
 

 

 
 

 

Fotografijos paroda CIKORIA 
Klaus Leo Richter (AT/LT) 

 
 

Besileidžiančios sutemos nedidelėje ir atokioje Vakarų Vengrijos 
gyvenvietėje. Į Horvatą atvyksta Marta, nešina buteliu Martini ir 
puokštė plastikinių gėlių, kurias ji ką tik nupirko savo brolienei 
gimtadienio progra. 
 
Muzikiniai klipai mirksi mažame televizoriaus ekrane. 
„...gali mane apgauti vieną kartą, bet ne du...“ 
Martai į rankas paduodamas puodelis šaltos kavos. Juoda, trys 
šaukšteliai cukraus. Ji prisdega cigaretę. 
„...laisvė mums visada buvo apgaulė. Laisvė tau visa buvo tai, kas 
nusileidžia tau ant galo...“ 
„Kur yra Erzsi?“ – paklausė Marta. 
„Kalėjime. Gryš rytoj.“ 
 
 
 
Klaus Leo Richter – gimęs ir augęs Austrijoje, baigęs tarptautinės 
plėtros ir ryšių studijas Vienoje (Austrija), fotogtafijos mokyklą 
Berlyne (Vokietija), 2017 m. persikėlė gyventi į Bajorų kaimą, 
Rokiškio raj. Neseniai baigęs magistrantūros studijas Vilniaus 
dailės akademijoje, fotografijos ir medijų meno srityje Rokiškio 
krašto muziejuje priatatė fotografijos parodą „Bajorai“. Paroda 
„Cikorija“ menininkas vaizduoja romų bendruomenės gyvenimą 
mažame Vengrijos kaime. Žodis „cikorija“ vengrų kalboje reikškia 
„kavažolę“. 
 
 
 
 

Photography exhibition CIKORIA 
Klaus Leo Richter (AT/LT) 

 
 
Dusk sets in the small and remote settlement in western Hungary. 
Marta, carrying a bottle of Martini and a bouquet of plastic flowers 
that she’d just bought for her sister-in-law’s birthday arrives at 
the Horvaths. 
 
Music clips flicker on a decrepit screen. 
“…might trick me once, I won’t let you trick me twice…” 
Marta is being handed a cup of cold coffee. Black, three spoons 
of sugar. She lights a cigarette. 
“…freedom to us has always been a trick, freedom to you has 
always been whoever landed on your dick…” 
“Where’s Erzsi?” Marta asks. 
“In prison, she’ll return tomorrow.” 
 
 
 
Klaus Leo Richter – born and raised in Austria.  
Education: 
MA in Photography and Media Art, Vilnius Academy of Arts, 
Lithuania, 2019; Ostkreuz School for Photography, Berlin, Germany, 
2016.; BA in International Development, University of Vienna, 
Austria, 2012. 
In his photography exhibition CIKORIA artists presents a Roma 
community life in a little village in Hungary. Cikoria is the 
Hungarian name for ‚Coffee-weed‘. 
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