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A kiállítás központi vonalát Tibor Zsolt elmúlt közel egy évének nagyméretű, ha-

gyományos anyaghasználatból kiinduló, de vegyes technikával készült, táblaképeket 

idéző papír és vászon rajzai adják. Tibor legújabb munkáinak tematikája megmarad 

a rá jellemző rétegzett asszociatív építkezésnél. Figyelmének középpontjába az 

időt, mint a jelen konkrétumát helyezi, majd viszonyítási kísérletet tesz, amely-

ben a jelen időt vizsgálja a múlt és a fiktív jövő kontextusában. A finom értelmi 

foszlányok részleteiben olykor utalnak a művész korábbi rendszert/rendszereket 

analizáló alkotásaira, amelyek most kiegészülnek további kérdésekkel, állítások-

kal. Mit jelent ma a látás, a játékosság –nem csak a művészetben- mit jelent a 

hatalom a hierarchia? A képek egészét vizsgálva egy markáns változásnak lehetünk 

tanúi: míg korábbi munkáinál a néző tekintete a képet részleteiben tárta fel, és 

a művész jellemzően nem centralizálta a kompozíciót, így most a kiállításon sze-

replő nagyméretű rajzokon formailag megjelenik a központosított képalkotás igé-

nye, amely társul egy megújult intenzív színhasználattal.  

Tibor Zsolt egy új esztétikai nyelvet alkot. Ismeri a tér fogalmát, de nem az 

ismert kánon szerint alkalmazza azt. Használ akrilt, ceruzát és grafitot, de nem 

a megszokott módon. Gyakran látunk stencil és sablon nyomokat műveiben, de nem 

azt ábrázolják, amire készültek. Nagyméretű rajzai, installációi túlmutatnak a 

rajz hagyományos értelmezésén, a legrégebbi ismert művészeti interpretációs médi-

umot egy aktív kortárs képzőművészeti diskurzusba helyezi, és releváns kérdéseket 

vet fel a rajz és a képzőművészet jelenlegi helyzetére vonatkozóan. Munkájába 

beemel projektort, ready-madeket, de maga által készített kisebb-nagyobb 

objekteket is. Tibor Zsolt építkezik, lázad és meditál, majd mindezt megosztja 

velünk. Lázad a rutin, a megszokás, a tökéletességre vágyó konformista kispolgár 

ellen, aki a társadalmi mechanizmusba tagozódva követi és végrehajtja annak uta-

sításait. Lírai rajzai, egy létező világ, nem létező ideáira építő, metafizikus 

építészet „tervrajzai”. 
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The central focus of Zsolt TIBOR’s exhibition lies on his 

latest large-scale, panel-like paper and canvas drawings. 

The thematic of his recent works is still characterized 

by his multilayered, associative visual construction. He 

places time as present’s concrete into central focus and 

as an attempt of reference, examines present time in con-

text of past and fictitious future. The small fragments 

refer to the artist’s former works of analysing systems, 

supplemented by further questions and statements.  What 

does vision, playfulness, power, hierarchy mean nowadays? 

Analysing the entirety of the paintings, there is an ex-

plicit alteration: whilst his earlier works had been un-

folded in details by the viewer and the artist did not 

centralize his compositions, his large-scale drawings of 

this exhibition reveal centred and intense-coloured com-

positions. Zsolt TIBOR creates a new aesthetic language. 

His large-scale drawings and installations point beyond 

the traditional interpretation of drawings: this medium 

is placed in an active contemporary art discourse, posing 

relevant questions of the current position of drawing and 

art. His lyrical drawings are surveys of an existing 

world’s fictitious metaphysical architecture.  
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kövesd a veszteseket és a győzteseket /  

follow the losers and the winners, 2009/2013 

GRAFIT, AKRIL, GOUACHE, SZÍNES CERUZA, KRÉTA, RAGASZTÓSZALAG, PAPÍR / 

 graphite, acrylic, gouache, coloured pencil, chalk and adhesive tape on paper,  

156 x 133 CM 



csak vidáman / no pressure, 2013/2014 

 GOUACHE, AKRIL, SZÍNES CERUZA, OLAJPASZTELL, PAPÍR /  

gouache, acrylic, coloured pencil and oil pastel on paper,  

179 x 149 CM 



-aminek-kitünően passzol a szemközti falon elhelyezett rajzhoz /  

let– it perfectly compliment the drawing on the opposite wall, 2014 

VIDEÓ INSTALLÁCIÓ / video installation, loop 13 sec.  



az intrika játszótere / conspiracy playfield, 2003/2013 

GRAFIT, OLAJPASZTELL, PAPÍR / graphite, oil pastel on paper, 195 x 322 CM  



az intrika játszótere  - részletek / conspiracy playfield—details 



merülj mélyre II / dip deep II, 2013  

AKRIL, SZÍNES CERUZA, OLAJPASZTELL, PAPÍR /  

acrylic, coloured pencil, oil pastel on paper,  

150 x 105 CM 



jöjjön-aminek-jönnie-kell-gép /  

let-the-chips-fall-where-they-may-machine, 2014  

GOUACHE, AKRIL, SZÍNES CERUZA,  

OLAJPASZTELL, PAPÍR / gouache, acrylic, coloured 

pencil, oil pastel on paper, 

150 x 156 CM 



zöld gépsár / green sludge, 2014                

KRÉTA, PAPÍR / chalk on paper, 6,5 x 122 cm 



kimutatás / statement, 2013               

 MŰANYAG, PAPÍR / plastic, paper, 20 x 30 cm 
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