
22december

Fe
le

 s
e 

tr
éf

a

megvalósítandó projektek és helyszínek. 
Én akkor egy teljesen más anyaggal 
pályáztam, amely végül egy páros 
kiállítást eredményezett Piti Marcell-lal 
Termőföld címen a MODEM-ben. Így a 
Stúdió Galériára egy új koncepciót kellett 
kitalálni. Közben a világjárvány miatt 
hónapokkal halasztódott a megnyitó 
időpontja, és kurátorváltás is történt. 
A végleges anyag már teljes egészében 

Mióta dolgozol ezen az anyagon, mi volt 
a kiindulópontod?

váczI LILLa: A kiállítás létrehozásakor 
kanyargós utat jártunk be. Tavaly augusz-
tusban az FFS – Fiatalok Fotóművészeti 
Stúdiója egy belső pályázati felhívást írt 
ki a tagoknak az Átlátás-programsorozat 
megvalósítására, amelyhez kurátorokat 
is kerestek. Decemberben derültek ki a 
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Interjú Váczi Lillával
D o n  t a M á S

FKSE Stúdió Galéria, 2020. X. 27. – XI. 14.

Váczi Lillával való beszélgetésem apropója a Fotóhónap keretén belül megrendezett 
Terepminta című kiállítása, amely október 27-től november 14-ig volt látható 
az FKSE Stúdió Galériában. A kiállítás rövid kísérőszövegében a vidéki táj 
vizualitásáról, szubjektivitásról és a felhasznált anyagok fontosságáról esik szó.

váczI LILLa: Terepminta, részlet, 2020
A művész jóvoltából
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A ház mint otthon számomra 
nagy emocionális töltettel bír, tele 
kötődésekkel, nehézségekkel, viszont 
tárgyilagos értelemben csak egy ház 
a sok közül. Ezáltal mégis inkább 
szimbólumként működik. A kerá-
miapersely egyszerre jelenti ebben az 
esetben a lakhatási problémákat, a 
bedőlt hitelek utáni űrt, a ház értékét, 
a materiális javakat és a törékeny-
séget, amelyet az anyagválasztás 
hordoz magában. A megnyitón sokan 
aprópénzt dobtak bele, ez finom és 
szinte láthatatlan interakció volt a mű 
és a látogatók között.

koncentráltabbá tenni az érzéseimet. 
Az egész kiállításban megvan a kettősség, 
az objektív és szubjektív nézőpont közötti 
mozgás. Ebben érzem azt a hajtóerőt, ami 
dinamikát és különböző jelentésrétegeket 
képes adni a műveknek. Közelítek, távolítok, 
egyensúlyozok folyamatosan, hiszen egy 
idő után én is nézőjévé válok a saját alkotá-
saimnak. Talán korszakunk jellemzője, hogy 
azonnal megértsünk mindent, kielégüljenek 
az elvárásaink, pedig az intimitás elérése 
hosszabb folyamat, ha egyáltalán el lehet 
érni teljes valójában. Ez is inkább időszakos 
állapotnak tűnik. Van egyfajta minimalista 
realizmus, visszafogott kifejezésmód, 
ami általában is jellemző a munkáimra. 

a Zsoldos Anna kurátorral való közös 
munka eredménye. Maga a téma körül-
belül öt-hat éve foglalkoztat, a MOME-s 
diplomafilmemben is a vidéki, otthoni 
táj impulzusait dolgoztam fel. Már akkor 
szerettem volna, hogy egy kiállítás is 
létrejöjjön ebből, és erre most adódott 
lehetőségem. Igaz, a film nem került 
bele a mostani anyagba, de az utolsó 
képkocka beállítása egy másik évben, 
másik évszakban rögzítve fotóként 
szerepelt. Szépnek találom az időkön és 
a lassú, rejtett változásokon keresztül 
látni a dolgokat.

A ház alakú perselyobjekt körül a 
földön elhelyezett téglákon található 
egy rövid szöveg, ami kulcsfontos-
ságú a kiállítás megértéséhez, ezért 
egyben idézem: „A pontos cím Béke 
utca 4. Az Arany Jánoson kell végig-
menni, csak egyenesen a vasútál-
lomás felé, aztán lefordulni az utolsó 
utcán balra. Sárga, zöld kerítéssel. 
Sok lommal, meg építőanyaggal, meg 
hiányokkal, meg hitelterheléssel. 
Nem, nem kell hozni semmit, csak 
magadat. Lesz minden, csak a törme-
léken jussunk át, nehogy szarba lépj. 
Aha, 1960-ban építették, vályogból. 
Ez nem olyan, mint azok az új 
típusúak, ez nyáron hűvös, télen meg 
tartja a meleget. Nem sokat ér, az 
ingatlanpiac csak Pesten dübörög, 
itt vidéken éhen is halhatsz, a kutya 
sem törődik semmivel. Nem sokat 
maradunk, tíz perc az egész, max fél 
óra.” Ez alapján jön rá a látogató arra, 
hogy milyen szorosan kötődsz ehhez 
a házhoz. Olyan, mintha egy meghívó 
lenne az otthonodba. Mégis, a többi 
műnél inkább egy külső megfigyelő 
nézőpontjából látjuk a házat és a 
hozzá tartozó udvart. Mivel magya-
rázod ezt a kettősséget?

vL: A szöveg még azelőtt született, 
hogy tudtuk volna, pontosan mi lesz 
a kiállítási anyag. Sokat szoktam írni 
a munkák megszületése előtt, segít 

váczI LILLa: Terepminta, 
részlet, 2020
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fővárosból származik-e. A kiállítás során 
egészen más témák merültek fel azokkal, 
akik testközelből tapasztalják-tapasz-
talták, milyen falun, kisvárosban élni, a 
fővárostól távolabb. Ez nekem is ad egy 
közös pontot, és megadja a kommuni-
káció lehetőségét másokkal.

A Terepmintán két videó látható, 
mind a kettő a munkáidra eddig 
is jellemző formában és stílusban 
készült, amit te magad minimalista 
realizmusnak neveztél az előbb: egy 
jól megválasztott szögből statikusan 
rögzíted a mű tárgyát. Alapvetően 
időben elnyújtott fotókról van szó. 
Ebben a kontextusban remekül 
működik ez a megoldás, hiszen 
nagyon szépen rímel a fent idézett 
szövegre. Jó pár éve kitartasz e 
mellett a lassabb képi nyelv mellett. 
Mitől izgalmas a számodra?

vL: Amikor ezeket a felvételeket 
készítem, egyszerre vagyok megfigyelő 
és az időbeliség folyamatának résztve-
vője is. A mozdulatlanság lehetőséget 
teremt, hogy kevés és semmitmondónak 
tűnő dolgok is jelentőséggel, jelentéssel 
ruházódjanak fel. Számomra ez egyfajta 
meditatív elmélyülést is jelent. Sokszor a 
videó rögzítése után, amikor újranézem, 
fedezek fel olyan részleteket, amelyeket 
élőben nem vettem észre. Legtöbbször 
több síkon is zajlanak az események. 
A kamera segít, hogy egy koncentráltabb, 
fókuszáltabb élményt közvetítsek. 
Nagyon különös tapasztalása ez az 
időérzékelésnek, amely csak a médium 
napjainkban megszokott formanyelve 
(kameramozgások, vágások stb.) miatt 
tűnik lassabbnak, holott csak valós 
időben látjuk az eseményeket. Ami a 
filmjeimben mondjuk három-négy perc, 
az az akkori, múltbeli valóságban is 
ugyanennyi idő volt.

A legtöbb mű fotóalapú, amelyek 
elsősorban a ház környékén található 
különböző, főleg építőipari anya-
gokból álló kupacokat örökítenek 
meg. Ezek az anyagok belakják az 
egész kiállítóteret, mintha csak a 
nézők egy be nem fejezett ház körül 
sétálnának. Mit szimbolizálnak 
számodra ezek a halmok?

vL: A kiállítótér egésze térinstalláció-
ként működik, emiatt nem kerültek 
ki műtárgy címkék sem. Van egy 
horizontális és egy vertikális kiterjedése 
is. A bejárat elé lógatott épületháló 

nyugodtan ülni és gondolkodni. Sokszor 
ilyenkor születnek bennem új tervek, 
ötletek. A legnagyobb különbség szerintem 
az, hogy vidéken van egyfajta „nem történik 
semmi”-érzés, míg Pesten mindig nyüzsög 
az élet. Ironikus, hogy a járványhelyzet 
hozott magával egy „sehol sem történik 
semmi”-állapotot. A vidék általában konzer-
vatívabb, jobban ellenáll a változásoknak, 
nehézkesebb, kiérleltebb. Az is gyakori, 
hogy aki vidéken él, az Pestre vágyik, aki 
Pesten, az vidékre. Szerencsés vagyok, 
hogy én mindkét oldalt ismerhetem. Ha egy 
ismeretlennel beszélgetek, általában hamar 
kiderül számomra, hogy vidékről vagy a 

Az egész kiállítás egyik fókusz-
pontja a vidéki létezés. Debrecen 
mellett születtél, a MOME-ra 
jártál, jelenleg Debrecenben 
tanítasz a Medgyessy Ferenc 
Szakgimnáziumban, de sokszor 
vagy Pesten is. Mennyire visel 
meg az ingázás? Mi a legna-
gyobb különbség számodra a 
vidéki és a pesti lét között?

vL: Amikor elkezdtem a MOME-t, 
azt nagy váltásnak éltem meg, aztán 
végül megszerettem Budapestet. 
Az ingázásban az a jó, hogy olyankor 
van legalább két és fél órám 

váczI LILLa: Terepminta, részlet, 2020, A művész jóvoltából
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Attila megnyitóbeszédéből idézve: 
„Most éppen így vannak a dolgok, 
de lehetnének máshogy is: más 
anyagok más kupacai más helyeken, 
és talán lesznek is: dolgok átke-
rülnek innen oda, kiegészülnek 
ezzel-azzal, eltűnnek, mert beé-
pülnek, eltűnnek, mert másnak lesz 
szüksége rájuk.” Azt hiszem, a saját 
identitásunk is ilyen organikusan 
működik attól függően, hogy hová 
tesszük a hangsúlyokat.

is, amely a házunkból lett kibontva. Ezek az 
anyaghalmok olyanok, mint egyfajta emlék-
lerakódások. Az installálás során sokat 
pakolgattuk egyik helyről a másikra, amíg 
kialakult a működő elrendezés. A régiek 
mellett fontosnak éreztük új anyagok 
beemelését is, hogy ne a nosztalgia 
nyomasztó hangulata telepedjen meg, 
hanem legyen kilátás a jövőre nézve is. 

Van ambivalencia abban, hogy egy 
körülbelül háromszáz kilométerre lévő 
autentikus környezet részletei felbuk-
kannak Budapest VII. kerületében. Horányi 

és a rányomtatott fotók anyagukban 
könnyítik a téglák, lomok nehéz és 
hangsúlyos jelenlétét. A jellemzően 
reklámfelületként vagy épületek 
eltakarására, védelmére használt 
meshhálók kontrasztban állnak a rajtuk 
megjelenő fotók kaotikus, félig-meddig 
pusztulásnak induló látványával. A falon 
szereplő képek közül két nagyobb 
kivételével mindet 10×15-ös albumfotó 
méretben tettük ki. Ezek főként a saját 
hátsó udvarunkon készültek. A térben 
található anyagok egy része innen 
érkezett, illetve van néhány vályogtégla 
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