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Novák Valentin vagyok, költő, író, művészeti író, tanár.

2007 óta több kevesebb rendszerességgel nyitok meg kiállításokat.

Klement Zoltán házi tárlatán kezdtem, később a gödöllői Levendula Galériában 
és az erdőkertesi Faluházban folytattam, majd a MOM-ban (háromszor), a 
veresegyházi Udvarház Galériában (ötször), a Budapest belvárosi Nádor Kávé-
Művházban (hatszor), valamint a szentendrei Pótkulcsban (kétszer) is 
magammal hívtam a tárlatlátogatókat a képmélységbe; zuhanni, égbe törni, 
eltévedni, szabadulni.

Megnyitó szövegeimre jellemző a meg- és beleéltség, a művészettörténeti, 
skatulyázó, hasonlítgató, erőltetetten tudományos irányultsággal szemben, 
mely utóbbit igyekszem kiváltani filozofikus, de mindenképp vizuális, 
szépirodalmi és/vagy esszéisztikus képmegközelítési stratégiákkal.

A befogadó kezének megfogása, az értelmezésben való segítségnyújtás, az élményközpontú rétegfelfejtés sok 
festőművészt megérintett,  s többen is vissza-visszahívnak vernisszázsaikra, s nemcsak tétlen nézőnek-
hallgatónak, hanem kép-kalauznak is.

A kiállítások melletti ikonokra kattintva szövegeket, videórészleteket találnak.

Ajánlom magam!

A KÉPEK, A PORTRÉFOTÓ KIVÉTELÉVEL, 
LETHENYEI LÁSZLÓ MUNKÁI!

mailto:valentin.novak27@gmail.com
http://www.pillanatkepek.hu/


valentin.novak27@gmail.com
06-20-298-6396

2007
FESTMÉNYBEFESTMÉNYBE  HÍVÁSHÍVÁS

Bevezetés KLEMENT ZOLTÁN munkáihoz
(Veresegyház, házi tárlat)

2009
ALUPASTELLOALUPASTELLO  SOHASOHA  ELEL  NEMNEM  ÉRHETŐÉRHETŐ  PARTJAINÁL,PARTJAINÁL,  AVAGYAVAGY  EGYEGY  MONDATMONDAT  AA  PÁRAVÁROSRÓLPÁRAVÁROSRÓL

KLEMENT ZOLTÁN kiállításához
(Gödöllő, Levendula Galéria)

AZAZ  ÉGRETÖRŐÉGRETÖRŐ
KLEMENT ZOLTÁN kiállításához
(Erdőkertes, Faluház)

2012
MEGNYITÓMEGNYITÓ  INTUÍCIÓKINTUÍCIÓK

MISKE EMŐ Időrétegek című kiállításához
(Budapest, MOM) 

2013
EGYÜTTEGYÜTT  AA  LÉTBENLÉTBEN

MISKE EMŐ Áttűnések című kiállításához
(Budapest, Nádor KávéMűvHáz
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AA  RÁNKRÁNK  PUKKADTPUKKADT  VILÁGVILÁG
BOROS BORBÁLA Konstruktív etnokrikszkraksz című kiállításához
(Budapest, Nádor KávéMűvHáz)

LÉNYEGLÁTÓLÉNYEGLÁTÓ  ÜZEMMÓDÜZEMMÓD
FAZAKAS-KOSZTA TIBOR Tájélmények című kiállításához
(Budapest, Nádor KávéMűvHáz) 

RÓZSASZÍNRÓZSASZÍN  TAPASZOKTAPASZOK  KARMOLÁSRAKARMOLÁSRA
FARKAS BÉLA Nő, szépség és erotika című kiállításához
(Budapest, Nádor KávéMűvHáz) 

TŰZÉPÜLÉSTŰZÉPÜLÉS
PINTÉR ÉVA kiállításához
(Budapest, Nádor KávéMűvHáz) 

2014
MERT KÖZTÜNK FESZÜLNEK

HANS BAUER OECSI és LILIPOP kiállításához
(Budapest, Nádor KávéMűvHáz)

KIFEDVE A KÖNNYEN EMÉSZTHETŐT
CZIBULA PÁL Fordulópont című kiállításához
(Veresegyház, Udvarház Galéria) 

2015
HA BECSUKOM AA  SZEMEMSZEMEM

MISKE EMŐ Mítoszidők című kiállítása elé
(Budapest, MOM)
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FINOMFINOM  KISKIS  CSENDEKCSENDEK
BODNÁR ÁGNES kiállítása elé
(Veresegyház, Udvarház Galéria)

2016
LEGYÜNKLEGYÜNK  HŐSEIHŐSEI  AA  HITNEKHITNEK

DARVASI LÁSZLÓ kiállításához
(Veresegyház, Udvarház Galéria) 

2017
KERTBŐLKERTBŐL  AA  VADVAD  VILÁGBAVILÁGBA

KÁLLAI HENRIK és KÁLLAI ANDRÁS kiállításához
(Veresegyház, Udvarház Galéria)

FELJEBBFELJEBB  SZÁLLVASZÁLLVA
MISKE EMŐ kiállítása elé
(Budapest, MOM) 

HIÁNYZÓHIÁNYZÓ  SZAVAK?SZAVAK?
A HIÁNY című, veresegyházi, csoportos kiállítás elé
(Veresegyház, Udvarház Galéria)

BINÁRISBINÁRIS  KÉPEKKÉPEK
DARVASI LÁSZLÓ Szentendrei üdvözlet című kiállítása elé
(Szentendre, Pótkulcs)
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https://www.facebook.com/PotkulcsSzentendre/videos/385057518604427/?v=385057518604427
https://youtu.be/vMEpFQbXefQ
https://www.youtube.com/watch?v=HozyW2lqp8c&list=PLfetF1SZVoyr8u3aeC_xLC_WUHRDv7I9F&index=74
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2018
HAHA  VALAMIVALAMI  ÖSSZETÖRT,ÖSSZETÖRT,  AZAZ  NEMNEM  AA  VÉG...VÉG...

MISKE EMŐ Átjárók című kiállítása elé
(Szentendre, Pótkulcs)

2020
REALITÁSOKREALITÁSOK

MISKE EMŐ és MÓRICZ KATALIN Duális világok /Reál-Szürreál című kiállítása elé
(Veresegyház, Udvarház Galéria)

TELEPITELEPI  IDENTITÁSIDENTITÁS  VAGYVAGY  VALAMIVALAMI  TÖBB?TÖBB?
A VERESEGYHÁZI MŰVÉSZTELEP Identitás című csoportos kiállítása elé

(Budapest, Gogol 9. Galériában)
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Tegyünk egy próbát! Mindenki álljon meg kedvenc 
műalkotása előtt itt a térben! Most nehéz, de jöjjön 
vissza egy csendes hétköznapon, amikor nincs zsongás, 
duruzsolás, de van hely. És… És csak nézze! Csak a 
kiválasztott műtárgyat. Mindent kizárva nézze! Kizárva 
a kinti zajokat, a hiányraktárból dörömbölő buta 
képzeteteket; a felhalmozott, jól kifundált fogalmak 

szótárát, a hiánykerék csikorgását. Ne gondolkozzon, csak 
nézzen! Ne véleményezzen, csak nézzen! Futtassa magába a 
képet! Ha alak, jelenet, értelmezett konvenció van rajta, ne 
értelmezze! Mindenki csak fehér szivacs legyen, amin színes 
vagy fekete-fehér lenyomatot képez a látvány! Lélekkel, 
szívvel nézzen! Vagy úgy se! Mert, ne is nézzen, csak legyen 
ott, előtte-benne, mellette-felette, a bűvkörében, olvassza fel 
magát, ami már nem is maga lesz, mert egybemosódnak a 

képpel, ha jól csinálja, amit csinál. Ezt a tárgyiasult 
világba pistult, kívülálló emberek talán bambulásnak 
hiszik, vagy valami kóros kataton 
állapotnak, bolondériának. De ne 
zavartassa magát! Maradjon ott, 
valahol az éber jelenlétében. 
Koncentráljon az áramlásra. És 
akkor a hiány elpárolog. Mert 
egység, teljesség keletkezik, 
történik…
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