző darab címe jóval tárgysze-
rűbb: Az első nap. A harmadik pedig még tovább vezet ezen az 
önreflexív, reprezentációkritikai úton: Túl a határtalanon. Itt már 
talán az űrutazás után látjuk őket, miközben a cím egyként kelt 
fantasztikus és esztétikai allúziókat is. Az utóbbiakat ráadásul 
még csak erősíti a festmény hengerelt struktúrája, amely a hat-
vanas évek német pop artját idézi, az ex-NDK-s Sigmar Polkéval 
az élen. Az eredeti angol cím kapcsán, amely egy Barakonyi-
kiállítás címe is volt: Far Beyond the Infinite, még inkább el 
lehet azon gondolkodni, hogy az űrhajósok története kapcsán 
Barakonyi milyen értelemben is használja a végtelen, illetve a 

határtalan fogalmát, amelyek diszkrét matematikai és fizikai je-
lentésekkel is bírnak. Vajon az alkotó a valós kozmoszra gondolt, 
avagy a képi reprezentációra, vagy konkrétan a kozmosz rep-
rezentációjára? A jellegzetesen magyar téma ráadásul még egy 
negyedik lehetőséget is felvillant a „behind the stage” fogalmán 
keresztül. Innen és a konstruktivista történettudomány felől 
nézve Barakonyi festményei nem a kozmosz végtelenségébe, 
de nem is a fotós táskájába, hanem a valóság konstruálásának 
vegykonyhájába engednek bepillantást.

Penge és Spray

A 2007-es első „dobozkép”-kiállítás címe nem hagy kétségeket 
a technika és a tenchnológia felől: zsilettpenge és festékszóró, 
miközben játékba hoz popkulturális utalásokat is, hiszen amíg a 
spray egyértelműen a graffitis-deszkás kultúrára utal, addig a 
pengéről sok minden eszünkbe juthat a klasszikus punkoktól a 
cyberpunkokon át Louis Bunuel és Salvador Dali Andalúziai ku-
tyájáig, vagy éppen a vámpírvadász Wesley Snipes-ig a Blade 
című filmből. Maguk az öt centi (később 3,5 cm) vastag fadobozra 
festett képek ennél jóval hétköznapibbak, vagy legalábbis annak 
tűnnek: utcaképek, repterek, hétvégi házak jelennek meg az ekkor 
még – esetenként – lekerekített dobozképeken. Ami már nem any-
nyira hétköznapi, az a fény játéka a képeken, ami éppúgy felidézi 
a piktorialista fotográfiát, mint a klasszikus festői absztrakciót Va-
szilij Kandinszkijjel és Robert Delauney-vel. Sőt, a Geometrikus vs. 
fraktál című képek rácsozata kifejezetten geometrikus absztrakt 
remininszcenciákat kelt, hasonlóan a Glorious fénygömbjeihez. A 
sorozat egészét tekintve azonban láthatóvá válik, hogy a fény-
gömbök, illetve a fény játéka valójában a valóság nagyításának 
eredménye. (Barakonyi egyik korai fotósorozatán konkrétan is 
megidézte Antonioni filmjét, a Nagyítást (1966), amely a valóság 
fotografikus (re)konstruálásának alapsztorija.). A művészettörténeti 
utalások persze nem egyértelműek, a néző nemcsak Kandinszkijre 
asszociálhat, hanem az amerikai neo-geora is, vagy akár annak 
magyar verzióira, miközben a motívumok jól érzékelhető autonómi-
ával bírnak, hiszen az alkotó saját fotográfiai praxisához kötődnek.
 Hasonlóan bizonytalan, ambivalens területre vezetnek 
Barakonyi víkendházai is, amelyek közkeletűen a hétköznapi ma-
gánélet terei, de a művész kifejezetten festőien ábrázolja őket. Sőt 
festőiségük mintegy eltúlozva jelenik meg, mely túlzás esetenként 
groteszkbe is fordul, amikor az egyik ház kéménye – köveket idé-
zően – kilép a festmény „sík” teréből. Ez az eltúlzott festőiség a 
térhatású képeslapokat, illetve nagy általánosságban a valóság 
idealizálását juttathatja a néző eszébe. Első közelítésben hasonló 
fénytörésbe kerülnek az olyan nagyvárosi, „tranzit” terek is, mint 
amilyen egy mozgólépcső, vagy egy reptéri csarnok. A fények já-
téka ugyanis esztétizál, miközben a nézőben ott marad a gyanú, 
hogy ez a fajta megszépítése a valóságnak bizony iróniával teli, 
még akkor is, ha a mozgólépcsőn egy klasszikus, hiperrealista ön-
arcképi helyzet figyelhető meg a főhős fényképezőgépéből kivilla-
nó vakuval. Ez a fajta mediális érzékenység nemcsak a fotográfia 
szerepére mutat rá, de a film is megjelenik explicit módon a maga 
technikai jellegében, például a Kaleido című képen, amely mintha 
négy kocka lenne egy filmből, de nem lineárisan, hanem – a geo-
metrikus absztrakció előtti tisztelgésként – kétszer-kettes négy-
zetbe rendezve. Ráadásul úgy, hogy a képkockák egzotikus témája 
(repülő a dzsungel fölött) nehezen egyeztethető össze a „formázott 
vásznak” geometriájával.

A legkorábbi dobozképek, a Túl a határtalanon (2006) sorozat 
darabjai viszont tanulságos módon rántanak vissza a szép, il-
letve fenséges utalásoktól magához a technikához, a dobozhoz 
és annak anyagához, a fához, illetve magához a stencilezéshez. 
A képek egyike ráadásul még egy személyes művészettörté-
neti utalást is tartalmaz, a faszínű levegőégen ugyanis egy hal 
úszik, Barakonyi pedig a dobozképeket megelőző időszakában 
jó néhány halat megfestett, többnyire akváriumi környezetben. 
Persze a Túl a határtalanon sorozaton már inkább a léggömbök 
és a léghajósok a főszereplők, de éppen az a bizonyos halacska 
bizonytalanít el a kép és a reprezentáció terét illetően.

Akvárium

Gondolom, az eddigiek után nem lesz meglepő, ha Barakonyi 
„akváriumos” képeit kifejezetten szürreálisnak tekintem. A her-
meneutika és a történettudomány persze torzít, hiszen ezek a 
festmények megelőzték azokat a dobozképeket, amelyekkel a 
festő ismertté vált, és ahonnan a mai értelmező szemlélni kény-
telen őket. Az akváriumok azonban nem pusztán a nagyvárosi 
mágikus realizmus vagy a posztkonceptuális művészet politi-
kai fókusza felől tűnnek érthetetlenül szürreálisnak, valahol 
önmagukban is azok. Egészen addig, amíg a befogadó fel nem 
fedezi az akváriumokban a környező valóság elemeit, a 2002-
es Atlantison például éppen egy reptéri csarnokot, minek okán 

könnyen be lehet szivárogtatni némi társadalomkritikát a ka-
pitalista elidegenedéssel, a Foucault-féle felügyelet vagy akár 
a Debord-féle spektákulum társadalmával kapcsolatban. (Utóbbi 
irányba mutatnak az akváriumban elhelyezett tárgyak is.) Én 
most mégis egy másik, a későbbi városképek felé mutató né-
zőpontra hívnám fel a figyelmet, amely a non-lieu (nem-hely) 
antropológiai fogalmával operál. Marc Augé megfogalmazásában 
ugyanis a repülőterek és a szinte beazonosíthatatlan szuper-
marketek a szupermodernitás terei, amelyek funkcionalitásuk-
ból adódóan gyakorlatilag kikerülnek a téridőből, szinte bárhol 
és bármikor előfordulhatnak, mármint az elmúlt húsz-harminc 
évet tekintve.8 Ez a „bárhol” ráadásul nemcsak szociológiailag 
és antropológiailag, de formailag is érdekes lehet, hiszen a be-
azonosíthatatlan terek „üres” toposza helyet adhat a fény já-

tékának, amely klasszikus festői problémákhoz vezet: transz-
parencia és tükröződés. Ha viszont visszatérünk a baloldali 
kultúrakritikából kinőtt cyber-filozófiához a szimulációkkal és a 
szimulákrumokkal, akkor az akváriumon keresztül tematizálható 
a mesterséges világok problematikája is, az elidegenedéssel és 

a kontroll társadalmával. A hely és a helyek kapcsán ráadásul 
könnyen tova is lehet siklani Barakonyi pályájának következő 
állomásához a „deszkás” képekhez, miközben a klasszikus olaj/
vászon-technikát fényévek választják el a gördeszkától mint 
„táblaképtől”. A nem-helyekkel párhuzamosan ugyanis a fran-
cia történettudomány felfedezte magának a lieu de memoire-
okat, az emlékezet speciális helyeit, amelyek akár a történelem 
egészét is visszatükrözhetik egy-egy konkrét hely történetén 
keresztül.9 Innen nézve gyorsan beúszhat a képbe a gördeszkás 
festő figurája, aki maga is testközelből ismeri nemcsak médiu-
mát (illetve technical supportját), de az avval bejárt várost is. A 
deszkás képeken azonban mégsem a mélyrealista város jele-
nik meg a maga periferiális tereivel, inkább az akváriumi világ 
szürreális elemei keverednek a valóság egyszerű fotografikus 
leképezésével – de már nem sokáig várat magára ez a bizonyos 
„mély” realizmus sem. 

A Város és a Kutyák

Ismét egy kiállítás címe, ahol végre a már többször beharango-
zott városképek kerülnek fókuszba. A cím és a képek együtte-
se szociografikus csengésű, és felveti a dokumentarizmus és 
a fikcionalitás elválaszthatatlan kettősének sztoriját. Hasonló 
irányba visz az inspiráció is, Mario Vargas Llosa első, önéletrajzi 
ihletésű regényének címe: A város és a kutyák (1963). A további 
konkrét analógiák azonban nem vezetnének túl messze, hiszen 
Barakonyit nem annyira az erőszak, a hatalom és az identitás 
kapcsolata foglalkoztatja, hanem inkább a város, mint az esztéti-
kum és a politikum tere. Kezdetben a súlypont inkább az eszté-
tikára helyeződik, legyen az akár high tech, mint a Napfény su-
gárút esetében, vagy romantikus, mint a Holdtölte az Oktogonnál 
című képen. Ez utóbbi hely amúgy többször és többféleképpen is 
felbukkan, mely gesztus aféle mutat, hogy Barakonyi nemcsak a 
teret, de az időt is szeretné leképezni festői eszközökkel. (Ennek 

8 Marc Augé: Non-Lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité. Le Seuil, Paris, 1992. 
9 Pierre Nora: Emlékezet és történelem között. A helyek problematikája. (1984) Ford.: K. Horváth Zsolt. Múlt és jövő, 2003/4. 3-16.
10 Guy Debord: A spektákulum társadalma. (1967) Ford.: Erhardt Miklós. Balassi, Budapest, 2006. Amúgy a „tűnődő kép” fogalma és Jacques Ranciere esztétikai politikája igen sokat köszönhet Guy Debord-nak.

Atlantis 2002
olaj, vászon / oil on canvas 60x90 cm

Festett gördeszkák /  Hand-painted skateboards 2004 – 2005
akril, olaj, platánfa / acrylic, oil on maplewood 80x20x5 cm
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alapesete az, amikor a képzőművész ugyanazt a helyet festi meg 
– nyilván nem plein air módon, hanem fotóról – egy perc különb-
séggel.) Ebből a jórészt még így is „piktorialista” felfogású sorozat-
ból talán csak a címadó kép lóg ki a kóbor kutyákkal, ami azonban 
az egész sorozat „festőiségét” is átértelmezheti, hiszen lehet, hogy 
Barakonyi kiindulópontjai (saját fotói) a festői „inszcenírozás” nélkül 
egészen átlagos, nem beállított, nem megkomponált városképek 
voltak, ahol a fény közel normális mederben folyhatott.
 Az Art Cologne kapcsán készített Planet Sushi, illetve az Alagút 
csak még egy lapáttal rátesz a technicolor hatásra. Ezek a 2009-
es, színes, szélesvásznú városképek valóban a kapitalista spektá-
kulumot mutatják. Amíg az előbbi a nyolcvanas-kilencvenes évek 
multikulturalitásán időzik el, addig az utóbbi akár a Csillagkapu c. 
film üveg-háttérmaszk-festményeként vagy akármelyik téridő-
utazásos, féregjáratos sci-fi film kockájaként is megállná a helyét. 
A kritikai szellem azonban itt is kísért, például az irodaházon, ahol 
egyrészt tetten érhető a festészettörténeti reflexió (geometrikus 
absztrakció), másrészt pedig a társadalomkritikai érzékenység is 
az elidegenedéssel és társaival. Ha pedig még tekintetbe vesszük 
az alkotó saját interpretációját is, mely szerint a „technicolorszerű 
rothadás metropoliszai” jelennek meg festményein, akkor egészen 
közel kerülhetünk a látványtársadalom szituácionista kritikájához.
Ebből a perspektívából a dobozképek esztétikája is más megvi-
lágításba kerül, és akár még Guy Debordnak és társainak kriti-
kai urbanisztikája is felmerülhet referenciaként. Van egy effajta 
stichje Barakonyi korábbi városképeinek is, amelyek egészen 
más technológiával készültek, hiszen egyrészt fotográfiák, más-
részt egy-egy akció dokumentumai: fényrajzok. Ezek a fényrajzok 
is varázslatosak a maguk módján, sőt a technikai trouvaille-ból 
és az illuzionizmus kultúrtörténetéből adódóan még inkább va-
rázslatosak. Témájuk azonban sokszor mégiscsak visszaránt a 
nedves, szemetes aszfalthoz: az egyik képen például parkoló autó 
sziluettje rajzolódik ki, a másikon meg guberáló rókákat látunk a 
sikátorban, több fázisban.
 Erre a dokumentarista vonalra erősít rá mediálisan az Első 
lépés a fekete-fehér felé (2010) című sorozat, ahol az átlagos 
városi tömeg jelenik meg szigorúan fekete-fehérben, ami tradi-
cionálisan a sajtófotóval és az objektivitással kapcsolódott ösz-
sze – a klasszikus konceptualisták is nyilván ezért részesítették 
előnyben B&W-ot. Ekként a kolorit redukciója nyilván összefügg 
a technicolor látványvalóság kritikájával, ami az Underground 
V.01-V.04. egyáltalán nem csili-vili világáról is leolvasható. A 
hangvétel egyrészt a street arthoz közelít, másrészt pedig meg-
idézi a hetvenes évek magyar hiperrealizmusát, példának okáért 
Fehér László aluljáróit. A képlet azonban mégsem ennyire egy-
szerű. Mintha az új, Barakonyi-féle „dokumentarizmusban” is ott 
lenne egy csavar, hiszen a témák és az azokat értelmező címek 
nem mindig az „átlagos” hétköznapokat mutatják, a technicolor 
rothadás kísért, és talán fekete-fehérben egy fokkal még tár-
gyilagosabban detektálható. Erről szól a The King is Gone, az 
Enjoy Yourself, és az Oktogon, Tuesday is. Az elsőn nem a Király, 
hanem egy autó süllyed el valamiféle parkban. A másodikon egy 
csinos nő virít hedonista (másként értelmezve: feminista) felira-
tú – Enjoy Yourself – pólóban valamilyen látványosság előtt, a 
harmadikon meg egy vagány csaj hasít át a tömegen futurista 
napszemüvegben.
 A Manuális fókusz (2011) sorozat monokróm, szürkés, 
barnás világa is a dokumentarista nyomvonalon halad to-
vább, miközben a korábbinál egy fokkal erősebben eljátszik a 

fikcionalitással, avagy a sztorival. Többnyire ugyanis a külváros 
jelenik meg, egyrészt autószerelőkkel, másrészt deszkásokkal, 
néha pedig elhagyatottan, de minden esetben valamiféle szto-
rit érez a néző a kép mögött, és ez talán az olyan képcímeknek 
is köszönhető, mint a Tíz perc múlva visszahívlak, vagy a Már 
túl késő és a Még túl korán párosa. Némi öniróniát is sejtet – 
akár a dokumentarizmus, akár az illuzionizmus és a mágikus 
realizmus felől nézve – a The Divine is only Real (Csak az is-
teni valóságos) című festmény verbális és vizuális paradoxona 
az ábrázolhatóval és az ábrázolhatatlannal, a „divine” feliratú 
rendszámtáblával és a bolt kirakatában tükröződő „real” szó-
val. A sorozaton belül ismét megjelenik a mozgólépcsős, fény-
képező figura is, de már nem szimplán a lépcsőn áll, hanem 
előtte, egy high tech üvegpadlón. Újra a látótérbe kerül tehát 
az alkotó, a művész, a fotográfus figurája, de a nézőnek vala-
hogy mégis az az érzése, hogy az alkotó önarcképét, avagy 
alkotói hitvallását inkább egy másik, kevésbé klasszikus élet-
képen kellene keresni, ahol külvárosi deszkások jelennek meg 
hangfalakkal. Az egyik egy raklapot kalapál, talán csak úgy 
zúz a zúzás kedvéért, de az is lehet, hogy szerel, beállít, ins-
tallál az alábbi cím kíséretében: Early birds of the ’90s (szabad 
fordításban: A kilencvenes évek úttörői). Hasonlóan ironikus, 
„műtermi” hangulatot árasztanak az autószerelő műhelyekről 
készült festmények is, azonban itt a művek címe még erőseb-
ben orientál: Infravékony réteg. Barakonyi az „inframince” fo-
galmával a konceptualizmus atyamesterét, Marcel Duchamp-
ot idézi meg és helyezi át a szerelőműhelybe, ahol nyilván új 
jelentést kap a festőnek indult francia dadaista infravékony 
rétege is, ami éppúgy elválaszthat egymástól két iparilag so-
rozatgyártott tárgyat, mint ahogy láthatatlan határt képezhet 
a harmadik és a negyedik dimenzió, az anyagi és az anyagon 
túli világ között. Ráadásul távoli vizuális analógiaként – ha a 
matériát zárójelbe tesszük és csak a narrációra fókuszálunk 
– Jeff Wall újabb, „realista” városképei is felsejlenek, azok a 
„szimpla” fotók, amelyeket a kilencvenes évek óta készít. Ilyen 
például a Férfiak motorblokkot visznek (2008) is, ahol Wall – 
legalábbis látszólag – már nem a festészet, vagy a film, hanem 
a hétköznapi valóság felől közelít a fotográfiához.
 Barakonyinál tehát a manuális fókusz technológiái igen 
széles spektrumon mozognak, kultúrtörténeti perspektívában 
George Mélies és Marcel Duchamp régi trükkjeitől az Industrial 
Light & Magicig és Jeff Wallig, művészettörténeti nézőpontból 
pedig a Grand Art fenségességétől a snapshotok esetlegessé-
géig és vissza, folyamatosan ide-oda zoomolva a „közeli” és a 
„távoli” között. Az alkotó így egyrészt állandóan játékba tud-
ja hozni a különféle médiumok (festészet, fotó, film, irodalom) 
narrációs és reprezentációs technológiáit, miközben ezeket 
egy szuverén, „manuális” festői világba be is illeszti. Másrészt 
visszacsempészi a szellemet a gépbe azáltal, hogy az ismerős 
képeket és narratívákat mindig egy kicsit másként interpretál-
ja: egyszer a technikára és a technológiára fókuszál, máskor 
a reprezentáció történeti és kulturális kontextusát domborítja 
ki. Így válhat az otthonos kísértetiessé, a véges végtelenné, a 
realizmus mágikussá, és ekként fedezheti fel a néző az eszté-
tikumban a politikumot, a technológiában az ismeretelméletet, 
a „dobozok”-ban a démont.

Sándor Hornyik:

Technologies of Manual Focus.

Zsombor Barakonyi’s Painting

There is something refreshingly different, something suspiciously 
unusual about Zsombor Barakonyi’s art. The panel paintings are 
simultaneously familiar and foreign. While the compositions and 
themes appear commonplace, the manner and technique of pres-
entation are not. At first glance, the majority of depicted scenes 
could be described as urban realism, but there is something – 
to use Barakonyi’s words – magical about these paintings. This 
magic, however, is not in the least “classical”; it is very modern – it 
has a lot more to do with epistemological realism, than with the 
illusionism of magic or with religious beliefs. Barakonyi constructs 
his paintings in both the mechanic and metaphoric sense of the 
word. He builds the illusion of this familiar, yet somehow still per-
plexing reality using manual tools – his handiwork. He refers si-
multaneously to the sensory perception of everyday reality, the 
history of photographic imaging and the tradition of panel paint-
ing. What’s more, Barakonyi’s magical realism also plays on the 
concept and phenomenon of transparency, as the artist – in con-
trast to magicians and priests – makes no attempts to conceal, 
deny, or keep the technical apparatus of representation a secret.  
Thus, the works are medially transparent, so to speak; they are 
– at least seemingly, if observed carefully – see-through. This 
artistic practice of “medial” sensitivity and emphasis is reconcil-
able with the avantgarde, which – at least since the surrealists 
and Walter Benjamin – sees the “essence” of art in the carrier of 
images and the method of mediation.1 
 Barakonyi’s art, however, seems uncanny when seen from 
the perspective of the surrealists (Man Ray or René Magritte) 
not only because it shows the familiar from an unusual “angle”, 
but also because he is happy to interpret his works from the 
perspective of technique – and yes, only employing surprising 
analogies. Barakonyi, by his own admission, only utilizes classic, 
analogous film techniques in painting: he masks, uncovers, and 
mounts. In fact, he wrote his diploma thesis on technology that 
is largely forgotten today – matte paintings in films, an illusion-
ist technology that was used to represent real backgrounds in 
films.2 The history of this type of art stretches from the modern 
dioramas all the way to the Baroque laterna magica, which of-
fers a glimpse into the past not only of image making, but also 
the entertainment industry. The author of the thesis, however, 
was more interested in the most state of the art version of this 
technology; in the staff of Industrial Light & Magic, who dreamed 
the world that gave George Lucas his fame onto canvas. Today, in 
an age when image making programs are available to all, perhaps 
no one would think that Star Wars (1977) and Raiders of the Lost 
Ark (1981, director: Steven Spielberg) saw the twilight – and last 
triumph – of painting through the glass-paintings that provided 
the backdrops to the scenes that were shot with real actors.    

It is as if Barakonyi, through his DLA thesis, attempted to reach 
back – both in thought and in technique – to the moment when 
everything “suddenly” changed in image making, as everything 
was transferred from a physical to a mathematical plane – from 
the oil-painted glass to a screen of pixels, at least in the world 
of film studios. Seen from this perspective, it is as if Barakonyi 
went back to the classic trompe l’oeil traditions of craftsman-
ship and painting in an almost retrograde (outmoded and there-
fore fascinating) manner, which of course was not foreign to the 
strange, upside-down, inside-out modernism of the surrealists 
either. The situation, however, is much more complex than that, as 
Barakonyi doesn’t paint like Salvador Dali – in fact, for the most 
part, he doesn’t paint at all in the classic sense of the word; he 
rather sprays and rolls. Spray paint is a very modern – in fact, 
hypermodern – painting technique, indeed, which is known to have 
entered high art thanks to the hyperrealists, who sprayed pho-
tographically-sharp images on cars and motorcycles on week-
days and “painted” for galleries at the weekends – or, perhaps, 
vice versa. Spray quickly moved from the entertainment industry 
to “recreational” social critique – or graffiti culture – from where 
it was just as rapidly turned back to postmodern Grand Art via 
artists such as Keith Haring and Jean-Michel Basquiat.
 Barakonyi thus combines two very different traditions of im-
age making – painterly illusionism and calligraphy applied with a 
critical edge, intricate glass painting and broad stroked graffiti-
making. He also stresses that the creative process is part of the 
painting, as the panel paintings bear the traces of their formation. 
The place of each stencil is marked, for instance, with tiny, pin-
sized holes which are cut – often with virtuosic skill – to form 
an image using a special razorblade. This way, with some back-
ground knowledge, it also becomes apparent that, in these paint-
ings created with spray paint and paint roller, numerous stencils 
are superimposed on one another, while, in places, the original 
surface of the wood panel remains visible, pointing towards not 
so much abstraction but radical painting, which accentuates the 
pictorial quality of the artwork. Seen from the perspective of the 
model and the reference – that is, from the vantage point of pho-
tography – Barakonyi doesn’t appear to be a realist as much as 
an abstract painter; in some of his works he readily installs figu-
rative motifs in an abstract manner, exploring the thin boundary 
between figuration and abstraction, or the organic transition from 
one to the other. And in regards to abstraction and figuration, it 
is worth pointing out the duality of the everyday and the trans-
cendent, the familiar and the divine, the photographic and the 
magical, as perceivable primarily through Barakonyi’s painterly 
treatment of light, be it blinding or dispersed (in the literal sense 
of the word, as we are dealing with spray paint).

1 The present day beacons of the “medial turn” in media science, art history and aesthetics still take as their point of departure Benjamin’s famous “reproducibility study”, which examined the 
disappearance of the classic, “material” aura of the artwork within the context of photography and film. Jacques Ranciere and Rosalind Krauss (referred to later) also follow this example.

2 Zsombor Barakonyi: “From Paintbrush to Film”, doctoral thesis. Hungarian University of Fine Arts, Budapest, 2007.
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Thinking Images

This special way of handling technology and motif is also ac-
companied by a kind of manual focus in the metaphoric sense, 
which can be brought in sync with the art theories of recent 
decades through the mysterious concept of the “pensive im-
age”. Jacques Ranciere’s “pensive image” aims to capture the 
long-detectible, but recently ever-intensifying, process in which 
artists and aesthetes increasingly define pictures in relation to 
technologies of image making.3 (On a side note: the “pensive” im-
age could simply be a thinking or pondering image, which is also 
a self-portrait of the theory, as it has always sought its own self 
– its own validation – in the images, past the joys of sensuous 
experience.) In Ranciere’s reading, contemporary image making 
can only become truly progressive – can only have critical po-
tential in the aesthetic and political sense – if the artist employs 
image making techniques in an unorthodox manner, bringing 
something different out of them. Of course, Ranciere chooses 
thinking artists to “illustrate” his theory: Jean-Luc Godard’s 
unusual film history and Rineke Dijkstra’s equally “strange” or 
“surreal” portrait photos. Aside from Ranciere’s (currently rather 
trendy) philosophical aesthetics, medial self-reflection has its 
own strong and implicit art historical tradition as well, from the 
dada to conceptual art, to such present day superstars as Jeff 
Wall and William Kentridge – who also inspired an American 
philosophic art historian to reinterpret Clement Greenberg’s 
theory of medium specificity.4 Krauss, by emphasizing technical 
self-reflexivity (instead of medium, he uses the concept of “tech-
nical support”) reaches a similar conclusion to Ranciere through 
working out the theory of “political aesthetics” or autonomous 
politicization through aesthetic means.5   
 Both of them discuss how the point of view in which Green-
berg, in the mid-twentieth century, limited medium to the ma-
terial (paint and canvas) is unsustainable today. Medium is a 
great deal more than that, as painting cannot be reduced to 
the “hows” of two-dimensional depiction; this process is always 
realized in a wider environment of still and moving images. This, 
here and now, is relevant in that – as we have seen – Bara-
konyi endeavours to return to painting the kind of complexity 
which, with the various, parallel expressionist and photorealist 
tendencies, have virtually disappeared from it. Barakonyi, how-
ever, refrains from choosing the obvious path in his theoretical 
reflections; he steers clear of post-conceptualism and the situ-
ationists, who aim to divert available visual technologies. For 
him, it is the “aesthetic of delay” that is of interest, whose roots 
originate in the world of film.6 The expression comes from the 
famous, post-feminist film critic Laura Mulvey, who tends to 
deal more with films (especially Hitchcock) than with visual art. 
In any case, Douglas Gordon’s 24 Hour Psycho well known and 

well cited example allows us not only to grasp the aesthetic of 
delay with ease, but also to see how film constitutes one of the 
most important sources of inspiration in the visual art of the 
twentieth century, placing the compulsion for making distinc-
tions, which has accompanied painting since the birth of pho-
tography, in a new dimension. Otherwise, the aesthetic of delay 
– from a very simplistic standpoint – elevates the technical op-
tion of “making stills” in VHS and DVD technology to the level 
of theory. Mulvey translates – with some help from psychoa-
nalysis – Godard’s imperishable declaration, according to which 
film is but the “truth 24 times a second”. In Mulvey’s feminist 
critical reading, “truth” is supplanted by death, which can reach 
back just as much to the surrealists, as Roland Barthes’ “magi-
cal realist” theory of photography, which placed the mediality 
of photography in brackets in order to rise to ontological and 
theological heights.  

Blockade

Barakonyi’s painting technology, along with the art theory “gra-
phitized” around it, blocks vision, or, to be more precise, prompts a 
double take. It diverts away from the theme of the painting, block-
ading, as it were, contents that, at first glance, appear ordinary. 
This particular aesthetic blockade reaches its maximum capacity 
when the topic is politics – the kind of politics that is difficult to 
separate from tabloid photos and stereotyping notions of the aver-
age person today. Perhaps it is for this reason that, in depicting 
the Taxi Blockade, he chose the classic and, as such, rather ironic 
title: The Phantom of Liberty (2012). The painting technology and 
the interpretation implicit in the title both explore the chance of 
replaying, rewriting or repainting the past – something that has 
recently been apparent in “re-enactment” approaches in art. The 
subject of re-enactment here is presumably a photo that was pub-
lished in the press in connection with the Taxi Blockade, which took 
place in the 1990s in Budapest. As such, the image is linked with 
the tendency that examines the possibilities of “super modern” his-
torical painting – the chance for a type of historical realism where, 
based on constructivist historical scholarship (and, of course, the 
everyday experiences of the viewer), medial references, rather than 
“real” facts, constitute the norm. This is exemplified by the oeuvre 
of Gerhard Richter (RAF series) and Luc Tuymans (Lumumba se-
ries), who, through textual and visual representations of the media, 
present the construction of history and everything that has been 
omitted from it through the tools of painting.7

 While, in an aesthetic sense, Barakonyi “replays” Eugene De-
lacroix’s classic painting (Liberty Leading the People, 1830), politi-
cally, he “re-paints” the ‘90s taxi blockade, as he alters, uncovers, 
masks and re-colours certain elements. The result is a somewhat 
abstract composition where captions disappear from magazines 

3 Jacques Ranciere: The Emancipated Spectator. (2008) Transl.: Miklós Erhardt. Műcsarnok, Budapest, 2011. The direct intellectual antecedent to the pensive image is undoubtedly the French 
film aesthete Raymond Bellour’s concept of the “pensive spectator”, who, similarly to Ranciere, bases his position on Roland Barthes’s Camera Lucida, and, within that, the problematization of 
photography and time. Cf.: Raymond Bellour: The Pensive Spectator. Wide Angle, 1984/1. 6-10. Roland Barthes: Camera Lucida. Reflections on Photography. (1979) Transl.: Magda Ferch. Európa, 
Budapest, 1985.

4 Rosalind Krauss: “Reinventing the Medium”, Critical Enquiry, Vol.25, No. 2. (Winter,1999), 289-305. The antecedent and the wider context to the rediscovery of the medium are to be sought in 
Krauss’ concept of “post-medium condition”, which she discussed in more detail in connection to Marcel Broadthers: Voyage into the North Sea. Art in the Age of the Post-Medium Condition. 
Thames and Hudson, London, 1999.

5 For Ranciere’s critique on Greenberg see: Jacques Ranciere: The Future of the Image. Verso, London, 2007.
6 Laura Mulvey: Death 24x a Second. Stillness and the Moving Image. Reaktion, London, 2005. For Mulvey’s Hungarian reception see the writings of Mónika Perenyei, who also published a well 

thought-out and on-point text on Barakonyi: “Festék és spray. Barakonyi Zsombor kiállítása.” [Paint and Spray. Zsombor Barakonyi’s Exhibition.] Új Művészet, 2008/2.
7 Constructivist historical scholarship stresses not so much the facts themselves, but the turning of facts into action, which extends not only to interpretation and the rhetoric and mood of 

interpretation, but also to the process of selecting facts. Cf.: Hayden White: Metahistory. The Historical Imagination in 19th Century Europe. Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1973.

and the painterly problematic of a car’s windscreen emerges to the 
foreground. The theme, however, remains visible even through the 
masking and viewers can mobilize their individual knowledge and 
memory in reference to the manner in which democratic demon-
strations have taken place in Hungary since 1989 – who is asking 
for what and when, and what is the final result of the protests. If, 
however, we elevate a concrete historical fact to the level of gen-
eralization, then drawing a parallel between the French Revolution 
and a taxi drivers’ protest against a rise in fuel prices seems almost 
grotesque. It is perhaps this kind of absurdity that is at work in 
the title, which is surreal in the most literal sense of the word, as 
the title of the painting is also the title of a Louis Bunuel film (La 
fantome de la Liberté, 1974), which, as a surrealist film par excel-
lence, centres on the madness and absurdity that seep through 
the seams of everyday reality. From this perspective, it may also 
be interesting to point out the fact that Barakonyi’s phantom of 
liberty is also embedded in reality – in the cityscape series, where 
the majority of works are based on Brakonyi’s own photos. These 
photos are manipulated by the artist only to a minimal extent; in 
effect, he transfers the photos to the canvas – but he does this 
very slowly, almost delaying, pondering, interpreting. As per the 
technique (stencil cutting, spray painting, rolling) he is forced to 
constantly balance what part of reality he omits and what he ac-
centuates. He needs to consider how much to adhere to – or break 
away from – everyday life in his photographic representation of 
that reality, and to what extent he depicts or aesthetizes the urban 
space that has constituted the most common theme of his box 
paintings since 2006.   
 Before I begin a more detailed discussion of box paintings, 
I would like to mention a special event – the story of the first 
Hungarian cosmonaut, which, similarly to the Taxi Blockade, puts 
a glitch in the flow of urban magical realism. This is partly because 
the photos on which the paintings are based were almost certainly 
not taken by the artist – as he was only a child at the time, he 
couldn’t have been present to witness with camera in hand the first 
Hungarian space voyage. The photos depict the formally legend-
ary socialist hero Bertalan Farkas and his Soviet companion Valeri 
Kubasov, from 1980, when Soyuz 36 was about to be launched into 
space, and also from the period of preparation which preceded the 
event, when everyone’s Berci Farkas became the number one Hun-
garian media star. One of the photos depicts Farkas and Kubasov 
standing fully equipped in their cosmonaut suit, in front of the bus 
that is about to take them to the space ship. The spotlight, how-
ever, is slightly at odds with the aesthetics of the press photo – 
and this strange effect is further accentuated in the painting. Even 
more peculiar, almost absurd, is the photo of the “forest picnic” with 
the resting cosmonauts Farkas and Kubasov, allowing us a glimpse 
of their lives and recreation – conducted strictly in camp-like con-
ditions, of course. Here, even the title of the picture To Understand 
the Unknown appears to have a hint of irony, as the previous piece 
bore the much more objective title of First Day. The third image 
leads one even further yet along this path of self-reflection and cri-
tique of representation: Far Beyond the Infinite. Here we probably 
see them after space travel, while the title evokes both fantastic 
and aesthetic allusions. All this is further enhanced by the rolled-on 
structure of the painting, which is reminiscent of the German pop 
art of the ‘60s, with Sigmar Polke from the former DDR being a 
prime example. With regards to the original English title of Barako-
nyi’s exhibition Far Beyond the Infinite, one might ponder in what 

sense Barakonyi employs the concept of infinity or boundlessness 
– which carry discrete mathematical and physical connotations – 
in relation to the story of the cosmonauts. Is the artist referring 
to the real Cosmos, or visual Representation, or specifically the 
representation of the cosmos? Furthermore, the characteristically 
Hungarian topic also brings up a fourth possibility, through the 
concept of “behind the stage”. Viewed from this angle, and from 
the perspective of constructivist historical scholarship, Barakonyi’s 
paintings offer us a glimpse not of the endlessness of the Cosmos 
– or the photographer’s bag, for that matter – but of the laboratory 
where reality is constructed.       

Blade and Spray 

The title of the first “box painting” exhibition in 2007 didn’t leave 
much doubt as to technique and technology – razorblade and 
spray paint – while also bringing pop culture references into 
play: spray clearly refers to graffiti-skateboard culture, but blade 
can bring many things to mind from classic punk to cyberpunk, 
to Louis Bunuel and Salvador Dali’s An Andalusian Dog, or the 
vampire hunting Wesley Snipes in the movie Blade. The works 
themselves, painted on the 5 (later 3.5) cm thick wooden boxes, 
are much more ordinary, or seem that way at least: street scenes, 
airports, holiday homes appear on the – at this point, only occa-
sionally – rounded off box paintings. What is not as commonplace 
is the play of light in the paintings, which brings to mind pictorial-
ist photography just as much as Wassily Kandinsky and Robert 
Delauney’s classic painterly abstraction. The lattice work in the 
pieces entitled Geometric vs. Fractal evokes geometric abstract 
reminiscences, similar to Glorious globes of light. On the whole, 
however, it becomes clear that the globes of light – and the play 
of light – are actually the result of an enlarged reality. (In one of 
Barakonyi’s early photo series, he specifically invokes Antonioni’s 
film Blow-Up (1966), which offers the basic story of (re)construct-
ing reality.) The art history references are, of course, somewhat 
ambiguous; viewers are reminded not only of Kandinsky, but also 
of American Neo-Geo, or its Hungarian variants, while the motifs 
do carry a perceptible air of autonomy, as they are linked with 
the artist’s own photography practice.   
 Barakonyi’s holiday homes – which commonly constitute 
spaces of everyday private life, but are depicted in an expressly 
painterly manner – lead viewers to a similarly uncertain and 
ambivalent terrain. In fact, their painterly quality appears in 
an almost exaggerated form, sometimes reaching a grotesque 
quality, as in the case of the chimney that – in its resemblance 
to stones – exits the “plane” of the painting. This exaggerated 
painterly quality may bring to mind stereoscopic postcards and 
the idealization of reality in general. At first take, urban “transit” 
spaces, like an escalator or the hall of an airport, fall under a 
similar refraction of light. Such play of light has an aestheticiz-
ing effect, while leaving the viewer with a suspicion that this 
kind of embellishment of reality is, in fact, loaded with irony – 
even if the escalator scene contains a classic, hyperrealist self-
portrait situation, with the flash of the protagonist’s camera go-
ing off. This type of medial sensitivity not only points to the role 
of photography, but also explicitly manifests film in its technical 
character – for instance, in the painting entitled Kaleido, which 
appears to consist of four stills from a film, laid out not in linear 
sequence, but arranged in two-by-two squares – in homage 
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to geometric abstraction. What’s more, the exotic theme of the 
images (a plane over the jungle) is difficult to reconcile with the 
geometry of the “formatted canvases”.     
 The earliest box paintings – the pieces of the Far Beyond 
the Infinite (2006) series – however jolt the viewer back from 
the beautiful and divine references to the technique itself; the 
box and its material (wood), as well as stencil-cutting. One of 
the paintings also contains a reference of personal art history: 
a fish swims in the wood-coloured sky, pointing back to the pe-
riod preceding the box paintings, when Barakonyi painted fish, 
mostly in an aquarium setting.  While the Far Beyond the Infi-
nite series features balloons and their pilots as its main theme, 
the appearance of the fish introduces a sense of uncertainty as 
to the space of the image and of representation.  

Aquarium 

Following from the above, perhaps it will come as no surprise that 
I regard Barakonyi’s “aquarium” paintings explicitly surrealistic. 
Hermeneutics and historical scholarship, of course, lead us astray, 
as these works preceded the box paintings, for which the artists 
became known, and from the perspective of which a present-day 
interpreter must regard the “aquarium” paintings. These aquariums 
not only appear incomprehensibly surrealistic from the perspective 
of urban magical realism and the political focus of post-conceptual 
art; they are, in a sense, surrealistic in themselves. That is, until 
viewers discover the elements of the surrounding environment in 
the fish tanks. In Atlantis (2002), for instance, the hall of an airport 
is visible, allowing for some social critique with reference to capital-
ist alienation, Foucauldian surveillance, or even Debord’s “society of 
the spectacle”. (The objects placed in the aquarium also point to the 
latter.) Nonetheless, I would like to draw attention to a perspective 
that points towards cityscapes, operating with the anthropological 

concept of non-lieu (non-place). In Marc Augé’s formulation, air-
ports and unidentifiable supermarkets are spaces of supermoder-
nity that, by virtue of their functionality, essentially fall outside of 
space-time, and can appear anywhere at any time – at least within 
the past twenty-thirty years.8 

This can be interesting anywhere, not only sociologically and 
anthropologically, but also in terms of form, as the “empty” to-
pos of unidentifiable spaces may allow room for the play of 
light, which leads to a classic painting problematic: transpar-
ency and reflection. If we were to return, however, with the sim-
ulations and simulacra to the cyber-philosophy that originates 
from leftwing cultural critique, then the problematic of artificial 
worlds can also be thematized through the aquarium, with al-
ienation and the society of control.   
 In connection to place and places, one easily moves on to 
the next stage in Barakonyi’s career – to the “skateboard” paint-
ings, while the classic oil on canvas technique is light years away 
from the skateboard as “panel painting”.  In parallel to non-places, 
French historical scholarship discovered lieu de memoire, a spe-
cial place of memory, which can even reflect history as a whole 

through the story of a specific place.  Viewed from this perspec-
tive, the figure of the skateboard painter – who knows not only 
his medium (and technical support) first hand, but the city it has 
traversed – can quickly enter the picture. What appears on the 
skateboard paintings, however, is not a deeply realistic cityscape 
with its peripheral spaces, but the surrealistic elements of the 
aquarium world, mixed with simple photographic depictions of re-
ality – although this type of “deep” realism is not far behind either.

The City and the Dogs

This is the title of another exhibition, where, finally, the aforemen-
tioned cityscapes come into focus. The title and the paintings to-
gether have a sociographic ring to them, pointing to the story of an 
inseparable duo: documentarism and fictitiousness. The inspiration 
for the title also takes us in a similar direction: Mario Vargas Llosa’s 
first, autobiographically motivated novel: The City and the Dogs 
(1963). Further concrete analogies, however, wouldn’t lead too far, as 
Barakonyi’s interests lie not so much with the relationship between 
violence, power and identity, but with the city as an aesthetical and 
political space. Initially, the locus of emphasis is more in aesthetics, 
be it high tech, as in the case of Sunbeam Avenue, or romantic, as 
in the painting entitled Full Moon at Oktogon. The latter location 

8 Marc Augé: Non-Lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité. Le Seuil, Paris, 1992.
9 Pierre Nora: “Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire.” (1984) Transl.: Zsolt K. Horváth. Múlt és jövő, 2003/4. 3-16.
10 Guy Debord: The Society of the Spectacle. (1967) Transl.: Miklós Erhardt. Balassi, Budapest, 2006. It is worth noting that the concept of the “pensive image” and Jacques Ranciere’s politics of 

aesthetics owe a lot to Guy Debord.

appears in a number of instances and in various ways; a gesture 
that indicates that Barakonyi would like to map not only space, but 
also time, using the tools of painting. (A basic scenario for this is 
when a visual artist paints the same place – obviously not plein 
air, but from a photo – with a one-minute difference.) In this – still 
mostly “pictorialistic” – series, only the title painting sticks out with 
its stray dogs. It may, however, reinterpret the “painterly quality” of 
the entire series, as it is possible that Barakonyi’s starting points 
(his own photos), without the painterly mise en scène, are quite 
ordinary, unarranged, disordered cityscapes, where light probably 
flows in its more or less normal manner.
 Planet Sushi (created in connection to Art Cologne) and Tun-
nel turn up the Technicolor effect yet another notch. These col-
ourful, widescreen cityscapes from 2009 truly show the capital-
ist spectacle. While the former dwells on the multiculturalism of 
the eighties and nineties, the latter would easily pass for a matte 
painting from the film Stargate, or a frame from any space-time/
wormhole-travelling sci-fi movie. The spirit of critique haunts us 
here as well, for example, with regard to the office building, which 
suggests a reflection on the history of painting (geometric abstrac-
tion) and sensitivity conducive toward social critique concerning 
alienation and associated phenomena. If we take the artist’s own 
interpretation into account as well, whereby his paintings feature 
“metropolises of Technicolor-like decay”, we will find ourselves quite 
close to a situationist critique of the society of the spectacle. From 
this perspective, the aesthetic of the box paintings is also seen in 
a different light, and even the critical urbanism of Guy Debord and 
company can come up as a point of reference. There is a similar 
feel to Barakonyi’s earlier cityscapes, which were, however made 
with completely different technology as they were part photogra-
phy, part documentation of individual actions: the light drawings. 
These works are magical in their own way, in fact, as a result of 
the technical trouvaille and the cultural history of illusionism, they 
become even more magical. Their themes, however, often pull one 
back to the wet, littered asphalt: in one of the paintings, the silhou-
ette of a parking car is visible, another painting shows foxes going 
through the litter in an alley, in various phases.
 This documental vein is reinforced in the medial sense in the 
series entitled First Step to B&W (2010), where ordinary city mass-
es appear strictly in black and white, which, traditionally, can be 
linked with press photography and objectivity. (This was clearly the 
reason why classic conceptualists also preferred B&W.) Thus, the 
reduction of painted colour effect is clearly linked with the critique 
of the Technicolor spectacle, as can be gathered from not in the 
least glamorous world of Underground 1-4. The tone of these works 
approaches street art, on the one hand, and evokes the Hungar-
ian hyperrealism of the seventies (for example, László Fehér’s un-
derpasses), on the other. The formula, however, is not as simple 
as that. It is as if there was a “twist” in the new Barakonyi-type 
“documentarism” as well, as the themes and the articles interpret-
ing them do not always show “ordinary”, everyday life; Technicolor 
decay haunts us, and perhaps can be more objectively detected in 
black and white. This is what The King is Gone, Enjoy Yourself, and 
Oktogon Tuesday are about. In the first piece of work, it is not the 
King, but a car that is sinking in some kind of park. In the second, 
an attractive woman stands, looking at a spectacle, sporting a shirt 
with the hedonist (or in a different interpretation: feminist) instruc-
tion “Enjoy Yourself”. In the third painting, a cool chick is cutting 
through the crowd in her futuristic sunglasses. 

The monochrome, grey-brown world of the Manual Focus se-
ries (2011) is also formulated along document-style lines, while, 
compared to previous works, it entertains a touch more fiction.  
We mostly see the suburbs, sometimes with car mechanics and 
skateboarders, sometimes in an abandoned state. In any case, 
the viewer senses some kind of story behind the image, which 
is probably also thanks to such titles as I’ll Call You Back in 10 
Minutes, and the duo of It’s Too Late Already and It’s Too Early 
Yet. The verbal and visual paradox of the painting entitled Only 
the Divine Is Real hints at some self-irony – be it from the per-
spective of documentarism, illusionism or magical realism – with 
what can be depicted and what cannot be depicted; the license 
plate reading “divine” and the word “real” reflecting in a shop’s 
window display. The photographing figure also reappears in the 
series, but instead of standing on the escalator, he stands in front 
of it on a high tech glass floor. Thus, the artist – the figure of the 
photographer – enters the field of vision once again. The viewer, 
however, somehow feels that the artist’s self-portrait or ars poet-
ica is to be sought elsewhere, in a less classic life-scene, in which 
suburban skateboarders appear with speakers. One of them is 
hammering a pallet – perhaps only smashing it for the sake of 
smashing something, or maybe in fact fixing, installing, setting 
something up. The title is Early Birds of the ‘90s. His paintings 
of auto repair shops also have an ironic, “studio-like” atmosphere, 
but the title here provides even more definite orientation: Infrathin 
Layer. Barakonyi, through the concept of inframince invokes the 
master of conceptualism, Marcel Duchamp, placing him in the re-
pair shop, where the infra-thin layer of the French Dadaist, who 
originally wanted to be a painter, gains new meaning – it can 
separate two industrially mass produced objects just as much as 
it can create an invisible boundary between the third and fourth 
dimensions, between the material and immaterial worlds. As a 
distant visual analogy – if we put material substance in brackets 
and only focus on the narration – these works also reveal hints 
of Jeff Wall’s more recent, “realistic” cityscapes; the photos he has 
been taking since the nineties. Men Move an Engine Block (2008) 
is an example, where Wall – at least seemingly – no longer ap-
proaches photography from the perspective of painting or film, 
but from the vantage point of everyday reality.
 In Barakonyi’s work, the technologies of manual focus move 
along an extraordinarily broad spectrum; from the perspective 
of cultural history, from George Mélies and Marcel Duchamp’s 
old tricks to Industrial Light & Magic and Jeff Wall; from the 
vantage point of art history, from the sublimity of Grand Art 
to the accidental nature of snapshots and back, continuously 
zooming in and out between the “close” and the “distant”. The 
artist can thus bring into play the narration and representa-
tion techniques of various media (painting, photo, film, literature), 
while positioning these in a sovereign, “manual” world of paint-
ing. Furthermore, he smuggles the ghost back into the machine 
by always interpreting familiar images and narratives a bit dif-
ferently, focusing on technique and technology in one instant, 
accentuating the historical and cultural context of representa-
tion in the other. In this way, what feels like home can transform 
into something ghostly, the finite can turn into the infinite and 
realism can become magical – in this way viewers can discover 
politics in aesthetics, epistemology in technology, and the de-
mon in the “boxes”.   

Atlantis 2002
eredeti diakép / original color slide film

Deszkák és hajók / Boards and Boats 2005
Műcsarnok, Budapest / Kunsthalle, Budapest
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Fényrajzok

Az itt látható dia- és fényképsorozat a korábbi, fényekkel, 
fényjelenségekkel foglalkozó munkáimhoz kapcsolódik. Ezek 
készítésekor használtam a hosszú expozíciós idővel történő 
fényképezést. Így jött az ötlet, hogy egy adott, kiválasztott 
térbe, olyan egyszerű eszközzel, mint a zseblámpa, az öngyújtó 
vagy a csillagszóró „belerajzoljak” a fotóba. 
 A „B” időre beállított fix helyzetű fényképezőgép objektívje 
által befoglalt és általam megkomponált háttér kiegészül egy 
személyes, rajzi jellel. Ez az expozíció ideje alatt létrehozott előre 
kigondolt vagy spontán alakított szimultán térbeli rajz. A fotó itt 
nem számítógéppel manipulált, hanem a maga egyszerűségé-
ben van jelen. 
 „A fénykép általában úgy készül, hogy az apparátus ha-
tározza meg, milyen korlátok között alakítjuk képünket”.  
(V. Flusser). 
 A hagyományos anyagok soha nem rejtik el, hogy miképpen 
formálta őket a művész (ecsetvonás, vésőnyom stb.). A számí-
tógép a kéznyomot elrejti, ez sokszor az alkotó egyik legfőbb 
törekvése. Ezek a képek kísérletezések: a célom a fotót úgy 
alakítani, abba úgy „beleszólni”, hogy közvetlen kapcsolat jöjjön 
létre az anyaggal – a fénnyel.

Light Drawings 

This series of slides and photos is linked to my previous works 
dealing with lights and light phenomena, for which I used slow 
shutter photography.  This gave me the idea of “drawing into” 
the photographed space using such simple tools as a flashlight, 
a lighter and a sparkler. 
 The composed background – as framed by the lens of the fi-
xed camera set at long exposure – is completed with a personal, 
drawn symbol. This is a pre-envisaged drawing in space that is 
spontaneously created during a lengthened time of exposure.  
The photos are not digitally manipulated – they are present in 
their own simplicity. 
 “When taking photographs, it is generally the apparatus that 
determines the limits within which we can shape the image”.  
(V. Flusser). 
 Traditional materials never conceal the manner in which 
they have been shaped by the artist (brushstrokes, chisel marks, 
etc.); a digitally created image conceals the traces of its making, 
albeit this may be one of the main ambitions of its author.  
These pictures are experiments; my aim was to shape the 
photograph – to “intervene” in it – by establishing direct contact 
with the material – light. 

Orazione e Morte 2005
Lambda color print, dibond #1/3 60x90 cm

Délibáb V.01 - V.03 / Fata Morgana V.01 - V.03 1998
Lambda color print, dibond #1/3 60x90 cm  
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Noé / Noah 1999
Lambda color print, dibond #1/3 100x130 cm



20 21

Egy izgatott város fényei / Bright Lights of a Spinnin’ City 2009
Lambda color print, dibond #1/3 60x90 cm

Born to Fly V.03 2009
Lambda color print, dibond #1/3 80x125 cm

Born to Fly V.01 2009
Lambda color print, dibond #1/3 80x125 cm
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Filctoll - üveglap

A kerékpáros képnél azt az élményt idéztem meg, amikor gyer-
mekként a vonaton vagy autóbuszon ülve a párás üvegablakra 
kis figurákat rajzoltam az ujjammal. Apró repülő, autó, futó em-
ber, amiknek a helyébe magamat képzeltem. Ott száguldott kint 
a mezőn, az úton, a térben mellettem.
 Itt a buszablakot egy kezemben tartott üvegtábla helyette-
síti, a rajz rajta olajfesték tartalmú filctollal készült. A cél hasonló 
a fényrajzos munkáimnál említettekhez: egy egyszerű gesztust 
hozzátenni a készülő fényképhez, belépni az apparátus világába 
ott a helyszínen, utólagos – magán a kész fotón ejtett – mani-
puláció nélkül!
 A keresővel megkomponált képkivágáson sem változtatok 
később maszkolással vagy vágással – az adott filmtípus kocká-
inak arányait tartja meg a felnagyított munka is.

Marker - Plate of Glass

My bicycle picture evokes the childhood experience of drawing 
little figures with my finger on the fogged up window of a train 
or bus. A tiny airplane, a car, a running man, in whose place I 
imagined myself, running, speeding across the field, down the 
road – in the space next to me.   
 Here I held a plate of glass in my hand as a substitute 
for the bus window and used a marker containing oil paint to 
create the drawing.  The objective was similar to that of my 
light drawing works: I wanted to add a simple gesture to the 
photograph that was being created – to enter the world of the 
apparatus there, in situ, without any after-the-fact manipulation 
of the photograph itself.   
 Nor did I later alter, cut or use masking on the frame 
originally composed by the viewfinder – the blown up photo 
corresponds to the proportions of the given type of film. 

Sky Jump 2000
Lambda color print, dibond #1/3 54x71 cm

Rafting 2000
Lambda color print, dibond #1/3 54x71 cm
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Penge és Spray

Barakonyi Zsombor az elmúlt évek során összetett képalkotói 
eljárást alakított ki. Festményeinek látványvilága urbánus kör-
nyezetünk kettősségét, megszokott otthonosságát, de egyben 
a rácsodálkozást is kiváltó teátrális idegenségét, s ezen ke-
resztül az utópiák világát is megidézi. A modern időképek és 
időérzetek kialakulásának felfejtése s ebből adódóan az utópi-
ák vizsgálata is központi kérdés jelenünkben. Vannak kutatók, 
akiket megrémít az utópiák eltűnésének jelensége, mondván az 
utópiák hiánya a társadalmi létezésnek olyan statikus állapo-
tát hozza létre, amelyben az ember puszta tárggyá válik, az 
utópiák felszámolásával elveszíti a történelmet alakító hajlan-
dóságát, de ezzel együtt azt a képességét is, hogy megértse 
azt. Ezzel szemben mások magát az utópiát tartják a tér-időn 
kívül létező statikus állapotnak, vagyis az állandó mozgást és 
változást kirekesztő lehatárolt zónának. Viszont az utópiák el-
veszítése felett egyáltalán nem siránkozó gondolkodók is be-
látják azt, hogy az első utópiák, a 16. és a 18. században — egy 
olyan, az egyes ember által is érzékelhető társadalmi és gaz-
dasági bezártságélményében fogantak, amely bármennyire is 
fájdalmas volt közvetlen megtapasztalásában, hatalmas szellemi 
tereket, tágas horizontot nyitott az ember mélyreható, pszicho-
logizáló önismerete és kutató képzeletvilága előtt. Vagyis az in-
dividuumot előtérbe helyező önismereti utazáson állomásokként 
tűnnek fel a különböző természetű utópiák.
 Barakonyi festményeinek azonban csak egy rétege érinti 
az utópiák vizualitását, mesterséges világaink elidegenítő, de 
egyben oltalmazó természetét, hiszen ezek a képek mindenek-
előtt az alkotó emlékein, ismeretein és tapasztalatain átszűrt, 
elsősorban érzéki anyagban létrejövő, majd létező, testtel bíró 
tárgyak. Keletkezésük módja nem titok, sőt, ahogy a kiállítás 
címe is sugallja — Penge és Spray — az alkotó eszközök egyér-
telműen a figyelem fókuszába kerülnek. A festett képek — me-
lyek közvetlen forrása a városi terek fényképes dokumentációja 
— egyben rögzítik keletkezésüket: láttatják a különböző rétegek 
és sablonok nyomait, a képmező felületén a sablonokat rögzítő 
lyukakat is. Az alkotói processzus során leginkább a digitalizálás 
korszaka előtti analóg filmes trükkök eljárásai kapnak szerepet, 
mint például a maszkolás és a kitakarás, vagy a különböző réte-
gek egymásra montírozása. A képhordozó szürke fatábla ugyan 
a photoshop program hátterét hivatott megidézni, de maguk 
a képi felületek határozottan a rajztáblát és palettát szimuláló 
számítógépes képernyő ellenpontjaként működnek. A szoftverek 
előtti időből, vagyis az utópiák alkonyának idejéből származó 
manuális eljárások a festészet nyelvezetét gazdagítják. A fo-
tografikus alapú analógfilm jelentős mértékben befolyásolta és 
alakította látásmódunkat, nem véletlen, hogy az úgy nevezett 
„késleltetés esztétikájának” hívei a filmek mediális elemzésével, 
egy lassított újranézés során kibomló értelmezéssel próbálják 
megfogalmazni a vizuális reprezentációnak a 20. században le-
zajló gyors változását. Barakonyi kutató és elemző képalkotó 
eljárása tulajdonképpen egy a festői praxis eszközeivel megva-
lósított késleltetés, ami részben a vizuális reprezentáció módsze-
reinek, fotografikus csodáinak vizsgálatán alapul, de leginkább 

ezen eszközöknek a festészetbe történő átültetésével világunk-
nak az érzékelő szubjektumon keresztüli leképezésére irányul. 
Nem kerülheti el figyelmünket az alkotó eszközök másik forrása, 
a street artos megnyilvánulások stencillel és festékszóró spray-
vel alakított vizuális nyelvezete sem. Ezek az elemek azonban 
nem idézetekként tűnnek fel: az urbánus kultúra vizualitása az 
alkalmazott eszközrendszeren keresztül organikusan épül be e 
képi világba. Mondhatni magától értetődő természetességgel 
mutatja fel, hogy a populáris kultúra és a magas művészet nem 
létezik egymás nélkül, nem egymás ellentétei, dichotómiájuk-
ról nem beszélhetünk, hiszen az alkotói vízió megformálásban 
impulzusként, forrásként vagy éppen alapanyagként működhet 
jelenünk vizuális kultúrájának bármelyik eleme. S bár jelenünk-
ben a különböző kultúrák egyidejűsége és a populáris kultúra 
előtérbe kerülése és érvényessége cáfolhatatlan, az is megkér-
dőjelezhetetlen, hogy a tömegkultúra termékei mellett léteznek 
olyan művészeti produktumok, amelyek az elemző felmutatást, 
magának a vizuális reprezentációnak az értelmezését is ma-
gukban hordozzák, s így nem hagyhatjuk el a hagyományos 
grand art kategóriát sem.  Ugyanakkor a magas művészet alko-
tói a processzus felmutatásával azt a belátást is közvetítik, hogy 
a nagy narratívákat feloldó, sokszínű korunk hőse már nem az 
egocentrikus alkotó vagy elbeszélő, hanem a befogadó. Az al-
kotó maga is mint befogadó létezik és dolgozik, de úgy, mint a 
vizuális kultúránkból érkező ingereket elemző és rendszerező, a 
reflektált látáshoz utat mutató befogadó. 

Perenyei Monika
(Új Művészet, 2008. február)

Blade and Spray

Zsombor Barakonyi in recent years has developed a complex im-
age making technique. At first glance, the visual world of his panel 
paintings call to mind the contradictory nature of the artificial world 
– its simultaneous familiarity and awe-evoking, theatrical foreign-
ness – and, through this, the world of utopias. Exploring modern 
images and senses of time is a central question in our present time, 
as is, consequently, the examination of utopias. Some researchers 
are alarmed by the disappearance of utopias as a phenomenon, as 
the absence of utopias is thought to create a static condition of 
social existence, in which the human being becomes a mere object 
– with the elimination of utopias human beings lose their willing-
ness to shape history and with it the ability to understand it. In 
contrast, others believe that utopia itself constitutes a static state 
which exists outside space-time – that is to say, a limited zone 
that precludes change and movement. Even those thinkers who 
don’t complain over the loss of utopias admit, however, that the 
first utopias came into being in the 16th and 18th centuries, in an 
experience of social and economic isolation – perceivable even at 
the level of the individual – which, in spite of its painfulness when 
experienced directly, opened vast spaces and a broad horizon of 
the mind in the delving, psychologizing, self-awareness and prob-
ing imagination of the human being. In other words, various utopias 
appear as stages along a journey of self-discovery that places the 
individual in the forefront.
 Only a portion of Barakonyi’s photo-based paintings, however, 
touch on the visuality of utopias, the alienating but simultane-
ously sheltering nature of its artificial world, as these paintings 
are objects that are filtered through the memories, experiences 
and knowledge of the artist and come into being, and then exist, 
primarily in sensuous matter. The method of their creation is no 
secret, in fact, just as the title of the exhibition – Blade and Spray 
– suggests, the artist’s tools clearly become the focus of atten-
tion. The painted images – which directly originate from the photo-
graphic documentation of urban spaces – also record their process 
of creation: they render the traces of different layers and stencils 
visible as well as the pinholes that held the stencils in place on 
the painting surface. The creative process of the latest works pri-
marily revolves around such pre-digital, analogue film tricks such 
as masking and uncovering, and the mounting of superimposed 
layers. The thick, grey wooden panel that is used as a carrier is 
meant to bring to mind the background of the Photoshop program, 
while the painting surface itself operates as a definite counterpoint 
to the computer screen that stimulates the drawing board and 
palette. The manual techniques that originate from pre-software 
times – that is to say: from the times that saw the twilight of uto-
pias – enrich the style of painting.
 Photographically based analogue film has considerably influ-
enced and shaped our ways of seeing. It is no accident that ad-
vocates of the so called “aesthetics of delay” attempt to articulate 
the accelerated change of visual representation that took place in 
the 20th century through the medial analysis of films and inter-
pretation that unfolds during a viewing at slow speed. Barakonyi’s 
investigatory and inquisitive image making technique  – which in-

corporates both research and analysis – is, in effect, a gesture of 
delay realized through the tools of painting practice, which is partly 
based on an examination of the methods and photographic won-
ders of visual representation, but even more directed at mapping 
our world through the sensing subject by transferring these ap-
proaches to painting. And we should also mention another source 
of creative tools, the visual language of street art expressions using 
stencils and spray paint. These elements, however, appear not as 
quotations: the visuality of urban culture becomes organically inte-
grated into this visual world through the aforementioned method. 
One might say, it is revealed with self-evident naturalness, how 
popular culture and high art cannot exist without one another, nor 
are they opposites. We cannot speak of their dichotomy as any 
element of our present visual culture can function as inspiration, 
source or raw material in formulating the creative vision. In our pre-
sent day, the simultaneity of various cultures and the dominance 
and validity of popular culture are unquestionable facts. We cannot, 
however, question the existence – alongside the products of mass 
culture – of artistic products that also carry in themselves an ana-
lytic approach and the interpretation of visual representation itself. 
Thus, we cannot renounce the traditional grand art category either. 
At the same time, artists of high art, by presenting the process, 
also convey an understanding that sees the hero of our colourful, 
grand narrative-dissolving times is no longer the egocentric artist 
or narrator, but the receiver. Artists themselves work and exist as 
receivers, analysing and systematising the stimuli that arrives from 
visual culture and showing the way to reflected perception.     

Monika Perenyei
(Új Művészet, February 2008)
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Tranzit V.02 2007
akril fatáblán / acrylic on wood panel 45x80x5 cm
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Motoros esőben / Biker in the Rain 2007
akril fatáblán / acrylic on wood panel 40x60x5 cm

Hírnök / Messenger 2007
akril fatáblán / acrylic on wood panel 40x60x5 cm
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Az utca végén megtalálod / You’ll Find It at the Corner 2007
akril fatáblán / acrylic on wood panel 58x90x5 cm

Orazione e Morte V.02  2007
akril fatáblán / acrylic on wood panel 45x80x5 cm
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A Város és a Kutyák

A város jellegzetes, lüktető életének nyugodt ritmusú képletét 
szemléljük. Folytonos áramlás és az árnyékok mintázatának 
labirintusa, ahol a tér hiperlinkekben gondolkodik: minden út-
kereszteződés lehetőség egy újabb kalandra. A legrövidebb út 
többé nem az egyenes, és a perspektíva horizontális helyett 
függőleges irányból, rolóként gördül lefelé. A padláson keresztül 
a háztetők fölé emelkedünk. A padlás egy átmeneti térszakasz, 
félúton található a föld és az ég, a jelen és a múlt, a valóság és 
a képzelet között.
 A Dog-Town („kutya-város”) angolul a külvárost, a perem-
vidéket, a létezés perifériáját, mezsgyéjét jelenti. Azonban ha 
megfordítjuk a betűk sorrendjét, és visszafelé olvassuk, akkor 
God-Town lesz a jelentése – egy képzeletbeli város, ahol „hű-
séges Cerberusok őrködnek a csatornafedőknek álcázott kapuk 
felett”. A felszínen ebből semmi sem érezhető, csak néha-néha, 
amikor egy pillanatra az ellopott, elcsalt idő által kizökkenünk. 
Valahogy úgy, mint mikor a zongorista játéka közben a metro-
nóm ritmusa úgy tér el a szinkrontól, hogy két taktus között el-
nyújtva „kijátszik a valós időből”. Mindezt pontosan és céltalanul 
teszi, sietség nélkül és mellékesen.

The City and the Dogs

We view the unique, calm rhythm of the pulsating life of the 
city. It is the labyrinth of constant flow and of the pattern of 
shadows, where the empty space consists of hyperlinks; each 
crossing could be a possibility for a new adventure. The short-
est road is no longer straight, and the perspective moves from 
horizontal to vertical, rolling downwards as a shutter.
 Through the attic, we move on top of roofs. The attic is a 
midpoint in space, resides in between the earth and the sky, the 
past and the future, reality and fantasy. Dog-Town is the Eng-
lish term for suburbs, the periphery of existence. However if the 
order of letters is rearranged, then we receive God-Town. It is 
the imaginary city where the ’loyal Cerberuses guard above the 
gates cloaked as sewer lids’. Nothing from this can be felt on the 
surface, merely sometimes, when during a stolen moment, we 
lose attention. Similarly to a pianist, who while playing, moves 
out of the rhythm of the metronome by ’playing out of the true 
time’ during two bars. This done precisely, without reason, pa-
tiently and incidentally.

A Város és a Kutyák / The City and the Dogs 2008
akril fatáblán / acrylic on wood panel 54x71x3,5 cm
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Ragyogó Csillag / Shining Star 2008
akril fatáblán / acrylic on wood panel 90x60x3,5 cm

Telitalálat / Bullseye 2008
akril fatáblán / acrylic on wood panel 90x60x3,5 cm
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Holdtölte az Oktogonnál / Full Moon at Oktogon 2008
akril fatáblán / acrylic on wood panel 90x60x3,5 cm

A Boldogság érintése / Hint of Happiness 2008
akril fatáblán / acrylic on wood panel 54x71x3,5 cm
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18:18 2008
akril fatáblán / acrylic on wood panel 71x54x3,5 cm

18:19 2008
akril fatáblán / acrylic on wood panel 71x54x3,5 cm
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Vertikális utcarészlet V.02 A / Vertical Street V.02 A 2008
akril fatáblán / acrylic on wood panel 150x75x3,5 cm

Vertikális utcarészlet V.02 B / Vertical Street V.02 B 2008
akril fatáblán / acrylic on wood panel 150x75x3,5 cm

Vertikális utcarészlet / Vertical Street 2007
akril fatáblán / acrylic on wood panel 60x40x5 cm
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Az Oktogon-sorozat / The Oktogon Series

Oktogon, hétfő / Oktogon, Monday 2011
akril fatáblán / acrylic on wood panel (3 x) 75x50x3,5 cm
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Oktogon, kedd V.02 / Oktogon, Tuesday V.02 2013
akril fatáblán / acrylic on wood panel 75x150x3,5 cm 

Oktogon, kedd / Oktogon, Tuesday 2010
akril fatáblán / acrylic on wood panel 75x150x3,5 cm 
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Oktogon, csütörtök / Oktogon, Thursday 2010
akril fatáblán / acrylic on wood panel 75x150x3,5 cm 

Oktogon, szerda / Oktogon, Wednesday 2010
akril fatáblán / acrylic on wood panel 75x150x3,5 cm 



48 49

Oktogon, szombat / Oktogon, Saturday 2009
akril fatáblán / acrylic on wood panel 80x125x3,5 cm 

Oktogon, péntek / Oktogon, Friday 2010
akril fatáblán / acrylic on wood panel 75x150x3,5 cm 
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Oktogon, vasárnap / Oktogon, Sunday 2009
akril fatáblán / acrylic on wood panel 75x150x3,5 cm 
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Planet Sushi 2009
akril fatáblán / acrylic on wood panel 48x68x5 cm

Késő délutáni káprázat / Late Afternoon Daze 2009
akril fatáblán / acrylic on wood panel 80x125x3,5 cm
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Első lépés a fekete-fehér felé

Amikor a városban járva bepillantok valahol egy belső udvar-
ba, ahol évek óta nem változott semmi, szinte fizikailag érzem, 
ahogy „az elfeledett dolgok gravitációs mezejében lelassul az idő 
folyása”. Erős életjelet észlelek. Úgy tűnik ekkor, hogy életünk 
minden pillanata együtt van egy térben, mintha az eljövendő 
dolgok már léteznének, és csak arra várnának, hogy végre meg-
érkezzünk hozzájuk. 
 Amikor egy meghívásnak eleget téve a megbeszélt időben 
megérkezünk egy bizonyos helyre. 
 Két életforma között, teljes otthontalanságban. A Nagyvá-
rosi Mítosz. A Homogén Modul.
 A tudatküszöb alatti valónk. A vasárnap délután hátralévő része. 
 Úgy észlelem a világot, mintha egyszer már láttam volna, és 
el kell felejtenem, amit eddig hittem róla.
 Amikor egyedül akarok lenni, hogy belélegezzem a múltat, 
mielőtt örökre megváltozik. A napfény furcsa ábrákat vet az 
ágakon át az útra. Itt a megoldás, bár a nevét még nem tudom. 
Árnyékugrás. „Futó csókok az állatkertben”. 
 Az Oktogon, Bécs, London reklámtábláinak színei szinte 
egymásba mosódnak, miközben az „Andrássy” házainak isme-
rős homlokzatai – akár a Trastevere Rómában – esnek széjjel, 
a festékük pereg. Újabb szakadás a valóság felszínén. Életem 
lehetőségeinek summázata. 
 A fortélyok tökéletes elsajátításával, a lusta fotós hűtlen 
mosolyával a fejtetőre állított világ érzete megképződik.

First Step to Black & White

When, wandering in the city, I catch a glimpse of an inner court-
yard that has remained unchanged for years, I almost have a 
physical sense of how “in the gravitational field of forgotten 
things, the flow of time slows down”. I detect strong signs of 
life. At moments like this it seems that every  instance of our 
lives comes together in space, as if the things that are to come 
already existed and were only awaiting our arrival. 
 Like when, in response to an invitation, we arrive to a spe-
cific location at the agreed time.
 In complete homelessness between two lifestyles. Urban 
Myth. Homogeneous Module. 
 The self beneath the threshold of consciousness. The re-
mainder of a Sunday afternoon. 
 I perceive the world as if I had seen it once already, but now 
had to forget all my existing beliefs about it. 
 Like when I want to be alone so that I can breathe the past in 
before it changes forever. The sunlight casts strange shapes on the 
road through the branches. The solution is here, although I don’t 
yet know its name. Shadow-jump. “Fleeting kisses in the zoo.” 
 The colours of the billboards of Oktogon, Vienna and London 
blur into one another, while the familiar facades of the buildings 
of Andrássy Avenue – like the Trastevere in Rome – are falling 
apart, losing their paint. Another tear in the surface of reality. 
The total sum of my life’s possibilities. 
The sense of a world upside down is brought into existence by 
the perfect attainment of certain tricks and the unfaithful smile 
of the lazy photographer.

First Step to Black & White 2010
akril fatáblán / acrylic on wood panel 50x75x3,5 cm
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Underground V.02 2010
akril fatáblán / acrylic on wood panel 25x40x3,5 cm

Underground V.01 2010
akril fatáblán / acrylic on wood panel 25x40x3,5 cm

Underground V.03 2010
akril fatáblán / acrylic on wood panel 25x40x3,5 cm

Underground V.04 2010
akril fatáblán / acrylic on wood panel 25x40x3,5 cm
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Enjoy Yourself 2010
akril fatáblán / acrylic on wood panel 100x150x3,5 cm

The King is Gone 2010
akril fatáblán / acrylic on wood panel 100x150x3,5 cm
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Manual Focus

Barakonyi Zsombor „dobozképein” a nagyváros elevenedik meg. 
A Strabag-díjas alkotó tevékenységének középpontjában a „vá-
ros, mint létforma” áll. Műveinek forrásául saját fotói szolgál-
nak. Célja az egyedivel szemben az általános jellegzetességek 
kiemelése, a városi lét kozmopolita jellegének, sajátos időtlensé-
gének a megragadása.
 Festményeihez egyéni alkotói technikát dolgozott ki, amelyet 
„dobozképnek” nevezett el. Ennek lényege, hogy képhordozónak 
egy tárgyszerű, háromdimenziós fadobozt alkalmaz, amelyre ha-
gyományos festői módszerek helyett pengével, stenciles-maszkolt 
felületekkel, spray-vel és gumihengerrel viszi fel a motívumokat. A 
képfelület több szint egymásra alapozásával jön létre, ami meg-
követeli a tudatos és előre megtervezett alkotói tevékenységet. A 
műveken is érződő konstruáltság elidegenítő effektusként társul 
a kiindulásul használt pillanatfelvételek élményszerű spontane-
itásához. Barakonyi művészetét „mágikus realista festészetnek” 
tartja. A direkt, közvetlen valóság és a mágikusan konstruált 
realitás között állnak művei, ezzel idézve fel mindannyiunk vá-
rosélményét, rájátszva a konkrét helyekhez fűződő, közös emlé-
keken alapuló személyes élményekre, egyéni tapasztalatokra. A 
városi térben megjelenő figurák is ennek megfelelően egyéniek, 
valós vagy látszólagos módon ismerősek. Barakonyi mágikusan 
átvarázsolt képei a közös emlékezetre, nagyvárosban élők koz-
mopolita élettapasztalatára építve víziószerű városképet tárnak 
a néző elé, amely személyes és ismerős is egyben. A személyes 
nézőpont, az egyéni módon használt „manuális fókusz” azonban 
csak útmutató a néző számára, hogy ezen alapozva saját város-
tapasztalata kerüljön a középpontba.

(acb Galéria, 2011. június)

Manual Focus

Zsombor Barakonyi brings big cities to life. Barakonyi expresses 
his personal experiences of urban life, as conveyed through his 
own distinctively characteristic approaches as a painter. The 
work of Strabag Award-winner artist centres on “the city as a 
way of life.” He bases his paintings on his own photos, which 
aim to accentuate the general characteristics – rather than to 
focus on the unique – and to capture the cosmopolitan quality 
and peculiar timelessness of urban living. He has developed his 
own painting technique, which he refers to as “box painting.” 
This consists of using a three-dimensional, object-like wooden 
box as an image medium, and, instead of utilising traditional 
painting techniques, applying motifs with tools such as blades, 
stencilled-masked surfaces, sprays and rubber rollers. The 
image surface emerges from a superimposition of paint layers, 
which requires conscious and planned artistic work. The sense 
of constructedness, which is conveyed by the paintings, adds 
an alienating effect to the spontaneity of the snapshots used 
as their basis. Barakonyi views his own work as “magical 
realist art.” His paintings are positioned somewhere between 
a reality that is direct and one that is magically constructed, 
conjuring in viewers their own city experiences, and alluding 
to personal experiences based on shared memories of specific 
places. The figures that manifest in the city settings are also 
correspondingly unique, but also familiar in a real or imagined 
way. The works of Barakonyi offer viewers a strikingly unique 
take on the urban experience. Barakonyi’s magically transfigured 
images draw on the collective memory and the experiences of 
cosmopolitan city dwellers, presenting viewers with a vision-
like cityscape that is both personal and familiar. The personal 
perspectives – the use of “manual focus” – are mere pointers 
for viewers, however, based on which Barakonyi can focus in on 
his own urban experience.

(June 2011, acb Gallery, Budapest)

Mozgólépcső V.02 / Escalator V.02 2011
akril fatáblán / acrylic on wood panel 75x50x3,5 cm
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Még túl korán / It’s Too Early Yet 2010
akril fatáblán / acrylic on wood panel 25x40x3,5 cm

Only the Divine Is Real 2010
akril fatáblán / acrylic on wood panel 25x40x3,5 cm

Már túl késő / It’s Too Late Already 2010
akril fatáblán / acrylic on wood panel 25x40x3,5 cm

Tíz perc múlva visszahívlak / I’ll Call You Back in Ten 2010
akril fatáblán / acrylic on wood panel 25x40x3,5 cm
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Túl a határtalanon.

Válaszaim Hornyik Sándornak

(részletek) 

1. A kép nekem mindig egy „lefixált” — rögzített dolog, mint 
amikor a fekete-fehér laborban a „nedves eljárás” végső lépésé-
vel beledobtam az éppen előhívódó papírképet a rögzítőoldatba. 
Tehát a folyamat leállt. Still lett. Mindig érdekes, hogy mi az, 
amit folyamatában lehet elmondani, elmesélni — láttatni, és mi-
lyen az, amikor egy állóképen belül is érzékelhetjük a történé-
seket. A szénnel való rajzolást én is imádtam fiatalabb korom-
ban, nem dicsekszem, de virtuóz módon kezeltem az eszközt, 
mely felszabadított a 4H jelzésű kemény és tűhegyes ceruzák 
göcsörtös világából. Nem is sokan ültek mellénk akkori kollé-
gámmal a rajzkörökben (a felszabaduló szénpor és a repkedő 
szénrúdszilánkok miatt). Amit akkori mestereink „hibának” ne-
veztek — azaz többször egymás után is letöröltük és újraraj-
zoltuk a képet — abból William Kentridge sajátos művészetet 
hozott létre. Az ő színházi és színészi háttere természetesen 
még hitelesebbé teszi a handycammel, barkács módon felvett 
jeleneteit, kisfilmjeit (Rófusz Ferenc Légy c. filmjét én is „szénné 
néztem” már gyermekkoromban). 

2. Luc Tuymans úgy fest, mintha filmezne — azt hiszem neki 
is van filmes múltja. Szóval fahrtol és svenkel — kizoomol és 
ráközelít. Huszárik is ezt tette annak idején, csak nem festette 
meg minimál színpalettával. Ahogyan a fotó (főleg a fekete-fe-
hér fotó) és a film (korabeli filmhíradók egy-két Star Wars film 
előtt, ha jól emlékszem még, mintha nekem is derengene valami 
a Szikra és a Vörös Csillag moziban) dokumentál. A tudatosan 
felépített festészeti programban megjelenik a (mindenkori) tár-
sadalom emlékezete. Azt gondolom, ami T-nél hiteles és világ-
hírűvé tette, nem olyan, mint egy recept: hiába vannak meg a 
hozzávalóid, attól még elronthatod a kajádat, ha nem jól, és hoz-
záértéssel adagolod a dolgokat.

3. Richternél egyértelműen a fotó realizmusa az — itt nem szó 
szerint a „fotórealizmust” értem mint önkényes végcélt — ami 
beleírta magát a 20. századi művészettörténetbe. Ismerve mun-
káit inkább azokat a képeit emelném ki, amiket — én mindig így 
gondoltam — „két kipengetett meló” között művel: azaz a „sá-
vos-húzott” képeket. Ami Bill Viola videóiban a „rend-szétesés 
és káosz-megnyugvás” az R. festészetében a vastagon odakent 
gesztusfestmény.
 Ha tehát a sok idővel készült, aprólékos kép „lassú” — akkor 
ezek a pillanatnyi benyomás hatására készült képek (bár sze-
rintem épp úgy megtervezettek, mint a többiek): „gyorsak”.
 Fontos még számomra, hogy R. úgy értelmezi újra a ha-
gyományos dogmákat mint csendélet, tájkép, portré, akt és 
absztrakt, hogy „szinte hozzá sem nyúl” a már bevett, sztereotip 
tartalmakhoz. Akár az előadóművészetben: ugyanazokat a dara-
bokat játssza újra, amiket a közöség már megismert – azonban 
más hang-, színnemben: sajátosan kifejlesztett, egyedi techni-
kával, megmaradva a műfajban. Szóval nem kell kötéltáncolni a 
hegedűvel a kézben, hogy halljuk a dallamot. 

4. A Bartók rádiót hallgatom, amikor az utolsó kérdésedre 
válaszolok, Sándor. A Figaro házassága már bakeliten is meg-
volt, csak más zenekari előadásban. Ha a Mezzo tv-be „bele-
hallgatsz”, „látod”, hogy mennyi tehetséges fiatal van a világon, 
akik ugyanazt a darabot játsszák újra és újra el évtizedek óta. 
A képzőművészet mindig valamiért ki van téve a kritikának: bár 
a nem egészen „vájtszemű” közönség le-lemaradozik az időben  
— miközben sok mindent elvár tőlünk. 
 Visszatérek az űrkorszakhoz – legutóbbi képem az aktuális 
kiállításra az acb Galériába egy kakukktojás lett: Farkas Berci és 
Kubaszov van rajta, éppen az űrbe utazás napján (1980. május 
27.) elindulás előtt. A festmény alapjául szolgáló fotó is kivételt 
képez: saját diafelvételekből dolgozom már több mint 10 éve.
Ezt — mivel nem lehettem ott – egy űrhajózásról szóló album-
ban találtam és felhasználtam (persze a saját technikám folytán 
átalakult a kép, meg hozzá is raktam, el is vettem…)
 A lényeg: fotó (megvan), társadalmi összefüggés (megvan). 
Gondolom, piacképes, nosztalgiát ébreszthet – 30 éve volt és 
nem valószínű, hogy lesz még egy magyar űrhajós, aki (nem 
saját pénzen) az űrbe utazik.
 Üzenetem természetesen van vele, és nem tudom mozgó-
képben elképzelni, mivel állóképekben gondolkozom – noha fa-
natikus filmgyűjtő vagyok.

Far beyond the infinite.

My answers to Sándor Hornyik

(details)

1.  The image, for me, is always a “fixed” thing, like when in the 
black and white darkroom, as the final step of the “wet process”, 
I throw the developing photo into the fixing agent. The process 
comes to a stop. It becomes still. It’s always interesting what can 
be told, recounted or rendered visible in its process, and what 
it is like when we can also perceive happenings in a still image. 
I adored drawing with charcoal when I was young. I don’t want 
to boast, but I handled the tool with a virtuosity that liberated 
me from the rigid world of needle sharp pencils marked 4H. 
Not many people sat next me and my colleague in the drawing 
circle (because of the charcoal shards and clouds of charcoal 
powder). What our tutors at the time referred to as “mistakes” 
– as we kept repeatedly wiping off and re-sketching – William 
Kentridge turned into unique art. Of course, his background in 
theatre and acting make his scenes and short films recorded 
with a handycam in a DIY fashion all the more authentic. (I 
too watched Ferenc Rófusz’s film entitled Fly “to smithereens” 
already in childhood.) 

2. Luc Tuymans paints as if he were shooting a film – I think 
he also has some past as a filmmaker. So he dollies and pans 
– he zooms in and zooms out. This is also what Huszárik did 
back in the day, except he didn’t paint it with a minimalist colour 
scale – like photos (especially black and white photos) and film 
(news programs from the old days, shown before Star Wars 
films, if I remember correctly, at cinemas with names like Spark 
and Red Star) document. In a consciously constructed painting 
program, social memory (of all times) also appears. I think that 
what is authentic for T, and what made him world famous, is not 
like a recipe: even if you have the ingredients, you can still ruin 
the dish if you don’t add the stuff the correct way.

3. It is Richter’s photo realism – and here I don’t mean photo 
realism in the literal sense as an end onto itself – that secured 
him a place in 20th century art history. Being familiar with his 
works, I would emphasize his paintings that he made between 
two high finished pieces – in other words, the “broad stroked” 
works. What is “order-disintegration and chaos-equanimity” in 
Bill Viola’s videos is thickly layered gesture painting in R’s art.
 The manner in which R reinterprets traditional dogmas 
(still life, landscape, portrait, nude and abstract) while leaving 
well-tried stereotypical contents “virtually untouched” is also 
important to me. Just as in performance art: he plays the same 
pieces – those already known to the audience – again, but in 
different tones of sound and colour, with a uniquely formulated 
technique, still staying within the genre. So it is not necessary 
to walk a tightrope with violin in hand for us to hear the tune.   

4. I am listening to Bartók Radio, as I answer your final 
question. Mozart’s The Marriage of Figaro is playing, which we 
had on vinyl, but in a different orchestral rendition. If you “have 
a listen” on Mezzo TV, you can “see” how many talented young 
people exist in the world, who have been playing the same piece 
over and over for decades. Visual art for some reason is always 
subject to critique, though those of a “not-so-trained eye” (sic) 
lag behind in time while expecting much from us. 
 To return to the space age, my latest painting for the most 
recent exhibition at acb is the odd one out: it portrays Berci 
Farkas and Kubasov on the day of the launch (27 May 1980), 
just before getting into the space shuttle. The photo my painting 
is based on also constitutes an exception: I have been working 
from my own slides for over 10 years. As I could not have been 
at the event, I found this shot in an album on space travel and 
I used it. (Of course, I shaped the image in accordance with my 
own process; I added to it, I took things out of it...) 
 The point is that there is a photo and a social connection – 
though this was not intentional. I guess it is marketable, it may 
evoke nostalgia; it was 30 years ago and it is not very likely that 
there will ever be another Hungarian cosmonaut who travels 
into space (and is not self-funded). 
 I of course intended for it to have a message and I cannot 
imagine it as a moving picture as I work with still images – 
although I am a keen film collector.

Túl a Határtalanon / Far Beyond the Infinite 2012
akril fatáblán / acrylic on wood panel 150x150x3,5 cm

Nonfiction 2013
akril fatáblán / acrylic on wood panel 75x150x3,5 cm
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Megismerni az Ismeretlent / To Understand the Unknown 2012
akril fatáblán / acrylic on wood panel 100x150x3,5 cm

Az első nap / First Day 2011
akril fatáblán / acrylic on wood panel 75x150x3,5 cm
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Time Machine, Budapest 2012
akril fatáblán / acrylic on wood panel 150x100x5 cm

A Szabadság fantomja / Phantom of Liberty 2012
akril fatáblán / acrylic on wood panel 150x150x3,5 cm
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Kodak-ragyogás helyett

Barakonyi Zsombor képeihez írtam ezt a szöveget, a megnyitó-
ra. Különleges művész, különleges technika, látni kell. 
 A redőnyön át betűző napnak milyen színe van? A lécek 
között bújnak át a fénynyalábok, nem is bújnak, vetődnek, át-
szúrják a levegőt. Helyet akarnak maguknak, helyet csinálnak, 
kiszorítják, kivágják maguknak a teret. Világosság mégsem lesz, 
nem töltik be színnel a szobát, csak átmetszik a derengést, a 
mesterséges sötétet, amit éppen ők oldottak át valami látható-
vá, amiben már léteznek körvonalak. Tehát itt vannak a csíkok, 
az egyik éppen a szemembe vág. Erre ébredek. A fény feléb-
reszt, látni kényszerít, meghatározni a helyet, ahol ez a szoba 
áll. Ahol helyet foglal.
 Belülről csak annyi biztos, hogy egy városban vagyok, egy 
metropolis mélyén. Utalnak erre a zörejek, a már-már belső lük-
tetéssé váló utcazaj, busz fékez, kiabálás, kutyaugatás, mennyi 
lehet az idő? Egyedüli bizonyosság a nappal. A redőnyt óva-
tosan húzom fel, remélve, hogy az utcarészlet majd sejteti a 
várost, de nem, de mégsem. Járda, kövek, szemben egy irodaház. 
Egyszerre zaklat fel és nyugtat meg mélységesen, hogy vol-
taképpen bárhol lehetek. Lebeg a szobám a térben, nincsenek 
koordináták, de egy város a városi embernek sosem lehet ide-
gen. Ösztönösen, egyfajta belső sablontérképpel kiismeri magát 
bárhol, felszáll, jelez, gyalogol, hisz a közlekedési lámpának, hiszi, 
hogy a sínek a célhoz vezetnek, és hiszi, hogy van rend abban, 
ahogy A-ból B-re gondol, és abban, hogy az A mindig az ő he-
lye. Egyáltalán: hogy van helye. Mert a dolgoknak ez a rend-
szere, még ha mindez csöppet sem természetes, nem magától 
értetődő, és annyi mindentől függ, hogy ha abba belegondolna, 
elbizonytalanodna.
 Így hát a konkrétumokba kell kapaszkodni. Kimondani ma-
gunkban hangosan, hogy ez most a Felszabtér, de 1991 van, és 
én egy csaj vagyok a téren, még gimnazista, és csak álldogálok 
ott Alföldi papucsban és zsákruhában, körülöttem a megszokott 
forgatag. És talán éppen emiatt, de ekkor jön a következő zavar, 
hogy nem, ez már egy teljesen másik év, és másik én, Ferenciek, 
rohanás fel a metróból, a csizmám tűsarkát letépi a mozgólép-
cső, és jön egy orosz nő, aki tört magyarsággal szólít meg. Előbb 
pillanatragasztóval visszarakja a sarkamat, hogy egyáltalán to-
vább tudjak menni, majd azt mondja, elárulja nekem, mit hoz a 
jövő. A jövőben is ott a város, és még ott vagyok én is, körülír-
hatóan, mégsem hiszek neki. Mert miért hinnék szavakban, amik 
ugyan elém tudnak rajzolni valami elképzelhetőt, de annyiszor 
történt már valami más – még csak nem is ellenkező, vagy nem 
is a realitásból kiinduló –, hogy nem gondolom, érdemes lenne 
bármit, ami nem a „most”, akár csak elképzelni is.
 Ami biztos, hogy Bruce Willis forgatott az Oktogonon – ez 
tény. Túl sokan beszéltek róla, túl sok kép készült, és azért 
Bruce nem egy akkora csoda, hogy direkt ki kelljen ide találni. 
Bruce-ban mindenki hisz, hiszen látták, de ha már jelenésről 
lenne szó, ki tudnék találni jobbat. A stáb nem viccelt, de a for-
gatócsoportok nem is nagyon szoktak – átalakult az Oktogon, 
cirill betűs utcatáblák, telefonfülkék kerültek, átrendezési idő 
alatt, rohammunkában lett az Oktogon helyén egy másik vá-

ros – az Időgép ugye, jó, hogy nem voltam nyugdíjas akkoriban, 
engem nem repített vissza, de el tudom képzelni a zavart és a 
félelmet. És el tudok képzelni egy sokkal erősebb félelmet is, 
ami azután jön, hogy felfogjuk: minden város egy csapda, egy 
kelepce, ha belekerültél – mert itt születtél –, nem enged el, de 
bármikor megváltozhat: egy képtelen stáb ideérkezik, átrende-
zik, kifordítják, megragadják a sarkait, mint egy paplanhuzatot, 
fordítanak rajta egyet – és hopp, te már nem is vagy sehol. Vagy 
arra riadsz, hogy éppen Rómában vagy, néz rád egy kutya, és 
az állat szemében felismered egy másikét, amelyik még gyerek-
korodban nézett rád a Kodály köröndön.
 Zsombort nyáron ismertem meg Krapanj szigetén, egy tá-
borban. Együtt utaztunk, én teljesen készen voltam, gubbasz-
tottam a hátsó ülésen, és zavarba hozott, hogy az első pillanat-
tól azt éreztem, mi ismerjük egymást. Később kiderült, hogy egy 
utcában születtünk és éltünk, egészen konkrétan két szomszé-
dos házról beszélek. Ez persze még egyáltalán nem ismeretség, 
de mégis valami különös kapocs a város egy jellegzetes részén 
nőni fel. A járda mindig az a járda, a házak alaprajza a fejben 
mindig ugyanolyan lesz. A sarki presszó. A galambok. A hely, 
ahol gyerek voltál - innen el lehet indulni, ez jó origó. Persze 
fura lenne, ha a Szinyei Merse utca minden lakója mély lelki ro-
konságot érezne Zsomborral, és azt gondolná, a képeihez köze 
van. Egyszóval nem csak ezért lehet bennem ez az érzés, de 
azért mindenesetre különös. Hasonlóan látok – mert ez az utca, 
a belső udvarok derengése megtanította ezeket a színeket. Hogy 
még a legnagyobb verőfényben sincsen Kodak-ragyogás.
 Hogy mindig valami kitakar, hogy a fény rétegzett. Hogy 
attól még létezik az élénkség, a sárga, a narancs, az ultramarin, 
ha mindez nem a nappal fehér vásznára van felfestve finom 
ecsetvonásokkal, hanem például a pinceajtó érdes fájára van 
felkenve, és lelakkozva a maga helyére, több rétegben. Hogy a 
látvány sokszor nem monokróm, de nem is színes. A színeket 
csak tudod, belülről, érzed, elmozdulnak a fekete-fehér felé – a 
képüknek megvan az eredetije –, és most már egy ideje Zsom-
bor 2007-ben kikísérletezett, és azóta csak egyre gazdagodó és 
mélyülő technikájáról beszélek. Végül a képekben persze akár az 
utcai művészet, akár az irodalom (említhetem Murakami, Llosa 
hatását) csak eszköz – a színek is csak segédanyagok, miként a 
szike, a penge, a falfestő henger is. A szorongás is, ez az urbá-
nus alapállapot, az érdes felszín, melyen minden apró vágás és 
tűnyom megmarad, örökre látszik.
 Visz a mozgólépcső, lefelé, a föld mélyére. A fény most 
megint ismerős színű, borzongok a bizonyosságtól, hogy ez az 
ismeretlen város az én szobám. Felébredek.

Karafiáth Orsolya

Instead of Kodak Brilliance

I wrote this text with reference to Zsombor Barakonyi’s works, 
for the exhibition opening. He is a special artist using a special 
technique, it is certainly something to behold. 
 What is the colour of sunrays shining through the shutters? The 
sunbeams slip through between the beams, or not even slip: they 
are thrown, they pierce the air. They want space for themselves, 
they make room, they carve out their own territory. This does not 
result in brightness, however; they do not fill the room with colour, 
rather, they intersect the dimness, the artificial darkness, dissolving 
it into something visible that can hold silhouettes. So here they are, 
the stripes – one of them is beaming into my eyes. It is to this that 
I wake. The light wakes me, it forces me to see, to define the space 
of this room – the space it occupies.     
 The only thing I can be sure of in here is that I am in a city, in 
the belly of a metropolis. I am tipped off by the sounds, the almost 
inner pulse of street noise – a bus suddenly breaks, there is yelling, 
a dog barks. I wonder what time it is. The only thing I am certain 
of is that it’s daytime. I carefully pull up the shutters, hoping that 
my view of the street will give me an indication of the city, but no, 
it doesn’t. Sidewalk, stones, an office building across from me. I am 
simultaneously disturbed and pacified deeply: I could in fact be 
anywhere. My room floats in space, there are no coordinates – but 
the city can never be alien to an urban dweller. She instinctively, 
with an inner map of sorts, finds her bearings anywhere, she boards 
a bus, she indicates her stop, she walks. She trusts the street light, 
she believes that the railroad tracks lead to a destination, and she 
believes that there is a kind of order in how she thinks from A to 
B, and in how A is always her place. That indeed she has a place. 
Because this is the order of the system, even if it is not in the least 
bit natural or obvious, and it is a factor of so many variables that, 
if she were to stop and think about it, she would lose her sense of 
certainty.          
 Thus, we are to adhere to the concrete. We must proclaim out 
loud that this is Felszab Square, but it is 1991, and I am a girl in the 
square, still in high school, and I am just standing around wearing 
clogs and a sack dress with the usual hubbub around me. And 
perhaps this is precisely why, but at this point I am once again 
confused: no, this is a different year entirely, a different me, Ferenci-
ek Square, running up from the metro, the stiletto heel of my boot is 
snapped off by the escalator, and a Russian woman addresses me 
in broken Hungarian. First she fixes my heel with superglue so that I 
can walk, then she tells me what the future will bring. The future, too, 
has the city in it, and I am quite clearly there too, but I don’t believe 
her anyway. For why should I believe in words that can describe 
something imaginable, when so many times something completely 
different happens – not even the opposite, or something realistic. So 
I don’t think it is worth even imagining anything that is not “now”. 
 What is for certain is that Bruce Willis was shooting on Okto-
gon Square – this is a fact. Too many people were talking about it, 
too many photos were taken, and Bruce is not that great a wonder 
that he would have to be imagined. Everybody believes in Bruce, 
because they saw him – but if we are talking about an apparition, 
I could definitely come up with something better. The crew wasn’t 

kidding around (film crews rarely do); Oktogon was transformed, 
street signs with Cyrillic letters and phone booths were placed, Ok-
togon was hastily, temporarily turned into a different city. The Time 
Machine, of course… I am glad I wasn’t a retired person back then, I 
was not transported, but I can imagine the confusion and the fear. 
I can also imagine a much stronger fear, the one that comes after 
we grasp that every city is a trap, a snare; once you are in it – as 
you were born there – it will not release you. But it can change at 
any time: a film crew arrives, they rearrange everything, they grab 
it by the corners like a duvet cover and flip it inside out – and ta-
dah! You are nowhere. Or you are startled to find you are in Rome, 
a dog is gawking at you, and in the animal’s eyes you recognize 
those of another: the dog that was looking at you on Kodály Kö-
rönd, when you were a child.
 I met Zsombor this past summer, at a camp on the island of 
Krapanj. We travelled together. I was completely out of it, cocooning 
in the back seat. From the first moment, I was perplexed by a 
sense that Zsombor and I had known each other. Later it was 
established that we were born and lived in the same street, in 
neighbouring houses, to be precise. This, of course, doesn’t quite 
make for an acquaintance, but still: growing up in the same part of 
a city creates a peculiar bond. The sidewalk is always that sidewalk, 
the blueprint of the houses will remain the same in your mind. The 
café on the corner, the pigeons, the place where you were a child 
– this is a good starting point, an excellent fons et origo. Naturally, 
it would be strange if every resident of Szinyei Merse Street felt 
a deep sense of kinship with Zsombor and thought that they had 
something to do with his paintings. In other words, this is not the 
only possible reason for this feeling I have, but it is nevertheless 
peculiar. I have a similar way of seeing – because this street, the 
dimness of the inner courtyards taught these colours. That there is 
no Kodak brilliance even in the brightest sunlight. That something 
is always shielded, that the light has layers. That brightness, 
yellow, orange, and ultramarine exist even if these are not painted 
with delicate brushstrokes on the white canvas of daylight, but 
smeared and lacquered in layers, in its own place, on the rough 
wooden surface of a basement door. That the spectacle is often 
not quite monochrome, but not colourful either. The colours are 
to be known, to be felt inside, and they move towards black and 
white. The image has an original. And here I am – and have been 
– speaking of Zsombor’s technique, which he began experimenting 
with in 2007, and which has since become increasingly deep and 
rich. In the end, street art or literature (I could mention the influence 
of Murakami or Llosa here) is only a tool in creating the painting – 
and the colours too are only auxiliary materials, as are the scalpel, 
the blade and the paint roller. As is anxiety, this urban state of 
consciousness: the rough surface that forever bears the traces of 
every tiny cut and pinhole.               
 The escalator carries me to the deep interior of the earth. 
The light is once again a familiar colour, I am trembling with the 
conviction that this unknown city is my room. I awake.  

Orsolya Karafiáth
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Felszabtér 1984 - Hommage á Bernáth/y Sándor / Liberation Square 1984 - Hommage á Sándor Bernáth/y 2013
akril fatáblán / acrylic on wood panel 75x150x3,5 cm 

Keleti Áramlat V.01 / East Flow V.01 2013 
akril fatáblán / acrylic on wood panel 75x150x3,5 cm 
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Felszabtér 1984 - Esti kép / Liberation Square 1984 - Night Shot 2014
akril fatáblán / acrylic on wood panel 75x150x3,5 cm

Tűz, jöjj velem / Fire Walk with Me 2014
akril fatáblán / acrylic on wood panel 50x75x3,5 cm
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Felszabtér 1991 V.02 – Arany változat / Liberation Square 1991 V.02 – Golden Version 2014 
akril fatáblán / acrylic on wood panel 100x150x3,5 cm 

Felszabtér 1991 / Liberation Square 1991 2013
akril fatáblán / acrylic on wood panel 100x150x3,5 cm 



78 79

Keleti Áramlat V.03 / East Flow V.03 2014 
akril fatáblán / acrylic on wood panel 75x150x3,5 cm 

Take Five 2014 
akril fatáblán / acrylic on wood panel 58x88x5 cm 
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Keleti Áramlat V.02 / East Flow V.02 2014 
akril fatáblán / acrylic on wood panel 75x150x3,5 cm 
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