
A vizuális forradalom korában a foto-
gráfusoknak sincs könnyű dolguk: 
folyamatosan újabb területeket kell 
meghódítaniuk. Az útkeresés, kísérle-
tezés, határok kiterjesztése persze itt 
sem újkeletű, de ritkán találkozhatunk 

olyan kiállítással, amely a legkülön-
félébb és legfrissebb válaszokat, megol-
dásokat mutatja be. 
Jelenleg két ilyen válogatás is látható: 
a Mai Manó Ház nemzetközi anyaga 
Vissza a jövőbe – A 19. század a 21. szá-

zadban címmel; és A fotográfia anató-
miája a Rómer Flóris Művészeti és Tör-
téneti Múzeumban, amely a hazai újító 
fotóművészeket gyűjti össze. A győri 
cím (ön)analízist igér, a médium termé-
szetének izgalmas feltérképezését. 

Digitális forradalomban élünk, a fotók és létrehozásuk mindennapi életünk 
részei. Nehéz már olyan emberrel találkozni, akinek ne lapulna egy 

fényképezésre alkalmas telefon a zsebében, ne használná rendszeresen  
a netet, ideértve a közösségi médiát. Töméntelen mennyiségű fotó pereg le  

a szemünk előtt – többnyire anélkül, hogy ezek bármit is  
jelentenének számunkra.

Lépold Zsanett
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Biró Dávid Axiom című digitális soro-
zata útkereső alkotás, darabjai látszó-
lag megszokott eszközökkel operálnak: 
hétköznapi tárgyakat rögzítenek és 
láttatnak, de a beállítások és az egész 
koncepció csavaros. Háztartási tisztí-
tószereket, színes építőkockákat látunk 
– természetes és épített környezetünk 
elemeit, de szerepük most nem min-
dennapi: vizsgálati alanyokként dolgoz-
nak a kép és a percepció kapcsolatának 
témájában. A szokásos anyag- és tech-
nikahasználat kiegészül egy professzi-
onális kalibrációs eszközzel, ez szolgál 
a képeken referenciapontként a valóság 
megismeréséhez, definiálásához és rög-
zítéséhez. Vizuális kultúránk is közép-

pontba kerül így, melyre nemcsak mi 
hatunk, de a visszacsatolás is folyama-
tos: körbeveszi mindennapjainkat, hat 
az észlelésünkre, életünk része.
A világ megtapasztalása és feltérképe-
zése egyénenként más-más metódussal 
zajlik, így a fotografikus képek is elté-
 rő valóságokat örökítenek meg. Innen 
is megérthető, hogy noha a reprodu-
kálás a fotográfia egyik legelemibb 
sajátja, sosem pusztán ennyiről van szó.  
Most a győri kiállítás tematikus termei-
ben egy összetett jelenségről; miköz - 
ben a változatos, hol a technika kere-
teiről, hol a hordozó szépségéről, hol a 
látás érzéki élményéről beszélő munká-
kat nézzük, főszerepbe most mindvégig 

maga a médium kerül mint az emberi 
látás kiterjesztésének eszköze. Biró Dá -
vid az Axiommal a valóság és az észle-
lés közötti kapcsolódási pontokat tárja 
elénk. A számunkra ismeretlent, a vak-
foltokat, egy olyan digitális korszakban, 
ami kevés biztos ponttal szolgál. 
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