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és nyers 
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Varga Marietta fotóművész 

MOME 2013–2016

Évek óta nem halványul bennünk az a kép, amely az állatok 
színlátását modellezte. Az emlősök nagy része kétszínlátó. 
A kutya inkább a sárgás-kékes árnyalatokra érzékeny. 
A macska ugyancsak pasztellesebben látja a környezetét. 
A Homo Sapiens viszont érzékeli mind a három alapszínt. 
Ezek kombinációi körülbelül egymillió variáció észlelését teszik 
lehetővé. (A téma tágabb perspektívába helyezése a Varga Marietta 
munkásságát méltató miniesszé szempontjából irreleváns; 
akit érdekel a trikromatikus látás evolúciója, ugorjon fejest 
a gazdag szakirodalomba.) Amire most kihegyezzük mondandónkat,
az a színmámorban fetrengő fogyasztó már-már ataraxiáig hű 
vaksága. Mintha a pasztelles színeket alkalmazó kép nem is lenne 
igazi. Az a rikító, magakellető agresszió hiányzik belőle, 
ami a képet mint fő információhordozót manapság jellemzi. 
A rögzítő eszközök alkalmazhatóságának korlátlansága a színek 
és a kontrasztok harsányságában látja az önkifejezés 
és a megmutathatóság domináns elemeit. 
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Abban hisz, és abból nem is enged. Legyen éles, vad, 
és a képtelenségig tökéletes. Vizuális akarnokság 
az a kortársi törekvés, amely a klasszikus fekete-fehér 
filmeket kívánja a technológia segítségével színessé 
konvertálni. Az árnyalatokra, az átmenetekre mintha 
nem maradna idő. Az állatok színérzékelése arra 
az evolúciós logikára épül, hogy néha a kevesebb több. 
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Akkor mutatkoznak meg a részletek igazán, 
ha képesek vagyunk kizárni a tapasztalásból 
a haszontalan és felesleges elemeket. Ha hagyunk 
magunknak elég időt az elmélyedésre. Varga Marietta 
ehhez a színek és a kompozíciók egészen meghökkentő 
kontrasztját alkalmazza olyan szédítő fantáziával, 
amelyre már a világ számos fotográfiával és designnal 
foglalkozó autoritása is felfigyelt. És a tehetség önző 
büszkeséggel tölt el bennünket is. Sokat kaptunk, 
és egy keveset most megpróbálunk visszaadni mi is. 
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Varga Marietta műveiről:
www.instagram.com/mattivarga/
www.mariettavarga.com




