
„Időhatár” –
Horváth Erzsébet kiállítása

Az idő és a határ csak az ember számára értelmezhető; megvalósuló dolgok. A kettő egy magasabb szfé-
rából tekintve kibékíthetetlen ellentétben állnak egymással. Ugyanúgy nincsen jelenünk, mint múltunk 
és jövőnk sem.
Csak illúzió lehet az, ahogyan az időt megkíséreljük megragadni, becserkészni. A művész is ezzel a 
problémával küzd minduntalan. Egyetlen dolgot tehet; hogy materializálja a lehetetlent. Az itt látható 
művek szorosabban, vagy tágabban, de tudatosan irányulnak az idővel való játékra.

Horváth Erzsébet művészeti tanulmányait Pécsett 
kezdte, ahol jelenleg is él. Először kerámia szakon 
végzett a művészeti gimnáziumban, majd Bencsik 
István Kossuth-díjas szobrászművész tanítványaként 
diplomázott az egyetemen. Aztán a Müncheni Kép-
zőművészeti Akadémián tanult szabad szobrászatot 
és szerzett újabb diplomát művészetterápia szakon. A 
négy éves németországi tartózkodás után ismét Pécs 
következett, ahol Tolvaly Ernő irányításával fejlesz-
tette a legmagasabb szintre tudását a képzőművészeti 
doktori iskolában. A mester halála után Nyilas Márta 
mentorálásával fejezte be doktori tanulmányait. 
Erzsébet sok csoportos kiállításon mutatkozott be 

itthon és külföldön egyaránt. Ilyenek voltak például a „Friss”, a „Night-Light” és a „Fiatal Kinetikus és 
Fényművészek” kiállításai. 
Egyéni bemutatkozásai Németországban és Budapesten voltak. Ez a harmadik önálló kiállítása a Mono 
Galériában.

Ezen a kiállításon négy különálló műegyüttes, installáció látható. 
Az „Apiary” című fotósorozat együtt jelenik meg loopolt videópárjával. 
Közhelyszerű kijelentés, hogy tér és idő elválaszthatat-
lan egymástól. Az időugrás térbeli változást is jelent és 
fordítva is igaz az állítás. 
Ebben a „méhes” sorozatban a különböző idősíkok 
egymásra rétegződnek. A helyszín, ahol a képek 
készültek szakrális, misztikus tér. A fotósorozat 
lényegében egy ott megvalósított installációnak a 
dokumentációja, de egyben önálló műnek is számít. 
Ebben az esetben talán nem mellékes tudni azt, hogy 
a helyszín Máltán található, ahol egymást érik az ókori 
és azt megelőző, jó kondícióban megmaradt épületek, 
emlékek. Ennek az építménynek a kora körülbelül 3 
ezer év. Először valószínűleg temetkezési hely volt, de 
aztán a Római kortól, hosszú évszázadokon keresztül méhkaptárokként funkcionáltak a mívesen kifara-
gott ablakok. Mögöttük, velük összekötött térben folyosók találhatók. Az Apiary mögött egy ezeréves fa 
áll. Ennek a helynek a szelleme is, minden, újabb rétegként rakódik az előzőkre.
Nem érdektelen megemlíteni azt sem, hogy a különböző layerek transzparenciája alapvető felvetésnek 
számít Horváth Erzsébet művészetében. A videó az aktuális tér-időben saját, eredeti hangjával együtt 
jelenik meg, fogadható be.
Az „Időhatár” című két fotográfia és a „Milbertshofen” című festmény összetartoznak, bár készítésük 
között évek teltek el. A fotók Münchenben készültek. Sajátos módon, de szintén hordozzák az ösz-
szetettebb tér-idő rétegeket. A letépett, esetleges papírfecnik és a huzalokból, kerítésből álló rendszer, 



raszter, feszültséget hordoznak. A geometrikus háló 
és a feloldott, foltszerű, színes vizuális elemek egy 
másik médiumban, a festményben kelnek új életre. 
A két fotográfia az elmúlt több mint egy évtizedben 
önmaga erodálódott a tárolás következtében. Rend és 
véletlen, precizitás és rendetlenség együtt építették a 
műegyüttest. A festmény „újra-esztétizálja” a megtalált 
és bekeretezett látványt. A kép elkészítése az akkori, 
már eltűnt idő-illúzió megragadására, megmentésére, 
újraélesztésére irányuló gesztus. 
Az idő non-lineáris, mint ahogyan a tér is az. Emléke-
zetünk repít át a dimenziókon.
A „Mistra” című light-boxok képei víz alatt készültek. 
Ezek egységet alkotnak az „Érintő” című installáci-
óval. A víz, vagy a lágy szellő különféle közegként 
befolyásolja a fóliaszalagok működését, megjelenését. 
A „nem-oda-illő-objektumok” sajátos feszültséget 
hordoznak. Az „olyan-mintha-kinézet” gyermekkori 
emlékeket elevenít fel az alkotóban; víz alatti tengeri 
lényekhez kötődik (nyaralás Jugoszláviában/Horvátor-
szágban). 
Az emlékek újabb emlékeket generálnak. 
A negyedik egység, a „Vetületek” című installáció 
összekötő kapocs az itt látható művek között. Geomet-
ria, hálós szerkezet, szigorúság, egyszerűség és köny-

nyed kimozdítás a hívószavai a munkának. A transzparencia újabb rétegeket és konstellációkat enged 
felfedni vagy megláttatni a néző számára. Ez a mű ebben a térben nyerte el formáját az elmúlt néhány 
napban. 

Erzsébet minden esetben térben gondolkodik. Mindegy, hogy milyen médiumot használ, fotográfiát, 
videót, vagy belógatott, festett síkfóliát; – térben éli meg a dolgokat, helyzeteket; magát az időt.  

Az alkotó egy 2012-ben datált ars poetica-jával zárom 
megnyitó-szövegemet:
„A fény a szellemi, a transzcendens, míg az árnyék a 
testi, az anyagi dolgokhoz köthető. A mozgás, a vál-
tozás, az idő (út) bizonyos szempontból összekötő 
kapocsnak definiálható. Alkotásaim alapvető felvetései 
ezekhez a témákhoz kapcsolódnak. 
A transzparencia egyrészről vizuálisan, az anyaghasz-
nálatból eredően, másrészről tartalmi szempontból kap 
jelentőséget műveimben. Ezeknek a sajátos anyagok-
nak az alkalmazása és a pszichológia szerinti „emberi 
áteresztőképesség” minősége párhuzamokat indukál. 
Anyag és tartalom, megjelenés és lélek, árnyék és fény, 
kölcsönös áthatások – összetartozó fogalmak, melyek 
mentén további kérdéseket tehetünk fel.”
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