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Elöljáróban talán annyit elárulhatok, miért engem kért fel Péter erre a feladatra, hogy ezen a 
megnyitón beszéljek a műveiről, és a miért miért nem volt számomra váratlan és meglepő. 

Néhány évvel ezelőtt volt egy kósza elhatározásunk, hogy ketten létrehozunk egy közös 
kiállítást. Apropóját az a néhány közös metszéspont adta, mely életre hívott egy szituációt, 
melynek nyomán heti rendszerességgel találkoztunk és egymás művészetéről beszélgettünk, 
sőt már-már vitáztunk. Lehetséges, hogy rendkívül szórakoztató lenne felidézni ezeket a 
beszélgetéseket. Egyszóval megkímélem a hallgatóságot az alkalom komolyságához nem illő 
szalonképtelen részletektől. Amiért megemlítem ezt a közjátékot, talán azért fontos, hogy 
közöttünk a művészettel kapcsolatos vita komoly jelentőséggel bír. Egyszóval emlékezetes 
találkozások voltak. Vitánkban azokat az alapvetéseket jártuk körül és próbáltuk 
megfogalmazni, melyekből az elmúlt években Péter munkái kifejlődtek s melyeket jelen 
helyzetben itt és most ezen a kiállításon láthatunk. 

Szalay Péter munkái – valamint létrehozásuknak a folyamata, a különböző dolgok 
szerveződése, ízesülése – számomra olyan műtárgyak csoportja, melyeket én heurisztikus 
műveknek szoktam nevezni. Pofonegyszerű megoldásokkal összetett, adott estben egész 
bonyolult jelentésstruktúrákat hív életre. Ezen a ponton egy pillanatra megállnék, mert 
eszembe jutnak Szalay korai darabjai, kezdeti, objektalapú, talált tárgyakból létrehozott 
munkái. Ezek számomra heurisztikus tárgyak: ahogy két teljesen össze nem illő valami mégis 
egy tárgyban összekapcsolódik és eredeti jelentésüket hátrahagyva egy új, tőlük idegen 
jelentést hoz létre. Tapasztalatból tudom, hogy ilyen jellegű műveket elég nehéz létrehozni, 
megtalálni. Szalay ezt folyamatos gyakorlattal tudja tenni és rengeteg ilyen, tulajdonképpen a 
dadaista alkotási módszerrel rokonítható tárgyat készít. Tárgymontázsainak, szerkezeteinek a 
jelentését, belső tartalmi, fogalmi kohézióját tudatosan járja körül, szinte mérnöki 
alapossággal építi fel. Vagy amikor történelmileg terhelt szimbólumokkal dolgozik, azok 
jelentését ugyanezen alapossággal oltja ki. Alapjában véve tárgyakban, gadzsettekben 
túlzsúfolt környezetünk kritikájaként is értelmezhető az ilyen gesztus. Másodsorban pedig a 
nyersanyag sokfélesége és gazdagsága már-már a természeti motívumok végtelenségével és 
kimeríthetetlenségével is rokonítható. A legtöbb objekt, szobor két egymáshoz nem illő 
valamiből áll össze. A két elem eredeti jelentése – csakúgy, mint a funkciója – feloldódik és 
ezáltal új jelentéssé válik és több esetben újabb funkciót is kap. (Diogenész lámpása) E dadával 
és a szürrealizmussal rokon alkotásoknak rendkívül fontos része a humor, mely sokkal 
közelebb hozza a befogadó, értelmező horizontjához a tárgyat és ezáltal megkönnyíti a 
nézőnek a látottak értelmezését. Tárgyakkal elborított világunk fricskája, de mélyebb 
értelmezésre is lehetőségünk adódik e művek szemlélése által. Mindenképpen vidám és 
mosolyra késztető műtárgyak, és a humorról tudjuk, hogy életmentő. 

Talán ekképpen jellemezhetném Szalay Péter korai munkáit, ami a kiállításon mintegy 
bevezetőül szolgál. A kiállításon négy szakaszt, felvetést tudtam megkülönböztetni. Az első 
szakasz a már említett, általam heurisztikusnak nevezett munkák. A második csoportba 
tartozónak érzem a Rorschach-tesztekkel párosított, tükrözött nippekből álló műveket. Itt már 



meghatározóan jelenik meg a tükrözés mint automatikus generált formaképzés, aztán 
meghatározóvá válik és végigvonul a kiállítás további szakaszaiban. Erről az alkotói attitűdről 
később még szót ejtek. A talált tárgyi nyersanyagot itt a giccs végtelen univerzumába tartozó 
porcelánnippek jelentik. A tükrözés felerősíti a felismerést, a belelátást az agy perceptiv 
általánosítása miatt, ami a képi látás egyik alapfeltétele. Agyunk képes a sémák mentén 
kiegészíteni a töredékes látványt. Az agyi mechanizmus persze működik szimmetria nélkül is, 
amit a művészetben Leonardótól kezdve sokan használtak. A tükrözés ezt a folyamatot 
felerősíti, hiszen az evolúció is előszeretettel alkalmazza a szimmetriát, például az arc vagy a 
végtagok kifejlesztésének folyamán. Ily módon próbálja Péter manipulálni nippjeit, 
elvonatkoztatni őket eredeti formájuktól, jelentésüktől. Ezeknek a nippeknek a tükörképét 
saját kezűleg formálta, másolta le a művész. Másolta és nem kitalálta, ami az ő szempontjából 
korántsem mellékes. Persze a másolás technikájából fakadóan nem tökéletes másolata, nem 
hajszálpontos mása az eredetinek, miképpen egy arc két oldala sem tökéletesen egyforma. 
Formai kísérletek ezek, amelyhez a nippek világa több szempontból alkalmas, ugyanis nem 
képviselnek semmilyen művészeti jelentést se mélyebb, se átvitt értelemben sem. Ráadásul 
Péter elmondása szerint véletlenül kéznél voltak. 

Szalay Péter az a fajta szobrász, aki maga nem akar hagyományos értelemben formálni, 
formákat létrehozni. A formák kialakulását különböző kerülőutakon hozza létre. Ezért növeszt 
vegyi anyagokból kristályokat készen talált porcelánszobrokra, kisplasztikákra. Továbbá ezért 
központi jelentőségű, hogy talált tárgyak és szobrok képezik műveinek bázisát. E kristályokkal 
kombinált szobrokat sorolnám a kiállításon belül harmadik csoportba. A kristályos művek az 
absztrakcióra való törekvés sajátos megnyilvánulásai. Egy ránövesztett kristályszerkezet által 
absztrahálja azt a formát, amire ránövesztette. Szobrok, melyek a kristályosodás geometrikus 
szabályai szerint absztrahálódnak. Ebben a szobrászati kérdésben van egy közös 
metszéspontjuk a kristályok szerkezetének és a háromdimenziós digitális leképezésnek. 
Következésképpen, hogy a kristályok maguk is poligonok. Az absztrakció igényével ezen logika 
mentén halad Szalay Péter, amikor az egyik ilyen banális porcelánszobrát beszkenneli és 3D 
modellező szoftver segítségével redukálja a poligonok számát és ezáltal egyszerűsíti, ha úgy 
tetszik, absztrahálja a kiindulási alapot, ez esetben a szobrot, melyet a folyamat végén 3D 
printelési eljárással meg is jelenít. Ismét egy olyan helyzet áll elő, ahol a formai modulálást 
megint csak nem maga a művész hozza létre, hanem rábízza valamilyen folyamatra (akár 
kémiai, akár számítástechnikai), azaz generálja azt. 

És itt eljutottunk a kiállításon bemutatott művek negyedik csoportjához, ahol az idő és a 
mozgás, ez esetben az óramutatók mozgásának térbeli újradimenzionálása által generálódik 
absztrakt kép és plasztika. Megjegyzem, engem valamiféle mélytengeri élővilágra is 
emlékeztetnek ezek az alkotások. Mert Szalay Péter az a faja művész, aki nem akar saját maga 
formálni, formákat létrehozni, hanem inkább folyamatokat szeretne felügyelni, meglévő 
dolgokat átdimenzionálni.  Tulajdonképpen generálni szeret, és ezen folyamatoktól  egy lépést 
hátralépve mintegy kívülről figyelni azt. Ebben az értelemben kifejezetten generatív jellegű 
művészet az, amit az utóbbi időben csinál. Számomra van ebben az egészben egyfajta 
mélységes elvágyódás. Az alkotófolyamatot rábízni valamire, valamilyen folyamatra, amiben 
én már közvetlenül nem is vagyok benne, ily módon már nem is rólam szól csupán. Ezek a 
folyamatok lehetnek kémiaiak, számítástechnikaiak, mechanikusak és még sorolhatnám. 



Vonzó számomra ez a kivonulás. Túllépni azokon a kérdéseken, melyekre adott helyzetben 
hiába keresem a választ, és ha meg is találom őket, lehet, már rég nem is aktuálisak. Ha el 
lehetne nevezni ezt a fajta hozzáállást vagy attitűdöt, akkor én ezt rémisztő műszóval eváziós 
Pygmalion-magatartásnak hívnám. Saját magamra vonatkoztattam ezt a terminust, de 
mostantól Szalay Péterre is. 


