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ANYA_NŐ_MŰVÉSZ!
projekt

Kovács Csonga Anikó alkotásaiban gyakran kapcsolatba 
kerülhetünk a klasszikus grafikai nyomatok alternatív 
megoldásaival, ill. installációkkal és objektumokkal, melyek 
tartalmát tömör, érthető és erős fogalmi rögzítés jellemzi. 
Foglalkozik szociális tematikával, reagál különböző politikai 
eseményekre, megmozdulásokra, aktuális történésekre, 
melyeket sajátos módon, specifikus attribútumokkal dokumentál.  
    Kovács Csonga Anikó jelenlegi munkái a Nő, az Anya és a 
Művész konfrontációját tükrözik. A családi élet magasztos 
pillanatai, de egyben nehézségei egyaránt inspirálják őt. Nagyító 
alá helyezi a nő multifunkcionalitását, melyet monumentális 
linómetszetekben, szénrajzokban, installációkban mutat be. 
A gyermekei megjelenítése mellett rendszeresen alkalmaz 
hétköznapi tárgyakat alkotásaiban, melyek az adott kontextusban 
erős szimbolikával bírnak.



Vigyázz, kész, rajt!

60cm x 120cm
linómetszet (dúc)-objektum
farostra rögzítve
2021



Ne állj meg!

150cm x 140cm
linómetszet (dúc)
farostra rögzítve
2021

I. Felvidéki Szépművészeti Biennále
Felvidéki Magyar Szépművészeti 
Egyesület díja



Állj meg!

200cm x 120cm
linómetszet (dúc)
farostra rögzítve
2021



TECHNIKAI EXPERIMENTÁCIÓK

heterogén hordozók
egymásra rétegzés 
dúc, mint objektum 



Deformációk

4drb. 100x70cm
linómetszet 
a hordozók rétegezve, vakkeretre feszítve
2021



Deformációk

részlet
munkafolyamat

rétegek
linómetszet 

2021



dúc
linómetszet 

experimentáció
részlet

munkafolyamat
lakk, szén

2021



GRAVIDITÁS

grafikai installáció
4drb 50cm x 60cm
tükör, toulén nyomat
2017

ultrahangképek
külvilág tükröződése
élet
tudat
magasztosság
Máté
1. trimeszter
2.trimeszter
3. trimeszter
születés



Toxikózis

installáció
2017

felelősség
önuralom
mérgezés
anyatej



Post siparium

grafikai installáció
4drb 50cm x 60cm
textil pelenka
toulén nyomat
vakkeretre veszítve
2017

“kulisszák mögött”
vizuális dokumentáció
intimitás 
divat
vulva
torz társadalom



Szembenállás - Elválás - Ellenállás

3drb 50cmx70cm
papír, szénrajz
Máté
2020



Portrék

2drb 50cm x 50cm, paszpartuval
papír, szénrajz
Hanna
2020



INSTALLÁCIÓK



Utóhang

grafikai installáció
3drb. 100cm x 80cm x 3cm
styrodur
digitális grafika
toulén nyomat
2017

kitelepítések
reszlovakizáció

kollektív buntetés
település végét jelző táblák

híres szlovák személyiségek
Gabčíkovo - Bős

Štúrovo - Párkány
Hurbanovo - Ógyalla

Kolárovo, Palárikovo, Bernolákovo...



Szlovenszko - maďarszký

szerzői könyv
2012

szlovák vs. magyar 
kisebbség
deformáció
asszimiláció
ny=ň, gy=ď
nehézségek



Konzum társadalom - Pazarlás

installáció
100cmx100cmx150cm
2016

pékáru
vásárlás
fogyasztás
pocséklás
beteg társadalom
nemzeti színek - lokalitás



Levegő

grafikai installáció
2018

léggömb
toulén nyomat

gumiabroncs égető üzem

A Levegő című grafikai installáció egy lokális környezetszennyezés valóságára reflektál. A gumiabroncsok, mint 

az  installáció egyik fő komponensei, szimbolizálják a szennyező üzemet. A felfújt légballonokra nyomtatott 

grafikák gázmaszkokat ábrázolnak, melyek groteszk módon önálló arcot kapnak. A piros ballonok felületén 

olyan gyermekek portréi láthatóak, melyek az adott üzem közvetlen  környezetében élnek, ill. olyan gyermekek 

arca tűnik fel, kiknek szülei a légszennyezés elleni petíciót   aláírásukkal támogatták. Az installáció célja a 

levegő szennyezésének térhódítására való figyelemfelhívás.



Levegő

grafikai installáció
2018



A Dimitrovka a már bezárt Dynamit Nobel vegyi 

üzem Bódis György dolgozóját ábrázolja. A 

ledolgozott évek száma, és a nem megfelelő 

munkavédelmi eszközök hiánya az évek alatt 

olyan komoly egészségügyi problémákat 

idéztek elő Bódis György szervezetében, 

melyek napi szintű kezelése elkerülhetetlenné 

vált. A portrét részlegesen takaró és deformáló 

gyógyszerpapírok a Bódis úr mindennapjaiba 

beépülő készítmények destruktív hatását 

mutatják be. Az alkotáshoz tartozó gyógyszeres 

dobozok pedig a napi adagjait ismertetik.

A Dimitrovka című alkotás rávilágít a már 

megtörtént események negatív hatásaira, és 

felhívja a figyelmet azon személyekre, akik a 

nagy üzemek által komoly egészségügyi károkat 

szenvedtek.

Gyuri bácsi  1956-2020

Dimitrovka

installáció
60cm x 120cm
2018

falemez, akril, 
gyógyszerpapírok



Konzum társadalom 
- Egzisztencia

installáció
2016

konzum ipar
nyugták
divat
beteg társadalom
értékrendszer

VII. Szabad képzőművészeti biennále
Szlovák Képzőművészeti Únió díja



A média ereje - Manipuláció

installáció, 1m x 1m x 2m
tükrök, digitális grafika, bútorlap, monitor
2013, redizajn 2017

massmédia befolyása

Az alkotót többek között Jean Baudrillard francia filozófus 

a “hyperrealitás” és a hyperrealitást alkotó “simularkum-ról” 

szóló írásai inspirálták..



A videóinstalláció az alkotó egyetemi időszaka alatt 

készült, amikor hat éven keresztül minden hétvégén egy 

ausztriai család lakását takarította. Az alkotás az akkori 

szlovákiai helyzetre, a művészeti pályát választó fiatalok 

kilátástalanságára reflektál. A videó magát a szerzőt rögzíti, 

ahogy az osztrák család ablakait tisztítja. A projektor két 

szeméttelepen talált ablakkeretre vetíti a videókat, amelyek 

között két textilanyag/rongy található. A rongyokon autentikus 

szennyeződést figyelhetünk meg, amelyek az ablakok 

tisztítása során keletkeztek. Ezekre került rá az alkotó BA, 

illetve a MA diplomája szitanyomat technikával.

Mein Wert

munkavállalás
külföld
fizikai munka
jövedelem

“Az én értékem”
150cm x 120cm
videó és grafikai installáció
2012 - 2018
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