
a művészetfilozófiája magára a műalkotás anyagára épül: ha 
művész engedi főszereplővé válni az anyagot, a különféle anyagi 
minőségek együtt olyan metafizikai lényeget alkotnak, amely az 
anyagon túlira utal - legyen az a természet metafizikus rendje, 
a tiszta realitás vagy a teremtő erő. 
Közülük az alkotási folyamat során sokan nagy szerepet tulaj-
donítottak egyfajta belső erőnek, intuíciónak, amelynek hatá-
sára, akár „véletlenszerűen” az anyag ilyen vagy olyan formát 
ölt. „Kezem teljes egészében egy távolabbi világ eszköze. 
Amikor dolgozom, nem az agyam működik; valami egészen más” 
- írta Klee. Az absztrakt expresszionizmus megalapozó felfogás-
sal szemben a nagy elődök sorából ki kell emelni - elsősorban 
a teória és kevésbé a praxis szintjén - Pierre Soulages nevét is, 
aki épp ellenkező szempontok szerint gondolkodott. Soulages 
a festészet materiális alapjaiból indult ki, hogy a bennük rejlő, 
önmagukon túlmutató elemeket kutassa. Véleménye szerint 
úgy lehet leginkább behatolni egy mű világába és legközelebb 
kerülni az igazsághoz, ha a készítés technikáját vizsgáljuk. Az 
ugyanis magában foglal valamiféle metafizikus indítóokot: vala-
mennyi technika túlmutat saját magán. Somody Pétert már korai 
munkáiban is önmagában a felület és a matéria érdekelte, a 
különféle anyagok egymáshoz való viszonya és az általuk létre 
hozott esztétikai minőség. Elmondása szerint indulásakor Peter 
Weibelt puritán, szélsőségesen ipari felületekkel dolgozó munkái 
nagy hatást gyakoroltak rá. Korai munkáiban egyként kérdéssé 
teszi a natúr falap és műgyanta folthatás vizuális megjelené-
sét, a gyanta alatt már más anyagi és esztétikai minőségben 
kirajzolódó fa erezetét is, mint ahogy 2005 körüli kísérleteiben 
épp ellenkezőleg, az eredeti felületet láthatatlanná tevő képsík 
ontológiai mimikrijének létrehozására törekszik. 
2013-as munkáinak főszereplője ismét a festmény ontológia 
meghatározója, a vászon és a vászonra felvitte festék kölcsön-
hatásaiból indul ki. Egy internetes portálon megjelent korábbi 
interjúban így nyilatkozott: „Egy festmény önállóan létező lény, 
beágyazódva a művészet történetének folyamába és tradíció-
jába. Nem kell, hogy a valós, a látható világban keresse referen-
ciáit. A spagetti az spagetti, a könyv és a gondolat is az ami. A 
festmény legyen festék, és anyag hordozta gondolat, bonyolítsa 
saját életét és létezését. Az alkotó pedig vállalja bátran mindazt, 
amit tesz, így onnantól kezdve az is a valóság része lesz.” Szavai 
összecsengenek a Support/Surface mozgalom 1969-es Le Havre-i 
kiállításán született kiáltvány gondolataival: „A festészet tárgya 

SOMODY PÉTER
Szem szerint

 Somody Péter azon művészek közé tartozik, akik kevés 
eszközzel komplex esztétikai tartalom kifejezésére töreked-
nek. Munkáin a kevés, de pontosan megválasztott színekkel és 
különféle alapfelületekkel (vászon, fa, plasztik) nem egy sajátos 
mondanivaló kifejezésére törekszik, hanem arra, hogy az anyag 
adottságaiból hozza létre, tárja fel vagy hívja életre az anyag-
ban benne rejlő bármifajta szubsztanciát. Az absztrakt festé-
szet nagyjai közül, kezdve Kandinszkijjal, Klee-vel, Mondriannal 
napjainkig, számos kiemelkedő művészt említhetnénk, akiknek 
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képeivel (is) kétségtelenül anno a Surface-isták által megkezdett 
utat járja. Lazúros, csurgatott képeinél elődjeként tekinthetjük 
Marc Devade munkáit, mint ahogy az új képek rácsszerkezetei 
Daniel Dezeuze, ellipszisei, bolygói pedig Noel Dolla műveinek 
egyes formajegyeit idézi.
Ám Somody egy különös párbeszédet folytat a vászonnal és 
festékkel. Korábban, 2009-ben született egy sorozata, amely a 
vászon anyagszerkezetének, „szövetének” kiemelésére épült.
A képen a festék lazúros kékje jelenik meg, ám a vászon jelenét 
(avagy, ahogy rögvest látjuk az allegória helytálló voltát: az idő 
szövetének itt és mostját) megbarnult pigmentek törik meg 
és hangsúlyozzák a felületi szerkezet egy-egy pontját. Azzal 
a technikával, ahogy a művész kiemeli a homogén felületből 
ezeket, nem kisebb dolgot művel, mint elvégzi az idő munkáját. 
Gondoljunk csak egy megöregedett század eleji fényképre vagy 
egy régi tükör vakfoltjaira. Vagyis a művész pusztán felületi 
eljárásokkal megidézi azt, amit az idő a maga kontinuitásában 
tesz. A műalkotás itt és mostja egyszeriben az ott és akkorra 
utal. Ezért épp oly szomorú, melankolikus képek ezek, mint az 
individuális mitológiák képviselői (pl. Christian Boltanski vagy 
itthon Gellér B. István) által életre keltett múlt emlékei, avagy 
lelet-létei. De Somodynál nincs elbeszélt történet, kizárólag a 
szélsőséges és elvont kategóriák, mint az anyag és az idő köl-
csönhatásának lenyomatát láttatja, a többit már a tárgyak és 
műtárgyak szemlélésének percepciójára adott befogadói válasz.
2013-as képein épp ellenkező tendenciát követ. Továbbra is a 
képek ontológiai meghatározói, a vászon és a festék egymás-
hoz való viszonya jelenti a kiindulópontot. Ám a surface-isták 
korábban említett útjához képest mást irányt jelent, hogy a 
művész ezeken a képeken az elkülönülő rétegek alkalmazásá-
val beemeli képeinek felületére a térdimenziókat, amelyekben 
a geometrikus formák éppen látszanak, vagy nem látszanak 
vagy mozgásukat érzékeltetve épp egy adott időpillanatban 
rögzítette őket a vászon. Mindezt úgy éri el, hogy a vászon 
megfestett alapsíkjára egy újabb felületet helyez, ami láttatni 
engedi magát az alapsíkot. Ez lehet nyomtatott rácsszerkezet 
vagy megfestett, de az alapsíkot helyenként, különböző eszkö-
zökkel (pl. geometrikus formák kihagyása) láttatni engedő sík 
homogén felület, amelyek viszonylatában, a két felület közé vagy 
elé helyez részben vagy egészben látszó a geometrikus formákat. 
A térdimenziók érzékeltetésével tehát belép a képek terébe az 
idő és a mozgás, látszó és nem látszó formákkal, jelenlegi és 

maga a festészet, és a kiállított képeknek nincs köze semmihez 
csak önmagukhoz. Nem tesznek fel kérdést egy máshol lévőre 
/például a művész személyiségére, az életrajzára, a művészet-
történetre/. Nem adnak támpontot, mivel a felület az ott alkal-
mazott formai és színbeli megszakítások által, megtiltja a néző 
mentális kivetítését vagy az álomszerű kalandozásait/reflexióit." 
A festmény végül is magában van és az ő saját területe az, ahol őt 
problémaként kell kezelni. Ez nem jelenti sem a forrásokhoz való 
visszatérést, sem pedig egy eredeti tisztaság keresését, hanem 
egyszerűen azoknak a festészeti elemeknek a lemeztelenítését, 
amelyek meghatározzák a festészeti cselekményt. Somody új 

elkövetkező időpillanatokkal és futurisztikus bolygó-látomások-
kal. Ezeknek megfelelően az új képek három fő csoportra és egy 
alkalomszerűen megjelenő negyedikre oszthatók: Egyenetlen 
háttér felület, az előtér felületén megfestetlen szabályos, geo-
metrikus alakzatok teszik lehetővé, hogy megismerjük a háttér 
anyagát illetve a háttér és előtér síkjai közötti harmadik síkban 
megjelenő formákat. Ám ezekből csak töredékek, apró részletek 
kukucskálnak ki, a többit kiegészíti a szemünk. 
És épp ezek a hiányok azok, amik tekintetünket fókuszálják, ezek 
koncentrálják igazán a figyelmünket, ezek azok, amik felráznak 
minket a vizuális sémákkal körülvett világba vetettségünkből 

(Heidegger). Másfajta technikával érik el ugyanazt a hatást azok 
a képek, amelyeken a háttér és eltérő közé egyfajta filterként, 
különféle rácsformák lenyomatait látjuk. Ezek a befestékezett 
rácsok, véletlenszerűen, az anyagok kölcsönhatásainak függ-
vényében egyenetlen formákat hagynak a felületen, elszakadt 
kerítés rácsok mintájára, ennek megfelelően épp kitakarnak vagy 
láttatni engedik háttér egyes szegmenseit és/vagy a háttéren 
megjelenő formákat. 
Az előtérben megjelenő geometrikus elemek (sok esetben lab-
dák, ellipszisek) ezáltal - akár egy háromdimenziós képnél - a 
térben önállóéltre kelnek, térbeli elhelyezkedésük mozgásra utal, Bamba, 1995
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mozgásuk pedig a kép terébe emeli az időt, mint a forma mozgá-
sát meghatározó tényezőt. Így az előtérbeli forma akárcsak egy 
pillanatfelvétel, kimerevített fotó, amelynek leghangsúlyosabb 
része a képbe merevített mostja, (lásd. Deleuz-nél a mozgáskép), 
amelynek folytatását, következő fázisát, jövőjét bár nem látjuk, 
de érzékeljük és a látható jelen helyett szemünk /és elvárási 
horizontunk/ a jövőre fókuszál. 
A harmadik csoportot egyfajta játékos, futurisztikus jövőkép 
jellemzi. A térben lebegő, áttetsző bolygók ezek, afféle itt is 
vagyok, nem is vagyok kettőségükben. A képeken a jövő láto-
mását, a fikciót, az emberi elme számára alig befogadható és 
megérthető világmindenség távoli létének ábrázolását technikai 

eszközökkel éri el a művész. Itt a háttér a vászon alap fehére vagy 
egy világos alapszín, amelyre kontrasztosan sötétebb színekkel 
apróbb, sűrűbb, de a felületen szabálytalan lenyomatot hagyó 
rácsszerkezetet nyomtat Somody. Erre a felületre kerülnek a 
hátteret is áttetszően magába foglaló, lazúros, áttetsző ellip-
szisek, és más kisebb geometrikus elemek.  Ez az áttetszőség 
egyszerre kelti a lebegés és a megfoghatatlanság, a fikció érzését, 
a dimenziók átjárhatóságát. 
A negyedik csoportot egy-egy recycling kísérlet alkotja - mint 
például a dunaszerdahelyi kiállításona galéria falára felhelyezett 
és festett Rácskép illetve a festékes tégelyek alján beszáradt 
festékkorongokból kombinált maradvány-kollázs. A különféle 
anyagok újrahasznosításával ugyancsak nagy elődök (Duchamp, 
Schwitters, az Új Realisták - Hains, Villeglé,etc.) útján jár Somody, 
ugyanakkor az újrahasznosított anyagokat továbbra is a festészet 
alap-matériái szerint gondosan megválasztja és komponálja.
Somody Péter nem akar magasztos képeket festeni. A modern 
és posztmodern után az irónia és a játékosság tűnik számára 
olyan útnak, amely még képes a mindennapi életünket átszövő 
és meghatározó képözönben, a vizualitás harsogó zajában a 
műalkotás iránt még figyelmet kelteni. Ugyanakkor egyfajta 
leegyszerűsített cage-i értelemben csendképek vagy hiányké-
pek ezek, amelyeken a legfontosabb szereplő talán épp az, ami 
nincs, vagy csak részben látszik a vásznon, de a néző elvárási 
horizontján épp úgy megjelenik, mint a retinán a fény, még ha 
be is hunytuk a szemünket. 
Somody Péter új képeinek éppen az a titka, hogy a festményt 
meghatározó anyagi összetevőket, ahogy az informel egyes 
irányzatai, elsősorban helyzetbe hozza, majd egyedi sajátos-
ságait és kölcsönhatásaik által létrejött látványt egészíti ki a 
részben vagy egészben megjelenő különféle geometrikus ele-
mekkel. Ezek elhelyezkedése, ábrázolásmódja és a felhasznált 
technika (pasztell vagy markáns alap és kevertszínek, lazúros, 
áttetsző vagy épp tömör felületek), az üres terek együtt képezik 
azokat az elemek, amelyek a műalkotást a tér-idő síkjába emelik. 
Az általuk létrejött viszonyrendszerek feltárását pedig a nézőre 
bízza, akiket ugyancsak eleve helyzetbe hoz azzal a feszültséggel, 
amelyet a látszó és nem látszó felületek keltenek.
Ebben az alkotási folyamatban maga a művész „csak” katalizátor. 
Viszonyrendszerekben hozza össze a műalkotás és befogadás 
szereplőit. Meginvitálja a nézőt, hogy vegyen részt abban a 
játékban, amit festmény felületén létrejött és elhelyezett vizuális 

elemek folytatnak egymással.  Vagy csupán a képet szemlélve 
találjanak rá egyfajta meditatív csendre, amit a szellemiség jelen-
léte az anyagban magának követel. Ahogy Soulages esetében 
a fekete képeken felderengő fény, épp úgy Somody új képeit 
is áthatja valamiféle bizakodás vagy optimizmus. Képei kaput 
nyitnak a jelen utáni pillanatokra. Tényszerűen, hiszen lyukak 
szakadnak a szigorú rácsok hálóján, engedve a kíváncsi tekin-
teteknek. De átvitt értelemben is: a labda még a levegőben 
van, de hamarosan pattog vagy gurul tovább. A kép magában 
hordozza az elkövetkezendő időpillanatok ritmusát. Ezért - és 
nem utolsó sorban a játékos formák és színek miatt - egyfajta 
folytonosságot, derűt, jövőbe vetett hitet sugároznak. A banális 
tárgyakon keresztül tárul fel a maga egyszerűségében az élet.
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