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sOMOGyI ZsóFIA

A kontextus
Kohéziós erők Eperjesi Ágnes művei között
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Eperjesi Ágnes eddigi munkásságáról átfogó cik-

ket írni nem egyszerű feladat. Alkotásairól, kiállításairól 

rendszeresen és alaposan írtak a hazai műkritikusok, 

könyv és katalógusok jelentek meg munkásságának egy-

egy szeletéről,1 és gyakran ő maga is komoly teoretikus 

kontextusba helyezi alkotásait saját tudományos igényű 

szövegeivel.2 Weboldalán összegyűjtve megtaláljuk a vo-

natkozó anyagokat, kritikákat, amelyek így kikerülhetet-

len és szerves részét képezik a műveknek, és amelyeknek 

így saját recepciótörténetük is a részükké válik.3 Röviden: 

könnyen támadhat az az érzésünk, hogy művészetéről 

már mindent leírtak.4 

De ez csak a látszat. Az értelmezés tágabb, átfogóbb 

ívét még nem próbálták felrajzolni. Ezért amikor erre 

az írásra felkérést kaptam, úgy döntöttem, annak já-

rok utána, hogy munkái milyen közös nevezők mentén 

kapcsolódnak, és hogyan kötődnek a fotográfiához. 

Eperjesi művei ugyanis rendkívül sokféle módon állnak 

összefüggésben egymással. Az általa használt médi-

umok, technikai megoldások, anyagok, műfajok visz-

sza-vissza térnek, a művekkel felvetett témák és kérdések 

más és más kontextusokban, de újra felmerülnek mun-

kássága során. Alapvető kohéziós erő közöttük Eperjesi 

alkotói attitűdje és módszere, amelyek mindenen át-

sütnek, átsugároznak, amihez nyúl (mint a látványt és  

a képet létrehívó fény, hogy rögzüljön bennük), legyen 

az fotogram, installáció, művészkönyv, performansz 

vagy kiállítás-kurátori szerep. Alkotásai a későbbi mű-

vek felől új értelmezési dimenzióval gazdagodnak, fe-

lelgetnek egymásnak, folytatják egymást. így tekintve 

rájuk, semmiképp sem egy lineáris idővonal mentén, 

egymás után következő elemek sorozataként, hanem 

a térben, sok-sok összeköttetéssel rendelkező, sza-

bálytalan szerkezetként vizualizálhatjuk művei (eddi-

gi) összességét.5  A pontok, amelyek összeköttetésben 

állnak, természetesen maguk a művek és a projektek. 

írásom célja, hogy Eperjesi munkásságának az egésze 

mélyén működő motívumok közötti összefüggéseket 

feltérképezzem, pontosabban, hogy a művek, gondo-

latok kapcsolatrendszerének egyfajta térképét meg-

rajzoljam. 

AZ ALKoTÓI „ÉN” HASZNáLATA
Az egyik alapvető kötőerő, amely művei között felfedez-

hető, hogy számos alkotásának az alapja saját maga.6 

Többféle módon vonja be testét a műveibe, ám ez  

a gesztus nem saját intimitásának tematizálását jelenti 

(sem bensőséges-személyes, sem frivol-testi értelem-

ben). sokkal inkább az az attitűd nyilvánul meg benne, 

hogy alkotóként a „saját bőrét viszi vásárra”, saját ma-

gán modellezi, próbálja ki azt, amiről a művek szólnak. 

Teste nem spektákulum és nem érzelmek közvetítője, 

hanem saját kísérleteinek egyik alapvető eszköze. 

Legkedveltebb és sokat vizsgált médiuma a fotogram,  

az egyik forma, amelyben gyakran egész teste játékba ke-

rül. Egy 1988-ban készült munkájában önmagát tetőtől 

talpig vegyszerrel bekenve bukfencezik végig a fotópa-

píron,7 ahol így testének lenyomata absztrakt foltokként 

jelenik meg. Egy másik teljesalakos fotogramon állapo-

tos testét használja, a várandósság formai változásaira 

figyelhetünk, mert a képen pontosan és plasztikusan, de 

nem személyhez köthetően rajzolódik ki a megváltozott 

test körvonala.8  A művész meztelen teste mindkét eset-

ben hozzáért a kiállított fotópapírokhoz, mégis, éppen 

a fotogram lényegéből adódóan, a fehér mintázatként 

kirajzolódó formák megőrzik, elrejtik, és nem felfedik  

a művész testének intimitását – hiszen képalkotás nem 

történik. Olyan alkotása, amelyben a fotón látványként 

szerepel, nagyon kevés van. Később látni fogjuk, hogy  

a képalkotó fotográfia is fontos helyet foglal el munkás-

ságában, csak éppen nem a létrejövő kép, hanem az ilyen 

típusú fotográfia ontológiája foglalkoztatja. Korai alkotá-

sai közül a TAVATE képei sorozatban láthatjuk,9 melyek  

a művészpáros testi-lelki-alkotói kapcsolódásából jöttek 

létre. A sorozatok legszebbjei a Szövött képek10 – az ép-

pen egymásba fonódó, kissé elmosódó testek fényképei. 

Az alkotópár egymást fizikailag-érzelmileg-művészileg 

kiegészítő és egésszé tevő összeilleszkedését ezek a mű-

vek nem csak a látvány szintjén, hanem a szövött techni-

kával és a kémiai színezés alkalmazásával mediálisan és 

metaforikusan is valóságossá teszik.11 így ismét többről 

és másról van szó, mint kettejük együttműködésének 

pusztán testi, erotikus pillanatainak elénk-tárásáról.  

Az itt megmutatott intimitás a művészpáros sokféle kap-

csolódási csatornájának egyikeként értelmezhető. 

A torta visszavág című videóban12 Eperjesi Ágnes önma-

gáról készült archív fotót használ, ahol saját érettségi 

tablóképével ellátott tortát szeletel fel. így nem csak 

annak vetületeit tematizálja a mű és a kiállítás,13 hogy 

miképp lehet értelmezni azt a jelenséget, amikor mások 

fenntartások nélkül vágják darabokra és falják fel sze-

retteik és önmaguk képét, hanem önmagán méri le és 

mutatja be azt is, hogy mennyire abszurd és dermesztő 

ez az újfajta fogyasztói rítus, hiszen a képeinkbe vetett 

mágikus erő mit sem csökkent az utóbbi időkben. Csak 

már azt hittük, túl vagyunk rajta.14 

De másképpen is bevonja önmagát a műveibe. A szemé-

lyes élményeket feldolgozó, újrahasznosított képekből 

született sorozatokban15 a kollektív tapasztalat mellett 

tág tere marad a néző saját élményeinek.16 Az ifjú EÁ új-



20 Fotóművészet 2020•3.

rajátszott keservei17 című munkában a képi világ a művész 

gyermekkori diafilmjein alapul, azaz egy általános, közös 

vizuális élményanyagot használ, megteremtve a lehető-

séget már ezzel is a kapcsolódásra. A negatívba fordított, 

rajzolt mesék képkockáinak használata révén a fiatal 

lány története is mint egy saját maga ellentétébe fordí-

tott mese jelenik meg, és ez a formai megoldás ismét 

lényegileg hordozza magában a mű szavak szintjén is 

megragadható a témáját: jelen társadalmunk afelé tereli 

a lányokat, hogy az életük értelmét a mesés szerelemben 

keressék, az elvárt szerepeknek és történeteknek felelje-

nek meg, s várakozzanak a hercegre, aki majd megmenti 

és örökre boldoggá teszi őket – ám ez a mese hazug, és 

egy kínokkal teli kényszerpálya függésébe zárja a nőket. 

A képekhez társított mondatok mintegy az ebbe a sze-

repbe való megérkezés fázisaiként is értelmezhetőek.  

A szövegek az egyik legintimebb műfajból, a művész 

tizennégy éves korában írt naplójából valók, és ebből 

nyeri a mű a társadalmi szerepelvárásokon túli, elvárások 

okozta szívszorító dimenzióját. Az Önarckép szeletek18 

című sorozat is ezzel a (személyes vs. általános élmé-

nyek) kettőséggel játszik. Ennek képei a művész által 

sokféle módon feldolgozott, csomagolóanyagokról szár-

mazó piktogramokról, egyen-ábrákból származnak. Ez a 

képhasználat minden ide sorolható műben azt is jelenti, 

hogy személyes élményeink egyúttal a fogyasztói társa-

dalom által kitermelt egyen-élmények is.19 A képi sablo-

nokhoz látszólag szöveg/gondolat klisék társulnak, ame-

lyekkel együtt kemény iróniába tudnak fordulni – és töb-

bek között éppen az irónia zökkent majd ki az elsődleges 

értelmezésből. A valójában felvetett tartalmak ugyanis 

formáik ellenére mégsem evidenciák. Vagy a tudatosítá-

suk, vagy az ilyen egyszerűnek tűnő, sűrített kimondásuk 

nem az, mint például az Önarckép szeletekben: „Nem ülök 

fel a média nyomásának, egyszerűen minden elvárásnak 

megfelelek.” sokan élnek (élünk) így, de kevesen ismerik 

(ismertük) fel. És mintha ezt a konkrét gondolatot foly-

tatná, a Visszafordíthatatlan folyamat20 című kiállítás még 

ennél is konkrétabban tematizálja a női testtel kapcsola-

tos társadalmi elvárások bénító és manipulatív mivoltát. 

Nagyon röviden: amennyiben nem vagyunk megfelelő 

módon szépek, akkor vágyni sem fognak a testünkre, 

és ez egy nőnek a léthez való alapvető jogát kérdőjelezi 

meg mai társadalmunkban.21 

Eperjesi Ágnes: A torta visszavág, 2012, video, 1.30 min.
a művész jóvoltából / Hungart © 2020
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Eperjesi Ágnes: Önarckép szeletek 1-14, 
2004, Lambda print, szöveg, 130x66 cm
a művész jóvoltából / Hungart © 2020

Eperjesinél a saját történet, tanulság, megélés sosem 

lesz konkréttá, beazonosíthatóvá, személyekhez köthe-

tővé. A fotogramok lenyomataihoz hasonlóan, a mély 

benne-lét a műben, azaz a személyes tartalom és ön-

maga (ezúttal: tapasztalatainak, élményeinek) őszinte 

odaadása tény, de megnyilvánulásainak módjai itt sem 

fedik fel a művész saját intim szféráját. Alapvető ugyanis  

Eperjesi munkáiban, hogy az egyéni tapasztalat akkor vá-

lik művé, ha azt az „általános” alátámasztja, ha találkozik 

a kettő, ha az utóbbiban megmérhető az első.22  így művei 

egyszerre lesznek mélyek és szenvedélyesek, ugyanakkor 

tartózkodóak és racionálisak.

Ehhez kapcsolódik Eperjesi egyik jelentős művészi tette, 

mely szerint összhangba hozza a szinte kizárólag az in-

tellektust működtető avantgard művészet alapvetéseit, 

formáit, gesztusait és az attól lényegileg idegen, az intuí-

cióra, metaforákra, személyességre építkező művészi at-

titűdöt úgy, hogy mindkettő felett kontrollt gyakorol, mi-

közben kijózanító pontossággal adagolja őket egymáshoz.
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A MEGISMERÉS ÚTJAI
Nagyon fontos közös aspektus Eperjesi műveiben alap-

vető alkotói módszere: a tudós-kutató-művész attitűd. 

A választott médium alapos, tudományos igényű, gyak-

ran kísérletezéssel egybekötött vizsgálata szinte minden 

munkájának a létrehozásában kulcsszerepet kap.

Tudományos alapossága, a médium különféle műkö-

dési lehetőségeinek feltárása, az önmagukban is tarta-

lom-képző dimenziók egymás mellé helyezése, a hagyo-

mányostól eltérő, saját (művészi és személyes) tapasz-

talatok beépítése, önmaga bevonása, korábbi műveinek 

rekontextualizálása, és a társadalmi kérdések felvetése 

együttesen teremtenek egészen különleges művet, és 

szintetizálódnak a Labor című kiállításban.23 A képalkotó 

fotográfiával és annak maszkulin értelmezésével szem-

ben itt az előbbi feminin interpretációs köreit a szokásos 

módon egyszerre érzéki és ugyanakkor letisztult, elméle-

ti szempontból is rendkívül alaposan végiggondolt mó-

don tárja elénk. A képelőhívással kapcsolatban is kulcs 

szín, a vörös különféle használata, saját teste bevonása, 

általában véve a női test használatának modellezése, 

ami egyúttal a fotóelmélet és a feminizmus szakmai 

anyagaival kerül játékba, a fotópapír, mint valami addig 

nem-volt megszületésének potenciális helye, a képnyom 

létezése és nem-léte közötti átmeneti állapotok vizsgá-

lata egészen izgalmas, jelentős művet hoznak létre, ahol 

ez az összesség ismét a művek hálózatszerű összefűzé-

séből is adódik.

Kivételesen alapos és a médium kevéssé ismert sajátos-

ságait kutató, kísérletező tevékenységének egyik kiemel-

kedő példája a Színügyek című kiállítás-sorozat,24 ahol 

ismét több dimenzióban használja és helyezi különféle 

kontextusokba kutatásai eredményeit. A három tárlat-

ból álló projektben a Semmi a szín alatt kiállítás keretén 

belül mintegy a saját maga által létrehozott színtannal 

dolgozik,25 és az általa sokszor és sokféle módon vizsgált 

fotogram egy speciális területére, a színes fotogramok 

készítésének sajátosságaira fókuszál. A színes fotópapír 

jellegzetes fogyatékosságára figyelt fel, amelyet inkább 

ki szoktak küszöbölni, nem pedig külön foglalkozni vele. 

Erre alapozva készültek például a Lágy konstruktivizmus,  

A kör négyszögesítése, vagy az Óriás mellékdenzitás című 

sorozatok, melyek elméleti és technikai/gyakorlati előz-

ménye a színes nyersanyagban keletkező mellékdenzitás 

jelenségének tanulmányozása volt. A színes fotogramké-

szítés közben figyelhető meg az a jelenség, hogy ugyan-

azzal a színszűrő beállítással, de különböző expozíciós 

idővel történő megvilágítás nem minden esetben ered-

ményezi egyféle színérték világosodó vagy sötétedő ská-

láját, ahogy azt várnánk; hanem a fényátszűrődés miatt 

a szomszédos színrétegben más, oda nem illő színek is 

keletkeznek. 

Ezt nevezi Eperjesi mellékdenzitásnak. A sorozat ké-

pein a három színréteg körül keletkező idegen színű 

beszűrődések legkarakteresebb esetei láthatók. Ezen 

a területen is érvényes a művészre, hogy előszeretettel 

foglalkozik az épp választott műfaj/médium határterü-

leteivel, kevéssé ismert jellegzetességeivel. Hogy olyas-

mire kíváncsi, ami nem evidens, pedig immanensen 

magából a médiumból ered, ha kiveszik a megszokott 

értelmezési és működési kontextusból, és új kérdéseket 

tesznek fel vele kapcsolatban. 
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Eperjesi Ágnes: Mintás mellékdenzitás 1-2, 2007
80x80 cm, színes fotogram
a művész jóvoltából / Hungart © 2020
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TáRSADALoM: cSELEKVÉS ÉS KöZöSSÉG
Másik sokszor és sokféle módon megnyilvánuló kötőe-

rő Eperjesi művei között a társadalmi kérdések felveté-

se, az aktivizmus kérdéseinek, pontosabban az egyéni 

cselekvés lehetőségeinek vizsgálata.26 Már a fenti, nemi 

szerepekkel kapcsolatos sztereotípiákra rákérdező mű-

vei is ide sorolhatóak – a társadalmi kérdések iránti el-

kötelezettség, az önbevonás és önreflexió miatt is, ám 

ezekben nem lép az aktivizmus terepére. Amelyekben 

igen, azokra is jellemző lesz, hogy nála „a privát politika  

az önreflexióval kezdődik”.27 Ez ölt formát a Private Pro-

test című munkájában. A mű első fázisában a tüntetés 

köztéri gesztusaként megformált cselekvést Eperjesi 

visszacsatolja a saját egyéni dimenziójába, amikor azt, 

ami ellen kiáll, a személyes élet terepéről választja, és 

választatja ki, fogalmaztatja meg másokkal is a projekt 

későbbi fázisaként létrejött művész-könyvhöz.28 így itt 

a forma és az attitűd származik a politikai aktivizmus 

terepéről. A Hatalmi szóval I. performanszban29 már 

olyan csatornát választ, amely magánemberek számára 

korántsem adott. Itt a művész a kitaláló és a szervező, 

tette egyúttal példázza azt is, hogy az átlagember ho-

gyan kapcsolódhat hivatásos politikusokhoz, hogyan 

adhat hangot saját véleményének, kritikájának egy,  

a számára megközelíthetetlen közegben. Négy politikus-

sal olvastatja fel a Parlamentben az általa kiválasztott, 

külföldi, hatalomban lévő politikusok30 égető társadalmi 

problémákról tartott, emblematikus beszédeik átiratait, 

hogy végre ilyen témák és gondolatok ilyen szavakkal 

kapjanak helyet ott, ahol egyik sem történik meg, és 

ezt a hiányt és effektív károkozást (amelynek ez a hiány 

egyaránt az oka és a tünete is) tehetetlenül kell végig-

néznünk. Részben ez a hiátus és rombolás tematizáló-

dik azután a Hazahaladás projektben és kiállításban.31 Itt 

is32 több, önálló művét helyezi egymás mellé, amelyek 

együttesen fejezik ki a témával kapcsolatos aktuális ál-

lásfoglalását, gondolatait, és nyernek új kontextust és ér-

telmezési dimenziót. A tárlat Eperjesire jellemző módon 

érzelmileg is telített, radikális állításokat tesz, de ezeket 

ismét olyan formákban, amelyek visszafogottak, letisz-

tultak, kvázi minimalisták.33  A kiállítás az egyén politika 

által elnyomott életét is tematizálja, műről-műre illeszti 

össze annak többféle dimenzióit. A Szabadság felhaszná-

lása című alkotás az életünk alapvető szövetébe befér-

kőző, azt felülíró és kisajátító politikusaink (azaz maga  

a politika) szerepére is rákérdez.34 A Dominó hatás 1 című 

fotogramon35 az egyen-figurákká vált emberek a semmi-

ben lebegve, egymást taposva rontanak egy láthatatlan 

kijárat felé. s hogy mi lehet ebben a közegben mégis az, 

ami értelmet adhat? Ezt modellezi a Rövid ima című vi-

deoinstalláció: a falra vetített szöveg akkor vált olvasha-

tóvá, ha a néző bátran szembement a kiállítás-látogatás 

szabályaival, és beleállt a vetítésbe. így kitakarta annak 

egy részét, a fennmaradó betűk pedig értelmezhetőek 

lettek. Ha a néző erre mégsem jött rá, a többiek önkén-

telenül is segítségére lehettek, amikor ők tették meg 

ugyanezt. A felirat: „Rövid ima azokért a gondolatokért, 

amelyek nem jutottak eszembe”, egyúttal annak a be-

ismerése is, hogy mennyi mindent nem látunk, értünk, 

teszünk meg, s hogy ez az esendőségünk mégis milyen 

közös nevező lehet. Mozgásban maradni, cselekedni, fi-

gyelni egymásra – ez a kulcs. 

Ep
er

je
si

 Á
gn

es
: D

om
in

ó 
ha

tá
s 

1-
 9

, 2
01

4 
10

5x
57

 c
m

, z
se

la
ti

no
s 

ez
üs

t 
fo

to
gr

am
fo

to
: s

ul
yo

k 
M

ik
ló

s 
/ H

un
ga

rt
 ©

 2
02

0



Fotóművészet 2020•3. 25

Ep
er

je
si

 Á
gn

es
: R

öv
id

 im
a,

 2
0

0
9

fé
ny

in
st

al
lá

ci
ó

a 
m

űv
és

z 
jó

vo
lt

áb
ól

 / 
H

un
ga

rt
 ©

 2
02

0

Eperjesi Ágnes: A szabadság felhasználása 1-9, 2014
Hivatalos formanyomtatvány, fotó, szövés, irattartó fiók 
foto: sulyok Miklós / Hungart © 2020
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Eperjesi Ágnes: Private protest, 2007
utcai akció 
a művész jóvoltából / Hungart © 2020

Mindezeknek ilyen szélsőséges és tiszta megfogal-

mazása ismét komoly művészeti tette Eperjesinek: 

politikai állásfoglalása és kritikája túllép a megszo-

kott pártos kliséken és acsargásokon, hétköznapi 

és személyeskedő dimenziókon, a stabilitást adó 

identitást és egyéni működést ellehetetlenítő körül-

ményekre fókuszálva mutatja be jelen társadalmunk 

drámai élhetetlenségét, s ebben a politika felelőssé-

gét, és az egyéni cselekvés lehetőségeit. 

A hangsúlyosan politikai témával foglalkozó művek 

egyik tanulsága, a cselekvés fontossága alapvető-

en meghatározó Eperjesi egész munkásságában – 

performanszaiban ez hozza létre a művet. Ezekben 

fizikai valója, egész lénye hasít bele a térbe, metsz 

ki belőle egy új minőségű dimenziót, ahol létrejön-

nek azok a tapasztalatok, megfogalmazódnak azok  

a kérdések és válaszok (és adott esetben tárgyak is), 

amelyeket a cselekvés művészeti következményei-

nek tekintünk. 

 

Eperjesi Ágnes: Ruhaszínkör, 2009 
video, 8’15”
a művész jóvoltából / Hungart © 2020
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Eperjesi Ágnes: Érezze megtiszteltetésnek, 2018
performansz, 30 perc
a kép Bényi Andrea fotójának felhasználásával készült
a művész és az acb Galéria jóvoltából / Hungart © 2020

Eperjesi Ágnes: Pátosz és kritika, 2019
180x40x40 cm, 3D print, vasállvány
a művész és az acb Galéria jóvoltából, fotó: 
Biró Dávid / Hungart © 2020

Ilyen például a már említett Private Protest36 című projekt első fázisa, ahol privát-tünte-

téseinek önmaga a főszereplője, saját fizikai valója lett a közös felület, a metszéspont  

a magán és a közösségi, a nyilvános tér és az aktivitás-típusok között, amint utcára ment 

és magasba emelte „Protesta” feliratú transzparensét. A Vegyes házasság37 című műben 

egy valódi házasságkötés imitációja történik: a szlovák-magyar és a magyar-szlovák szó-

tár nem tudna frigyre lépni, ha ő (és performansz-társa) nem sétálnának végig a vörös 

szőnyegen az anyakönyvvezető elé.38 A Ruhaszínkör39 című videóban a szennyes ruhákat a 

hozzájuk kapcsolt asszociációktól eltérően mint műalkotás-alapanyagot kezeli, és gondos, 

pontos mozdulatokkal ezúttal a műhöz szükséges formákká hajtogatja őket egy, a hét-

köznapi helyzetektől élesen elütő, letisztult közegben. Az Érezze megtiszteltetésnek perfor-

manszban40 vörös lepellel borította be Molnár Csilla ex-szépségkirálynő szobrát, s tette ezt 

úgy, hogy a lepel valójában mintegy a talpa alól felemelt, az ő és a sorstársai szimbolikus 

útját jelképező vörös szőnyeg lett. Ez az út, azaz sors anno elviselhetetlen teherként nehe-

zedett a szépségkirálynőre, ám akkor és ott, Eperjesi tette nyomán, meztelenségét végre 

elrejtette. Erre a lepelre tűzte fel a művész az ott kivágott betűkből az „Érezze megtisztelte-

tésnek” mondatot, amely a szépségkirálynő-választást szervezők hangján szólal meg, mi-

szerint Molnár Csillának örülnie kellett volna a figyelemnek és lehetőségeknek, ugyanakkor  

Eperjesi a tisztelet és a megtisztelés egészen más dimenzióját valósítja meg performanszá-

val (és az azt követő kiállítással41). 
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Ezekben a műveiben kikezdi azok témáinak hagyomá-

nyos narratíváját és a velük kapcsolatos konszenzust. 

Cselekvése tiltakozásként is értelmezhető ez utóbbi-

ak látszólagos kikezdhetetlensége ellen. És mindez az 

egész munkásságára is igaz. Az általa felvetett témák 

befoglaló szövetét már azzal is széthasítja, hogy a te-

matizálásukhoz használt ismert kortárs művészeti esz-

közöket, gesztusokat és technikákat sem a bevett mó-

don használja: az intimitás egy dimenzió a műveiben, 

a titkok elárulása nélkül, a fotográfia központi kérdése, 

noha lényegében nem használ kamerát, hétköznapi 

tárgyaink tudományos kutatásainak az alapját képezik, 

a politikai aktivizmus közösségi, személytelen megnyil-

vánulását pedig a személyességen keresztül adja vissza 

egy valódi közösségnek. Lenyűgöző az az intellektuális 

és emberi szabadság, amellyel saját értelmezéseit létre-

hozza, és az a hajszálpontos mozdulat is, ahogy ezeket 

a hasításokat megvalósítja. Nem vagdalkozik. szikével 

metszi ki azt, ami felmutatni való.42 Hasonló attitűddel 

viszonyul saját szakmai közegéhez is, amelynek műkö-

dési mechanizmusaira, szereplőinek pozíciójára többfé-

le módon is rákérdez. 

Az Éles és életlen kurátorok című műben például jelen-

tős kurátorok és művészettörténészek, kortárs műkri-

tikusok arcképeit helyezte áldozáshoz való (vagy azo-

kat imitáló) kerek ostyákra. Rendkívül finoman meg-

fogalmazott, erős kritika: a katolikus kontextusban  

az áldozás során az ostya szánkba helyezésével Krisz-

tus lényegét fogadjuk be, s szentelődünk meg általa. 

Itt sok más jelentésréteg mellett felmerül az is, hogy  

a portréikkal megidézett szakemberek kvázi hasonló-

an megszentelő szerepben vannak saját terepükön. így 

a mű felelősségükre, tevékenységük gyakran talán túl-

zott értékteremtő mivoltára reflektál. De a művészek 

köré (önmaguk vagy a szakma által) szőtt narratívát is 

megkérdőjelezi:43 a szintén említett Érezze megtisztel-

tetésnek performansz és kiállítás kapcsán Pauer Gyula 

1985-ös magyar szépségkirálynő választáskor betöl-

tött szerepét44 vizsgálja, egyúttal a nehezen védhető 

körülmények között létrejött szobrot kérdések nélkül 

bemutató intézményre, a Magyar Nemzeti Galériára, 

és rajta keresztül általában véve a hazai kortárs művé-

szeti intézményrendszer és szakmai közeg működésé-

re fókuszál.45 

Eperjesi Ágnes: Az utolsó fekete-fehér portré, 2015
video loop, 1’45”, portréfotó: Várnagy Tibor, 1992
a művész jóvoltából / Hungart © 2020
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Eperjesi Ágnes: Éles és életlen kurátorok, 2015
installáció, 120x30x30 cm
a művész jóvoltából / Hungart © 2020
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Ugyanez az attitűd nyilvánul meg akkor is, amikor 

Eperjesi Ágnes közösségteremtőként szerepel szak-

mai közegében. Erre példa a művészi érdekképvise-

letnek teret adó, kísérleti blogja,46 vagy az általa élet-

re hívott Fotóelméleti Szavalókórus, amellyel részben 

kapcsolódik a hazai Avantgárd legjobb hagyománya-

ihoz, ugyanakkor egy szakmailag, intellektuálisan 

aktív közösséget hoz létre, ahol mindenki egyformán 

fontos, egyformán részt vesz, közösen cselekszik, 

nem egymás mellett, ahogy általában, és csak ebből 

a fajta együttműködésből jön létre a mű. Ez Eperjesi 

egyik legkézzelfoghatóbb tette, amelyben megvaló-

sítja a fotogrammal kapcsolatban megfogalmazott 

gondolatkört, amely lényegében egész művészetére, 

alkotói módszerére és attitűdjére is igaz. A fotogram 

médiumát alaposan körbejáró, rendhagyó, hiánypót-

ló tanulmányából47 idézek: „Míg a camera obscurá-

ban48 megjelenő kép néhány kitüntetett, a tárgyról 

visszavert és a lyukon magát átverekedett fénynyaláb 

okozta optikai jelenség, addig a fotogram esetében 

a fényforrásból kijövő összes fénysugár egyidejűleg, 

együttesen eredményezi az árnyék [azaz a fotogra-

mon létrejövő lenyomat] létrejöttét. Az összes fénysu-

gár természetesen magába foglalja az ide-oda verő-

dőeket is. Az a fény, amit nem fogtak optikai munkára, 

hanem szabadon terjed a tér minden irányába; nos, 

ez a fény számomra egyrészt a szabad és önálló indi-

viduumok egymást értelmesen kiegészítő halmazát 

jelenti, másrészt azt a sokaságot, azt az egyenként 

gyenge individuumot, amelyek együtt, összeadódva 

jelentős (fény)erőt alkotnak. Erős jelentésképzetek 

kötődnek bennem ahhoz a fotogram médiumát uraló 

gyakorlathoz, hogy a fényforrás sugarai beterítenek, 

befednek egy adott területet; a fénynyalábok együtt-

működnek egymással, de legalábbis békésen meg-

férnek egymás mellett; a fénysugarak egyike sem 

vész kárba, az összes együtt fejti ki a hatást, árnyal-

va, gazdagítva, telítettebbé téve a végeredményt. Ha  

a fotogramot társadalmi metaforaként próbáljuk 

meg értelmezni, ahogy nem kevesen tették ezt a ha-

gyományos, kamerázós fényképezés esetében, a fo-

togram a fotográfia pandantjaként jelenik meg, mint 

a demokratikusság metaforája, ami a médium tech-

nikai gyakorlatából következik.”49 

Mindennek új és új módokon való modellezése és 

megtapasztalásának lehetősége Eperjesi művészeti 

gyakorlatából következik, és megadja a nézőnek azt 

az aktivitásra ösztönző bizonyosságot, hogy létezhe-

tünk így, együtt, egymás mellett, valami közöset lét-

rehozva, mégis szabadon. 
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