
Kis Endre  

 
A 2006-ban a Pécsi Tudományegyetem festő 

szakán végzett művész a Kisház alkotói 

csoport tagja. 

Festményein a valóság új típusú, mediális 

megismerése során a realista- és az absztrakt 

képalkotói eljárásmódok közötti kapcsolat 

kialakításának lehetőségét vizsgálja. 

Képeinek megjelenési formája a kollázs, de 

ezek a kollázsok dekollázsokból „ragadnak” 

össze: a globális dekonstrukció elemeiből; a 

széttépett, lecibált, megrongált világplakát 

darabokból, mindenből, amit kiradíroztak, 

megvertek, megsemmisítettek vagy 

megszégyenítettek. A művész egy rá jellemző - 

fotó utáni, számítógép inspirálta photoshop-

festészeti - kompozíciós elvet alakított ki, mely 

a valóság töredezettségében rendet kereső 

ember egzisztenciális küzdelmét tükrözi. 

Festészete sajátos (ön)terápiás gyakorlat: a 

traumákkal terhelt múlt, a szubjektív 

emlékezet álomszerű újraolvasata.  

Munkáinak egyik visszatérő motívuma a 

délszláv háború; ebből a kataklizmából a 

családi kötelékeket, vagy éppen az ex-

jugoszláv közösség gyerekként megélt 

felbomlásának poszt-traumatikus tüneteit 

tárja fel. Modern képátviteli eszközök 

segítségével készíti pszichológiai indíttatású 

festményeit. Komoly, megfontolt, filozofikus. 

Lakonikus nyugalommal tömören fogalmaz.  

Művei megtekinthetők a 

facebook.com/kis.endre oldalon. 

Soltis Miklós 

 
Soltis a harmadik Takt-generáció harcos 

képviselője, aki a megélt balkáni háború 

nemtörődöm-állapotait közelről 

szemrevételezi, és aligha lehetséges 

megoldási módokra rímelő motívumkinccsel 

szarkasztikusan játszadozik. Ezzel erős 

társadalomkritikai ráhangoltságot is teremt. 

A háttérben meghúzódik ugyan az alkotói 

spontaneitásában megülő kényszer, de 

egyúttal a megmaradás kreatív-józan ösztöne 

is. És ez mind egyéni, mind közösségi 

átélésként a balkáni állapotokkal kezdeni mit 

sem tudó, áldatlan helyzetbe kerülő emberről 

szól. Illetve a vergődő délvidéki magyarságról 

is. 

Soltis a csorbuló (kisebbségi) jogokat 

elszenvedő, de a szellemi/kulturális túlélésért 

erősen küzdő határozott egyéniség 

heroizmusát örökölte, és örökíti meg.  

Szövetségbe lépett az utópisztikus képregény-

hősökkel, és meglepő katartikus élményben 

részesít bennünket. Valós kockázatokat vállal, 

amint álom-hőseivel a világ virtuális 

megmentőjeként röpköd a súlyos alkonyi 

légtérben, és nehéz küzdelmekben harcol meg 

a (balkáni?) fenevaddal. 

Festőtechnikája hol durva, hol kifinomultabb, 

nehéz feladatként a stílusok eklektikusságát és 

összebékítését optimizmussal vállalja fel. 

Alkonyi sejtelmességeket megfestő erős karú 

optimista festő. 

 

Utcai Dávid 

 
A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő 

szakán végzett 2003-ban, Károlyi Zsigmond 

osztályában.  

A vajdasági Temerinből származik, 

mezőgazdász családból. 

Otthon eltöltött évei alatt a modernizált 

agrotechnika gépei vették körül (traktorok, 

kombájnok, pótkocsik, különböző kapcsolható 

eszközök, stb.) és ennek ellenpontjaként a 

természet, azaz a határ a végtelen 

szántóföldekkel, a katonás sorban elültetett 

kultúrnövényekkel és a fölötte feszülő és 

állandóan változó égbolttal. Ezek és az idilli 

Jugoszláviában, majd a balkáni háborúban 

telt gyermekkora rányomja bélyegét 

festészetére.  

Budapestre költözése óta egyre inkább az 

absztrakt kifejezésmódon gondolkodik és 

dolgozik. Munkái néha fotografikus 

pontossággal, néha a számítógép tréfás 

kikockázott képváltásaival keverednek, és 

alakulnak át végül harmonikus kompozícióvá. 

Az átalakulás-átformálódás mindig is 

foglalkoztatta, így a képein is direkt vagy 

indirekt módon ezt próbálja megmutatni. 

Több képzőművészeti egyesületnek tagja 

(TAKT, CTRL-V, Uncool, Sensaria). A 

Temerini TAKT művésztelep képzőművészeti 

vezetője volt 2008 és 2012 között. Jelenleg 

filmgyárak részére készít festményeket. 

Művei megtekinthetők a www.davidutcai.com 

honlapon.  

https://facebook.com/kis.endre?__mref=message_bubble
http://www.davidutcai.com/


 


