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A városi ember természettől való eltávolodását dolgozza fel Martinkó Márk és 

Zagyvai Sári közös kiállítása, melyben a virtuális illetve mesterséges termé-

szet térnyerése körvonalazódik. A tárlat képei különböző technikák segítségé-

vel jelenítik meg a természetet úgy, hogy a valós helyszín, jelenség vagy ter-

mészeti képződmény már csak nyomokban fellelhető. Zagyvai Sári fotómontázsai 

olvasztótégelyei a világ legkülönbözőbb pontjainak: képeiben közel félszáz 

helyről fotózott, vizuálisan lenyűgöző természeti jelenségekről készült 

stockfotókat használ fel. Megrendezett „zöld pontokat” ábrázolnak Martinkó 

Márk fotói, melyek drámaian megvilágított kompozíciókban a természet 

disztópikus megjelenését ábrázolják a városban. Zagyvai montázsai illetve 

Martinkó szkennelt növényei és videói nemcsak képek a természetről, hanem a 

virtuálissá vált természet leképezései is, s jól szemléltetik ahogy a termé-

szetes környezet reprezentációvá redukálódik, s a valóság többszörös leképezé-

seként  jelenik meg életünkben.  

Az Átlátás 2.0 a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója második alkalom-

mal megrendezésre kerülő, tehetséggondozó projektje, melynek célja, hogy 

a résztvevő fiatal alkotókat és kurátorokat professzionális szak-

mai lehetőségekhez juttassa, s hogy inspirálja a fotó médiumáról va-

ló gondolkodásra és alkotásra. A projektet az idei évben összesen 11 alkotó 

7kiállítása zárja, olyan non-profit és kereskedelmi galériákban, melyek 2013 

szeptemberében, a projekt kezdetén csatlakoztak az Átlátás csapatához. A prog-

ramban résztvevők pályázati úton kerültek kiválasztásra, a kurátor-alkotó pá-

rosoknak (néhol inkább csapatoknak) közel fél év állt rendelkezésükre, hogy 

létrehozzák közös munkájukat. Az elmúlt hónapok során az Átlátás-programban 

résztvevők egy egyéni invenciókra építkező, mégis közösségi mechanizmusok 

alapján működő folyamatban vehettek részt. A március 7. és április 17. között, 

hetente nyíló kiállítások aktuális társadalmi, szociális, kulturális és művé-

szeti problémákra reflektálnak a fotó és más vizuális médiumok segítségével. A 

projekt közvetlen célja a résztvevő alkotók és szakemberek fejlődése, ugyanak-

kor izgalmas keresztmetszetet ad a fotó mint művészeti médium társadalmi sze-

repeiről.  
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The exhibition focuses on the relationship of nature and 

people in an urban environment. The exhibiting artists are 

Márk Martinkó and Sári Zagyvai, whose works highlight how 

virtual and artificial nature has been becoming essential 

part of our life. The exhibited works, made with various 

techniques, show scenes from nature, yet many times only 

some traces of nature are recognizable. The photo montages 

by Zagyvai and the photos and videos by Martinkó clearly 

demonstrate how virtualised nature only represents a copy of 

the reality and cannot show the real world itself. 

OVER-VIEW 2 is a program that brings together young and 

talented photographers and curators at the beginning of 

their careers to collaborate in the making of exhibitions. 

The program is built on the premise that fruitful 

cooperation between artists and curators is essential in 

contemporary art, yet young professionals rarely get the 

chance to practice it. 

Launched for the second time, OVER-VIEW helps artists and 

curators to gain practical skills and intellectual tools to 

create successful exhibitions in a real-life situation. 

After a period of four months dedicated to preparation under 

professional guidance, the program results in a series of 

exhibitions that will take place between March and May 2014 

in non-profit and for-profit art galleries. Seven Budapest-

based galleries participate in the program, hosting 7 

curators and thus 7 exhibitions featuring 11 artists. 
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MARTINKÓ Márk  

MESTERSÉGES ZÖLD NO 1/ 

ARTIFICIAL GREEN NO 1,  2012                              

GICLÉE PRINT, ALUDIBOND, 

ED 5+AP, 100 x 100 cm  



MARTINKÓ Márk  

MESTERSÉGES ZÖLD NO 3/ 

ARTIFICIAL GREEN NO 3,  2012                              

GICLÉE PRINT, ALUDIBOND, 

ED 5+AP, 100 x 100 cm  



MARTINKÓ Márk  

MESTERSÉGES ZÖLD NO 6/ 

ARTIFICIAL GREEN NO 6,  2014                              

GICLÉE PRINT, ALUDIBOND, 

ED 5+AP, 100 x 100 cm  



MARTINKÓ Márk  

MESTERSÉGES ZÖLD NO 7/ 

ARTIFICIAL GREEN NO 7,  2014                              

GICLÉE PRINT, ALUDIBOND, 

ED 5+AP, 100 x 100 cm  



ZAGYVAI Sári  

MOUNTAIN, 2014                              

GICLÉE PRINT, ALUDIBOND, 

ED 5+AP, 52 x 120 cm  



ZAGYVAI Sári  

LAVA, 2014                              

GICLÉE PRINT, ALUDIBOND, 

ED 5+AP, 52 x 120 cm  



ZAGYVAI Sári  

OCEAN, 2014                              

GICLÉE PRINT, ALUDIBOND, 

ED 5+AP, 52 x 120 cm  



MARTINKÓ Márk  

DIGITIZED PLANTS NO 1, 2014                              

GICLÉE PRINT, ALUDIBOND, 

ED 5+AP, 60 x 60 cm  



MARTINKÓ Márk  

DIGITIZED PLANTS NO 2, 2014                              

GICLÉE PRINT, ALUDIBOND, 

ED 5+AP, 60 x 60 cm     



MARTINKÓ Márk  

DIGITIZED PLANTS NO 3, 2014                              

GICLÉE PRINT, ALUDIBOND, 

ED 5+AP, 60 x 60 cm    



ZAGYVAI Sári  

INDOOR PLANT 1, 2014                              

GICLÉE PRINT, ALUDIBOND, 

ED 5+AP, 60 x 60 cm  



ZAGYVAI Sári  

INDOOR PLANT 2, 2014                              

GICLÉE PRINT, ALUDIBOND, 

ED 5+AP, 60 x 60 cm  



ZAGYVAI Sári  

INDOOR PLANT 3, 2014                              

GICLÉE PRINT, ALUDIBOND, 

ED 5+AP, 60 x 60 cm  



MARTINKÓ Márk  

VALÓSÁGSÍKOK / PLANES OF REALITY, 2014                           

3 CSATORNÁS VIDEÓ INSTALLÁCIÓ / 3CHANNEL VIDEO INSTALLATION, 

ED 7+AP  



MARTINKÓ Márk  

DIGITAL RITUAL NO 1, 2014                            

VIDEO LOOP 

ED 7+AP  
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