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Zo špeciálneho postoja mám príležitosť písať 

o Éve Mayer, veď už pri našom zoznámení sa bolo 

čosi náhodné a osudové. Éva ma oslovila v r. 2012 

pri príležitosti spoluorganizácie  I. Maďarského 

výtvarného fóra na Slovensku v Maďarskom inšti-

túte v Bratislave, a obrátila sa mňa vo veci jednej 

zložitej kultúrno-diplomatickej témy. Vtedy vy-

šlo najavo, že Éva stojí v stredobode v rozsiahlo 

rozvetvených slovensko-maďarských kultúrnych 

vzťahoch, a tak má svojrázny pohľad na celú Vý-

chodnú Európu. Jedným jej hlavným záujmovým 

odborom - aj počas doktorandských výskumov - je 

využitie východoeurópskych sakrálnych pamiatok 

na kultúrno-umelecké ciele, čo je samozrejmá 

téma, ak sa zamyslíme nad tým, že zatiaľ čo chodí 

na doktorandskú školu Maďarskej univerzity vý-

tvarných umení v Budapešti (s dlhšími pražskými 

prerušeniami), a učí v Egeri, jej najbližším domo-

vom je žitnoostrovský Šamorín, vystavuje v neďa-

lekej Dunajskej Strede a v Košiciach, ale aj v iných 

I have the opportunity to write about Éva Mayer 

from a special position, since us getting to know 

each other seems to be either a coincidence or 

a twist of fate. Éva first approached me in 2012, 

while she was coorganizing the 1st Fine Arts Forum 

of Hungarians in Slovakia in the Hungarian Insti-

tute of Bratislava, in order to consult with me on 

a complicated cultural diplomatic issue. It soon 

became apparent that she is at the juncture of the 

multi-branched Slovak-Hungarian relations. Due to

this, she has a unique view on the whole of East-

ern Europe. One of her main areas of interest –

even during her time of doctoral research – is the 

cultural and artistic utilization of Eastern European 

sacred monuments. The choice of this topic should 

be self-explanatory when considering that while 

she was completing the Hungarian University of 

Fine Arts Doctoral School in Budapest (with 

a longer hiatus while residing in Prague), she was 

also teaching in Eger, had exhibitions in her home-

Különleges helyzetből van alkalmam Mayer Évá-

ról írni, hiszen megismerkedésünkben volt valami 

véletlen-, vagy sorsszerű. Éva a Pozsonyi Magyar 

Intézetben együtt megszervezett I. Szlovákiai 

Magyar Képzőművészeti Fórum kapcsán keresett 

meg 2012-ben, annak kapcsán, hogy egy kultúr-

diplomáciailag bonyolult témában felém közve-

títsen. Ekkor derült ki, hogy Éva a sokfelé elágazó 

szlovák–magyar kulturális kapcsolatok találko-

zási pontjában áll, és így egész Kelet-Európára 

sajátos rálátása van. Egyik fő érdeklődési terüle-

te – doktori kutatásai során is – a kelet-európai 

szakrális műemlékek kulturális-művészeti hasz-

nosítása, ami magától értetődő téma, ha arra 

gondolunk, hogy miközben a budapesti Magyar 

Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolájába jár 

(hosszabb prágai megszakítással), Egerben tanít, 

a csallóközi Somorja a szűkebb hazája, a közeli 

Dunaszerdahelyen állít ki, és Kassán, valamint 

más szlovákiai városokban is otthonos. 

László Beke
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slovenských mestách je doma. So zreteľom na to, že v Šamoríne z roka na rok 

vedie medzinárodné sympózium s názvom DUNART.COM, ktorého výstavné 

priestory sú stredoveký Kalvínsky kostol a niekdajšia krížová cesta paulánske-

ho kláštora, zároveň naďalej usporadúva Maďarské výtvarné fórum na Slo-

vensku, a súčasne je aktívne vystavujúcim umelcom od Mosonmagyaróváru 

k Berlínu, - cez Sedmohradsko - od Slovinska po Severnú Karolinu. 

Prvé práce , inštalácia pod názvom, Plytčina alebo Bariéry v tvojej hlave...,

ktoré som mal možnosť spoznať v šamorínskom Kalvínskom kostole, na 

domčekoch resp. stavbách tvarom  pripomínajúcich náhrobné kamene, boli 

umiestnené staré právne texty. Následne účinkovala na samostatnej výstave 

v berlínskom Collegium Hungaricume, kde predstavila „ silné“ a trochu zlovest-

né inštalácie - ak možno takéto výrazy použiť na rôzne prostriedky a lekárske 

nástroje stvárnené kombinovanou technikou na fotogramoch. Vtedy už prežila 

jednu ťažkú tragédiu, spracovaním ktorej sa zrodili zvláštne diela: východisko 

hľadali tak v prenesenej ako aj v obrazovej forme, v reflexnej alebo direct so 

svetelnými efektami, komiksovými figurínami ako naratívnymi štruktúrami. 

Vo fúzii so smútočnou prácou a postupným únikom z nej, naďalej hľadá zvlášt-

ne techniky a odborné riešenia. V šamorínskej At Home Gallery  (v bývalej 

synagóge) novšie predstavená inštalácia sa skladá zo skutočných dopravných 

značiek, na ktoré sú aplikované reflexné fólie odrážajúce svetlo, pred divá-

kom blúdiacim medzi nimi, neustále sa zableskujúce,  znepokojujúce a lesklé 

efekty obohacujú jeho hľadanie cesty. Viackrát priznaným cieľom Évy Mayer 

je konkrétne stvárnenie takýchto abstraktných pojmov  (ako aj posledná séria, 

Duchovné priestory).

Vzájomná závislosť medzi osobno-duševným, rodinným a aspektami miestnej 

histórie je charakteristická nielen pre ňu, ale aj pre celý regionálny, mladý, 

priateľský umelecký kruh. Éva Mayer má výnimočný cit k tomu, aby takéto 

umelecké aktivity na svojom sympóziu aj inde združila. Mne osobne pri viace-

rých príležitostiach vynikajúco pomohla pri realizácii rôznych mojich projektov:

ako grafička, pri jubilejnej výstave Kassáka Lajosa a Juraja Meliša, a pri organi-

zovaní mnou koncipovanou dunajskostredskou výstavou v Galérii súčasných 

maďarských umelcov  s názvom „Chyba a jej spoločníci“, ktorej sa zúčastnilo 

skoro tridsať doktorandov z Maďarskej univerzity výtvarných umení.

Keď ako veľmi mladej Éve Mayer udelili Munkácsy-ho ocenenie, v hodnotení 

iste brali do úvahy jej dynamické a obetavé organizačné schopnosti, popri jej 

mnohostranných technických a experimentálnych žánroch a komplexných 

výtvarných výkonoch.

   

Budapešť, 24. novembra 2015                               

                                                                                       

town, Šamorín (located on the so called Rye Island), as well as in Dunajská 

Streda. Furthermore, she is also familiar with Košice and other Slovak towns. 

In her hometown she organizes an international artist colony named DUNART.

COM each year, to which the medieval  Calvinist Church and the Paulanus 

cloisters of the Catholic Church serve as exhibition halls. Meanwhile, the art-

ist, who actively exhibits her work from Berlin, through Mosonmagyaróvár to 

Transylvania, as well as Slovenia and North Carolina, still organises the Fine 

Arts Forum of Hungarians in Slovakia.

Her first works that I had the chance to see were part of the installation called 

Quasso or The borders are in your head.... These were legal texts placed 

within cottage or tomb-shaped structures and were exhibited in the Calvinist 

Church. Subsequently her works were displayed in the Collegium Hungaricum, 

in Berlin. These photograms of various devices and medical instruments were 

created using mixed techniques, and had a "strong" and slightly sinister tone – 

if I may say so. By this point she experienced a major tragedy. The process of 

coping with this event lead to the creation of curious works: they were looking 

for ways out in both figurative and pictorial form, through direct or reflective 

light effects, comic book-like shapes, as well as through narrative structures.

Intertwined with the work of mourning, later gradually escaping this atmos-

phere, she is still looking for unique genres and technical solutions. Her new 

installation, recently displayed at the At Home Gallery in Šamorín’s former 

synagogue, consists of genuine traffic signs, onto which reflex foils were 

mounted. The viewers “path searching” between these signs is enriched by 

the constant flashes of disturbing, brilliant effects. Éva Mayer has repeatedly 

declared that it is her aim to address such abstract concepts (most recently 

in her series titled Soulspaces).

The interweaving of the various aspects of life, from personal-psychological 

through family and local historical relations, is characteristic of not only her, 

but the entire regional young artistic circle. Éva Mayer has a talent for collect-

ing such artistic endeavours at her art colony and elsewhere too. She provided 

me with valuable support in the implementation of my various projects on 

several occasions. She did this as a graphic at the joint jubilee exhibition of 

Lajos Kassák and Juraj Meliš and during the exhibition lead by myself, titled 

Error and Co., at the Contemporary Hungarian Gallery. The latter was attended 

by nearly thirty students from the Hungarian University of Fine Arts.

When Éva Mayer received the Munkácsy Prize at a very young age, I am 

certain that her dynamic and selfless organisational skills were also consid-

ered during her evaluation and so were her technical and genre experimenta-

tions and complex art performance achievements.

 

24th November 2015, Budapest

Szülővárosában évről évre nemzetközi művésztelepet vezet DUNART.COM 

néven, melynek kiállítóhelyei a középkori református templom és az egykori 

paulánus kolostor kerengő. Ugyanakkor szervezi a Szlovákiai Magyar 

Képzőművészeti Fórumot, valamint Mosonmagyaróvártól Berlinig és – 

Erdélyen át – Szlovéniától Észak-Karolináig aktívan kiállító művész.    

    

Első munkái a Réteghiány avagy Korlátok a fejedben vannak... című 

installáció, melyeket megismerhettem a somorjai református templomban, 

házikó vagy síremlék alakú építményeken elhelyezett régi jogi szövegek 

voltak. Ezután önálló kiállításon szerepelt a berlini Collegium Hungaricum-

ban, ahol „erős” és kissé baljós installációkat mutatott be – ha szabad ilyen 

jelzőket használni a különböző eszközöket és orvosi műszereket leképező 

vegyes technikájú fotogramokra. Ekkor már átélt egy súlyos tragédiát, 

melynek feldolgozásából különös művek születtek: kiutakat kerestek átvitt 

és képi formában egyaránt, fényvisszaverő vagy direkt fényeffektusokkal, 

képregényszerű alakokkal mint narratív struktúrákkal. 

A gyászmunkával összefonódva, majd abból fokozatosan kiszabadulva, 

továbbra is keresi a különleges technikai és műfaji megoldásokat. A somorjai 

At Home Galériában (az egykori zsinagógában) újabban bemutatott installá-

ciója valódi közlekedési táblákból és rájuk applikált fényvisszaverő reflexfó-

liákból  áll, a köztük bolyongó néző előtt minduntalan felvillanó, nyugtalanító 

vagy ragyogó hatásokkal gazdagítva az „útkeresést”. Mayer Évának több-

ször is bevallott célja az ilyen elvont fogalmak konkrét megjelenítése 

(mint legutóbb a Lélekterek sorozata).

A személyes-lélektani, a család- és helytörténeti vonatkozások egymásba 

fonódása nemcsak rá, hanem egy egész regionális fiatal baráti művészkörre 

jellemző. Mayer Évának különös érzéke van ahhoz, hogy művésztelepén és 

másutt az ilyen művészeti törekvéseket összefogja. Nekem személy szerint 

több alkalommal is kiváló segítséget nyújtott különböző projektjeim megva-

lósításában: mint grafikus, Kassák Lajos és Juraj Meliš közös jubileumi kiállí-

tásánál és az általam koncipiált Hiba és társai című dunaszerdahelyi kiállítás 

megrendezésében a Kortárs Magyar Galériában, amelyen közel harminc 

doktorandusz vett részt a Magyar Képzőművészeti Egyetemről.

Amikor Mayer Éva igen fiatalon Munkácsy-díjat kapott, értékelésébe minden 

bizonnyal az ilyen, dinamikus és önzetlen szervezői képességeit is beszámí-

tották, sokrétű technikai, műfaji kísérletei és komplex képzőművészeti 

teljesítményei mellett.

Budapest, 2015. november 24.
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úti-
kalauz 
Alkotás az intenció 
szolgálatában guide-

book
Work in the name 
if intention sprie-

vodca
Tvorba v službách 
intencie

Katalóg Évy Mayer zhŕňa v časovom slede 

jej takmer desaťročnú tvorbu. Môžeme 

sledovať, ako vychádzajúc z tradičnej 

grafickej techniky čoraz sebaistejším 

prekračovaním hraníc tohto umeleckého 

žánru vyvinula individuálne techniky. 

Pomocou svojich grafických inštalácií 

jedinečným spôsobom skĺbila obrazovú 

grafiku s rôznymi médiami. Svoje početné 

výstavy usporadúva v sakrálnych 

priestoroch. Aj vo svojej dizertačnej práci 

kladie dôraz na pozorovanie interakcie, 

vzájomného pôsobenia sakrálnych 

priestorov a diel súčasného umenia. 

Takmer vo všetkých prípadoch rozmýšľa 

v tematických okruhoch, ktoré sa veľmi 

zreteľne rozvíjajú a na životnej dráhe 

vykresľujú dobre sledovateľný priebeh. 

Jednotlivé tematické okruhy rozpracováva 

do umeleckých skupín alebo sérií, ktoré 

In this catalogue Éva Mayer 

summarizes almost a decade of her 

work in chronological order. We can follow, 

as departing from traditional graphical 

techniques, she crosses the boundaries 

of the genre ever more confidently, 

as she later invents original techniques 

and in her graphic art-installations merges 

graphic art with various media. Numerous 

exhibitions were set in sacral spaces; her 

diploma dissertation too revolves around 

the observation of the interplay between 

contemporary artworks and sacral spaces. 

In almost all cases, she thinks thematically; 

these themes unfold clearly, outlining 

a clearly traceable development on life’s 

path. Each topic is rendered in work-

collections or in series, typically showcased 

in separate exhibitions, interpreting space 

and the artworks as one complex entity. 

Mayer Éva ebben a katalógusában 

csaknem egy évtized munkásságát 

foglalja össze időrendben haladva. 

Nyomon követhetjük, amint a hagyo-

mányos grafikai technikáktól indulva 

egyre magabiztosabban lépte át 

a műfaj határait, majd saját techniká-

kat kísérletezett ki és mára grafika-

installációival egészen egyedülálló 

módon ötvözi a képgrafikát különféle 

médiumokkal. Számos kiállítását szakrális 

terekben rendezi, doktori dolgozatát is 

a kortárs művek és a szakrális helyszínek 

kölcsönhatásának megfigyelésére építi. 

Szinte minden esetben témakörökben 

gondolkozik, amelyek pedig egészen 

világosan bontakoznak ki, jól követhető 

folyamatot rajzolnak meg az életpályán. 

Egy-egy témakört műcsoportokban, 

ha úgy tetszik, sorozatokban bont ki, 

Tekla Uszkay
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klasicky vystavuje v rámci samostatných expozícií, chápajúc pritom 

priestor s dielami komplexne.

Počas svojich univerzitných štúdií vyskúšala rôzne techniky. 

Z daného obdobia sú pozoruhodné aj jej litografie a serigrafie. 

Štipendijný pobyt v Írsku v roku 2007 bol pre jej umeleckú tvorbu 

dôležitým obdobím. Počas študijného pobytu si ozrejmila, že rámce 

jednotlivých umeleckých žánrov nie sú až také prísne, môžu sa 

premeniť a byť zdrojom ďalších možností. Experimentovaním sa 

jej skutočne podarilo prekročiť hranice grafiky, vyrobila videá a 

svoje obrazy premenila na inštalácie. Pridaním úžitkových vecí dala 

svojim dielam nový význam. Do rôznych vecných kontextov vložila 

fotogramy a zanechanie plochy neobohatilo viditeľne iba tvary, ale 

vznikla možnosť aj pre elementárnejšie spracovanie jednotlivých 

tém. Touto avantgardnou technikou a riadením intenzity svetla 

možno vytvoriť čierno-biele fotografie, respektíve sa dá kresliť 

pomocou svetla, vďaka čomu veci získajú abstraktnú podobu.1 

Nakoľko sa na papier premietne tieň predmetov, umelkyňa osobne 

určila konečnú podobu obrazu ako akýsi spirituálny odtlačok. 

Tematika choroby, nemoci, prítomná od roku 2006 sa v inštalácii 

Diagnosis na vešiaku ukázala už direktívnejšie a v hrubších 

obrysoch. Litografie a serigrafie tlačené na fóliu sú v podstate 

obrazy zo sonografie, ktoré ako diagnózy rôznych ochorení viseli na 

vešiaku, uložené na pohyblivom podstavci ako zvesiteľné zvrchníky. 

Röntgenové snímky zostúpili z tradičného podstavca umeleckých 

predmetov a stali sa súčasťou fyzicky blízkej, každodennej situácie. 

Ostrý nástroj, narušujúci pokoj, je namierený proti maternici, 

do ktorej sa zaborí a stáva sa zodpovedným za narušenie celis-

tvosti, jednoty. V tom bohatstve motívov sa prvýkrát objavil ostrý, 

bodavý predmet, vyjadrujúci narušenie prirodzenej rovnováhy: 

klinec, ktorý sa viackrát vráti ako strach, obmedzenie ako 

symbol násilného vniknutia. 

Diagnosis pripravila v roku 2008 ako diplomovú výstavu, ktorú 

prvýkrát vystavila v Epreskerte na Kalvárii.2 Za individuálnejšiu 

tému sa môže považovať spracovanie osobného príbehu choroby, 

uchopenie jej jednotlivých zastavení, ktoré zároveň

 

1_Uszkay Tekla: Úvod in: Mayer Éva, katalógus, Gabbiano Print Nyomda a Kiadó Kft., Buda-
pest, 2010.

2_Odvtedy Diagnosis vystavila na rôznych miestach a v rôznych inštaláciách. Vďaka tomu 
sa inštalácia postupne menila, čím tematika nadobudla rôzne významy. 2. variácia: Maďar-
ská univerzita výtvarných umení, grafický odbor, zameranie na obrazovú grafiku – diplo-
mová výstava, MKE, Budapest, 2008. 3.variácia: Maďarská výtvarná univerzita – Maďarská 
národná galéria Projekt, IV. Celoštátna študentská umelecká konferencia - výstava víťazov, 
Maďarská národná galéria, Budapešť, 2009.

During her university studies she tried out various techniques, 

of which lithographies and serigraphies are also well worth our  

attention. 

An important step in more ways than one, for her art came in 2007 

with a scholarship to Ireland. During her studies abroad it became 

clear to her that the confines of genres are not at all strict, they can 

be overturned and therefore still hold further possibilities yet to be 

discovered. Thus, through experimentation she definitely stepped 

beyond the frontiers of graphics: by creating videos and arranging 

her pictures into art-installations, then by covering utilitarian 

objects, she instilled a new layer of meaning into the works. She 

places photograms into diverse material contexts, and the departure 

from the two-dimensional plane led not merely to enrichment in 

form, but also to the opportunity to elaborate themes in ever more 

elemental ways. With this vanguard technique the strength of light 

is controlled and black-and-white pictures can be made, that is, one 

can paint with light, and as a result objects attain abstract likeness1.  

As the shadows of the objects are projected onto the paper itself, 

the final picture is thought of as a soul-imprint. The topic of disease, 

which she has been developing since 2006, reappears in the 

installation Diagnosis with a Rack in a more clearly outlined and 

pronounced incarnation. The lithography printed onto foils and the 

serigraphy are ultrasound images, hanging on hangers as if imprints 

of different diagnoses, and are placed on racks as jackets ready to 

be worn. The X-ray images step down from the traditional pedestal 

and became part of familiar, everyday situations. The still state is 

disturbed by a sharp tool swinging towards the womb, stabs it, thus 

disturbing the unity. This is the first appearance in her inventory of 

motifs, of the sharp, prickly object, signalling the disturbance of the 

natural equilibrium: the nail. It will return again in the future, 

as the symbol of fear, limits and of forceful invasion. 

The 2008, Diagnosis was made for the diploma exhibition, first 

presented in the Calvary of Epreskert2. The theme is more personal, 

a contemplation on firsthand experience with illness, grasping each 

stage of it, which at the same time results in raising questions of 

1_Uszkay Tekla: Előszó in: Mayer Éva, katalógus, Gabbiano Print Nyomda és Kiadó Kft., Buda-
pest, 2010 
 
2_Diagnosis has since been exhibited in various venues and in various compositions. 
Through this, the installation itself was in constant evolution, and different layers of mean-
ing were highlighted. 2nd variation: Hungarian University of Fine Arts, specialization in 
Graphic arts, diploma-exhibition, MKE, Budapest, 2008. 3rd variation: Hungarian Univer-
sity of Fine Arts - Hungarian National Gallery project, 4th  National Conference of Fine Arts 
Students Society, exhibition of the 1st placed works, Hungarian National Gallery, Budapest, 
2009. 

amelyeket jellemzően önálló kiállításokon mutat be, a teret 

és a műveket komplex egységként értelmezve.

Az egyetemi tanulmányok során többféle technikát is kipróbált, 

litográfiái és szerigráfiái is figyelemre méltók ebből az időszakból. 

Művészetének több értelemben is fontos állomása volt a 2007-es 

írországi tanulmányi ösztöndíj. A tanulmányút alatt vált világossá 

számára, hogy az egyes műfaji keretek nem olyan szigorúak, 

felborulhatnak, és ebben a tekintetben is további lehetőségek 

rejlenek számára. Így kísérletezések útján a grafika határait 

ténylegesen is átlépte, videókat készített és képeit installációvá 

rendezte, majd használati tárgyakat bevonva új jelentésréteggel 

bővítette a műveket. Fotogramokat helyezett különböző tárgyi 

kontextusba, és a síkból való kilépés láthatóan nem csak 

formai gazdagodást, hanem egy-egy téma még elementárisabb 

feldolgozását is kínálja számára. Ezzel az avantgárd technikával 

a fény erőssége által szabályozott, fekete-fehér képeket lehet 

készíteni, vagyis fénnyel rajzolni, ami által a tárgyak a valósnál 

elvontabb képet kapnak.1 Mivel a tárgyak árnyéka vetül magára 

a papírra, ő maga a végső képet tulajdonképpen egyfajta lélek-

lenyomatként fogalmazza meg. A 2006 óta érlelődő betegség téma 

már körvonalazottabban és direktebben jelent meg a Diagnosis 

fogassal című installáción. A fóliára nyomtatott litográfiák és 

szerigráfiák ultrahang képek, melyek különböző betegség-

diagnózisok lenyomataként lógtak a fogasokon, leakasztható 

felöltőkként, görgethető állványra helyezve. A röntgenfelvételek 

kiléptek a hagyományos műtárgy-posztamensről, egy testközeli 

hétköznapi szituáció részeseivé válva. A nyugalmi helyzetet 

megzavaró szúrós eszköz a méh felé irányul, belefúródik, ahol 

az egység megzavarásáért felelős. Itt elsőként jelent meg 

motívumkincsében a természetes egyensúly megbontását jelző 

éles, szúrós tárgy: a szög, mely a továbbiakban többször visszatér, 

mint a félelem, a korlátok, az erőszakos behatolás szimbóluma.

 

A 2008-as Diagnosis-t diploma kiállítására készítette, elsőként az 

epreskerti Kálváriában mutatta be.2 Személyesebb téma, egy saját 

betegségtörténet feldolgozása, egyes stációinak megragadása, 

mely ugyanakkor általánosabb problémafelvetésekbe torkollik.

1_Uszkay Tekla: Előszó in: Mayer Éva, katalógus, Gabbiano Print Nyomda és Kiadó Kft., Buda-
pest, 2010

2_A Diagnosis-t azóta különböző helyszíneken különféle elrendezésben állította ki. Ezáltal 
maga az installáció folyamatos változásban volt, és a téma különféle jelentésrétegei kap-
tak hangsúlyt. 2. variáció: Magyar Képzőművészeti Egyetem grafika szak képgrafika szak-
irányának diploma-kiállítása, MKE, Budapest, 2008; 3.variáció: Magyar Képzőművészeti 
Egyetem – Magyar Nemzeti Galéria Projekt, A IV. Országos Művészeti Diákköri Konferencia 
első helyezettjeinek kiállítása,  Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2009

Diagnosis fogassal / Diagnosis with rack / Diagnosis na vešiaku (2007) 
installáció, litográfiák és szerigráfiák fólián, ruhafogas, vállfák

installation, lithographies and serigraphies on the acetate foil, rack, hangers
grafická-inštalácia, litografie a serigrafie na fólii, vešiak, ramienka 

litográfia / lithography / litografia: 50 x 35 cm
szerigráfia / serigraphy / serigrafia: 83,2 x 33,7 cm

Refomátus templom, Somorja (SK)
Reformed church, Šamorín (SK)  

Kalvínsky kostol, Šamorín (SK) 
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Mayert alapvetően foglalkoztatja az 

ember önazonosítása, amely tükrözi 

érzékenységét saját egyéni korlátainak 

megértésére, ledöntésére és elősegíti 

a közösségben való helyzetének 

meghatározását. Munkásságának jól 

követhető építkező folyamata van, 

melyben az identitás mint a szükségszerű 

önmeghatározás és a társadalmi, közös-

ségi erő fő motívuma kap helyet. Ebben 

a kontextusban 2009 óta egyre nagyobb 

figyelmet kap nála a közép-európaiság, 

mint identifikáció, mely nem újkeletű 

felvetés az elmúlt évtizedek szocio-

kulturális értekezéseiben sem. 

Mayer fontosnak tartja a közösen vállalt 

kulturális értékek felmutatását, vagyis 

a tágabb európai egységben szellemi 

javaink által meghatározni magunkat. 

A közép-európai régióban fennálló nemzeti-

ségi, kisebbségi kérdéskör egyaránt érinti 

az egyént és a társadalmat. Így ebben az 

időszakban az egyén és környezetének 

kölcsönhatásban lévő kapcsolatát 

járta körbe. 

a more general nature.

Mayer is fundamentally interested in 

human self-identification, in what reflects 

her sensitivity to understanding and 

overcoming her own personal limits, and 

also what facilitates the definition of one’s 

place in society. Her oeuvre follows an 

easily traceable process of construction, 

in which the main motifs of identity as 

necessary self-definition and societal, 

communitarian forces gain ground. In this 

context, since 2009, she has been devoting 

ever more attention to the concept of 

Central European-ness as identification, 

which is not a newfound idea, not even 

in the sociocultural discourse of the past 

decades. Mayer lends importance to the 

demonstration of jointly assumed cultural 

values, that is, to self-determination in 

a wider European entity through our 

spiritual wealth. The national and minority 

issues of the Central European region 

influence both the person and society 

as a whole. Therefore, in this period 

she explored the interplay between the 

vyústia do všeobecného nastolenia 

danej problematiky.

Éva Mayer sa v podstate zaujíma o 

sebaidentifikáciu človeka. Odzrkadľuje 

sa to v jej citlivosti v oblasti  pochopenia 

a zbúrania svojich vlastných individuálnych 

obmedzení, čím si uľahčuje cestu k 

uplatneniu sa v spoločnosti. Jej činnosť 

má dobre sledovateľný budovateľský 

proces, v ktorom je hlavným motívom 

identita, ako nutná sebaidentifikácia 

a spoločenská aj komunitná sila. 

Od roku 2009 v danom kontexte 

venuje väčšiu pozornosť identifikácii 

spolupatričnosti so strednou Európou, 

čo za ostatné desaťročia nepatrí ani v 

sociokultúrnych štúdiách k novodobým 

javom. Éva Mayer považuje za dôležité 

prezentovanie spoločne prijatých 

kultúrnych hodnôt, čiže identifikovanie sa 

v širšom európskom kontexte cez duchovné 

hodnoty. Národnostná, menšinová otázka 

existujúca v stredoeurópskom regióne sa 

týka tak jedinca, ako aj spoločnosti. 

ultrahang iii. / ultrazvuk iii. / ultrasonic iii.  (2007)
 litográfia fólián / lithography on acetate foil / litografia na fólii

33,2 x 26,5 cm 

ultrahang i., ii. / ultrasonic i., ii. 
ultrazvuk i., ii. (2006)  
litográfia fólián / lithography on acetate foil 
litografia na fólii
33,2 x 26,5 cm 
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Diagnosis (2. variáció)  /  Diagnosis (2nD variation)  / Diagnosis (2. variácia) (2008)
installáció hanggal, víz: 0-40 l / installation with sound, water: 0-40 l / inštalácia so zvukom, voda: 0-40 l

diploma-kiállítás, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Barcsay-terem, Budapest (HU)
diploma-show, Hungarian University of Fine Arts, Barcsay Exhibition Hall, Budapest (HU)

diplomová výstava, Maďarská univerzita výtvarných umení, Barcsayho sála, Budapešť (HU)

Diagnosis (4. variáció)  /  Diagnosis (4th variation)  / Diagnosis (4. variácia) (2009)
installáció, víz: 0 l / installation, water: 0 l / inštalácia, voda: 0 l

„Friss 2009”, Kogart Ház, Budapest (HU)
„Fresh 2009”, Kogart Ház, Budapest (HU)

„Čerstvý 2009”, Kogart Ház, Budapešť (HU) 

Diagnosis (3. variáció)  /  Diagnosis (3rD variation)  / Diagnosis (3. variácia) (2009)
installáció, víz: 0 l / installation, water: 0 l / inštalácia, voda: 0 l
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest (HU) / Hungarian National Gallery, Budapest, (HU) 
Maďarská Národná Galéria, Budapešť (HU) 
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Diagnosis és réteghiány avagy korlátok 
a fejeDben vannak... (6. variáció)

Diagnosis anD Quasso or the borDers are 
in your heaD...  (6th variation)

Diagnosis a Plytčina alebo bariéry 
v tvojej hlave... (6. variácia) 

(2012)

installáció hanggal, víz: 0-40 l 
installation with sound, water: 0-40 l
inštalácia so zvukom, voda: 0-40 l

„Élethelyzetek” / “Life situations” / “Životné situácie” 
Collegium Hungaricum, Berlin (D) 
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szűrővizsgálat / MeDical exaMination / Prevencia (2008)
vegyes technika, giclée nyomat

mixed technique, giclée print
kombinovaná technika, giclée tlač 

83,2 x 33,7 cm

Műtét iii. / oPeration iii. / oPerácia iii. (2008)
vegyes technika, giclée nyomat

mixed technique, giclée print
kombinovaná technika, giclée tlač 

83,2 x 33,7 cm

tisztulás / settling / očista (2008)
vegyes technika, giclée nyomat

mixed technique, giclée print
kombinovaná technika, giclée tlač 

83,2 x 33,7 cm

szögcsoMó / nailbunch / zväzok klincov (2008)
vegyes technika, giclée nyomat

mixed technique, giclée print
kombinovaná technika, giclée tlač 

83,2 x 33,7 cm
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V tomto období sa venovala problematike 

interakcie jedinca a jeho prostredia. 

Inštalácia s názvom Plytčina alebo Bariéry 

v tvojej hlave... bola obsahovo aj formálne 

inšpirovaná šamorínskym Kalvínskym 

kostolom.3 Na tabuliach usporiadaných do 

tvaru budovy sa vykresľujú zdeformované 

tváre. Táto deformácia zasahuje zmyslové 

orgány, čím je pozornosť symbolicky 

upriamená na obmedzenia jedinca v oblasti 

rozvinutia jeho duchovných hodnôt. Predsa 

spoločnosť pozostáva z jedincov, ktorí sú 

zodpovední za svoje pôsobenie v spoločnosti. 

3_Prvýkrát bola inštalácia vystavená v šamorínskej At 
Home Gallery, kde tvorcovia v rámci kolektívnej výstavy s 
názvom Bez farieb, na ktorej tvorcovia reflektovali na zme-
nu identity mesta Šamorín vďaka kultúrnej politike socia-
lizmu, ktorá ovplyvnila aj celkovú architektúru mesta.

individual and his/her environment.

The installation named Quasso or The 

borders are in your head... was inspired by 

the Calvinist church in Šamorín both in form 

and in substance3. On the house-shaped 

tableaus distorted faces take shape. 

The distortion is perceptible in the sensory 

organs, symbolically emphasising the limits 

of unravelling one’s spiritual side. 

After all, society is made up of individuals 

and the individual is, in turn, burdened with 

the responsibility of usefulness in society.

3_The installation was first showcased in the At Home 
Gallery in Šamorín, where the artists, in a collective ex-
hivition, reflected on Somorja’s transformation of identity, 
caused by the city’s cultural politics during communism, 
that also had an influence on its architectural character.

A Réteghiány avagy A Korlátok a fejedben 

vannak... című installációt a somorjai 

református templom ihlette mind 

formai, mind tartalmi vonatkozásban.3 

A házformává rendezett táblákon eltorzí-

tott arcok rajzolódnak ki. A torzítás az 

érzékszerveken érhető tetten, mely 

szimbolikusan az egyéni szellemi javak 

kibontakoztatásának korlátaira hívja fel 

a figyelmet. Hiszen a társadalom egyének-

ből áll, az egyént pedig felelősség terheli 

a közösségben való hatékonyságáért. 

3_Az installáció elsőként a somorjai At Home Gallery-ben 
volt látható, ahol az alkotók a Színek nélkül című csoportos 
kiállítással reflektáltak Somorja városnak a szocializmus 
kultúrpolitikája révén bekövetkező identitásváltozására, 
amely befolyással volt a település építészeti arculatának 
újragondolásra is. 

réteghiány avagy korlátok a fejeDben vannak... (2. variáció)
Quasso or the borDers are in your heaD... (2nD variation) 
Plytčina alebo bariéry v tvojej hlave... (2. variácia) 
(2010)

installáció, 6 ház / installation, 6 houses / inštalácia, 6 domov 
fakonstrukció / wooden construction / konštrukcia z dreva:  108 x 78, 147 x 56 cm 
tükör / mirror / zrkadlo: 51 x 76 cm
giclée nyomat / giclée print / giclée tlač: 80 x 60 cm, 115 x 38 cm
Református templom, Somorja (SK) / Reformed church, Šamorín (SK) / Kalvínsky kostol, Šamorín (SK)
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réteghiány avagy korlátok a fejeDben vannak... (2. variáció)
Quasso or the borDers are in your heaD... (2nD variation)

Plytčina alebo bariéry v tvojej hlave... (2. variácia)
(2010)

installáció, 6 ház / installation, 6 houses / inštalácia, 6 domov 
fakonstrukció / wooden construction / konštrukcia z dreva:  108 x 78, 147 x 56 cm 

tükör / mirror / zrkadlo: 51 x 76 cm
giclée nyomat / giclée print / giclée tlač: 80 x 60 cm, 115 x 38 cm

Református templom, Somorja (SK) / Reformed church, Šamorín (SK) / Kalvínsky kostol, Šamorín (SK)

réteghiány avagy korlátok a fejeDben vannak... (2. variáció)
Quasso or the borDers are in your heaD... (2nD variation)
Plytčina alebo bariéry v tvojej hlave... (2. variácia)
(2010)

installáció / installation / inštalácia 
fakonstrukció / wooden construction / konštrukcia z dreva:  147 x 56 cm, 108 x 58 cm 
tükör / mirror / zrkadlo: 51 x 58 cm
giclée nyomat / giclée print / giclée tlač: 115 x 38 cm
 
Református templom, Somorja (SK) / Reformed church, Šamorín (SK) / Kalvínsky kostol, Šamorín (SK)



23

„ezért Megvertek, De Már neM tuDoM ki”
„they beat Me uP for this but i Do not know who they were”
„Preto Ma zbili, ale už nevieM kto”
(2010)

vegyes technika, giclée nyomat / mixed media, giclée print
kombinovaná technika, giclée tlač 
115 x 38 cm

„a kézfogás elMaraD”
„without the hanDshake”

„PoDanie rúk zaostáva”
(2010)

vegyes technika, giclée nyomat
mixed media, giclée print

kombinovaná technika, giclée tlač 
115 x 38 cm

„és MaraDnánk együtt”
„anD we woulD stay together” 
„a zostali by sMe sPolu”
(2010)

vegyes technika, giclée nyomat
mixed media, giclée print
kombinovaná technika, giclée tlač 
115 x 38 cm



„MegMereD-é neki ezt szeMibe MonDani?” 
“Do you Dare look hiM in the eyes anD tell hiM?”
„Máš oDvahu Mu to Do oka PoveDať?”
(2010)

vegyes technika, giclée nyomat
mixed media, giclée print
kombinovaná technika, giclée tlač 
80 x 60 cm



2726

Náš život je zaťažený tradíciami, zviazanosťou, politikou, osobnými 

obmedzeniami, núdzovými situáciami, ale cez to všetko existujú 

večné hodnoty ako ľudský život, sloboda jedinca a sloboda prejavu. 

Dvesto rokov starý archaický text vypočúvania (úryvky) napísaný 

na bočných tabuliach nestráca na svojej aktuálnosti. Môže sa 

premietnuť na situáciu prevládajúcu v našej spoločnosti, v ktorej sa 

neberie na vedomie ani do úvahy možnosť rastu osobnej slobody 

tak jedinca, ako aj komunity. Zrkadlá umiestnené na streche budovy 

vytvárajú výstavný priestor – ktorý v závislosti na lokalite, môže vždy 

nanovo ožiť – a odzrkadľujú v priestore kostola fresky na klenbe, čím 

vzniká nad dielom akýsi sakrálny plášť. Inštaláciu doplnila dvojica 

zrkadiel s nápismi. Ich časti otočené proti sebe znásobili priestor a 

nápisy, ako aj obraz diváka.4

4_Nápisy na inštaláciách pochádzajú z dvesto rokov starej knihy obsahujúcej texty použí-
vané pri výsluchoch: "Ako si sa dostal do zajatia?", "Aký osud si mal predtým, alebo ako si 
hľadal svoju obživu?"

Tradíciók, kötöttségek, politika, egyéni gátak, kényszerhelyzetek 

terhelhetik életünket, de mindezeken túl léteznek örök érvényű 

értékek, ilyen az emberi élet, az egyén szabadsága és a szólás-

szabadság. Az oldaltáblákra írott kétszáz éves archaikus 

hangzatú vallatószövegek (részletek) aktualitása arra enged 

következtetni, hogy társadalmunkban olyan magatartás 

gyökeresedett meg, ami az egyéni szabadság jobbító erejébe 

vetett hitet eleve számba sem veszi, nem hogy kiterjesztené azt 

a közösségre. A háztető tükrei a kiállítótér, a helyszín függvényé-

ben újra és újra életre kelhetnek, a templomtérben a boltozat 

freskóit tükrözik, ezáltal szakrális burkot emelve a mű köré. 

Egy további szövegeket tartalmazó tükör-páros egészítette ki az 

installációt, amelynek darabjai egymásnak fordítva a feliratok 

és a tér, illetve a néző megsokszorozott mását adták ki.4 

4_Az installáción szereplő feliratok a kétszáz éves vallatószövegeket tartalmazó könyvből 
a következők: „Hát most hogyan kerültél itt fogságba?”, „Minemű sorsban voltál annak 
előtte, vagy hogyan kerested életedet?”

Traditions, commitments, politics, personal constraints and 

exigencies can all encumber our lives; nevertheless, there exist 

values of permanent validity, such as human life, the independence 

of the individual and freedom of speech. Written on the side tablets 

are archaic sounding (excerpts from) confession transcripts two 

hundred years old, albeit their applicability to today’s world imply 

that such conduct has taken root in our society, which fundamentally 

disregards the belief in the potency of the individual’s freedom to 

lead to betterment, let alone extend this freedom to the community. 

In interplay with the venue, the mirrors on the roofs come to life over 

and over; in the church they reflect the frescos on the vaults overhead, 

thus erecting a sacral dome over the works. The installation was 

completed with another mirror-pair containing further texts. 

These, when turned towards each other, mirrored an infinite reflection 

of the texts, the space and of the spectator4.  

4_The captions on the installation, from the two hundred-year-old book of confession 
transcripts are the following:  "(Well) how did you fall into captivity here?", "What has your 
life been like or how did you look for it?"

 «  „ha neM vétkeztél, Mi okra reszkettél?”
„if you weren’t at fault, why were you shaking?”

„keď si nezhrešil, tak Prečo sa chveješ?”
(2010)

installáció, 6 ház / installation, 6 houses / inštalácia, 6 dóm 
fakonstrukció / wooden construction / konštrukcia z dreva:  108 x 78 cm, 147 x 56cm 

tükör / mirror / zrkadlo: 51 x 76 cm
giclée nyomat / giclée print / giclée tlač: 80 x 60 cm, 115 x 38 cm

Református templom, Somorja (SK) 
Reformed church, Šamorín (SK)

Kalvínsky kostol, Šamorín (SK)

„honnan és kivel jöttél iDe soMorjára és Mi Dologban?”
where  froM anD with whoM DiD you coMe to šaMorín, 

anD on what PurPose?
„oDkiaľ a s kýM si Prišiel Do šaMorína, a v akej veci?”

(2010)

vegyes technika, giclée nyomat / mixed media, giclée print
kombinovaná technika, giclée tlač 

80 x 60 cm
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réteghiány avagy korlátok a fejeDben vannak... (1. variació)
Quasso or the borDers are in your heaD...  (1st variation)

Plytčina alebo bariéry v tvojej hlave... (1. variácia)
(2010)

installáció, 3 ház / installation, 3 houses / inštalácia, 3 domy 
fakonstrukció / wooden construction / konštrukcia z dreva:  108 x 78 cm, 147 x 56cm 

tükör / mirror / zrkadlo: 51 x 76 cm
giclée nyomat / giclée print / giclée tlač: 80 x 60 cm, 115 x 38 cm

„Színek nélkül”, Somorjai Zsinagóga – At Home Gallery, Somorja (SK)
“Without colours”, Synagogue Šamorín – At Home Gallery, Šamorín (SK) 

„Bez farieb”, Synagóga Šamorín – At Home Gallery, Šamorín (SK) 
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“hát Most hogyan kerültél itt fogságba?”
“MineMű sorsban voltál annak előtte, vagy hogyan keresteD életeDet?” 

“(well) how DiD you fall into caPtivity here?”
“what has your life been like or how DiD you look for it?”

“ako si sa Dostal Do zajatia?”
“aký osuD si Mal PreDtýM, alebo ako si hľaDal svoju obživu?”

(2010)  

tükör-installáció / mirror-installation / zrkadlová inštalácia
2 homokfújt tükör / 2 sandblasted mirrors / 2 pieskované zrkadlá: 80 x 60 cm 

„Élethelyzetek”, Collegium Hungaricum, Berlin (D)
“Life situations”, Collegium Hungaricum, Berlin (D)

“Životné situácie”, Collegium Hungaricum, Berlin (D) 
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V živote Évy Mayer sa v roku 2011 

udiala osobná tragédia – strata milovaného 

partnera. Ťažisko jej umenia vtedy prešlo 

náhlou zmenou. Už prv spracovaná 

tematika: bolesť, choroba a jej duševné 

súvislosti sa nanovo objavili v elementár-

nejšom pocite straty v čoraz symbolickej-

šom ponímaní smútku a putovania/migrácie. 

V danom roku vytvorila grafickú inštaláciu 

s názvom Pokus o rozchod, o ktorej sa 

zmienim v súvislosti s jednou výstavou. 

Tomuto dielu prepožičala svoje priestory 

Galéria Óbudai Társaskör v uzavretej pivnici 

budovy s dúhovou klenbou, nalíčenou na-

bielo,5 kam si prácu pripravila s priestorovou 

perspektívou.6 

5_Séria s názvom Pokus o rozchod bola prvýkrát vysta-
vená v Galérii Óbudai Társaskör (od 6. septembra do 2. ok-
tóbra 2011).

6_O zosúladenie priestorových grafík s výstavným priesto-
rom sa snažila už počas svojej diplomovej práce. Na ďalších 
výstavách to bol východzí bod jej koncepcie.

In 2001, a personal tragedy struck Éva 

Mayer: the loss of her beloved partner. 

This is a turning point for the focus of her 

art as well. The topics she had already 

dealt with: pain, illness and its mental 

implications re-emerged in an ever more 

symbolic rendition of an elemental sense 

of loss, mourning and wandering/migration. 

It is in this same year that she created 

her art installation The Breaking up Trial, 

which needs to be mentioned in relation 

to an exhibition. The work was placed in 

the whitewashed barrel-vaulted cellar of 

the Óbudai Társaskör Gallery5, since it was 

designed specifically with this space 

in mind6.  

5_The Breaking up Trial series first in the Óbudai Társaskör 
Gallery (September 6-October  2. 2011)

6_The fine-tuning of the spatial, traversible graphics and 
the exhibition venue as a fundamental artistic principle has 
been established already in her diploma work and she has 
used it as a point of departure in the concept for her later 
exhibtions by default. 

Mayer Éva életében 2011-ben egy 

személyes tragédia történt, a szeretett 

társ elvesztése. Ekkor hirtelen fordulatot 

vett művészetének fókuszpontja is. 

A korábban már feldolgozott téma: fájda-

lom, betegség és annak lelki vonatkozása, 

újra felszínre került egy elementárisabb 

veszteségérzés, a gyász és a vándorlás/

migráció egyre szimbolikusabb értel-

mezésében. Ez évben készítette Szakító-

próba című grafika-installációját, melyet 

egy kiállítás kapcsán kell megemlítenem. 

A műnek az Óbudai Társaskör Galéria 

dongaboltozatos, fehérre meszelt, zárt 

pincetere adott otthont,5 ide ugyanis 

a munkát térspecifikusan készítette.6 

5_A Szakítópróba című sorozatot elsőként az Óbudai 
Társaskör Galériában (2011. szeptember 6.−október 2.)
 
6_A térbeli, körbejárható grafikák és a kiállítótér össze-
hangolását, mint alapvető alkotó elvet már diploma mun-
káján is egyértelművé tette, majd további kiállításainak 
koncepciójában eleve kiindulópontként kezelte.

szakítóPróba (1. variáció) / the breaking uP trial (1st variation) / Pokus o rozchoD (1. variácia) (2011)
installáció hanggal / installation with sound / inštalácia so zvukom  

vegyes technika, fényvisszaverő reflexfólia, 12 jelzőtábla / mixed technique, light-sensitive reflecting foil, 12 road signs
kombinovaná technika, reflexná fólia odrážajúca svetlo, 12 dopravných značiek: 
50 x 50 cm, 50 x 70 cm, 70 x 50 cm, 70 cm Ø, 74,5 x 84 cm, 71 x 71 cm 
hangot komponálta Mayer József / sound composed by József Mayer / zvuk komponoval József Mayer 

“Szakítópróba”, Óbudai Társaskör Galéria, Budapest (HU)
“The Breaking up Trial”, Óbudai Társaskör Gallery, Budapest (HU)
“Pokus o rozchod”, Galéria Óbudai Társaskör, Budapešť (HU) 
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In the darkened halls resembling catacombs, one could only 

navigate with the help of a flashlight amongst the pictures hung 

from above: images printed on reflexive foil, which took the form of 

road posts and traffic signs (the original prohibitive or permissive 

meanings were referenced by the triangular, square, circular 

or octagonal shapes). The surfaces coated in the foil emerged 

distinctly out of the darkness. Halfway through the hall, one found 

a tableau (on it: “God must truly love me, to put me to such a 

test”), which at the same served as the centre of asymmetrical 

arrangement. In turn, the placement of the pictures generated 

a narrative with the protagonist of the “wanderer”. In this deep 

darkness we solemnly clutched our only light source, having 

nothing else to grasp. We walked hesitantly, in silence. It was an 

eerie, tingling feeling to wander among the memory fragments 

permeated with deep sorrow and the images evoking the 

absurd severity of marionettes.  

A katakombák világát idéző elsötétített teremben zseblámpa 

segítségével lehetett közlekedni a felülről belógatott táblák és 

a közlekedési jelzőtáblák formáját (az eredeti tiltó vagy megengedő 

jelentésére utalt a háromszög-, négyzet-, kör- illetve nyolcszög-

forma) öltő reflexfóliára nyomtatott képek között.  A fóliával 

ellátott felületek élesen rajzolódtak ki a feketeségben. A terem 

közepén található feliratos tábla (rajta: „Szerethet engem Isten, 

hogy ennyire próbál”) egyben egy szimmetrikus elrendezés 

középpontját adta. A képek elhelyezése pedig egy narratív 

folyamatot rajzolt ki, melynek főszereplője a „vándor”. 

A kiállításon ebben a mély sötétségben elveszetten szorítottuk 

kezünkben az egyetlen fénycsóvánkat, ami abban a pillanatban 

az egyetlen kapaszkodónknak tűnt. Csöndben, bizonytalanul 

lépkedtünk. Félelmetes, bizsergető érzés volt a fájdalomtól hevített 

emlékfoszlányok és az abszurd bábfigurák ridegséget sugalló 

képei között bolyongani. 

Medzi hompáľajúcimi sa tabuľami a obrazmi pripomínajúcimi obrysy 

dopravných tabúľ nachádzajúcich sa na reflexných fóĺiách (tvar 

trojuholníka, štvorca, kruhu respektíve osemuholníka odkazoval na 

pôvodné tabule zákazov a príkazov), sa dalo v zatemnenej miestnosti 

pripomínajúcej katakomby, pohybovať iba pomocou baterky. V čierňave 

sa vykresľovali povrchy pokryté fóliou veľmi ostro. Tabuľa s nápisom 

(„Boh ma musí veľmi milovať, keď ma takto skúša”) nachádzajúca 

sa v strede miestnosti, tvorila centrum symetrického usporiadania. 

Usporiadanie obrazov vykreslilo naratívny proces s „tulákom” v hlavnej 

úlohe. V tejto hlbokej tme sme potichučky zvierali v rukách jediný 

svetelný lúč, ktorý nám v tej chvíli pripadal ako nejaké pevné držadlo. 

Kráčali sme potichu a neisto. Bolo strašidelné a plné nepokoja blúdiť 

medzi obrazmi  neprívetivých absurdných figurín, preniknutých bolesťou 

a útržkami spomienok. Ako východiskový bod poslúžili tulákove 

každodenné jednoduché okamihy, zastavený čas. Obraz spomienok 

pripnutý na plátno vytvoril rozprávkovú, symbolickú spojitosť. 

szakítóPróba (1. variáció)
the breaking uP trial (1th variation)

Pokus o rozchoD (1. variácia) 
(2011)

installáció hanggal
installation with sound

inštalácia so zvukom  

vegyes technika, fényvisszaverő reflexfólia, 12 jelzőtábla
mixed technique, light-sensitive reflecting foil, 12 road signs

kombinovaná technika, reflexná fólia odrážajúca svetlo, 12 dopravných 
značiek: 50 x 50 cm, 50 x 70 cm, 70 x 50 cm, 70 cm Ø, 71 x 71 cm 

 
hangot komponálta Mayer József
sound composed by József Mayer

zvuk komponoval József Mayer 

“Szakítópróba”, Óbudai Társaskör Galéria, Budapest (HU)
“The Breaking up Trial”, Óbudai Társaskör Gallery, Budapest (HU)

“Pokus o rozchod”, Galéria Óbudai Társaskör, Budapešť (HU) 
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MineMű sorsban voltál annak előtte, vagy hogyan keresteD életeDet? 
what fate haD you hitherto, or how DiD you earn your living? 

aký osuD si Mal PreDtýM, alebo ako si hľaDal svoju obživu?
(2011)

 vegyes technika, fényvisszaverő reflexfólia, jelzőtábla
mixed media, light-sensitive reflective foil, road sign

kombinovaná technika, reflexná fólia odrážajúca svetlo, dopravná značka 
50 x 50 cm

székely vánDor
transylvanian traveller
seDMohraDský vanDrovník 
(2011)

vegyes technika, fényvisszaverő reflexfólia, jelzőtábla
mixed media, light-sensitive reflective foil, road sign
kombinovaná technika, reflexná fólia odrážajúca svetlo, dopravná značka 
50 x 70cm
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MinDenki az élet felé tart
everyone is heaDing to life

kažDý Mieri k životu
(2011)

vegyes technika, fényvisszaverő reflexfólia, jelzőtábla
mixed media, light-sensitive reflective foil, road sign

kombinovaná technika, reflexná fólia odrážajúca svetlo, dopravná značka 
50x70cm



Hlavný hrdina chápe zmenu okolitého 

sveta ako samozrejmosť. Na jednotlivých 

zastávkach jeho cesty mu z pohľadu 

vyžaruje spokojnosť, múdrosť a noblesa. 

Éva Mayer sa snaží premeniť svoje bolestivé 

skúsenosti vo vlastnom surrealistickom 

svete na krajšie a nájsť upokojenie vo 

vznešenosti umeleckej reality.

Hlavný protagonista Pokusu o rozchod blúdi 

v labyrinte, potuluje sa, stretáva sa s inými, 

premýšľa, bojuje, hrá sa, robí pokusy – tak 

ako každý iný. Tabuľa s názvom Pokus o 

rozchod znázorňuje koniec životnej dráhy, 

kedy sa človek vo všeobecnosti lúči, alebo 

vyrovnáva s osobnými a vecnými záväzkami. 

Pozadie obrazov občas schematizuje 

prvkami značiek, alebo homogénnymi 

plochami. Jednotlivé detaily sú vierohodne 

bohaté v detailoch, respektíve strieda 

podobu figuríny/bábky a človeka. Vďaka 

spomenutým technickým riešeniam vzniká 

čisto svojský súhrnný obraz. 

Tabule boli vyhotovené zmiešanou technikou 

na základe spojenia fotografie a fotogramu, 

použitím analógovej digitálnej metódy. 

Umelkyňa charakterizovala osvetlenie 

a presvetlenie pri tvorbe fotogramov 

nasledovne: „Transparecia, priehľadnosť, 

priesvitnosť a presveteľnosť.” Vracajúce 

sa motívy, veci, v čierno – bielom spojení 

s novými, pri hre svetla a tieňa sa môžu 

chápať ako akýsi odtlačok materiálu.7

Pochopiteľne, okamžité presadenie smútku 

do tvorivej práce slúžilo ako terapia. Prijatie 

smrti, jej vnútorné spracovanie si vyžaduje 

dlhý proces, ktorý Éve Mayer poskytol 

možnosť venovať sa danej téme čoraz menej 

zaujato. 

7_Vo svojej diplomovej práci s názvom Diagnosis (2008) sa 
prvýkrát objavil ostrý, pichľavý predmet, narušujúci rov-
nováhu – klinec. Klinec sa ako metaforický element vracia 
v rôznych kontextoch, ako symbol strachu, obmedzení a 
násilného vniknutia.

Since the drifter’s simple, everyday 

moments serve as the point of departure, 

frozen time and flashes of memory acquire 

a fantastical, symbolic correlation. The 

protagonist acknowledges at all times 

the changes of the world around him with 

serenity. Suggesting acquiescence, at every 

stop of the journey there is tranquil dignity 

and wisdom in his regard. Mayer, in turn, 

strives to soothe the simple, raw, painful 

experiences in a seemingly surreal world, 

looking for solace in a greater artistic reality.

The Breaking up Trial is roaming in 

a labyrinth; she wanders, meets others and 

contemplates, she fights, plays, and exper-

iments - just as everyone else. The tableau 

named The Breaking up Trial signifies the 

end of a life-journey, in a sense one wraps 

up all personal and material relationships, 

terminates. The background of the images 

is at times schematised with homogeneous 

surfaces or sign-like elements and some de-

tails abound in life-like details, respectively 

variations of the puppet/figure with the 

human form. The aforementioned technical 

solutions result in a truly unique overall 

impression. 

The panels are made with a mixed 

technique combining photography and an 

analogue method based on the photogram. 

While working on the photograms, the artist 

understands lighting and translucence as

a symbolic process: “Transparency, 

translucence and trans-illumination.” 

The recurring motifs, objects joining new 

ones – in black and white, in a play with light 

and shadow – can be taken as an imprint of 

the material7. 

7_In her diploma work, Diagnosis (2008)  we find the first 
appearance in the motif-inventory of the sharp, prickly ob-
ject, signalling the disturbance of the natural equilibrium: 
the nail, returns again and again in the future as the sym-
bol of a fear, limits and of forceful invasion.

Mivel kiindulópontul a vándor egyszerű hét-

köznapi pillanatai szolgálnak, a megállított 

idő, vászonra feszített emlékkép egy mesés, 

szimbolikus összefüggésbe kerül. A fősze-

replő az őt körülvevő világ változásait min-

den esetben természetességgel veszi tudo-

másul. Megnyugvást sugall, ahogyan ván-

dorútja egyes állomásain békés fennköltség 

és bölcsesség bújik meg tekintetében. 

Mayer pedig a hétköznapi nyers, egysze-

rű és fájdalmas tapasztalatokat igyekszik 

szebbé varázsolni szürrealisztikusnak tűnő 

világában, valami emelkedettebb művészi 

valóságban keresve a megnyugvást. 

A Szakítópróba kulcsfigurája útvesztőben 

bolyong, vándorol, találkozik másokkal, 

töpreng, küzd, játszik, kísérletezik mint 

mindenki más. A Szakítópróba c. tábla az 

életútnak a végét jelenti, amikor általános 

értelemben az ember a személyi és tárgyi 

környezetével való kapcsolatait felszámolja, 

avagy elszámol. A képek hátterét időnként 

egészen jelzésszerű elemekkel vagy homo-

gén felületekkel sematizálja, egyes részle-

tek pedig élethűen részletgazdagok, illetve 

variálja a figurát/bábot az emberi alakkal. 

Az említett technikai megoldások által egy 

egészen egyedi összképet kapunk. 

A táblák vegyes technikával készültek fotó 

és fotogram alapon az analóg módszert 

ötvözte a digitálissal. A fotogramok készí-

tésekor a megvilágítást és átvilágítás, mint 

szimbolikus folyamatot így értelmezi 

a művésznő: „Transzparencia, átláthatóság, 

áttetszőség és átvilágítás.” A visszatérő 

motívumok, tárgyak, újakkal párosulva fe-

kete-fehérben, fény-árny játékkal a matéria 

egyfajta lenyomataként értelmezhetők.7 

7_Diplomamunkáján, a Diagnosison (2008) elsőként jelent 
meg motívumkincsében a természetes egyensúly meg-
bontását jelző éles, szúrós tárgy: a szög. A szög különböző 
kontextusban, metaforikus elemként a továbbiakban rend-
szerint visszatér, mint a félelem, a korlátok, az erőszakos 
behatolás szimbóluma. 

szögre akasztott iDő / tiMe at a stanDstill / čas na klinci (2011)
vegyes technika, fényvisszaverő reflexfólia, jelzőtábla / mixed media, light-sensitive reflective foil, road sign
kombinovaná technika, reflexná fólia odrážajúca svetlo, dopravná značka 
70 cm Ø
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anDrás, a székely vánDor
anDrás, the transylvanian traveller

anDrás, seDMohraDský vanDrovník 
(2011)

vegyes technika, fényvisszaverő reflexfólia, jelzőtábla
mixed media, light-sensitive reflective foil, road sign

kombinovaná technika, reflexná fólia odrážajúca svetlo, dopravná značka
50 x 70 cm



ezért Megvertek, De Már neM tuDoM ki
they beat Me uP for this but i Do not know who they were
Preto Ma zbili, ale už nevieM kto 
(2011)

vegyes technika, fényvisszaverő reflexfólia, jelzőtábla
mixed media, light-sensitive reflective foil, road sign
kombinovaná technika, reflexná fólia odrážajúca svetlo, dopravná značka
74,5 x 84 cm

MegszakaDt PárbeszéD
broken conversation
Prerušený rozhovor

(2011)

vegyes technika, fényvisszaverő reflexfólia, jelzőtábla
mixed media, light-sensitive reflective foil, road sign

kombinovaná technika, reflexná fólia odrážajúca svetlo, dopravná značka
50x70cm
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Po predchádzajúcej sérii nasledovala séria s názvom Transcomnet, 

v ktorej sa umelkyňa dostala do ďalšej fázy smútku, v ktorej činí 

sebaspytovanie a analyzuje situáciu. Skúma svoju reakciu ako 

smútiacej osoby na okolie a všíma si dynamiku tohto vzájomného 

pôsobenia. Na tomto mieste sme už svedkami psychoterapie, 

počas ktorej vyslovene analyzuje, teda priebeh smútku je schopná 

umelecky spracovať ako zážitok. Je schopná – ako zvyčajne – sa 

dostať do intímneho vzťahu so svojimi umeleckými dielami, ktoré si 

pripomenie a v novom obraze opätovne spracuje. Je to akýsi stav sna 

vo sne, kedy umelec oživí svoj vlastný umelecký svet v novom diele 

a pri zaujatí stanoviska sa stáva vlastným pozorovateľom. Najlepšie 

sa cíti vo vlastnom surrealistickom svete, odchádza, rojčí, ale ešte 

sa nedokáže odtrhnúť, ešte v ňom nachádza niečo nedoriešené. 

Túžba po upokojení a očiste je veľmi silná. Objavujú sa aj pokusy 

o prepustenie – ako sa na to odvolávajú aj nápisy. Na povrch sa 

dostáva aj ďalší aspekt, a to skúmanie reakcie okolia a spoločnosti. 

Bizarné bábky činiace sa na maketách miest, pripomínajú akési 

surrealistické postavičky z rozprávkových filmov, ktoré opätovne 

zahrajú už zahmlenú snímku podľa spomienok z detstva. Usilovní 

robotníci, ktorí sú teraz zamestnancami podniku majiteľky Évy Mayer 

na spracovanie smútku, sa objavia buď na bežných tabuliach, 

alebo na orientačných tabuliach. 

Výstava diela ani v tomto prípade nemala tradičné usporiadanie.8 

Obrazy zavesené na umelom vlákne sa zarezali do priestoru a popri 

nich, na stĺpoch nalepené QR kódy priviedli diváka k interview na 

internete. Do spracovania témy sa dostal aj ďalší aspekt: aké majú 

zážitky zo straty iní. Ako je vidieť, na tomto bode sa umelkyňa 

dostala do interaktívneho štádia, udalosti adaptuje a zdokumentuje, 

volajúc na pomoc skúsenosti svojich priateľov. 

Súkromný priestor na hranici Egopolisu (Chyba a jej spoločníci) 

je názov diela, ktoré taktiež pozostáva z orientačnej tabule pokrytej 

reflexnou fóliou, ku ktorej je pripevnený program, ktorý bol 

sprístupnený cez notebook.9 Divák mohol zapísať na ľubovoľný bod 

obrazu také slovo, ktoré podľa jeho mienky najvýstižnejšie vyjadruje 

akýkoľvek nedostatok prítomný v spoločnosti. 

8_Samostatná výstava s názvom Transcom.net v trnavskej synagóge (s Gáborom 
Gyenesom, Erikou Szőke a Andreou Pézman ), 9.–27. júla 2013.

9_Výstava v galérii Galérie súčasných maďarských umencov v Dunajskej Strede, 
6. december–5. január 2013.

The immediate translation of mourning into a creative work served 

understandably, as therapy. Nevertheless, the acceptance of death, 

its internalisation is a long process, making it possible for Mayer to 

handle the topic ever more detachedly. Thus the aforementioned 

series was followed by Transcomnet, in which the artist enters a 

new stage of grief, carries out self-reflection and situation analysis, 

moreover she studies how she, as a mourner, reacts to her environs 

and observes the dynamics of these interactions. At this point 

we are part of a psychotherapy. The artist explicitly analyses, 

and hence is able to make the process of grief an experience, the 

object of her art. She succeeds, as is expected of her, in reaching 

an unbelievably intimate relationship with her works, to recall and 

elaborate on them in each new picture. This is a state of Dreaming 

in a dream, whence the artist reanimates the material of her own art 

in a later work, taking a stand as an observer of herself. She enjoys 

the surreal world she had built, retreats, dreams, yet she cannot 

break away from it, there is still so much to unravel inside. There is 

a noticeable strong sense of calm, a yearning after catharsis, efforts 

to let go, as the titles reference as well, though another aspect 

surfaces too, namely the surrounding, the scrutiny of society’s 

reaction. The puppets toiling away in the mock-up cities somewhat 

resemble surreal cartoon heroes, replaying blurry memories of 

childhood dreams. The diligent workers, who are now the employees 

of Éva Mayer’s factory of grief processing, emerge here and there 

on panels, on signposts. 

This exposition of the work didn’t follow traditional composition 

either8. The hung pictures pierced the space, next to them QR codes 

glued on pillars guided the spectator to interviews on the web. 

A different feature came into the development of the theme: others’ 

encounters with loss. Obviously, at this stage the artist reached an 

interactive stage, documenting and adapting the past, invoking 

the help of friends’ experiences.  

 Private area at the border of Egopolis (Error and Co.) is the title 

of the work, which too consists of signpost-pictures covered with 

reflective foil and the attached programme, accessible via a laptop.9 

The viewers could write anywhere on the picture a word that to 

them reflects a fault present in society. 

8_Transcom.net: solo exhibition in the Synagogue of Nagyszombat (with Gábor Gyenes, 
Erika Szőke and Andrea  Pézman), July 9-27. 2013. 
  
9_Exhibition in the Contemproary Hungarian Gallery in Dunaszerdahely, December 5. 
2013- January 5. 2014.

A gyász folyamatának alkotó munkába való azonnali átültetése 

érthető módon terápiaként szolgált. A halál elfogadása, belsővé 

tétele azonban hosszú folyamat, és ez lehetőséget adott 

Mayernek, hogy a későbbiekben egyre elfogulatlanabbul nyúljon 

a témához. Így követte a fenti sorozatot a Transcomnet, amelyben 

a gyásznak egy következő fázisába lép a művész, önvizsgálatot 

és helyzetanalízist folytat, továbbá azt tanulmányozza, hogyan 

lép reakcióba ő, mint gyászoló a környezetével, és milyen 

ezeknek a kölcsönhatásoknak a dinamikája. Itt már szinte egy 

pszichoterápia részesei vagyunk, kimondottan is analizál, tehát 

a gyász folyamatát, mint élményt képes művészete tárgyává, 

eszközévé tenni. Képes – tőle megszokott módon − hihetetlenül 

intim kapcsolatba kerülni saját műveivel visszaidézi, feldolgozza 

őket egy-egy újabb képen. Olyan álom az álomban állapot ez, 

amikor a művész saját művészetének tárgyi világát megeleveníti 

egy következő munkában, ezzel mintegy önmaga megfigyelőjeként 

állást foglalva. A maga építette szürreális világban érzi jól magát, 

elvonul, ábrándozik, még nem tud elszakadni tőle, még van benne 

megfejteni való. Erősen érezhető a megnyugvás, a megtisztulás 

utáni vágy, az elengedési kísérletek – ahogyan a címek is utalnak 

rá −, de egy további aspektus is felszínre kerül, mégpedig  környe-

zet, a társadalom reakciójának vizsgálata. A makett-városokban 

tüsténkedő bizarr bábfigurák leginkább szürrealisztikus mesefilm-

hősökre emlékeztetnek, akik gyermekkori emlékek homályosan 

megidézett filmkockáit játsszák újra. A szorgos munkások, akik 

most Mayer Éva gyászfeldolgozó üzemének alkalmazottai, hol 

táblákon, hol jelzőtáblákon tűnnek elő. 

A mű kiállítása itt sem a szokványos elrendezést követte.8 

A képek damilra függesztve hasítottak a térbe, mellettük az 

oszlopokra ragasztva QR kódok vezették tovább a nézőt a világ-

hálón olvasható interjúkhoz. Belépett egy további aspektus a téma 

feldolgozásának kereteibe: mások veszteségélményei. Amint látjuk, 

ezen a ponton már egyfajta interaktív stádiumba érkezett el 

a művész, dokumentál és adaptálja a történteket segítségül 

hívva barátainak tapasztalatait. 

Magánterület Egopolis határán (Hiba és Társai) a címe annak 

a munkának, amely ugyancsak egy reflexfóliával bevont jelzőtábla-

képből és a hozzá kapcsolt programból állt, mely egy kihelyezett 

laptopon keresztül volt elérhető.9 

8_Transcom.net című önálló kiállítás a Nagyszombati Zsinagógában (Gyenes Gáborral, 
Szőke Erikával és Pézman Andreával), 2013. július 9–27.

9_Kiállítás a Kortárs Magyar Galériában Dunaszerdahelyen, 2013. december 6–január 5.

szakítóPróba (5. variáció)
the breaking uP trial (5th variation)

Pokus o rozchoD (5. variácia)
(2012)

installáció hanggal / installation with sound / inštalácia so zvukom  
vegyes technika, fényvisszaverő reflexfólia, 12 jelzőtábla

mixed technique, light-sensitive reflecting foil, 12 road signs
kombinovaná technika, reflexná fólia odrážajúca svetlo, 12 dopravných značiek: 

50 x 50 cm, 50 x 70 cm, 70 x 50 cm, 70 cm Ø, 71 x 71 cm, 74,5 x 84 cm 

hangot komponálta Mayer József
sound composed by József Mayer

zvuk komponoval József Mayer
 

„Élethelyzetek”, Collegium Hungaricum, Berlin (D)
“Life situations”, Collegium Hungaricum, Berlin (D)

“Životné situácie”, Collegium Hungaricum, Berlin (D) 
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a kézfogás elMaraD / without the hanDshake / PoDanie rúk zaostáva (2011)
vegyes technika, fényvisszaverő reflexfólia, jelzőtábla

mixed media, light-sensitive reflective foil, road sign
kombinovaná technika, reflexná fólia odrážajúca svetlo, dopravná značka

70 cm Ø

szakítóPróba / the breaking uP trial / Pokus o rozchoD (2011)
vegyes technika, fényvisszaverő reflexfólia, jelzőtábla
mixed media, light-sensitive reflective foil, road sign
kombinovaná technika, reflexná fólia odrážajúca svetlo, dopravná značka
50 x 70 cm
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találD Meg az otthonoD
finD your hoMe

nájDi svoj DoMov 
(2011)

vegyes technika, fényvisszaverő reflexfólia, jelzőtábla
mixed media, light-sensitive reflective foil, road sign

kombinovaná technika, reflexná fólia odrážajúca svetlo, dopravná značka 
50 x 70 cm
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Na obraze sa nanovo objavujú prvky jej 

skorších prác, ako keby celý ten emocionálny 

svet, ktorý obkľúčil jej diela, sa premenil 

na jednu synopsu. Ako keby už duchovný 

rezervoár umelkyne bol preplnený kritikou, 

osamelosťou a uzatvorením sa do seba, 

smútkom a hľadaním cesty. Musí sa už 

s kadečím popasovať, vynára sa až príliš 

veľa otázok, pochybností, tak si hľadá 

spoločníkov v nás, v divákoch: „Však aj vy 

cítite, že niečo nie je v poriadku?” Avšak 

musíme šikovne meniť svoje pozície, ostať 

sústredenými, nesmieme zaváhať, jedným 

slovom, potrebujeme si zachovať postoj, 

ostať pevnými. Ale úplne osamotene, 

uzavreto to dlho nevydržíme, veď vtedy 

sa uzatvoríme do seba. 

Éva Mayer ukončila danú tvorivú etapu 

retrospektívnou výstavou. 

Elements of previous works are again dis-

cernible on the images as if the emotional 

range, which had thus far infused her works, 

amplified into a synopsis. Seemingly, the 

critique, solitude, introversion, grief and 

soul-searching had overflown in the artist’s 

soul. Too many fights had to be fought, too 

many questions and doubts remain, 

so she looks for allies in us, the spectators: 

“Say that you too feel that something’s 

off?” After all, we must position ourselves 

conscientiously, we must concentrate 

to remain steadfast and not waver: what 

we need is composure. But we cannot bear 

this alone and closed off, or else we turn 

inwards. 

Éva Mayer concluded this creative phase 

with a retrospective exhibition of the 

preceding years, adding some new pictures 

A néző beírhatta azt a szót a képnek 

tetszőleges pontjára, amely véleménye 

szerint kifejezi a társadalomban, bármilyen 

vonatkozásban jelenlévő hibát. Képén 

újfent korábbi munkáinak elemei köszönnek 

vissza, mintha mindaz az érzésvilág, ami 

a műveit körüllengte, itt egy szinopszissá 

duzzadna. A kritika, a magány és befelé 

fordulás, a gyász, az útkeresés mintha a 

művész lélektartályában túlcsordult volna. 

Túl sok mindennel kell már megküzdeni, 

túl sok a kérdés, a kétely, így hát társakat 

keres bennünk, nézőkben: „Ugye ti is 

érzitek, hogy valami nincs rendben?” 

Hiszen szorgosan kell pozícionálnunk 

magunkat, rákoncentrálnunk és benne 

maradnunk, nem meginganunk; egyszóval 

tartásra van szükségünk. De ezt teljesen 

egyedül, bezárkózva nem bírjuk sokáig, 

hiszen akkor meg befordulunk.

szakítóPróba (1. variáció) / the breaking uP trial (1st variation) / Pokus o rozchoD (1. variácia) (2011)

installáció hanggal / installation with sound / inštalácia so zvukom  
vegyes technika, fényvisszaverő reflexfólia, 12 jelzőtábla / mixed technique, light-sensitive reflecting foil, 12 road signs
kombinovaná technika, reflexná fólia odrážajúca svetlo, 12 dopravných značiek: 50 x 50 cm, 50 x 70 cm, 70 x 50 cm, 70 cm Ø, 74,5 x 84 cm, 71 x 71 cm 
hangot komponálta Mayer József / sound composed by József Mayer / zvuk komponoval József Mayer 

“Szakítópróba”, Óbudai Társaskör Galéria, Budapest (HU)
“The Breaking up Trial”, Óbudai Társaskör Gallery, Budapest (HU)
“Pokus o rozchod”, Galéria Óbudai Társaskör, Budapešť (HU) 

és MaraDnánk együtt 
anD we woulD stay together 

a zostali by sMe sPo 
(2011)

vegyes technika, fényvisszaverő reflexfólia, jelzőtábla
mixed media, light-sensitive reflective foil, road sign

kombinovaná technika, reflexná fólia odrážajúca svetlo, dopravná značka
50 x 50 cm
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Vyššie spomenutú sériu tvorby za ostatných 

neveľa rokov doplnila niekoľkými novými 

obrazmi.10 Tieto diela patrili k takým, ktoré 

sa ako záverečné kusy naratívne usporiada-

ných cyklov viazali k tematike upokojenia, 

konsolidácie a nového začiatku. Vybudova-

nie si dôvery v novom partnerskom vzťahu, 

zásnuby a symbol rodiny ako pevného záze-

mia a spolupatričnosti, vrátili do vizuálneho 

vnímania Évy Mayer aj farebnosť. Tentoraz 

použitím techniky kyanotypie presvetlila 

svoje obrazy slnečnými lúčmi. Vo výstavnom 

priestore nezavesila obrazy tak ako doteraz, 

ale ich poukladala na zem, čím to množstvo 

orientačných tabúľ pripomínalo stromy 

a vytvorilo motív lesa/parku.

Súčasne s vyhotovením tohto katalógu sa 

v Slovenskom národnom múzeu otvorí vý-

stava Évy Mayer, na ktorej bude prezentovať 

svoju tohtoročnú novú sériu, pod názvom 

Duchovné priestory. Týchto dvanásť light-

boxov vyhotovila novou, načisto osobitnou 

technikou. Obrazy namaľovala na sklo, ná-

sledne ich oskenovala a presvietila, neskôr 

vytlačila invertné verzie farieb tak na číre 

– ako aj na opálové plexidosky. Takto vznikol 

jeden dominantný farebný svet, ktorý nočnú 

veľkomestskú atmosféru zahaľuje do umelé-

ho mystického aj transcendentného závoja. 

Vo vymyslených fantastických schémach 

metropol sa opakujú obrazy miest. Svietiace 

body a ich zoskupenia hlásajú všeobecný 

poriadok úplne privátnych a kozmických 

spolčovaní, ktoré dotvárajú texty napísané 

Braillovým písmom. Dané texty ukrývajú 

jednotlivé tézy Desatora, ktorými umelkyňa 

vyjadruje svoje chápanie svetového hodno-

tového systému obopínajúceho tak jednot-

livca, ako aj celú spoločnosť. 

10_Súkromná výstava s názvom Súkromný priestor na 
hranici Egopolisu v galérii At Home Gallery, v šamorínskej 
synagóge; 27. marec – 3. máj 2014.

to the above described collections.10 

These were finale pieces of the earlier 

cycles, gathered around the themes of 

acquiescence, relief and restarting. The 

cultivation of trust in a new relationship, 

engagement, family as a sound backup and 

a sense of belonging, all returned colour 

into the visual mind-set of Mayer.  This time 

the pictures are lit with sunshine, using the 

technique of cyanotype. Unlike hitherto, 

the images are now not hanging in space, 

but placed on the ground, the multitude of 

signposts therefore resembles trees and 

carries the motif of a forest/park. 

Concurrently with the completion of this 

catalogue, the Slovak National Gallery will 

exhibit Éva Mayer’s series from this year: 

Soulspaces. The 12 lightbox pictures were 

created with a completely new and unique 

technique: she painted on glass, scanned 

these and trans-illuminated them, then 

printed out the inverse versions of the 

colours onto clear and opalescent plexiglas. 

The result is a wholly robust colour-scheme 

that covers the nightly ambience of the 

big city at once with a transcendental and 

an artificial veil. The cityscapes repeat 

themselves as patterns of fantastical 

megalopolises.  The sparkling dots and their 

clusters proclaim the universal order of the 

wholly private and of the cosmic as well, 

completed by interwoven texts in Braille-

script. As these disguise each title of the 

Ten Commandments, a value-system the 

artist views as something elusive, standing 

above all, as a world order encompassing 

both the individual and society. 

10_Private area at the border of Egopolis: solo exhibition 
in At Home Gallery, in the synagogue of Šamorín, March 
27-May 3. 2014

Mayer Éva ezt az alkotói szakaszt 

a megelőző néhány évet átölelő, vissza-

tekintő kiállítással zárta, ahol fent emlí-

tett sorozatait egészítette ki néhány 

új képpel.10 Ezek olyan művek voltak, 

amelyek a narratívan rendezett ciklusok 

záró darabjaiként a megnyugvás, megálla-

podás és az újrakezdés témája köré 

szerveződtek. A bizalom kiépülése egy új 

párkapcsolatban, az eljegyzés és a család 

mint a biztos háttér és valahová tartozás 

szimbóluma a színeket is visszahozta 

Mayer vizuális gondolkodásába. Képeit 

most a napfényt használva világította át, 

cianotípia technikával. A kiállítótérben 

a korábbiaktól eltérően a képeket nem 

a térbe lógatva installálta, hanem a földre 

helyezte, a jelzőtáblák rengetege ily mó-

don fákra emlékeztetett és az erdő/park 

motívumot hordozta. 

Jelen katalógus elkészülésével egy 

időben Mayer Évának a Szlovák Nemzeti 

Múzeumban nyílik kiállítása, melyen idén 

készült, Lélekterek című sorozatát mutatja 

be. A 12 light box képet új és teljesen egyedi 

technikával készítette, üvegre festett, 

ezeket szkennelte és világította át, majd a 

színek invert verzióit nyomtatta ki víztiszta- 

és opálplexire. Az eredmény egy egészen 

erőteljes színvilág, amely az éjszakai, 

nagyvárosias hangulatot egyszerre 

transzcendentális és mesterséges 

misztikus fátyolba borítja. A városképek 

elképzelt fantasztikus metropoliszok 

sémáiként ismétlődnek. A fénylő pontok 

és azok halmazai az egészen privát és 

a kozmikus szerveződések egyetemes 

rendjét hirdetik, melyet a Braille-írással 

beleszőtt szövegek tesznek teljessé. 

10_Magánterület Egopolis határán című önálló kiállítás az 
At Home Galleryben, a somorjai zsinagógában; 2014. már-
cius 27-május 3.

szerethet engeM isten, hogy ennyire Próbál (2011)
goD Must love Me, he is trying Me harD (2011)

boh Ma Musí Mať ráD, keď Ma tak veľMi skúša (2011)

vegyes technika, fényvisszaverő reflexfólia, jelzőtábla
mixed media, light-sensitive reflective foil, road sign

kombinovaná technika, reflexná fólia odrážajúca svetlo, dopravná značka 
71 x 71 cm

  
“Lélekmérleg”, DUNART.COM2 nemzetközi művésztelep, Református templom, Somorja (SK)

“Duševná váha” DUNART.COM2 international symposium, Reformed church, Šamorín (SK)
“Soulscale” DUNART.COM2 medzinárodné sympózium, Kalvínsky kostol, Šamorín (SK) 
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transcoMnet (3.variáció) / transcoMnet (3rD variation) / transcoMnet (3.variácia) (2013)

interaktív installáció hanggal, vegyes technika, fényvisszaverő reflexfólia, 14 jelzőtábla 
interactive installation with sound, mixed media, light-sensitive reflective foil, 14 road signs
kombinovaná technika, reflexná fólia odrážajúca svetlo, 14 dopravných značiek: 
76 x 105 cm, 105 x 76 cm, 90 x 90 cm, 74,5 x 84 cm

hangot komponálta Mayer József / sound was composed by József Mayer / zvuk komponoval József Mayer

„TRANSCOM.net”, Nagyszombati Zsinagóga - Jána Koniarka Galéria, Nagyszombat (SK)
„TRANSCOM.net”, Synagogue Trnava - Ján Koniarek Gallery, Trnava (SK)
„TRANSCOM.net”, Synagóga Trnava - Galéria Jána Koniarka, Trnava (SK)
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Miestami pokryje plochu obrazu jemnou gázou, čím dosiahne taký 

efekt, ako keby sme sa na tmavý oceán cudzoty pozerali spoza akejsi 

záclony. Avšak bez ochranného vnútorného priestoru a duševného 

kľudu by sa toto všetko zmenilo iba na tmavú šumiacu búrlivú masu, 

na labyrint. Touto sériou sa Éva Mayer nanovo vrátila k etickým 

a spoločenským otázkam a ich individuálnej analýze. 

Pravdou je, že nie je vôbec jednoduché odpútať sa od myšlienky, 

aby sme nezačali hodnotiť danú činnosť iba ako akúsi manifestáciu 

privátnej sféry, alebo životnej dráhy – hoci osobné zážitky sú tu 

obzvlášť dominantné, ktoré umelkyňa aj otvorene prijíma, dokonca 

na nich aj buduje – predsa sa musíme odosobniť, aby mala možnosť 

odhaliť svoje umelecké kvality. Avšak umenie Évy Mayer prevyšuje 

jej osobnú kalváriu, lebo existuje aj napriek nedostatku možnosti 

zhromaždenia informácií o jej tvorbe. V rozvoji jej doterajšej 

tvorby badať akúsi vyrovnanosť a umelecké dozrievanie, ktoré je 

podmienené sociálnym cítením, osobnými skúsenosťami, 

The surface of the image is at times covered with gauze, 

thus attaining an effect, as if we were looking through a soft curtain, 

out of a window, towards the sea of dark alienation. We glance 

out, but without the protective interior, the spiritual safe-point, 

all this dimly looming dark masse would become a labyrinth. With 

this series Mayer returns to societal, ethical questions and to the 

dissection of their implication for the individual.

Though it may be hard to disassociate from considering this oeuvre 

as a manifestation of a private life journey – albeit built particularly 

on personal experience and acknowledging this fact overtly – 

nevertheless we need to distance ourselves to fully unravel its 

artistic values. Mayer’s work reaches beyond her personal ordeal, 

seeing that it is alive even without having collected information 

about her from the artist’s notes. In the unfolding of her work 

thus far, a balanced evolution is palpable, an artistic sensibility 

underpinned, apart from personal experiences, by an appetite for 

Ezek ugyanis a tízparancsolat egyes tételeit rejtik, amivel 

a művész egy a mindenek felett álló, egyént és a társadalmat 

átható értékrendet világrendként értelmez. A képfelületet néhol 

finom gézzel borítja, így olyan hatást ér el, mintha mi néznénk 

ki a finom függöny mögül az ablakon keresztül a sötét idegenség 

tengerére. Kipillantunk, de a védelmező belső tér, a lelki nyugvó-

pont nélkül mindez a sötéten morajló viharos massza, labirintus 

lenne. Mayer ezzel a sorozattal újra visszatért a társadalmi, 

etikai kérdések és azok egyéni vonatkozásainak boncolgatásához. 

Nehéz ugyan elvonatkoztatnunk attól, hogy ezt a munkásságot 

túlságosan is a privát életút manifesztációjaként tekintsük − bár 

különösen épít a személyes élményekre és nyíltan vállalja azokat 

−, mégis kívülre kell helyezkednünk, hogy művészi értékeit még 

jobban felfedje. Mayer művészete ugyanis a magánkálvárián túlmu-

tat, hiszen anélkül is él, hogy információt gyűjtenénk róla az alkotó 

feljegyzéseiből. 

transcoMnet (3.variáció)
transcoMnet (3rD variation)
transcoMnet (3.variácia) 
(2013)

QR kód leolvasása, okostelefonnal. 
Az interjúk száma folyamatosan bővül: www.mayereva.hu 

Scanning the QR code with a smartphone. 
The number of interviews is growing steadily: www.mayereva.eu

So smartfónom pri čítaní QR kódu. 
Počet interview sa priebežne zvyšuje: www.mayereva.sk



60

technickej zručnosti, neustálej snahy experimentovať a záujmom 

o otvorenosť. Postupy rozmanitých techník, spôsobov inštalácií, 

rôznych médií a systémov symbolov potrebných k prezentácii 

jednotlivých tém, si pripravuje a skúša vždy osobne. Avšak bez 

svojského vzťahu umelkyne k sebe samej, jej priebežnej sebareflexie, 

zaujatia vonkajšieho zorného uhla, alebo hlbokého pohľadu dovnútra 

by toto všetko nedokázalo fungovať. 

S tvorivou činnosťou Évy Mayer úzko súvisí aj jej organizačná činnosť 

a práca kurátorky. Snaha nadviazať s okolím dialóg, sa objavuje aj 

v jej prácach, interaktívnych výstavách. Jej osobnosť charakterizuje 

otvorenosť, ústretovosť, komunikatívnosť a vytrvalosť, teda je 

spoločensky uvažujúcim, tvorivým človekom. Od roku 2011 sa začalo 

na jej podnet každoročne usporadúvať v Šamoríne medzinárodné 

umelecké sympózium s názvom DUNART.COM, na ktorom sa 

stretávajú umelci zo stredo-východných regiónov Európy, aby sa 

vzájomne spoznali, prezentovali svoju kultúru, umenie, spôsob práce 

a zamýšľali sa nad danou tematikou sympózia. Umelkyňa je od roku 

2011 členkou kuratória Galérie súčasných maďarských umelcov, 

kde pravidelne usporadúva výstavy pre mladých profesionálnych 

umelcov. V roku 2012 usporiadala ako prvá, Maďarské výtvarné 

fórum na Slovensku. 

Dúfam, že na základe hore uvedeného sa charakter mladej umelkyne 

priblíži aj tým, ktorí ju osobne ešte nepoznali a stretli sa iba s jej die-

lami. Vďaka veľkej sile spočívajúcej v jej tvorivej práci dokáže vytvoriť 

spoločenstvo a zároveň upriamuje našu pozornosť na také individu-

álne a spoločenské hodnoty, ktoré si vyžadujú našu zvýšenú citlivosť. 

Na základe predmetného katalógu venujte pozornosť tomu, ako sa 

z času na čas vynárajú v umení Évy Mayer rôzne tematické okruhy, 

ktoré na seba naväzujú a týkajú sa tak aktuálnych, osobných, 

večne sa opakujúcich ako aj globálnych otázok.

experimenting, a desire for renewal, understanding of technique, 

curious receptiveness, social sensitivity. 

She blends and experiments variedly with the techniques, the 

manners of installation, various media and symbolism that she feels 

are needed for the elaboration of a topic. Furthermore none of this 

would be successful in absence of the artist’s distinct relationship 

with herself, her continuous self-review, her ability to distance 

herself or if need be, turn to deep contemplation.

Éva Mayer’s creative work is closely related to her curatorial 

activities. Evident in her opus is an effort to engage her environment 

in conversation, her exhibitions are interactive. She is characterised 

by openness, acceptance, communicativeness and persistence, 

a person thinking about the community and about creating value. 

It is through her initiative and organisation that the  DUNART.COM 

international symposium in Somorja/Šamorín has been taking place 

every year since 2011. The goal of the symposium is to assemble 

artists from Central and Eastern Europe and beyond, for the artists 

to meet and discover each other’s culture, art and techniques and to 

meditate on a given subject. Mayer has been one of the curators in 

the Contemporary Hungarian Gallery since 2011, where she regularly 

organises exhibitions for young professional artists. In 2012 she set 

up the inaugural Fine Arts Forum of Hungarians in Slovakia. 

Based on all the above, I firmly believe that the personality of 

the young artist has been outlined even for those who have thus 

far only met her work and not the artist personally. A distinct 

accomplishment of her creative work is a community-building force 

that has saturated her activity from early on and that invites us 

to rethink personal and societal values, that we need in order to 

invoke our sensibility. I invite you to carefully follow Éva Mayer’s 

art presented in this catalogue, wherein the themes that emerge 

develop and reference one another from time to time, themes 

both current and permanent, concerning both individual 

and global questions.

Eddigi életművének kibontakozásában kiegyensúlyozott 

növekedés érezhető, művészi érés, amit a személyes élményeken 

túl a szüntelen kísérletezési kedv, megújulási vágy, a technikai 

jártasság, az érdeklődő nyitottság, a szociális érzékenység 

biztosít. Változatosan elegyíti, kísérletezi ki a maga számára a 

téma kibontásához szükséges technikákat, az installálási módot, 

a különböző médiumokat és a szimbólumrendszert. És ami nélkül 

mindez nem működne, az a művésznek önmagával ápolt sajátos 

viszonya, a folyamatos önreflexió, külső nézőpontra helyezkedés, 

vagy ha épp az szükséges, mélységes befele tekintés. 

Mayer Éva alkotói tevékenységéhez szorosan fűződik szervezői, 

kurátori tevékenysége. Munkáiban is visszaköszön az a törekvése, 

hogy környezetét párbeszédre hívja, kiállításai interaktívak. 

Személyiségét a nyitottság, elfogadás, közlékenység és kitartás 

jellemzi, olyan ember, aki közösségben, értékteremtésben 

gondolkodik. Az ő kezdeményezése és főszervezői munkája a 2011-

től minden évben megrendezett somorjai DUNART.COM nemzetközi 

művésztelep, amelynek célja, hogy a közép-kelet-európai 

régióból és távolabbról meghívott művészek egymás kultúráját, 

művészetét, munkamódszereit megismerjék, a szimpózium adott 

témakörén közösen gondolkodjanak. 2011-től a Kortárs Magyar 

Galéria kuratóriumi tagja, ahol rendszeresen szervez kiállításokat 

fiatal professzionális képzőművészeknek. 2012-ben elsőként 

szervezte meg a Szlovákiai Magyar Képzőművészeti Fórumot. 

A fentiek alapján bízom benne, hogy azok számára is kirajzolódik 

a fiatal művésznő egyénisége, akik eddig csupán műveivel 

találkoztak, de személyesen nem ismerték. Alkotómunkájának 

kiemelkedő érdeme a közösségteremtő erő, amely az első percektől 

áthatja tevékenységét és olyan individuális és társadalmi értékek 

újragondolására hívja fel figyelmünket, amelyekre érzékenységünk 

előhívását kéri. Kísérjék figyelemmel e katalógusban, ahogy Mayer 

Éva művészetében az aktuális és az örök érvényű, az egyéni és 

globális kérdéseket érintő témakörök egymásból kibontva, 

egymást előhívva bukkannak fel időről-időre.

transcoMnet (3.variáció)
transcoMnet (3rD variation)

transcoMnet (3.variácia) 
(2013)

„TRANSCOM.net”, Nagyszombati Zsinagóga 
- Jána Koniarka Galéria, Nagyszombat (SK)

„TRANSCOM.net”, Synagogue Trnava 
- Ján Koniarek Gallery, Trnava (SK)

„TRANSCOM.net”, Synagóga Trnava 
- Galéria Jána Koniarka, Trnava (SK)



távolba látó
looking into the Distance
viDiaci Do Diaľky 
(2012)

vegyes technika, fényvisszaverő reflexfólia, jelzőtábla
mixed media, light-sensitive reflective foil, road sign
kombinovaná technika, reflexná fólia odrážajúca svetlo, dopravná značka
105 x 76 cm

sorban állás az élet vizéért
Queueing for the water of life

stáť v raDe Pre voDu života
(2012)

vegyes technika, fényvisszaverő reflexfólia, jelzőtábla
mixed media, light-sensitive reflective foil, road sign

kombinovaná technika, reflexná fólia odrážajúca svetlo, dopravná značka
76 x 105 cm



fényév távolság
a light-year's Distance
vzDialenosť na svetelný rok 
(2012)  

vegyes technika, fényvisszaverő reflexfólia, jelzőtábla
mixed media, light-sensitive reflective foil, road sign
kombinovaná technika, reflexná fólia odrážajúca svetlo, dopravná značka
76 x 105 cm

négy naP várakozás
four Days of waiting
čakacia Doba štyri Dni  
(2012)

vegyes technika, fényvisszaverő reflexfólia, jelzőtábla
mixed media, light-sensitive reflective foil, road sign
kombinovaná technika, reflexná fólia odrážajúca svetlo, dopravná značka
105 x 76 cm

„és oDaaDta neki ParaDicsoMot házává” 
"anD he bestoweD uPon hiM ParaDise as hoMe"

„a oDovzDal Mu raj za DoM” 
(2012)

vegyes technika, fényvisszaverő reflexfólia, jelzőtábla
mixed media, light-sensitive reflective foil, road sign

kombinovaná technika, reflexná fólia odrážajúca svetlo, dopravná značka
76 x 105 cm



utolsó ajánDék / last gift / PosleDný Dar (2011)
vegyes technika, fényvisszaverő reflexfólia, jelzőtábla
mixed media, light-sensitive reflective foil, road sign
kombinovaná technika, reflexná fólia odrážajúca svetlo, dopravná značka
76 x 105 cm

lélekhajó / soul boat / Duševná loď (2012)
vegyes technika, fényvisszaverő reflexfólia, jelzőtábla

mixed media, light-sensitive reflective foil, road sign
kombinovaná technika, reflexná fólia odrážajúca svetlo, dopravná značka

76 x 105 cm
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tisztulás / cleansing / očista (2012)
vegyes technika, fényvisszaverő reflexfólia, jelzőtábla
mixed media, light-sensitive reflective foil, road sign
kombinovaná technika, reflexná fólia odrážajúca svetlo, dopravná značka
76 x 105 cm

a bizaloM és a bizaloMvesztés helyzete
the case of trust anD the loss of trust

Dôvera a stav straty Dôvery
(2012)

vegyes technika, fényvisszaverő reflexfólia, jelzőtábla
mixed media, light-sensitive reflective foil, road sign

kombinovaná technika, reflexná fólia odrážajúca svetlo, dopravná značka
105 x 76 cm
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itt-ott / here-there / tu-taM (2013)
vegyes technika, fényvisszaverő reflexfólia, jelzőtábla
mixed media, light-sensitive reflective foil, road sign
kombinovaná technika, reflexná fólia odrážajúca svetlo, dopravná značka
74,5 x 84 cm

gyászMunkások / griefworkers / sMútoční robotníci (2013)
vegyes technika, fényvisszaverő reflexfólia, jelzőtábla

mixed media, light-sensitive reflective foil, road sign
kombinovaná technika, reflexná fólia odrážajúca svetlo, dopravná značka

74,5 x 84 cm

tisztulás és körforgás / cleansing anD rotation / očista a kolobeh (2013)
vegyes technika, fényvisszaverő reflexfólia, jelzőtábla
mixed media, light-sensitive reflective foil, road sign
kombinovaná technika, reflexná fólia odrážajúca svetlo, dopravná značka
105 x 76 cm
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gyász a szégyenérzet tükrében: exPress hírek a lePcses szájúakkal
grief in the light of shaMe: exPress news with the gossiPers
sMútok v zrkaDle cnosti: exPresné sPrávy s jazyčnicaMi 
(2012)

vegyes technika, fényvisszaverő reflexfólia, jelzőtábla
mixed media, light-sensitive reflective foil, road sign
kombinovaná technika, reflexná fólia odrážajúca svetlo, dopravná značka
76 x 105 cm

elengeDés, hit, újrakezDés: hát Most ki lesz az aPa?
letting go, faith anD restart: well, who will be the father now?

vyDanie, viera, znovuzačínanie: no kto buDe teraz otcoM? 
(2012)

 
vegyes technika, fényvisszaverő reflexfólia, jelzőtábla

mixed media, light-sensitive reflective foil, road sign
kombinovaná technika, reflexná fólia odrážajúca svetlo, dopravná značka

76 x 105 cm

fegyverszünet. Most Már igazán MegérDeMleD, hogy bolDog légy
truce. now you truly Deserve to be haPPy
PríMerie. teraz si naozaj zaslúžiš šťastie 

(2013)

vegyes technika, fényvisszaverő reflexfólia, jelzőtábla
mixed media, light-sensitive reflective foil, road sign

kombinovaná technika, reflexná fólia odrážajúca svetlo, dopravná značka
76 x 105 cm
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Koncepcia práce sa zakladá na pozorovaní 

sociálnych tlakov a stereotypov, ktorými 

sa môže porušiť individuálna existencia. 

Po narodení sa ihneď staneme terčom. 

Môžeme si zvoliť svoju cestu, či patríme 

napríklad ku skupiny väčšiny alebo k men-

šiny? Toto je rozhodnutím indivídua, ktoré 

vlastne závisí od osobnosti, každý čo 

si vyberie.

Je to dôležité, aby sme svoj osud nevypustili 

zo svojich rúk. Koncentrácia a pozornosť 

na vnútorný hlas je podstatná a nevyhnut-

ná, toto je možné dosiahnuť aj s pomocou 

posilnenia viery. CHYBY: Chybou môže byť 

absencia koncentrácie a sledovania vnútor-

ného hlasu. Chybou môže byť aj kapitulácia 

alebo asimilácia vďaka sociálnym tlakom. 

The present work is based on my 

observation of social pressure and 

stereotypes, and the damage these can 

have on individual existence. We become 

targets shortly after our birth. We can 

choose our path: to belong to the group of 

the majority or the group of the minority.

This is every individual’s decision, and 

it actually depends on our personality, 

everyone chooses for herself. It is important 

not to let go of our fate. It is also essential 

and indispensable to concentrate on and 

pay attention to our inner voice; sometimes

this can be achieved through the 

strengthening of faith. ERRORS: Lack of 

concentration, or absence of observation 

of the inner voice can all be errors. 

A munka koncepciója a társadalmi 

nyomás és a sztereotípiák megfigye-

lésén alapszik, amelyek által az egyéni 

lét sérülhet. Megszületésünk után már 

célpontokká válunk. Megválaszthatjuk 

utunkat, hogy például a többség vagy 

a kisebbség csoportjához tartozunk-e? 

Ez az egyén döntése, amely valójában 

személyiségfüggő, ki-ki amit választ.

Fontos, hogy sorsunkat ne engedjük ki 

a kezünkből. Lényeges és elengedhetet-

len a belső hangra való összpontosítás és 

figyelem, mindez akár a hit megerősítése 

által is lehetséges. HIBÁK: Hiba lehet 

a koncentráció és a belső hangra figyelés 

hiánya. Hiba lehet a társadalmi nyomás 

általi behódolás és beolvadás. 

Hiba és társai

private 
area at the 
border of 
egopolis
Error and Co.

súkromný 
priestor na 
hranici 
egopolisu 
Chyba a jej spoločníci

Éva MayeR
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Magánterület egoPolis határán (hiba és társai)
Private area at the borDer of egoPolis (error anD co.)

súkroMný Priestor na hranici egoPolisu (chyba a jej sPoločníci)
(2013)

interaktív installáció (fényvisszaverő reflexfólia, jelzőtábla, projektor, laptop, billentyűzet) jelzőtábla
interactive installation (retro-reflective reflex foil, road sign, projector, laptop, keyboard) road sign

interaktívna inštalácia (reflexná fólia, dopravná značka, projektor, laptop, klávesnica) dopravná značka
100 x 150 cm

„Hiba és társai”, Kortárs Magyar Galéria, Vermes-villa, Dunaszerdahely (SK)
“Error and Co.”, Contemporary Hungarian Gallery, Vermes-villa, Dunajská Streda (SK)

„Chyba a jej spoločníci”, Galéria súčasných maďarských umelcov, Vermesova vila, Dunajská Streda (SK)
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Hiba lehet a kategorizálás a társadalom 

felől. Ugyanakkor hiba lehet az egyén 

túlzott elzárkózása is. Mi akkor a meg-

felelő megoldás...?

Az interaktív installáción keresztül célom 

volt felmérni és összegyűjteni a nézők által 

megélt, illetve az ő általuk megtapasztalt 

társadalmi hibákat.

A következő kérdés volt leolvasható és 

kitölthető a számítógép monitoránál: 

„Egy szóval, Ön szerint mi a hiba? / Jedným 

slovom, čo je chyba? / What is the error in

a word?”

A néző által beírt hiba szó helyzetét meg 

lehetett határozni a kivetített munka 

tetszőlegesen kiválasztott felületén, ahol 

egy ENTER gombnyomással megjelent 

az általuk kiválasztott szó.

A nézők által beírt szavak válogatott listája 

a kiállítás időtartama alatt:

ADÁSHIBA / FAGY / LEHETŐSÉG / 

JUTALOM / TÉVEDÉS / RONT / VÉTEK / 

TRIANON / SZLOVÁKIA / MINDEN / 

SEMMI / ÁGY / NEM TUDOM / EMBERKE 

NINCS HIBA / DE VAN / SZERETSZ? /

KAPITALIZMUS / EMBEREK / MOST / 

GERMÁNOK / TÉVEDÉS / HIDASOK / 

stb.

Submission and assimilation because 

of social pressure can be an error. 

Categorization of society can be an error. 

However, the individual’s extreme isolation 

can be an error as well. What then is the 

right solution...? 

The purpose of this interactive installation 

was to assess and collect the social 

errors experienced and encountered by 

participants in this work.

The following question was displayed on the 

computer screen: „Egy szóval, Ön szerint 

mi a hiba? / Jedným slovom, čo je chyba? / 

What is the error in one word?”

Participants chose a word describing an 

error and defined the position where they 

thought this word should be placed on the 

projected work, and pressed Enter to see 

the final result.

Below is a selected list of the words entered 

by viewers during the time of the exhibition:

TRANSMISSION ERROR / FROST / 

OPPORTUNITY / AWARD / MISTAKE / 

WORSEN / SIN / TRIANON / SLOVAKIA / 

EVERYTHING / NOTHING / BED / 

I DON’T KNOW / NO PROBLAM MAN / 

YES, THERE IS / DO YOU LOVE ME? / 

CAPITALISM / PEOPLE / NOW / 

GERMANS / MISTAKE / 

FERRYBOATS  / etc.

Chybou môže byť kategorizácia zo strany 

spoločnosti. Zároveň chybou môže byť aj 

nadmerná uzavretosť, izolácia. Aké je teda 

vhodné riešenie...?

Mojim cieľom bolo pomocou interaktívnej 

inštalácie zmapovať a nahromadiť chyby, 

ktoré prežili návštevníci výstavy, respektíve 

spoločenské chyby, ktoré zažili.

Na monitore počítača bola zobrazená 

nasledujúca otázka, na ktorú bolo možné 

odpovedať: „Egy szóval, Ön szerint mi a 

hiba? / Jedným slovom, čo je chyba? /

What is an error in a word?”

Polohu slova, ktoré zadal návštevník bolo 

možné stanoviť na ľubovoľne zvolenom 

mieste projekcie, kde stlačením tlačidla 

ENTER sa objavilo nimi zvolené slovo.

Výber zo zoznamu slov, ktoré návštevníci 

uviedli počas výstavy:

PORUCHA VO VYSIELANÍ / MRÁZ / 

MOŽNOSŤ / ODMENA / OMYL / KAZIŤ / 

VINA / TRIANON / SLOVENSKO / VŠETKO /

NIČ / POSTEĽ / NEVIEM / NIET CHYBY 

/ ČLOVIEČIK / ALE JE / ĽÚBIŠ MA? / 

CAPITALIZMUS / ĽUDIA / TERAZ / 

GERMÁNI / OMYL / MOSŤÁCI / 

atď.

Magánterület egoPolis határán (hiba és társai)
Private area at the borDer of egoPolis (error anD co.)

súkroMný Priestor na hranici egoPolisu (chyba a jej sPoločníci)
(2013)

interaktív installáció (fényvisszaverő reflexfólia, jelzőtábla, projektor, laptop, billentyűzet) jelzőtábla
interactive installation (retro-reflective reflex foil, road sign, projector, laptop, keyboard) road sign

interaktívna inštalácia (reflexná fólia, dopravná značka, projektor, laptop, klávesnica) dopravná značka
100 x 150 cm

„Hiba és társai”, Kortárs Magyar Galéria, Vermes-villa, Dunaszerdahely (SK)
“Error and Co.”, Contemporary Hungarian Gallery, Vermes-villa, Dunajská Streda (SK)

„Chyba a jej spoločníci”, Galéria súčasných maďarských umelcov, Vermesova vila, Dunajská Streda (SK)
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Keď sa zamyslím nad tvorivou praxou 

Évy Mayer za ostatné tri – štyri roky, tak 

sa mi pred zrakom mimovoľne vybavia 

série zoradené do dvoch markantnejších 

súborov. V oboch prípadoch sa nepochybne 

stretávame so silne osobne inšpirovanými 

obrazmi o nepretržitom hľadaní cesty 

a domova, pretvorené do hmatateľnej 

podoby mementa, ktoré je akousi obra-

zovou rekvizitou orientovania sa v čoraz 

nevyspytateľnejšom svete.

Pre jednotlivé časti súboru s názvom 

Súkromný priestor na hranici Egopolisu 

je predovšetkým charakteristická výrečná 

symbolika (na prvý pohľad až príliš 

výrečná) – vedome prehnané zdôraznenie 

média, vyjadrovacej plochy, (dopravné 

tabule ako orientačné body, kódovacie 

systémy zákazov a príkazov, 

Contemplating the last three or four 

years of Mayer Eva’s work, I unwittingly 

call to mind two series, each of them 

forming clearly distinct units. In both 

cases, one sees pictures that originate 

in an undeniably strong personal source 

of inspiration; they are the solidified 

mementos of the perpetual pursuit of 

a path, of a home, the visual apparatus 

of navigation in a world becoming ever 

less predictable.

For the items from the Private area at the 

border of Egopolis collection, a talkative 

(at first glance perhaps even over-talkative) 

symbolism is characteristic, consciously 

over-emphasizing the surface of the 

medium, of the message-bearer (road 

signposts as points of reference, a web 

of prohibitions and orders which help us 

Ha Mayer Éva alkotói praxisának utóbbi 

három-négy évére gondolok, önkéntelenül 

is két markánsabb egységgé szerveződő 

sorozat idéződik meg előttem. Mindkét 

esetben tagadhatatlanul erősen személyes

ihletettségű képekről van szó, a foly-

tonos út- és otthonkeresés tárggyá 

szilárdult mementóiról, egy egyre kiszá-

míthatatlanabbá váló világban való 

tájékozódás képi rekvizitumairól. 

A Magánterület Egopolis határán c. 

együttes darabjaira mindenekelőtt 

a beszédes (első ránézésre talán 

túlságosan is beszédes) szimbolika 

jellemző: a médium, az üzenethordozó 

felület tudatos túlhangsúlyozása 

(közlekedési jelzőtáblák mint igazodási 

pontok, tiltások és parancsok kód-

rendszere, mely segít tájékozódni 

ablakok 
és tükrök
jegyzetek Mayer Éva munkáihoz windows 

and 
mirrors   
Notes on Eva Mayer’s work okná 

a zrkadlá
Poznámky k prácam Évy Mayer
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ktoré napomáhajú pri zorientovaní sa v záplave rutinnej 

každodennosti, ale súčasne regulujú a obmedzujú náš život). 

Plochy obrazov tvoria konštelácie s viacnásobným odrazom a to 

v pravom slova zmysle, sčasti aj vzhľadom na technické riešenie, 

(použitie antireflexných fólií). Na strane druhej však odzrkadľujú 

(zároveň neodvratne napíšu nanovo, sťaby dramatizujú) aj niektoré 

momenty z osobnej minulosti umelkyne, veď tabuľové obrazy 

(transparentné elementy pohyblivej pamäťovej infraštruktúry 

Évy Mayer) priam hýria odkazmi na podstatné a fatálne privátne 

spomienky. Miestami sa k sebe túli spleť spomienok, odcudzené 

výstrihy fotografií a iné obrazové fragmenty, ktoré miestami 

vytvárajú priestor pre monument už-už dusivých privátnych 

(a ritualizovaných) spomienok. Efektné fólie nažehlené na 

dopravné tabule – sťa kulisy zhmotnenej mentálnej mapy – 

pripomínajú fragmenty spomienok z čias minulých a nedávno 

minulých často takým spôsobom, že pre nezainteresovaných 

Magánterület egoPolis határán
Private area at the borDer of egoPolis
súkroMný Priestor na hranici egoPolisu 
(2014)

interaktív installáció hanggal, vegyes technika, 
fényvisszaverő reflexfólia, 30 jelzőtábla

interactive installation with sound mixed media, 
light-sensitive reflective foil, 30 road signs

interaktívna inštalácia so zvukom kombinovaná technika, 
reflexná fólia odrážajúca svetlo, 30 dopravných značiek

76 x 105 cm, 105 x 76 cm, 50 x 70 cm, 70 x 50 cm, 100 x 150 cm, 
50 x 50 cm, 70cm Ø, 50 cm Ø, 70 x 30 cm, 74,5 x 84 cm

„Magánterület Egopolis határán”, 
Somorjai Zsinagóga – At Home Gallery, Somorja (SK) / 

„Private area at the border of Egopolis”, 
Synagogue Šamorín – At Home Gallery, Šamorín (SK) 

„Súkromný priestor na hranici Egopolisu”, 
Synagóga Šamorín – At Home Gallery, Šamorín (SK)

változtatás a halálveszély fényében: fényév távolság ii.
encounter in the Danger of Death: a light-year's Distance ii. 
zMena vo svetle hrozby sMrti: vzDialenosť na svetelný rok ii. 
(2012)

vegyes technika, fényvisszaverő reflexfólia, jelzőtábla
mixed media, light-sensitive reflective foil, road sign
kombinovaná technika, reflexná fólia odrážajúca svetlo, dopravná značka
76 x 105 cm

orient ourselves in the maze of the mundane everyday, while 

simultaneously control and constrain our lives). The surfaces 

compose a multiply reflective constellation, on one hand in the 

literal sense of the word with regard to the technical execution 

(the utilization of light-reflecting foil), on the other hand by 

reflecting (at the same time unwittingly rewriting, as though 

dramatizing) particular moments drawn from the artist’s personal 

past. After all, the signpost-tableaus (movable, transparent 

elements of Eva Mayer’s memory-infrastructure) abound with 

references essential in the memory-universe. Here and there, 

interwoven threads of memory, alienated photo cuttings and other 

pictorial fragments intertwine, at times resulting in a nearly stifling 

overflow of private reminiscence, formalised (and ritualised) by 

the pictures. The visually engaging foils ironed over the traffic 

signposts - just as set pieces for a physically realised mental map 

- recall memory fragments from the distant and the near past, 

a rutinszerű mindennapok sűrűjében, ugyanakkor szabályozza 

és korlátozza is életünket). A képfelületek többszörösen tükröző 

konstellációt alkotnak. Egyrészt a szó szoros értelmében, 

a technikai kivitelezést tekintve is (fényvisszaverő fóliák 

alkalmazása), másfelől pedig tükrözik (egyúttal óhatatlanul 

újraírják, mintegy dramatizálják) a művész személyes múltjának 

egy-egy kiragadott stációját is. Hiszen a táblaképek (Mayer Éva 

emlékezés-infrastruktúrájának mozdítható, transzparens elemei) 

csak úgy hemzsegnek a privát emlékezet terében kulcsfontosságú 

utalásokban. Itt is, ott is egymásba foltozott emlékszövetek, 

elidegenített fotókivágások és egyéb képi fragmentumok 

ölelkeznek egymásba, néha már-már fullasztó telepakoltságot 

eredményezve a privát emlékezés képek által formalizált (és 

ritualizált) terében. Az útjelző táblák felületére vasalt látványfóliák 

– akár egy tárgyiasított mentális térkép kulisszái – a régmúlt és 

a közelmúlt emléfoszlányait idézik meg, gyakran úgy, 



Magyar - gyász a szégyenérzet tükrében 
(technika, méret, évszám) 

Angol - Gyász a szégyenérzet tükrében 
(technika, méret, évszám) 

Szlovák - Gyász a szégyenérzet tükrében 
(technika, méret, évszám) 

Magánterület egoPolis határán 
Private area at the borDer of egoPolis

súkroMný Priestor na hranici egoPolisu
(2014)

„Magánterület Egopolis határán”, 
Somorjai Zsinagóga – At Home Gallery, Somorja (SK) / 

„Private area at the border of Egopolis”, 
Synagogue Šamorín – At Home Gallery, Šamorín (SK) 

„Súkromný priestor na hranici Egopolisu”, 
Synagóga Šamorín – At Home Gallery, Šamorín (SK)
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pozorovateľov ostávajú nebadané, alebo 

málo pochopiteľné (obrazové vyjadrenie 

bolestivých strát: zosnulá osoba, ako 

zobrazenie neustále sa vracajúcej 

vnútornej strofy v rôznych variáciách). 

Avšak medzi osobnú hierarchiu hodnôt 

a príkazy vnútorného poriadku sa nevy-

hnutne zakliesni aj okamžite badateľná 

symbolika verejného priestoru, očakávaní 

zo strany spoločnosti, zákazy, agresívne 

príkazy – tak ako je to krásne viditeľné 

na jednej časti série s názvom  Súkromný 

priestor na hranici Egopolisu (Chyba a jej 

spoločníci) Umelkyňa sa pokúša balanso-

vať v čiernom vzduchoprázdnom priestore, 

v ktorom jedine posteľ pripomína pevný 

bod, dávajúci istotu. Okolo a vedľa sa 

nachádzajú dopravné tabule pripomínajúce 

až strašidelne hustý les (dopravné tabule 

v dopravných tabuliach), v ostrých farbách 

zobrazený systém uniformizovaných 

noriem, ktorý akoby pokryl priestor osob-

nej intimity hustou sieťou  – vďaka čomu 

sa aj posteľ pred nami vykresľuje skôr ako 

bojisko pozícií, prispôsobení a prijímania 

kompromisov.

Zatiaľ čo séria Súkromný priestor na 

hranici Egopolisu ako akési zrkadlenie, 

napomáha pri zorientovaní sa v cestách 

a smerovaniach, zatiaľ rad lightboxov 

s názvom  Duchovné priestory (najkrajšie 

časti hľadania cesty, tvorivej praxe 

uplynulých jeden a pol. dvoch rokov) 

roztvárajú okná chráneného vnútorného 

priestoru pre vonkajší svet plný podnetov, 

skvejúcich sa v krikľavých farbách. 

Medzitým sa nám môže zdať, že vidíme 

digitálne printery tlačené na transparentné 

povrchy (resp. z fotoprogramov prevzaté 

fotografie). Priehľadné obrazové polia 

sú výsledkom dlhotrvajúcej, náročnej, 

veľmi analogickej práce, pri ktorej sa 

oftentimes so that the observer, who has 

not been confided in, cannot or can hardly 

make sense of them (contours of aching 

losses: portrayals of the one passed away, 

appearing in a medley of variations, just as 

an ever-returning inner rhyme).  Of course, 

the cornerstones of personal morality, the 

commands of inner order and intuition are 

penetrated by public space; the symbolism 

of society’s expectations, prohibitions 

and directives is clearly intelligible, as 

manifested in one of the series’ pieces: 

Private area at the border of Egopolis 

(Error and Co.). The artist strives to balance 

in a pitch-black, airless space, in which 

the bed seems to be the only point that is 

fixed and is a source of safety. All around, 

a suffocating, dense forest of signposts 

(a signpost within a signpost), a system 

of norms, uniformed in loud colours and 

orders, seems to have thoroughly ensnared 

the intimacy of the space. Thus the bed 

emerges rather as an arena, the domain 

for localisation, navigation and 

compromise. 

While the Private area at the border of 

Egopolis series can be understood to be 

a system of mirrors to aid orientation, to 

offer paths and direction, the light-boxes 

of the Soulspaces-series (the most 

beautiful results of the artist’s last two 

years of path-finding, soul-searching), 

are as if windows open from an inner, 

seemingly protected space towards an 

outside world boasting millions of colours 

and offering a myriad of stimuli. Although 

at first glance we could be fooled into 

thinking that these are digital prints 

pressed on transparent surfaces (or 

photos edited with image manipulation 

software), the transparent image fields are 

the result of a time-consuming, laborious, 

hogy azok a nem beavatott szemlélő 

számára nem, vagy alig értelmezhető 

módon jelennek meg (sajgó veszteségek 

képi rajzolatai: egy elhunyt személy, 

akárcsak egy vissza-visszatérő belső 

rím ilyen-olyan variációkban megjelenő 

képmása, stb.). Persze a személyes 

értékrend sarokpontjai, a belső rend 

parancsai és megérzései közé óhatatlanul 

betüremkedik a köztér, a társadalom felől 

érkező elvárások, tiltások, utasítások 

agresszív és azonnal leolvasható 

szimbolikája is – mint ahogy az a széria 

Magánterület Egopolis határán (Hiba és 

Társai) című darabján szépen szembe tűnik. 

A művész egy koromfekete, légüres térben 

próbál egyensúlyozni, melyben az ágy 

tűnik az egyetlen rögzített és biztonságot 

adó pontnak. Mellette-körülötte egy 

fojtogatóan sűrű jelzőtáblaerdő (jelzőtáblák 

a jelzőtáblában), egy harsány színekbe és 

uniformizált utasításokba foglalt norma-

rendszer, amely úgy tűnik, alaposan 

behálózta a személyes tér intimitását – 

ami által az ágy is inkább egy küzdőtérként, 

a helyezkedések, igazodások és kompro-

misszumok terepeként rajzolódik ki 

előttünk.  

Míg a Magánterület Egopolis határán 

széria egy tájékozódást segítő, utakat 

és irányokat kínáló tükörrendszerként 

értelmezhető, addig a Lélekterek-sorozat 

lightboxai (az elmúlt másfél-két év út-

keresésének, alkotói praxisának legszebb 

darabjai) afféle ablakokként nyitnak egy 

belső, védettnek tűnő tér felől az erőteljes 

színekben pompázó és milliónyi ingert 

kínáló külvilág felé. Miközben egy gyors 

szemrevételezés után akár azt is hihetnénk, 

hogy transzparens felületekre nyomtatott 

digitális printekről (ill. képszerkesztő 

programok révén elidegenített fotókról) 
égifa / skytree / nebeský stroM (2013)

vegyes technika, fényvisszaverő reflexfólia, jelzőtábla
mixed media, light-sensitive reflective foil, road sign

kombinovaná technika, reflexná fólia odrážajúca svetlo, dopravná značka
105 x 76 cm
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bázis / base / báza (2014)
vegyes technika, fényvisszaverő reflexfólia, jelzőtábla

mixed media, light-sensitive reflective foil, road sign
kombinovaná technika, reflexná fólia odrážajúca svetlo, dopravná značka

76x105cm

eljegyzés / engageMent / zasnúbenie (2013)
vegyes technika, fényvisszaverő reflexfólia, jelzőtábla
mixed media, light-sensitive reflective foil, road sign
kombinovaná technika, reflexná fólia odrážajúca svetlo, dopravná značka
105 x 76 cm
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použili aj špeciálne zjemnenia: jednotlivé 

panorámy sú výsledkom veľmi bedlivo 

nanášaných farieb a iluminácií. Ako keby 

sme hľadeli cez vitrážne okná istotu 

poskytujúceho kostola na neprehľadne 

veľký a zamotaný vonkajší priestor: 

„vonkajší svet” – napriek celému svojmu 

koloritu preniká cez  povrchy lightboxov 

ako jedno gigantické, beztvárne a 

uniformizované kontinuum. V nekonečnej 

spleti mrakodrapov sa nenachádza ani 

jeden jediný oporný bod, ktorý by bol 

nápomocný v zorientovaní sa. Pritom 

vieme, že za tisíckami okien žijú ľudia 

(pracovné sily!) , avšak nevidíme tváre, 

indivíduá, ale objavujú sa iba anonymné 

masy vytvorené z poloabstraktných fľakov 

a rôznych vzorov. Do tejto babylonskej 

textúry sa vnára niekoľko maličkých 

bodiek, ktoré by sa mohli okamžite 

stratiť v kolobehu svetelných fľakov, ak 

by sme si nedokázali všimnúť biblické 

desatoro napísané Braillovým písmom. 

Rafinovaná prítomnosť dodatkových 

elementov nás stavia zoči-voči otázke, 

či existujú univerzálne platné zákony, 

very much analogue process which 

amalgamates various graphical treatments 

and needs special fine-tuning: many of 

the images are oftentimes the outcome of 

a careful overlay of several coats of light 

and colour.  Just as if one were trying to 

glimpse outwards through the colourful 

stained glass windows of a church’s haven, 

out towards the inconceivably large and 

incomprehensibly chaotic environment, the 

“outside world”- despite all its flamboyance 

and intrigue - once sifted through the 

surface of the light-boxes, appears as a 

gigantic, faceless and uniform continuum.  

In the infinite forest of skyscrapers not one 

point of support is to be found to help our 

orientation. We know that behind each and 

every one of the countless windows, there 

are people (workforce!)  labouring away. 

Nevertheless, we see no faces, stares or 

individuals: we are merely presented with 

an anonymous mass made of partially 

abstract smudges and markings.  Infusing 

this Babelian spectacle, at places there 

are textures grouped into tiny dots, which 

could easily get lost in the turmoil of 

van szó, az áttetsző képmezők egy több 

grafikai eljárást vegyítő, nagyon is analóg, 

speciális finomításokat is alkalmazó, 

hosszadalmas és munkaigényes folyamat 

eredményei. Egy-egy panoráma olykor 

tucatnyi, gondosan egymásra íródó fény- 

és színréteg eredménye. Akárcsak egy 

biztonságot nyújtó templomtér vitrázs-

ablakain keresztül próbálnánk kifele 

tekintgetni egy beláthatatlanul nagy 

és kiismerhetetlenül kusza közeg felé: 

a „kinti világ“ – minden színpompája és 

tetszetőssége ellenére – egy gigantikus 

méretű, arctalan és uniformizált 

kontinuumként szűrődik át a lightboxok 

felületén. A felhőkarcolók vég nélküli 

sűrűjében nem akad egyetlen támpont sem, 

ami segíthetne az eligazodásban. Tudjuk, 

hogy az ezernyi ablak mögött egytől egyig 

emberek (termelőerők!) tevékenykednek, 

arcokat, tekinteteket, individuumokat 

mégsem látunk: csupán egy félabsztrakt 

foltok és mintázatok alkotta anonim 

massza tárul elénk. Ebbe a bábeli léptékű 

spektákulumba színez bele helyenként egy-

egy apró, pöttyökké szerveződő textúra, 

Mérettetés / confrontation / súboj (2013)
vegyes technika, fényvisszaverő reflexfólia, jelzőtábla

mixed media, light-sensitive reflective foil, road sign
kombinovaná technika, reflexná fólia odrážajúca svetlo, dopravná značka

70 x 30 cm

Magánterület egoPolis határán
Private area at the borDer of egoPolis
súkroMný Priestor na hranici egoPolisu 
(2014)

„Magánterület Egopolis határán”, 
Somorjai Zsinagóga – At Home Gallery, Somorja (SK) / 

„Private area at the border of Egopolis”, 
Synagogue Šamorín – At Home Gallery, Šamorín (SK) 

„Súkromný priestor na hranici Egopolisu”, 
Synagóga Šamorín – At Home Gallery, Šamorín (SK)
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poskytujúce vnútornú oporu a ak áno, tak či sme schopní ich 

adekvátne rozoznať, prečítať a aktualizovať – alebo skôr či 

neskôr sa nemilosrdne vytratia z nášho povedomia a zlejú sa s 

pominuteľnosťou vonkajšieho sveta, plného krikľavých podnetov, 

mámivostí a úhľadných ligotavých čačiek.

light unless, in possession of some mindfulness, we are able to 

discern that these are the biblical Ten Commandments, engraved 

in Braille. The presence of refined, extension-like elements poses 

the question of whether we still have rules of universal power that 

might provide inner fortitude, and if so, whether we are still able 

to recognise them adequately, to read and renew them, or do they 

irreversibly fade from our perception, perhaps to blend in with the 

passing mirage of the outside world full of loud stimuli and shiny 

trinkets. 

amely akár azonnal el is veszhetne a fényfoltok forgatagában, 

ha némi éberség birtokában nem tudnánk róluk, hogy a bibliai 

tízparancsolat Braille-írásba foglalt törvényeiről van szó. 

A toldalékszerű elemek rafinált jelenléte azzal a kérdéssel 

szembesít bennünket, hogy vannak-e még belső tartást adó, 

univerzális erejű törvényeink, és ha igen, képesek vagyunk-e még 

őket adekvát módon felismerni,  leolvasni és aktualizálni – vagy 

előbb-utóbb menthetetlenül kikopnak észlelésünkből, mintegy 

összemosódva a harsány ingerekkel telepakolt külvilág múló 

káprázatával és csinos csecsebecséivel.  

 

Magánterület egoPolis határán
Private area at the borDer of egoPolis

súkroMný Priestor na hranici egoPolisu 
(2014)

„Magánterület Egopolis határán”, 
Somorjai Zsinagóga – At Home Gallery, Somorja (SK) / 

„Private area at the border of Egopolis”, 
Synagogue Šamorín – At Home Gallery, Šamorín (SK) 

„Súkromný priestor na hranici Egopolisu”, 
Synagóga Šamorín – At Home Gallery, Šamorín (SK)
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üzenetek
a benső
városból
Mayer Éva: Lélekterek 
című kiállítása

messages 
from the 
inner city
Mayer Éva: Soulspaces 
exhibition

odkazy z 
vnútorného 
mesta
Éva Mayer: Výstava s názvom 
Duchovné priestory

[mestské impresie]

Keď jedného krásneho slnečného jarného 

popoludnia vstúpiš do priestrannej, svetlej 

galérie, akokoľvek by si sa chcel pozerať iba 

na obrazy, v sklených ochranných tabuliach 

printov, úhľadne zoradených na bielej stene, 

najprv uvidíš svoj odraz odraz okolitého 

sveta, vonku aj dnu sa roztvoria vrstvy, 

súvislosti svetla a tieňa. Získaš dojmy o 

meste, staneš sa súčasťou jeho systému, 

alebo sa prispôsobíš jeho vlčím zákonom, 

alebo nejakým vyšším hodnotám, príkazom 

svojho vnútra. 

Na výstave Évy Mayer môžeme vidieť nočnú 

panorámu mesta, ale spôsob vizualizácie je 

v danom prípade viacvrstvový, ako keby sme 

počuli a videli náš viacjazyčný a viachlasný 

sociálny Balylon. 

[city-impressions]

Upon entering the bright spaces of a gallery 

on a sunny spring day, however much you 

would like to face only the pictures, there 

unfolds on the glass protecting the prints 

that have been carefully and with great 

restraint positioned on the white walls, 

first, your own reflection and then that of 

the world around you: the interplay and 

layering of inside and outside, of light and 

shadow. You acquire impressions of the 

town, thus experiencing it, and like in many 

other places, you either become part of its 

system and adjust to its law of the jungle, or 

you subscribe to a higher morality: to orders 

that have become innate to you. 

In Éva Mayer’s exhibition we see cityscapes, 

but the mode of display is now multi-layered,

[város-impressziók] 

Ha belépsz egy verőfényes tavaszi 

délutánon egy világos galéria-térbe, 

bármennyire szeretnél csak képekkel 

szembesülni, a fehér falakon mértéktartó 

távolsággal elhelyezett printeket védő 

üveglapokban előbb magad és a világot 

látod tükröződni. Kint és bent, fény és 

árnyék viszonylatai, rétegei tárulnak fel. 

Benyomásokat szerzel a városról, így 

sok más közeghez hasonlóan megéled 

azt, rendszerének része leszel, vagy 

farkastörvényeihez igazodsz, vagy valami 

felsőbb értékrendhez, bensőd részévé 

vált parancsokhoz.

Esti városlátképeket látunk Mayer Éva 

kiállításán, de a megjelenítés módja itt 

most többrétegű, ha úgy tetszik vizuális 
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Jednou „obrazovou frekvenciou” je 

impresionizmus, na ktorý si môžeme 

spomenúť v súvislosti „mestských obrazov” 

Évy Mayer. Izmy z konca 19. storočia uviedli 

do pohybu vizuálnu revolúciu vo viacerých 

líniách: vyšli do prírody, aby sa podelili 

s odlišne pochopenými a interpretovanými 

dojmami, ale objavili aj veľkomesto s jeho 

ulicami, katedrálami a krčmami, šatňami 

a verejnými domami, ktoré nám predostreli 

ako novú, netradičnú knihu, a to všetko 

s novým prístupom, vstupujúc do tohto 

zápolenia fotografiou zachytávajúcou 

momenty.

[vrstvy inak]

Éva Mayer nepoužíva pri tvorbe obrazov 

tradičné vrstvenie, ale predmetné layer-

action aplikuje ako vedomý rituál dobových 

sakrálnych metód. Najprv maľuje na sklené 

tabule, ktoré následne oskenuje a prácu 

dokončí na počítači. Vďaka transparencii 

sa farby viackrát zmenia a výsledok tvorby 

vrstiev sa stáva prekvapením – akýmsi 

mystériom – aj pre samotnú autorku. 

Sklenú tabuľu občas omotá aj gázou a tak 

ju presvieti. Vrstvenie a zväčšené ruky, 

zblízka veľké, z diaľky malé svätojánske 

mušky, okná pripomínajúce mikrokozmos, 

tvoria symboly, spirituálne vyobrazenie 

existencie vo veľkomeste. Súčasne však 

domy nie sú domami, lampy nie sú lampami, 

ale zobrazujú duševnú anatómiu Évy Mayer 

– sú to stránky Évinej knihy.

[duch a priestor]

Obrazy maľované na skle, oskenované 

a vytlačené na matnom papieri oplývajú 

ohnivou farebnosťou. Tieto lesklé odtiene sú 

úzko späté s autorkiným úmyslom: obrazy 

zavesené na stenu sa vďaka svojmu lesku 

môžu zameniť za reklamné fotografie, 

zobrazujúce lesk veľkomiest, ale napriek 

and if we so wish, we hear and see the 

multiple languages and voices of our visual 

and social Babel. Impressionism is one of 

the “visual frequencies” which come to mind 

upon seeing Éva Mayer’s “cityscapes”. This 

“ism” of the late 19th century set off a visual 

revolution of several strands: it escaped to 

the outdoors in order to convey impressions 

through reassessing natural phenomena, 

while at the same time it uncovered and 

revealed to us the city, as a new and 

unfamiliar book, with its avenues, 

cathedrals and pubs, its boudoirs and 

brothels, and all this done with a novel 

approach of seizing the moment, competing 

with photography. 

[layers, differently]

Éva Mayer doesn’t superimpose layers 

through traditional image-building, but – 

using the act of layering as a conscious rite, 

a contemporary sacral act - first paints 

on glass plates, then scans them and 

completes the work on a computer. 

Meanwhile, because of the transparency, 

the colours change many times, thus making 

the outcome of this layering somewhat of 

a surprise even for her, a mystery.  At times 

she scans the glass plate cloaked in gauze. 

The layering, the exaggerated hands, the 

micro-cosmic windows which seem up close 

to be large, but from afar tiny fireflies, these 

are all symbols, the symbols of big city life. 

Though at the same time the house is not 

a house, the lamps are not lamps, the city 

is in fact not a city but Éva Mayer’s soul-

anatomy, or if you like, the pages 

of Éva’s book. 

[soul and space]

The painted, scanned glass plate pictures 

printed on matte paper result in fiery 

colouration. These glossy hues relate 

és szociális Bábelünk több nyelvét és 

hangját halljuk. Az impresszionizmus az 

egyik „képi frekvencia”, mely eszünkbe 

jut Mayer Éva „városképei” kapcsán. 

A 19. század végének izmusa több szálon 

indította útjára vizuális forradalmát: 

kivonult a természetbe, hogy annak 

jelenségeit újraértelmezve ossza meg 

benyomásait, de a nagyvárost, annak 

utcáival, katedrálisaival és kocsmáival, 

öltözőivel és bordélyházaival együtt is fel- 

és elénk tárta szokatlan, friss könyvként, 

s mindezt új közelítésben, a fotóval 

a versenyt felvéve, a pillanatot 

megragadva.

 

[rétegek másként] 

Mayer Éva, nem a hagyományos 

képépítéssel viszi egymásra rétegeit, 

hanem – ezt a layer-actiont tudatos 

rítusként, kortárs szakrális cselekedetként 

művelve – először üveglapokra fest, 

beszkenneli azokat, majd a munkát 

számítógépen fejezi be, a színek, 

a transzparencia révén többször változnak, 

réteg-képzésének eredménye így részben 

számára is meglepetés - misztérium. 

Olykor gézbe is csavarja az üveglapot 

és úgy világítja be. A rétegzés, 

a felnagyított kezek, a közelről nagy, 

távolról apró szentjánosbogaraknak, 

mikro-kozmoszoknak tűnő ablakok mind 

szimbólumok tehát, a nagyvárosi lét 

spirituális jelképei. Ugyanakkor a ház 

nem ház, a lámpák nem lámpák, a város 

nem város, hanem Mayer Éva lélek-

anatómiájának, ha úgy tetszik, 

Éva könyvének lapjai. 

[lélek és tér]  

A festett, beszkennelt üveglap-képek 

matt papírra nyomtatva tüzes színvilágot 

eredményeztek, ezek a fényes árnyalatok 

lélekterek / soulsPaces / Duchovné Priestory (2015)
interaktív installáció / interactive installation / interaktívna inštalácia 

12 light-box, kompozit lemez, plexi, led szalag
12 light-boxes, composite plate, plexiglass plate, led strip
12 light boxov, kompozit platňa, plexisklo, led pás
96 x 96 x 10 cm, 116 x 116 x 10 cm, 96 x 193 x 10 cm, 116 x 213 x 10 cm
 
“(N)omen”, Szlovák Nemzeti Múzeum - Szlovákiai Magyar 
Kultúra Múzeuma, Brämer-kúria, Pozsony (SK)

“(N)omen”, Slovak National Museum - Museum of the Hungarian 
Culture in Slovakia, Brämer Mansion, Bratislava (SK)

“(N)omen” Slovenské národné múzeum - Múzeum kultúry 
Maďarov na Slovensku, Brämerova kúria, Bratislava (SK)
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tomu sú nositeľmi aj lesku Byzancie 

a ligotu nebeského Jeruzaléma. Časť diel 

obsahuje aj text – desatoro Božích prikázaní 

napísaných Braillovým písmom. Na mikro-

makro vrstvy metropolisu kladie Éva text 

v „inom jazyku” zdôrazňujúc pritom jeho 

systém v trochu inom ponímaní, vediac, 

že písmo, ktoré slúži nevidomým možno 

nebude ani nimi precítené a pochopené.  

Podobne ako tu, Braillovým písmom 

napísaný zákon a Slovo Božie počuje iba ten, 

kto má uši na počúvanie 1, a zároveň Pán 

hovorí v podobenstvách tým, ktorí nie sú 

do tajomstva zasvätení.2 Motívy, objavené 

vo vystavených dielach, medzi iným okno, 

ruky, Braillovo písmo, poukazujú na taký 

proces, ktorý vytvára z tápania naslepo 

životný priestor naplnený duchom a vierou 

(„spirituálny priestor”) – môžeme sa dočítať 

v úvodnom príhovore otvorenia výstavy.3 

1_Marek 4,23

2_Marek 4,12

3_úryvok z predbežnej tlačovej správy o výstave / Török 
Tünde, 2015. apríl

closely to the artist’s intent: the works on 

the wall evoke the ambience of the big city 

deceptively illuminated by advertisements, 

yet they carry the light of Byzantium and 

the gleam of heavenly Jerusalem too. Some 

of the works contain text as well- the 

transcript of the Ten Commandments in 

Braille. Éva, who knows that not every one 

affected feels or understands the writing 

intended for the sightless, overlays the 

woven text of a “different language” on 

the micro-macro levels of a metropolis, 

partially overwriting its system in every 

sense.  As is the case here with the law 

written in Braille, so is it with the Word of 

God: “If anyone has ears to hear, let them 

hear”1, and at the same time it is those to 

whom the secret has not been revealed, 

that the Lord addresses in parables2. The 

motifs discovered in the works on display, 

the window, the hands and the Braille 

writing, just to mention a few, all reference 

1 _Marc 4,23 KJB

2_Marc 4,12 KJB

szorosan kapcsolódnak az alkotó 

szándékához: a falra került munkák 

a reklámoktól megtévesztőn ragyogó 

nagyvárosok hangulatát idézik, mégis 

magukon hordozzák Bizánc fényét, 

a mennyei Jeruzsálem ragyogását is. 

A munkák egy része szöveget is tartalmaz, 

a tízparancsolat Braille-írással készült 

átiratát. A metropolisz mikro-makro 

rétegeire, annak rendszerét kicsit minden 

értelemben felülírva helyezi rá egy „másik 

nyelv” szövegének szövetét Éva, aki tudja, 

hogy a világtalanoknak szánt írást sem 

minden érintett érti-érzi. Miként az itt 

most Braille írással leírt törvényt és az 

Igét is csak az hallja, akinek van füle a 

hallásra1, ugyanakkor a titokba be nem 

avatottakhoz szól inkább példázatokban 

az Úr.2 A kiállított művekben felfedezhető 

motívumok, többek között az ablak, 

a kezek, a Braille-írás egy olyan 

folyamatra utalnak, mely során a vakon 

1_Márk 4,23
  
2_Márk 4,12

Avšak symbolika poukazuje aj na to, že 

nám tajomstvo „hľadenia a videnia” ako 

aj „dívania sa zoči-voči” môže pomôcť 

rozšifrovať metafyzické sily vryté do 

kamennej tabule.

[svet, svety, nevidomosti]

V našom jazyku má slovo svet viac 

významov. Okrem nášho životného 

priestoru-prostredia môže označovať tento 

celý široký svet ale môže znamenať aj 

svetlo. V určitom ponímaní sa pod pojmom 

nevidomý chápe to, čo je bez svetla, alebo 

je svetlo-postrádajúce, čo v spirituálnom 

zmysle žije z vnútorného svetla. Pri otvorení 

výstavy odznel citát od Baudelairea 

o „osviežujúcej tme, vnútornom sviatku, 

od úzkosti oslobodzujúcej noci” čo môže 

vyvolať ambivalentné predstavy-pocity, 

ale môže pomáhať aj pri čítaní a rozhľade 

tak, ako aj pri Braillovom písme. 4 Farebné 

svetelné fľaky Évy Mayer sa hustiaco-

rednúco jemne prekrývajú, na sebe

 položené svetelné vrstvy skutočne otvárajú 

duchovný priestor: ich tma stráži svetlo 

ako sčernený fotopapier, alebo ako „duša” 

camery obscury. Je to zvláštne, ale v našich 

zdanlivo neosobných oknách sa môže 

ligotať zosobnené univerzum.

4_otvárací príhovor Zsolta Mészárosa

a process during which we can achieve, 

by blind stumbling, the creation of a living 

space full of faith and soul (“soul-space”) – 

this we can read in the introduction to the 

exhibition3. Nevertheless, the symbolism 

implies that what could help us to “see and 

perceive”, to “see clearly” and to decipher 

the code, is finding metaphysical forces, 

those which have been carved in the 

stone tablet as well.  

[world, worlds and worldless]

In our language, the word világ (world) 

has multiple meanings. Apart from our 

life-space, or environment, it can mean 

the outside world and light. The word 

“világtalan” (literally world-less, meaning 

sightless) in certain readings means “one 

without light”, “light-home-less”, one who 

lives off an inner light in a spiritual sense. 

At the opening of the exhibition, Baudelaire 

was cited, whose description of the night 

in one of his writings, “refreshing darkness, 

the inner celebration, that which frees us 

of angst”, can evoke ambivalent sensations 

and/or impressions, but can, perhaps, help 

us read, orient ourselves, as does Braille 

writing4.  Éva Mayer’s colourful light patches 

condense and disperse, lightly overlap 

each other. The interweaving layers of 

light truly admit us into soul-spaces: their 

darkness guards light, as blackened photo-

paper or the “soul” of a camera obscura. 

In our strange, but seemingly impersonal 

windows, there shines (or can shine) the 

intimacy of the universe. 

3_Excerpt from the Press-release of the Exhibition/ Tünde 
Török, April 2015. 

4_Opening Speech of Mészáros Zsolt 

tapogatózásból, egy hittel, lélekkel teli 

élettér (’lélek-tér’) kialakításáig juthatunk 

el – olvashatjuk a kiállítás bevezetőjében3. 

A szimbolika azonban arra is utal, hogy 

a „látva látáshoz”, „színről-színre látáshoz”, 

a kód megfejtéséhez a kőtáblába is vésett 

metafizikus erőkre találás segíthet.

[világ, világok, világtalanságok]

Nyelvünkben a világ többjelentésű szó, 

életterünkön-közegünkön kívül 

a nagyvilágot és fényt is jelent(het). 

A "világtalan" bizonyos olvasatban fény 

nélkülit, fény-hontalant is jelent, aki a belső 

fényből él spirituális értelemben. A tárlat 

megnyitóján megidézésre került Baudelaire 

egyik írásában az éjszaka „felfrissítő 

sötétsége, a belső ünnep, a szorongástól 

megszabadító éjszaka” ambivalens, 

érzeteket-képzeteket kelthet, de talán 

olvasni-tájékozódni is segít, akár a Braille-

írásban is4. Mayer Éva színes fényfoltjai 

sűrűsödőn-ritkulón, lágyan fedik egymást, 

az egymáson heverő fényrétegek valóban 

lélek-terekbe engednek: sötétségük fényt 

őriz, mint a megfeketedett fotópapír vagy 

a camera obscura „lelke”. Furcsa, de 

személytelennek látszó ablakainkban ott 

ragyog(hat) az univerzum személyessége.

3_részlet a kiállítás sajtó-előzeteséből / Török Tünde, 
2015. április

4_Mészáros Zsolt megnyitó beszéde
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:: Parancsolat i-iii. ::  / :: coMManDMent i-iii. :: / :: Prikázanie i-iii. :: (2015)
vegyes technika, light-boxes, kompozit lemez, plexi lap, led szalag

mixed media, composite plate, plexiglass plate, led strip
kombinovaná technika, light-box, kompozit platňa, plexisklo, led pás

116 x 213 x 10 cm



:: Parancsolat iv. :: / :: coMManDMent iv. :: / :: Prikázanie iv :: (2015)
vegyes technika, light-boxes, kompozit lemez, plexi lap, led szalag
mixed media, composite plate, plexiglass plate, led strip
kombinovaná technika, light-box, kompozit platňa, plexisklo, led pás
116 x 116 x 10cm

lélekterek i. / soulsPaces i. / Duchovné Priestory i. (2015)
vegyes technika, light-boxes, kompozit lemez, plexi lap, led szalag

mixed media, composite plate, plexiglass plate, led strip
kombinovaná technika, light-box, kompozit platňa, plexisklo, led pás

96 x 96 x 10 cm
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lélekterek ii. 
soulsPaces ii. 
Duchovné Priestory ii. 
(2015)

vegyes technika, light-boxes, 
kompozit lemez, plexi lap, led szalag

mixed media, composite plate, 
plexiglass plate, led strip

kombinovaná technika, light-box, 
kompozit platňa, plexisklo, led pás
96 x 96 x 10 cm
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:: Parancsolat v-vi. :: / :: coMManDMent v-vi. :: / :: Prikázanie v-vi. :: (2015)
vegyes technika, light-boxes, kompozit lemez, plexi lap, led szalag

mixed media, composite plate, plexiglass plate, led strip
kombinovaná technika, light-box, kompozit platňa, plexisklo, led pás

96 x 193 x 10 cm



lélekterek iv. / soulsPaces iv. / Duchovné Priestory iv. (2015)
vegyes technika, light-boxes, kompozit lemez, plexi lap, led szalag
mixed media, composite plate, plexiglass plate, led strip
kombinovaná technika, light-box, kompozit platňa, plexisklo, led pás
116 x 116 x 10 cm
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:: Parancsolat vii. :: / :: coMManDMent vii. :: / :: Prikázanie vii. :: (2015)
vegyes technika, light-boxes, kompozit lemez, plexi lap, led szalag

mixed media, composite plate, plexiglass plate, led strip
kombinovaná technika, light-box, kompozit platňa, plexisklo, led pás

96 x 96 x 10 cm

:: Parancsolat viii:: / :: coMManDMent viii. :: / :: Prikázanie viii. :: (2015)
vegyes technika, light-boxes, kompozit lemez, plexi lap, led szalag
mixed media, composite plate, plexiglass plate, led strip
kombinovaná technika, light-box, kompozit platňa, plexisklo, led pás
96 x 96 x 10 cm
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:: Parancsolat ix-x. :: / :: coMManDMent ix-x. :: / :: Prikázanie ix-x. :: (2015)
vegyes technika, light-boxes, kompozit lemez, plexi lap, led szalag
mixed media, composite plate, plexiglass plate, led strip
kombinovaná technika, light-box, kompozit platňa, plexisklo, led pás
96 x 96 x 10 cm

lélekterek vi. / soulsPaces vi. / Duchovné Priestory vi. (2015)
vegyes technika, light-boxes, kompozit lemez, plexi lap, led szalag
mixed media, composite plate, plexiglass plate, led strip
kombinovaná technika, light-box, kompozit platňa, plexisklo, led pás
116 x 116 x 10cm
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lélekterek vii. / soulsPaces vii. / Duchovné Priestory vii. (2015)
vegyes technika, light-boxes, kompozit lemez, plexi lap, led szalag
mixed media, composite plate, plexiglass plate, led strip
kombinovaná technika, light-box, kompozit platňa, plexisklo, led pás
116 x 116 x 10cm
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lélekterek viii. / soulsPaces viii. / Duchovné Priestory viii. (2015)
vegyes technika, light-boxes, kompozit lemez, plexi lap, led szalag
mixed media, composite plate, plexiglass plate, led strip
kombinovaná technika, light-box, kompozit platňa, plexisklo, led pás
116 x 116 x 10cm



Magyar - Gyász a szégyenérzet tükrében 
(technika, méret, évszám) 

Angol - Gyász a szégyenérzet tükrében 
(technika, méret, évszám) 

Szlovák - Gyász a szégyenérzet tükrében 
(technika, méret, évszám) 

Magyar - Gyász a szégyenérzet tükrében 
(technika, méret, évszám) 

Angol - Gyász a szégyenérzet tükrében 
(technika, méret, évszám) 

Szlovák - Gyász a szégyenérzet tükrében 
(technika, méret, évszám) 

lélekterek / soulsPaces / Duchovné Priestory (2015)
interaktív installáció / interactive installation / interaktívna inštalácia 

“(N)omen”, Szlovák Nemzeti Múzeum - Szlovákiai Magyar 
Kultúra Múzeuma, Brämer-kúria, Pozsony (SK)

“(N)omen”, Slovak National Museum - Museum of the Hungarian 
Culture in Slovakia, Brämer Mansion, Bratislava (SK)

“(N)omen” Slovenské národné múzeum - Múzeum kultúry 
Maďarov na Slovensku, Brämerova kúria, Bratislava (SK)
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éva Mayer výtvarníčka

1983, Bratislava, Slovakia
Žije a pracuje v Budapešti a v Šamoríne

Tel. (+421) 907 215 024 (SK), (+36) 261 6307 (HU)
E-mail: mayereva83@gmail.com
Web page: www.mayereva.sk

štúDiá:
2015 Akademie výtvarných umění, Praha (CZ)
2012- Magyar Képzőművészeti Egyetem - Maďarská univerzita výtvarných umení 
v Budapešti, doktorandské štúdium
2003-2009 Magyar Képzőművészeti Egyetem - Maďarská univerzita výtvarných 
umení v Budapešti, odbor Umelecká grafika, odbor Vizuálna komunikácia, profesori: 
Alajos Eszik a Tibor Somorjai Kiss
2007 Crawford College of Art and Desing (CIT) - odbor multimédia, Cork, (IRL)
2002-2003 Óbudai Képzőművészeti Szakközépiskola - Stredná odborná škola 
výtvarných umení v Óbude, Budapešť, odbor Umelecká grafika, profesori: Gyöngyi 
Gallusz a Robert Sárközy 
1988-2002 Gymnázium Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským, Šamorín

členstvo: 
od roku 2013 člen Magyar Elektrográfiai Társaság, (HU)
od roku 2011 člen kurátorskej komisie Galérie súčasných maďarských umelcov, 
Dunajská Streda
hlavný organizátor medzinárodného sympózia „DUNART.com” v Šamoríne
člen Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete, (HU)
od roku 2010 člen Fiatal Képzőművészek Stúdiójának Egyesülete, (HU)
člen Spolku maďarských výtvarných umelcov v Slovenskej republike
umelkyňou Galérie Ani Molnár, (SK)
od roku 2009 člen Magyar Grafikusművészek Szövetsége, (HU) 

ceny, štiPenDiá:
2015 Dotačný program - Kultúra národnostných menšín 2015, (SK)
Erasmus-plus, štipendium, Akademie výtvarných umění, Praha (CZ)
2013 Munkácsy-ho cena
Dotačný program - Kultúra národnostných menšín 2013, (SK)
TÁMOP, Maďarská univerzita výtvarných umení v Budapešti, doktorandské štúdium
„Reformácia a tolerancia” mimoriadna cena , Magyarországi Evangélikus Egyház, 
Budapešť, (HU)
2012 Artist residency, International Center of Art and Sustainable Development „Art 
Point – Gumno”, Sloeshtica, (MK)
Nemzeti Kulturális Alap, umelecké tvorivé štipendium, (HU)
Maďarská univerzita výtvarných umení v Budapešti, celoštátne štipendium na 
doktorandské štúdium, (HU)
Dotačný program - Kultúra národnostných menšín 2012, (SK)
2011 Cena poroty, "MEGA-PIXEL 2010" Celoštátna súťaž digitálnej tvorby, (HU)
Dotačný program - Kultúra národnostných menšín 2011, (SK)
2009 IV. Celoštátna študentská umelecká konferencia, kategória Umelecká grafika 
I. – 1. miesto, (HU)
2008 Cena nadácie Bélu Kondora (HU)
Študentská inštitučná konferencia II., kategória Umelecká grafika, (HU)
2007 Študentská inštitučná konferencia I., kategória Umelecká grafika – 1.cena, (HU)
2006-2007 Erasmus štipendium, Crawford College of Art and Desing (CIT), Cork, 
(IRL)
2006 Cena Barcsayho nadácie - hlavná cena, (HU)
2005-2006 Štipendium Maďarskej Republiky
2004 „Svet podľa mňa“  tvorivá súťaž  - 1. miesto, (SK)

sPracovné, organizačné, kurátorské a iné kultúrne činnosti:
od 2015 pedagóg na univerzite – Eszteházy Károly Főiskola, Eger, (HU)
od 2014 pedagóg na univerzite – Budapesti Kommunikációs Főiskola, Budapešť, (HU)
2013 Kurátor výstavy Doktorandskej školy Maďarskej Univerzity Výtvarných Ume-
ní pod názvom “Chyba a jej spoločníci”, Galéria súčasných maďarských umelcov, 
Dunajská Streda
od 2012 spoluorganizátor Maďarského výtvarného fóra na Slovensku, spoluorgani-
zátor Maďarský inštitút v Bratislave (Bratislave, Košice, Dunajská Streda)
od 2011 organizátor medzinárodného sympózia „DUNART.COM” v Šamoríne
od 2011 Kurátor medzinárodnej výstavy „TRANSCOM.hu“, v Galérii súčasných ma-
ďarských umelcov v Dunajskej Strede
 
IndIvIduálne výstAvy:
2015 „Lélekterek”, Galéria Ani Molnár, Budapešť, (HU)
„(N)omen, Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Bratislava, (SK)
2014 „Súkromný priestor na hranici Egopolisu”, At Home Gallery, Šamorín, (SK)
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1983, Bratislava, Slovakia
Lives and works in Budapest (HU) and in Šamorín, (SK)
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2012- Hungarian University of Fine Arts, DLA Budapest, (HU)
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Eszik and Tibor Somorjai Kiss graphic artists
2008 diploma at the printmaking department, HUFA, Budapest, (HU)
2007 Crawford College of Art and Design (CIT) - multimedia, Cork, (IRL)
2002-2003 Secondary School of Fine Arts in Óbuda (Óbudai Képzőművészeti Szak-
középiskola) – printmaking department, Budapest, masters: Gyöngyi Gallusz and 
Róbert Sárközy graphic artists, (HU) 
1998-2002 Imre Madách Hungarian Secondary School (Madách Imre Magyar 
Tanítási Nyelvű Gimnázium), Šamorín, (SK)

grants, Prizes:
2015 Ethnic Cultures Program 2015 of the Government Agency of the Slovak Re-
public, (SK)
2013 Munkácsy-prize
Ethnic Cultures Program 2013 of the Government Agency of the Slovak Republic, (SK)
TÁMOP, Hungarian University of Fine Arts, DLA Budapest, (HU)
„Reformation and tolerancy”, Magyarországi Evangélikus Egyház, (HU)
2012 Artist residency, International Center of Art and Sustainable Development 
„Art Point – Gumno”, Sloeshtica, (MK)
Nemzeti Kulturális Alap, (HU)      
Ethnic Cultures Program 2012 of the Government Agency of the Slovak Republic, (SK)
2011 "MEGA-PIXEL 2010” Digitális Alkotások Országos Tárlata, (HU)
Ethnic Cultures Program 2011 of the Government Agency of the Slovak Republic, (SK)
2009 National Art Student Conference, Printmaking I.  –  1. prize, (HU)
2008 Award of the Béla Kondor Foundation, (HU) 
Student Conference II., HUFA, (HU), printmaking department II., HUFA, (HU)
2007 Student Conference I., HUFA, (HU), printmaking department I. – 1. prize,  
HUFA, Budapest ,(HU)
2006 Award of the Jenő Barcsay Foundation – 1. prize, HUFA, (HU)
2006-2007 Erasmus Scholarship, Crawford of Art and Design (CIT), Cork, (IRL)
2005-2006 Hungarian Governmental Scholarship, (HU)
2004 „The world as I see it”, young artist’s competition – 1. prize, (SK) 

MeMbershiP:
from 2013 Hungarian Electrographic Art Association
from 2011 Member of the curatory of Contamporary Hungarian Gallery, Dunajská 
Streda, (SK)
Main organizator of symposium „DUNART.com”, Šamorín, (SK) 
Associacion of Hungarian Creative Artists, (HU)
from 2010 Studio of Young Artists Association, (HU)
Society of Hungarian Visual Artists in the Slovak Republic, (SK)
Member as an artist at the Ani Molnár Gallery, Budapest, (HU)
from 2009 Association of Hungarian Graphic Artists, (HU)

organizations, curatorial anD other activities:
from 2015 lecturer at the Eszterházy Károly College - Department of Visual Arts, 
Eger, (HU)   
from 2014 Lecturer at the University of Applied Sciences, printmaking department, 
Budapest, (HU)  
2013 Curator of the group exhibition „Error and Co.“ for the student of Doctoral 
School at the Hungarian University of Fine Arts, Contemporary Hungarian Gallery, 
Dunajská Streda, (SK) 
from 2012 Co-organizer of Fine Arts Forum of Hungarians in Slovakia – Bratislava, 
Košice, Dunajská Streda, (SK) 
from 2011 Curator and main organizator of the international symposium DUNART.
COM,  Šamorín, (SK)
from 2011 Curator of the group exhibition „Transcom.hu“, Contemporary Hungarian 
Gallery, Dunajská Streda, (SK)   

solo exhibitions:
2015 „Soulspaces”, Ani Molnár Gallery, Budapest, (HU)
„(N)omen, Slovak National Museum – Museum of the Hungarian Culture in Slovakia, 
Brämer Mansion, Bratislava, (SK)

Mayer éva képzőművész

1983, Pozsony, Szlovákia
Budapesten és Somorján (SK) él és dolgozik

Tel. (+421) 907 215 024 (SK), (+36) 261 6307 (HU)
E-mail: mayereva83@gmail.com
Web page: www.mayereva.hu

tanulMányok:
2015 Akademie výtvarných umění, Prága (CZ)
2012- Magyar Képzőművészeti Egyetem, DLA, Budapest
2003-2009 Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, képgrafika szak, 
mesterek: Eszik Alajos, Somorjai-Kiss Tibor 
2004-2009 Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, vizuális nevelőtanár 
szak, (művészettörténet - és művészi rajz szakos középiskolai tanári képesítéssel)  
2007 Crawford College of Art and Design (CIT) - multimédia szak, Cork, (IRL)
2002-2003 Óbudai Képzőművészeti Szakközépiskola, mesterek: Gallusz Gyöngyi, 
Sárközi Róbert 
1998-2002 Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Somorja, Szlovákia
1988-2002 Németh-Šamorínsky István Művészeti Alapiskola, hegedű - és rajz 
tagozat, Somorja, (SK) 

Művészeti Díjak, ösztönDíjak:
2015 Szlovák Köztársaság Kormányhivatala a Nemzetiségi Kultúrák 2015 Program 
- alkotói támogatás, (SK)
Erasmus-plus, DLA, Akademie výtvarných umění, Prága (CZ)
2013 Munkácsy-díj
Szlovák Köztársaság Kormányhivatala a Nemzetiségi Kultúrák 2013 Program - 
alkotói támogatás, (SK)
TÁMOP, Magyar Képzőművészeti Egyetem, DLA, Budapest
„Reformáció és tolerancia” pályázat díja, Magyarországi Evangélikus Egyház
2012 Artist residency, International Center of Art and Sustainable Development 
„Art Point – Gumno”, Sloeshtica, (MK)
Nemzeti Kulturális Alap, alkotói ösztöndíj
Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola állami ösztöndíja
Szlovák Köztársaság Kormányhivatala a Nemzetiségi Kultúrák 2012 Program - 
alkotói támogatás, (SK)
2011 Zsűri díja, "MEGA-PIXEL 2010" Digitális Alkotások Országos Tárlata
Szlovák Köztársaság Kormányhivatala a Nemzetiségi Kultúrák 2011 Program - 
alkotói támogatás, (SK)
2009 IV. Országos Művészeti Diákköri Konferencia, Képgrafika I. – 1. díj 
2008 Kondor Béla Alapítvány díja
Intézményi Diákköri Konferencia II., Magyar Képzőművészeti Egyetem,  
Budapest
2007 Intézményi Diákköri Konferencia I., Magyar Képzőművészeti Egyetem, 
Budapest, képgrafika kategória – 1. díj 
2006-2007 Erasmus-ösztöndíj, Crawford College of Art and Design (CIT) - 
multimédia szak, Cork, Írország 
2006 Barcsay Jenő Alapítvány díja – fődíj
2005-2006 Magyar Köztársasági ösztöndíj 
2004 „Szerintem a világ” alkotói pályázat – 1. díj, (SK)
2003-2008 Oktatásügyi Minisztérium tanulmányi ösztöndíja

szervezeti tagság:
2013-tól a Magyar Elektrográfiai Társaság tagja
2011-től a Kortárs Magyar Galéria kuratóriumi bizottságának tagja
a DUNART.com művésztelep főszervezője
a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete
2010-től Fiatal Képzőművészek Stúdiójának Egyesülete
Szlovákiai Magyar Képzőművészek Társasága
a Molnár Ani Galéria művésze
2009-től Magyar Grafikusművészek Társasága 

Munkakör, szervezések, kurátori, egyéb kulturális tevékenység:
2015-től Eszterházy Károly Főiskola Vizuális Művészeti Tanszék tanára
2014-től Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Művészeti karának óraadó 
tanára, grafika-műhely  
2013 „Hiba és társai“ c, kiállítás kurátora, a MKE Doktori Iskola csoportos 
kiállítása,  Vermes-villa, Dunaszerdahely, (SK)
2012-től Szlovákiai Magyar Képzőművészeti Fórum társszervezője, a Pozsonyi 
Magyar Intézettel, (SK) – Pozsony, Kassa, Dunaszerdahely (SK)
2011-től „DunART.com“  nemzetközi szimpózium főszervezője és kurátora, 
Somorja, (SK)
2011„TRANSCOM.hu“ kiállítás szervezője és kurátora, Kortárs Magyar Galéria, 
Vermes – villa, Dunaszerdahely, (SK)



„Transvízia”, (s Áronom Zsoltom Majorosom), Halászbástya, Szent Mihály Kápolna, 
Budapešť, (HU)
Samostatná výstava s Áronom Zsoltom Majorosom, Vörösmarty Társaság, Széke-
sfehérvár, (HU)
2013 „Itiner“ (s Veronikou Szabó-Jakatics), Galéria Ani Molnár, Budapešť, (HU)
„Éva Mayer a Stano Bubán”, Národná Galéria, Malá Stanica, Skopje (MK)
„Transcomnet”, Löfflerova vila, Košice
„Transcom.net”, (s Erikou Szőke, s Andreou Pézman, a s Gáborom Gyenesom), 
Synagóga – Centrum súčasného umenia, Trnava
2012 „Transcom2”, Galéria súčasných maďarských umelcov, Dunajská Streda 
„Élethelyzetek” / „Von Lebenslagen”, Collegium Hungaricum, Berlin (D)
2011 „Életmérleg” / „Váhy života”, Galéria Molnár Ani, Budapešť, (HU)
„Szakítópróba” / „Pokus o rozchod”, Óbudai Társaskör, Budapešť, (HU)
„Találd meg az otthonod”/ „Nájdi svoj domov”, Georgheni, (RO)
2010 „Plytčina alebo Bariéry v tvojej hlave…”, Kalvínsky kostol, Šamorín
2009 „Plytčina“ / „Réteghiány”, Creon Galéria, Šaľa-Veča
„Diagnosis / Hypochondria“, Balassi Intézet, Márton Áron Szakkollégium, 
Budapešť, (HU)
„Frekvencia“ / „Hullámhossz“, (s Biankou Dobó) Múzeum Jánosa Tornyaiho, 
Hódmezővásárhely, (HU) 
2008 „Diagnosis“ grafika-inštalácia, Maďarská univerzita výtvarných umení, 
Epreskert, Kalvária, Budapešť, (HU)
Základná umelecká škola Štefana Németha-Šamorínskeho, Šamorín 
2007 „Elemszabadulás“ / „Únik živlov“, Budapest Zongoraszalon, Budapešť, (HU)
Gymnázium Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským, Šamorín
2004 „Leto na Slovensku” so skupinou  Cent lieux d’art, „Pred rozhodovaním“ / 
„Döntés előtt állva...“, inštalácia, At Home Gallery, Šamorín
2003 Ilustrácia literárneho večera s názvom „Sú ženy...“ / „Vannak nők...“, At Home 
Gallery, Šamorín

význAmnejšIe kolektívne výstAvy:

2015 
„Analógiák és Differenciák” / „Analógie a differencie”, Galéria MET, Budapešť, (HU)
Výstava pedagógov - Eszterházy Károly Főiskola, Művelődés Háza, Sárospatak, (HU)
„Itt és most”, Műcsarnok, Budapešť, (HU)
„Tucatárú / Mozgásban”, XII. Kecskeméti Acélszobrászati Szimpózium, KÉSZ Ipari 
Park, Kecskemét, (HU)
„Prozreteľnosť", nádvorie Korona, Šamorín, (SK) 
„23+1 árnyalat”, Magyar Műhely Galéria, Budapešť, (HU)
„Áramkör 3.”, Gogol 9 Galéria, Budapešť, (HU)
„Mozaik”, Belvárosi Kamara Galéria, Szeged, (HU)
Áramkör 4.”, Szenthárom Közösségi Tér, Budapešť, (HU)
I. Nemzetközi Digitális Triennálé, Babits Mihály Kulturális Központ, Szekszárd, (HU)
„Viennacontemporary”, Viedeň, (A)

2014
„Game”, Latarka, Poľský Inštitút, Budapešť, (HU)
MEGA-PIXEL 2014, 3. Digitális Alkotások Országos Tárlata, MÜSZI, Budapešť, (HU)
MEGA-PIXEL 2010 díjazottjainak kiállítása, MKISZ Andrássy úti Galériája, Budapešť
"Duševná báza", DUNART.COM4, nádvorie Korona, Šamorín, (SK)
„Virtuálne dimenziá”, Mank Galéria, Szentendre, (HU)
„Labirintus”, Művészetmalom, Szentendre, (HU)
Galéria 17, Budapešť, (HU)
„Dunaj”, Galéria súčasných maďarských umelcov, Dunajská Streda
Art Market, Budapešť, (HU)
Pecha-Kucha Night, A4 priestor súčasnej kultúry, Bratislava, (SK)

2013
„Transcomnet”, Löfflerova vila, Košice
„Art Point – Gumno”, Sloeshtica, (MK)
„Art Point – Gumno”, Bitola, (MK)
„Egopolisz”, Budapešť, (HU)
„KOMP” – Mosonmagyaróvár (HU) - Dunaszerdahely (SK) - Somorja (SK) - 
Győr (HU)
„Kapcsolat”, Galéria súčasných maďarských umelcov, Dunajská Streda
„Transzvízia”, Kalvínsky kostol, Šamorín
„ViennaFair, Viedeň, (A)
„Négy elem”, Szentendre, (HU)
„ArtMarket”, Budapešť, (HU)
„NKA Ösztöndíjasok”, MűvészetMalom, Szentendre, (HU)
„Tváre v beztvárnosti”, Galéria Limes, Komárno
„Chyba a jej spoločníci”, Galéria súčasných maďarských umelcov, Dunajská Streda

2012
No Boundaries International Art Colony 2012, Észak-Karolina, Wilmington, Acme Art 
Studio, (USA)
„MATRICÁK 2012 Kisméretű Elektrográfiai Alkotások Nemzetközi Kiállítása“, Próféta 
Galéria, Budapešť, (HU)

Publikációk / Publivations / Publikácie:

Mayer Éva: A Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolájának „Hiba és Társai“ 
csoportkiállítása. Periférián provincializmus nélkül, katalógus előszó, Színkópia Műhely, 
Budapest, 2014

Uszkay Tekla, Mayer Éva: Mayer Éva, katalógus, Gabbiano Print Nyomda és Kiadó Kft., 
Budapest, 2010

Mayer Éva: Művészeti centrumok, kezdeményezések a periférián - provincializmus 
nélkül, szakmódszertani szakdolgozat, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, 
2009

Mayer Éva: Diagnosis, szakdolgozat, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, 2008

bibliográfia / bibliograPhy / bibliografia:

Csanda Máté: Kintek és bentek: Mayer Éva lélekterei, Új Szó, 2015. október  31., 68 
évf./252. szám, 10.

Mayer Éva: Első találkozásom  Mayer Évával, Barátság, XXII. évfolyam, 5. szám, 2015, 
címlap, 8352-8354. 

Tallósi Béla: Fényes lélekterek. Mayer Éva kiállítása a Szlovákiai Magyar Kultúra 
Múzeumában, Új Szó, 2015. október 24., 8.

Mészáros Zsolt: Kortárs kószálók – belső vándorlások (Mayer Éva művészete), Képírás, 
szeptemberi szám, 2015, 48-52.

László Melinda: A rejtett világ. Mayer Éva: Lélekterek, Balkon, júniusi szám, 2015, 36-38.

Tolnay Imre: Üzenetek a belső városból. Mayer Éva Lélekterek című kiállítása, májusi 
szám, Új Művészet, Budapest, 2015, 57.

Tallósi Béla: Kortárs művészet sokféle szemszögből, Új Szó, 2014. december 9., 17.

Koncz Csilla: Alkotók és gondolatcserék a lélekbázison, Új Szó, 2014. július 10., 19.

Kaposi Dorka: Mayer Éva és Majoros Áron Zsolt kiállítása Székesfehérváron, Vár, 2014/3. 
XI. évfolyam, 91.-96. old.

szerk. Haász Ágnes: Hungarian Electrographic Art Associacion: Exbibitions, events, 
activity of HEAA, HEAA, Budapest, 2014, 88-89.

szerk. Beke László, Mayer Éva: Hiba és Társai, Színkópia Kiadó, Budapest, 2014, 42-43.,
Stifter Mihály: Magánterület Egopolis határán, Új Szó, 2014. április 26., 20.

Juhász Katalin: Mayer Éva: Jelzőtáblák, mint az útkeresés jelképei, Új Szó, 2014.      
március 29., 8.

Beke László: Útinapló. Európa Kulturális Fővárosa, Új Művészet, Budapest, 2013. 
november, 4-8. 

Bodó Mária: Kapcsolat ég és föld között. Kortárs képzőművészeti kiállítás Somorján, 
Remény, 2013. október 13., 10. 

Koncz Csilla: Művésztelep a Duna mentén. Találkozás, egymásra találás, 
együttgondolkodás, Csallóköz, 2013. , 2. old

Koncz Csilla: DUNART.com művésztelep és szimpózium Somorján immár harmadszor. 
Mint egy nagy család, Új Szó, 2013. augusztus 24., 

Csanda Máté:  Mnémoszüné viasztáblái. Mayer Éva, Pézman Andrea, Szőke Erika és 
Gyenes Gábor: Transcom.net, www. kulter.hu, 2013. július 16, 

László Melinda: Útközben. Jakatics-Szabó Veronika és Mayer Éva: Itiner, Balkon, 2013. 
július, 41-43. 

Rózsás Lívia: Utmutatás, de mihez? Jakatics-Szabó Veronika és Mayer Éva: Itiner,       
www. prae.hu, 2013. július, 41-43. 

Csanda Máté: Felsajgások és rögzülések – Mayer Éva képeiről, Képírás, internetes 
folyóirat, 2013. február 2.

2014 „Private area at the border of Egopolis”, Synagogue Šamorín - At Home Gal-
lery, Šamorín, (SK)
Solo exhibition with Áron Zsolt Majoros, Vörösmarty Társaság, Székesfehérvár, (HU)
„Transvision”, (with Áron Zsolt Majoros), Halászbástya, Saint-Michael Chapel, 
Budapest, (HU)
2013 „Itiner”, (with Veronika Jakatics-Szabó), Ani Molnár Gallery, Budapest, (HU)
„Stano Bubán and Éva Mayer”, National Gallery, Malá Stanica, Skopje, (MK)
„Transcom.net” (with Gábor Gyenes, Andrea Pézman, Erika Szőke), Synagogue 
Trnava - Gallery Jána Koniarka, Trnava, (SK)
2012 „Transcom2”, Contamporary Hungarian Gallery, Dunajská Streda, (SK) 
„Life situations” / „Von Lebenslagen”, Collegium Hungaricum, Berlin, (D)
2011 „Lifescale”, Ani Molnár Gallery, Budapest, (HU)
„The Breaking up Trial”, Óbudai Társaskör Gallery, Budapest, (HU)
„Találd meg az otthonod” / „Find your home”, Gyergyószentmiklós, (RO)
2010 “Réteghiány avagy Korlátok a fejedben vannak...” / “Quasso or The borders 
are in your head…”, Reformed church, Šamorín, (SK)
2009 „Hullámhossz”, (with Bianka Dobó), Museum of János Tornyai, 
Hódmezővásárhely, (HU)
„Diagnosis / Hipochondia”, Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, 
Budapest, (HU)
„Réteghiány” / „Quasso”, Gallery Creon, Šala-Veča, (SK)
2008 „Diagnosis”, Hungarian University of Fine Arts, Calvary, Epreskert, Buda-
pest, (HU) 
Németh-Šamorínsky Art School, Šamorín, (SK) 
2007 „Getting of elements” / „Elemszabadulás”, Budapest Pianosalon, 
Budapest, (HU) 
Madách Imre Secondary School, Šamorín, (SK) 
2004 „l`été en Slovaquie” / „summer in Slovakia” with the goup  Cent lieux d’art, 
„Ont the anvil…” installation, At Home Gallery, Šamorín, (SK)
2003 „There are women…” illustrations of the literature evening, At Home Gallery, 
Šamorín, (SK)

grouP exhibitions (selecteD):

2015
„Analogies and diffences”, MET Gallery, Budapest, (HU)
Exhibition of the lecturers of the Department of Visual Arts at Eszterházy Károly 
College, Újbástya Event Center, Sárospatak, (HU)
„Here end Now”, , Kunsthalle, Budapest, (HU)
„Tucatárú / Mozgásban” / „Shoddy / On the move”, XI!. Steel Sculptural Symposi-
um's final exhibition, KÉSZ Industrial Park, Kecskemét Kecskemét, (HU)
„Gondviselés” / „Providence”, DUNART.COM5, Reformed Church, Šamorín, SK)
„23+1 árnyalat” / „23+1 shadow”, Magyar Műhely Galéria, Budapest, (HU)
„Áramkör 3.”, Gogol 9 Galéria, Budapest, (HU)
„Mozaik”, Belvárosi Kamara Galéria, Szeged, (HU)
„Áramkör 4.”, Szenthárom Közösségi Tér, Budapest, (HU)
I. Nemzetközi Digitális Triennálé, Babits Mihály Kulturális Központ, Szekszárd, (HU)
„Viennacontemporary”, Vienna, (A)

2014
„Best of CHB”, Collegium Hungaricum, Berlin, (D)
„Game”, Latarka, Polish Institute, Budapest, (HU)
MEGA-PIXEL 2014, 3. Digitális Alkotások Országos Tárlata, MÜSZI, Budapest, (HU)
MEGA-PIXEL 2010 díjazottjainak kiállítása, MKISZ Andrássy úti Galériája, Budapest, 
(HU)
„Lélekbázis” / „Base of soul”, a DUNART.COM4, Korona Udvar, Šamorín, (SK)
„Analogies and diffences”, Balassi Intitute Cairo, Cairo, (EG)
„Virtuális dimenziók”, Mank Gallery, Szentendre, (HU)
„Labirintus”, ArtMill, Modern And Contemporary Art Centre, Szentendre, (HU)
Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria, Budapest
„Danube”, Contamporary Hungarian Gallery, Dunajská Streda, (SK)
Art Market, Budapest, (HU)
Pecha-Kucha Night, A4, Bratislava, (SK)

2013
„Transcom.net” (with Gábor Gyenes, Andrea Pézman, Erika Szőke), Löffler House, 
Košice, (SK)
„Art Point – Gumno”, Sloeshtica, (MK)
„Art Point – Gumno”, Bitola, (MK)
„Egopolisz”, Budapest, (HU)
„KOMP” –  Mosonmagyaróvár - Dunajská Streda (SK) - Šamorín (SK) - Győr (HU)
„Kapcsolat” / „Connection”, Contamporary Hungarian Gallery, Dunajská Streda, 
(SK) 
„Transzvízió” / „Transvision”, Reformed Church, Šamorín, (SK)
„ViennaFair, Vienna, (A)
„Négy elem”, Szentendre, (HU)
„ArtMarket”, Budapest, (HU)
„NKA Ösztöndíjasok”, MűvészetMalom, Szentendre, (HU)

egyéni kiállítások:
2015 „Lélekterek”, Molnár Ani Galéria, Budapest
„(N)omen, Szlovák Nemzeti Múzeum - Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma, 
Pozsony, (SK)
2014 „Magánterület Egopolis határán”, At Home Gallery, Somorja, (SK)
Önálló kiállítás Majoros Áron Zsolttal, Vörösmarty Társaság, Székesfehérvár
„Transzvízió”, (Majoros Áron Zsolttal), Halászbástya, Szent-Mihály kápolna, 
Budapest
2013 „Itiner”, (Jakatics-Szabó Veronikával), Molnár Ani Galéria, Budapest, 
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„Untouchable Matters”, Molnár Ani Galéria, Budapešť, (HU)
„7-es busszal jöttem én”, Magyar Építőművészek Szövetsége Székház, 
Budapešť, (HU)
„KOMP” – Kortárs Művészeti Panoráma, vándorkiállítás: Mosonmagyaróvár (HU) - 
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Šamorín
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IV. Celoštátna Študentská inštitučná konferencia, MUVU, Budapešť, (HU)
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szlovákiai magyar írok folyóirata, Dunaszerdahely, 2012, 19. szám 
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Dunaszerdahely (SK) - Somorja (SK) - Győr - Köveskál

2011
Art Market Budapest, Millenáris Park, Budapest
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Somorja, (SK)
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„DEMO InterVIEWS 2.0“, Robert Bosch-ösztöndíjasok szervezése, Collegium 
Hungaricum, Berlin, (D)
„Elements Cuisine” workshop kiállítása, 4D Galéria, Galánta, (SK)  
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„Elements Cuisine” workshop exbibiton, 4D Gallery, Galanta, (SK)  
XI. National Workshop, Contamporary Hungarian Gallery, Dunajská Streda, (SK)
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