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Pfisztner Gábor

A fényképezés (kicsit) 
rövid története

• Idén tavasszal mutatta be a Centro Galego de Arte Contemporanea a Little 
History of Photography című, a múzeum valamint az ARCO és az Ordóñez-
Falcón gyűjtemény anyagából válogatott kiállítást, melynek címéhez a kurátor, 
Manuel Segade Walter Benjamin 1931-ban írt esszéjének címét vette kölcsön1. 
A tárlat valóban reprezentatív áttekintést nyújtott az elmúlt mintegy négy 
évtized jelentősebb irányairól és kísérleteiről. A legkorábbi munkák (Virxilio 
Viéitez, John Coplans vagy Paul Graham) a hetvenes és nyolcvanas évekből 
valók, míg a legújabbak (Carla van de Puttelaar, Albrecht Tübke vagy 
Angela Strassheim) az utóbbi években keletkeztek. Segade válogatása igen 
szerteágazó módon teszi láthatóvá a fotóművészet jelenét, amelybe állásfog-
lalása szerint a konceptuális munkáktól kezdve a divatmagazinok úgynevezett 
’editorial’ anyagáig sok minden beletartozik. A képeket egy tradicionális rend-
szer, a festészeti műfajok mentén mutatta be, és ezzel egyben arra is rákérde-
zett, mennyiben tarthatók még ezek a fogalmak, mit jelentenek egy ilyen kiál-
lítás kontextusában.
Az elmúlt néhány évben kétségkívül egyre nagyobb jelentőségre tesz szert  
a fotográfia a képzőművészet közegében, eseményein, a kiállításokon, művé-
szeti vásárokon. A korábbi évtizedekhez képest mégis jelentős hangsúlyeltoló-
dás figyelhető meg: a fénykép immár nem elsősorban (vagy kizárólag) művé-
szi alkotóeszközként, médiumként jelenik meg, hanem olyan alkotói forma-
ként, amely ismét független státuszt követel magának a technikai médiu-
mok körén kívül, azoktól elválasztva is. Segade maga is ezt a felfogást lát-
szik erősíteni azzal, hogy olyan művészi pozíciókat kíván egymás mellett lát-
hatóvá tenni, amelyekben csekély a közös vonás. A hatalmas és szükségsze-
rűen igen heterogén anyag — bár kétségkívül látványos válogatás —, mégis 
azt a kérdést erősíti a nézőben: vajon mi a specifikuma a kortárs fotográfiá-
nak? A hatvanas évek erőteljes konceptuális törekvéseit a hetvenes évek meg-
újuló dokumentarista pozíciói követték, majd az azóta is posztmodern fotográ-
fiaként emlegetett művészi gesztusok, amelyek, ha nem is kizárólag, de jelen-
tősen éltek a kisajátítás eszközével. A nyolcvanas években (sok egyéb mel-
lett) egyre erőteljesebbé vált az az irányzat, amelynek egyik első és legjelentő-
sebb alakja Jeff Wall, aki „példamutató” módon helyezte a fényképet a tábla-
kép helyére. Ezzel egyidőben azonban olyan alkotók is megjelentek, mint Nan 
Goldin, aki a magánélet legszemélyesebb, legintimebb pillanatainak feltárását 
és megosztását legitimálta. 
Mindez csak annyiban lényeges Segade kiállítása szempontjából, amennyiben 
éppen az általa összeállított anyag mutatja meg, mennyire erőteljesen élnek 
tovább a legkülönfélébb konceptuális megközelítések (Willy Doherty, Tacita 
Dean, vagy Douglas Gordon, John Hilliard, Jonathan Monk, illetve Inaki 
Bonillas, Rosangela Renno), az „új festőies” irányzatok (Pierre Gonnord, 
Evelyn Höfer, Carla van de Puttelaar), a színes magazinok szerkesz-
tőségeiben emancipálódott művek (Erwin Olaf), a saját útját járó, élet-
művét mindig botrányok során polírozó Andres Serrano mint intézmény, 
továbbá a hatvanas-hetvenes évek dokumentarista tradíciójából (Steven 
Shore, William Eggleston) építkező Paul Graham, vagy a festőiséget, a 
dokumentálás hagyományát és a valahol mindig August Sanderre vissza-
vezethető portréfényképezést keverő, hol erősebben, hol kevésbé teoretiku-
san megalapozott kvázi portré műfaja (Rineke Dijkstra, Albrecht Tübke, 

1  Magyarul: Benjamin, Walter: A fényképezés rövid története (ford.: Pór Péter). In: 
Angelus Novus, Budapest, Európa Kiadó, Magyar Helikon, 1980

Ingar Krauss, Angela Strassheim), illetve a szintén nehezen besorolható 
Wolfgang Tillmans vagy John Coplans. 
Segade számára nem kis problémát okozhatott egy ilyen sokszínű válogatás 
elrendezése oly módon, hogy a látogató is el tudjon igazodni. Talán éppen ezért 
(is) választotta a már említett megoldást, a festészeti műfajok kategóriáit 
mint rendezőelvet, amelyet egyúttal kritikailag is értelmezhetett, épp asze-
rint, mit is rendelt éppen egy-egy ilyen csoportba a kölcsönösség elve alap-
ján, elmélyült értelmezési kísérletekre adva alkalmat. A kurátornak ez esetben 
komoly felelőssége van abban, hogy milyen összefüggésrendszerben és milyen 
fogalmi háttérrel befolyásolja a művek lehetséges értelmezési tartományát, 
vagyis fosztja meg jelentésüktől vagy éppen gazdagítja azokat. Ezt a helyze-
tet még tovább komplikálja a címválasztás, ami újabb „jelentésekkel” terheli 
meg a kiállítást és bővíti (talán szükségtelenül) azt a horizontot, amely feltá-
rul a befogadó előtt. Mert mit is jelent, jelenthet itt „a fényképezés rövid tör-
ténete”? Miért vonja bele Segade Benjamin ma már ugyan kevéssé iránymu-
tató, mégis jelentős szövegét ebbe az összefüggésbe? Bár a kiállításhoz írt 
rövid bevezetőjében igyekszik választását megmagyarázni — Benjamin és ő is 
a fotográfiai analfabétizmus (szép kis képzavar) ellen küzd —, a címben sze-
replő szavak olyan többletjelentéssel telítettek Benjamin életművében, ami 
kifejezetten zavaró e kiállítás esetében. 
Az egyben mottónak is választott cím — A fényképezés rövid története — jelen-
tése ma már nem tekinthető egyértelműnek. Nem áll vitán felül, mit is jelent 
a fotográfia és mit annak története. Hans Belting azt írja, sokáig „úgy tettek, 
mintha a fényképezés története csak a fényképezési technikák története lenne 
[…]”.2 Belting szerint sem tekinthető a képrögzítési eljárás egyenlőnek saját 
technikai feltételeivel és meghatározottságával, mint ahogyan azoknak az 
eszközöknek az összességével sem, amelyek nélkülözhetetlenek a fényképek 
létrehozásához. Az utóbbi egy-két évtizedben megjelent, a fényképezés tör-
ténetével foglalkozó művek is ennek megfelelően igyekeznek differenciáltan 

2  Belting, Hans: A művészettörténet vége. Az első kiadás újragondolt változata — tíz év 
után, Budapest, Atlantisz Könyvkiadó, 2006. 248. o.

Wolfgang Tillmans
Freischwimmer 34, 2004, C-print, 227,5 × 170 cm

(Deposito Ordoñez-Falcón de Fotografia)
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bemutatni azokat a viszonyokat, amelyek egyrészről meghatározóak voltak a 
technika és a képalkotás között kapcsolatok kialakulásában, másrészről pedig 
a fényképkészítő individuum és aközött a társadalmilag és kulturálisan deter-
minált közeg között, amelyben a fotográfus előállította saját képeit. A fényké-
pezés már a kezdetekkor sem volt zárt, önmagában szemlélhető, vizsgálható 
és elemezhető entitás, és még kevésbé tekinthető annak a későbbi, valamivel 
több mint másfél évszázadban. Ily módon, amikor a történetéről beszélünk, fel 
kell tennünk a kérdést, mennyiben játszottak szerepet a különféle „stílusok”, 
irányzatok és „iskolák” létrejöttében a fotográfiában immanensen meglévő 
tényezők, továbbá azok a folyamatok, amelyek a technikai fejlődés és a képal-
kotás bevett formái közötti feszültségből fakadhattak. Erős a késztetés arra, 
hogy inkább feltételezzük: külső hatások, a környezetben végbemenő válto-
zások késztették a fényképezőket (is) arra, hogy változtassanak szokásaikon, 
„látásmódjukon”, képkészítési gyakorlatukon. 
Azzal is szembe kell nézni, hogy lehet-e egyáltalán egységesen kezelni a 
fotográfia egészét, valamint elegendő-e az egyes korszakokban jelentős sze-
mélyekre, hozzájuk kötődő irányzatokra, iskolákra, követőkre koncentrálni. 
Ma már nem vitatott, hogy a szelekció valamilyen formában mindig önké-
nyes, és megalapozza azt a vázat, amelyre ráépülhet a történeti elbeszélés. 
Benjamin — amint erről szövege is tanúskodik — mindenképp egyszerűbb hely-
zetben volt, mivel nem foglalkozott ezekkel a kérdésekkel. Nem akart ugyanis 
a szó pozitivista értelmében fotótörténetet írni. Ő a fotográfiáról mint kultu-
rális jelenségről szólt, amely szervesen beágyazódott abba az „életvilágba”, 
amelyben létrejött, amely éltette, és amelyről nem lehetett volna beszélni 
anélkül, hogy ezt a „viszonyrendszert” figyelmen kívül hagyta volna.
A történetiség kérdésében ismét érdemes Beltinget idézni, aki a médiaművé-
szet kapcsán jegyzi meg, hogy hiába tartott annak kora több évtizede, „[…] 
történetét vagy műfajként való fejlődését a jó bevált minta alapján még nem 
sikerült megírni, de még csak bármiféle egyenes vonalú fejlődést sem sikerült 
felfedezni benne. Mindössze egyes művészek […] életművében lehetett iga-
zolni valamilyen időforma meglétét […].”3 A fotografikus képrögzítő eljárások 
kidolgozásának eredendően két oka (célja) volt: egyrészt a minél tökéletesebb 
reprodukálás, másrészt pedig az örökké változó pillanat megragadása és meg-
tartása, állandó jelenné transzformálása a múlt, jelen és jövő viszonylatában 
értelmezhető pillanatok egymásutániságában. Ez az eredeti törekvés azon-
ban nagyon hamar helyet adott egy másiknak, amely elsősorban arra irányult, 
hogy a fotográfiai eljárások segítségével képi reprezentáció jöjjön létre, amely 
törekvésnek a legfőbb „esztétikai” mércéje sokáig nem más volt, mint a fes-
tészet.4 Az a fajta körkörösség, amelyről Belting beszél, a művészettörténeti 
hagyományokhoz (és természetesen a fotótörténetiekhez is) való állandó visz-
szatérés általános eljárássá vált a kortárs alkotóknál (is) — ahhoz a művészet-
történet (és fotótörténet) által létrehozott és fenntartott kánonhoz, amelynek 
egyes darabjai állandó referenciaponttá válnak.5 Segade szándéka, hogy egy-
fajta rövid történeti áttekintést adjon az elmúlt mintegy három évtized foto-
gráfiai alkotásaiból — és mindezt Benjaminra hivatkozva tegye — azért is kér-
déses vállalkozás, mert nem csupán a történetiség fogalmának körülírása, a 
történeti narratíva létrehozása, a történeti tények értelmezése vitatható, de 
annak a definiálása is nehézségbe ütközik, aminek a történetével egyáltalán 
foglalkozni kíván. Koncepciójának értékeléséhez előbb vázlatosan áttekintjük, 
mit ért Benjamin a fotográfia története alatt — de nem lehet figyelmen kívül 
hagyni azt, ahogyan egyáltalán a történelem fogalmáról gondolkodott.6

A bevezetésben árulkodó módon arról szól, hogy a fényképrögzítés már hasz-
nálható eljárásának a kidolgozását követően „megteremtődtek az állandóan 
gyorsuló fejlődés szükséges feltételei: hosszú ideig még hátratekinteni sem 
volt alkalom.”7 Mielőtt azonban hagynánk magunkat félrevezetni a fogalmak 
egyértelműsége által, és arra gondolnánk, hogy itt egy, az egész fényképe-
zés minden mozzanatát és vonatkozását érintő evolúciós folyamat kezdőpont-
ján állunk, szembesülünk azzal, milyen irányban is fog tájékozódni és merre 
kívánja terelni olvasóját. Úgy gondolja, hogy ami évtizedeken keresztül fel sem 
merült a fényképezéssel kapcsolatban, az „történeti vagy ha úgy tetszik filozó-
fiai kérdések” sora. Benjamin tehát nem egy kronologikusan felépített „törté-
netírásban” gondolkodik, hanem összhangban más írásainak intenciójával, egé-

3  Belting (2006) i. m. 128. o.
4  Vö: Baudrillard, Jean: Az utolsó előtti pillanat, ford. Tótfalusi Ágnes, Budapest, 
Magvető Kiadó 2000. 117. o.
5  Vö. Belting (2006) i. m. 177. o. A fényképezés esetében a dolog még komplikáltabb, 
hiszen ezek a hatások sokkal több irányból érkeztek és érkeznek (pl. Blossfeldnél a 
szobrászat, Richard Pollacknál a XVII. századi holland festészet, Alfred Stieglitznél a 
kortárs angol fotográfia, Steichennél a légi fényképezés, az avantgárd művészeknél és  
a kortársaknál pedig a tömegkultúra egészének irányából).
6  Benjamin, Walter: A történelem fogalmáról, (ford. Bence György) in: Angelus Novus, 
Budapest, Európa Kiadó, Magyar Helikon, 1980
7  Benjamin, Walter i. m. 689. o. 

szen máshol véli meglelni a történetiség lényegét. A korszak megértésére irá-
nyuló aprólékos munkát tekinti annak, aminek a segítségével szerinte megvá-
laszolhatók azok a bizonyos történeti, azaz filozófiai kérdések.
Benjamintól tehát hiába is várnánk egy ilyen részletekre kiterjedő, kronologi-
kus ismertetést, amely rögzítené ennek a múltnak valamilyen képét.8 Erre utal 
az is, hogy a fotográfia „történetének” fénykorát lényegében a fényképkészí-
tés megjelenését követő három évtizedre teszi, azon belül olyan nevekhez köti, 
mint David Octavius Hill, Julia Margaret Cameron, Victor Hugo vagy 
Nadar. „Ez a fényképezés iparosítását megelőző évtized”, írja Benjamin, aki a 
történeti fejlődést a technikai találmányok megjelenésén túl abban a tényben 
látja, hogy a fényképezés vásári művészetből iparművészetté vált, amit egyér-
telműen negatív értelemben gondol, és jó esetben elkerülhetőnek tart, ameny-
nyiben a fényképész nem opportunista. 
Ennél többre nem vállalkozik a történelmi tények közlésében. Leginkább csak 
példának hoz fel egy-egy fotográfust annak szemléltetésére, ami a fényké-
pezés mint jelenség szintjén foglalkoztatja, és aminek elemzését ténylege-
sen inkább művészet- és médiaelméleti szempontok szerint végzi el. Eköz-
ben pedig olyan fogalmakat (mágia, igazság és fénykép viszonya), valamint 
olyan szempontokat vet fel, amelyek majd csak évtizedekkel később kerülnek 
a fotográfiáról folytatott vita középpontjába. A fényképezés történeti vázla-
tának megírását is lényegében az a történelemszemlélet hatja át, amely oly-
annyira szokatlannak számított a múlt század harmincas éveiben, és amely 

— amint legtöbb tanulmánya és írása is alátámasztja — áthatotta Benjamin 
egész gondolkodását. Ha ebből a nézőpontból olvassuk Benjamin szövegét, fel 
kell ismernünk, hogy nem a fényképezés múltja (és nem is igazán a jelene) fog-
lalkoztatja, hanem annak saját korában kifejtett, de talán még nem megér-
tett és nem elemzett hatásai, amiként erre utal is a technikai sokszorosítha-
tóság-tanulmány végén. Másrészt pedig az — túl a technikai képrögzítő eljárá-
sok általa (és nem kevés kortársa által is) megelőlegezett forradalmi potenciál-
ján —, hogy a fénykép segítségével miképp gyűjthet tapasztalatokat a múltról, 
amelyek segítségével aztán megértheti saját jelenét is.9

Szembetűnő, hogy Benjamin olyan állításokat fogalmaz meg, amelyek éles 
ellentétben állnak Segade kocepciójának alapvetéseivel. Benjamin — Moholy-
Nagyhoz hasonlóan — úgy gondolta, hogy mindaz, amivel a tudomány dolgozik, 

„sokkal közelebb állnak a fényképezőgéphez, mint a hangulatos tájkép vagy a 
kifejező arckép.”10 A fényképész szerinte az orvoshoz hasonlatosan inkább ope-
rál, belevág a szövetekbe, hogy feltárja a mélyebb összefüggéseket, semmint 
a mindenkori divatnak megfelelő „szép képeket” alkot. Az alkotás ugyanis 
kifejezetten ártalmas és elvetendő a fényképezés gyakorlatában, mivel ilyen-
kor minden esetben „színre lép a fényképész-smok”.11 Benjamin idézőjelek közé 
helyezve írja, hogy miként akarja a szellem uralni a mechanikát és élethason-
latokká átértelmezni a mechanika puszta eredményeit. Az alkotás, amely sze-
rinte ellentmondásokon alapuló utánzás, szorosan összefügg a kor társadalmi 
rendszerének válságával, és annál inkább „fétissé válik”, minél mélyebb ez a 

8  Vö: Benjamin, i. m. 971. o.
9  Talán nem véletlen, hogy a történelmi felismerésről így ír: „Egy felvillanó képben lehet 
csupán a múltat megragadni; abban a soha vissza nem térő pilanatban, amelyben éppen 
megismerhető. Benjamin i. m. 963. o.
10  Benjamin i. m. 693. o.
11  Benjamin i. m. 706. o. A smok eredetileg jellemtelen újságírót jelent, a szó eredetileg 
a prágai gettó nyelvében fordult elő, ahol az álmélkodó, különc és álmodozó fantasztát 
jelölték vele.

Tacita Dean
Floh: Waterfall, 2000, Epson digitális nyomat, 43x59 cm
(Deposito Ordoñez-Falcón de Fotografia)
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válság. „Olyan fényképészet lepleződik itt le, amely akár egy konzervdobozt is 
össze tud montírozni a mindenséggel” — írja.12

Ugyancsak párhuzamba állítható Benjamin azon felvetése Moholy-Nagy gon-
dolatmenetével, amelyben kiemeli, hogy a festészet felől a fotográfiához 
eljutó alkotók számára — amennyiben helyesen ismerték fel, hogy „milyen jel-
ben áll az idő”, azaz tudatosan élték meg saját korukat és reflektáltak is rá — 
egyre problematikusabbá vált az a kiindulópont, ahonnan fotográfiai tevékeny-
ségüket eredeztették. Rá kellett ébredniük arra, hogy a fényképezés lénye-
gét tekintve a festészettől eredendően különböző képalkotási eljárás, amely 
Benjamin meglátása szerint legnagyobb hatását azzal fejtette ki, hogy meg-
jelenésével alapvetően megváltozott a művészet karaktere.13 A szürrealisták 
egyik nagy érdemét is abban látja, hogy a valóság egyszerű ábrázolása helyett 

12  Benjamin, i. . 707. o.
13  Benjamin, Walter: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, 
Fankfurt am Main, Suhrkamp, 1977. 22. o. (magyarul: A műalkotás a technikai sokszorosít-
hatóság korszakában, http://frankfurt.tek.bke.hu/media/szoveg/benjamin_sokszorosit.
htm, ill. Kommentár és Prófécia. Budapest: Gondolat, 1969. 301-334. old., újabb 
fordításban: http://aura.c3.hu/walter_benjamin.html

(Brecht) olyan művi fényképészeti konstrukciókat építettek fel, amelyek segít-
ségével ismét kifejezésre tudták juttatni akár „az eldologiasodott emberi 
viszonyokat” is.
Ebben az összefüggésben kell tehát megvizsgálni a Segade által adott címet, 
valamint a kiállítás koncepcióját, miszerint a kiállításra meghívott alko-
tók munkáin keresztül kívánja felskiccelni az elmúlt mintegy három évtized 

„fotótörténetét”. Ebből a történeti egészből ő csupán egy rövidebb korsza-
kot választ ki, határoz meg, segítségül híva a műtárgyakat, és ezen belül téte-
lez egy olyan (szándéka szerint koherens) fényképezés-fogalmat, amelynek 
viszonylag rövid a története.
Benjamin számára a fényképezésre és annak történetére vonatkozó legfonto-
sabb kérdések filozófiai jellegűek. Nem a valóságos történeti összefüggések 
bírnak számára jelentőséggel, hanem éppen ellenkezőleg: mindaz, amit a fény-
kép mint sajátos, különleges tárgy segítségével megtudhatunk annak készü-
lése körülményeiről (már ami a képből kikövetkeztethető). Nem azt tartja fon-
tosnak egy-egy fényképpel kapcsolatban, hogy mit tesz utólag láthatóvá, 
hanem sokkal inkább az, hogy mit vált ki a nézőből és milyen felismerésekhez 
juttatja. Nagyon leegyszerűsítve: a fénykép leginkább ismeretelméleti prob-
léma, mégpedig igen összetett. Ami Benjamin számára kitüntetett jelentőség-
gel bír, az éppen az, ahogyan az aktuális jelenben milyen tapasztalatokat tesz 
lehetővé a múlt egy ilyen villanásnyi pillanata. Azé a múlté, amely eleve fele-
lősséggel tartozik a jövő iránt, amely majd rá, mint múltra visszatekintve meg-
értheti saját jelenét. Benjamin szerint „(azon) a területeken, amelyekkel itt van 
dolgunk, megismerés csak villámszerűen fordul elő. A szöveg az utána hosszan 
tovagörgő dörgés.”14 A fénykép, amelynek készülése csupán egy villanásnyi 
időt vesz igénybe, szolgálhat olyan felismerésekkel (is), amelyekről azután a 
tovagörgő szövegekben visszatérve, magát a képet nyomok (akár „indexikus”, 
akár tünet-jellegű) összességekként tekintve hosszan elgondolkozhatunk.
Segade egészen mást és másképp gondol a fényképezésről és a fényképről. 
Ő nem pusztán (vagy főként nem) a jelent kívánja megérteni, hanem sokkal 
inkább az foglalkoztatja, hogy megkonstruáljon egy olyan történetet, amely-
ben a fényképezés megannyi területe fokozatosan emancipálódik és válik a 
kortárs művészet egyenrangú és elismert részévé. A jelent (a fényképezés, 
mint alkotói eljárás) tudottnak és egyértelműnek tekinti, akárcsak a fotográ-
fia, mint művészi kifejezési forma helyét. Ez az ő olvasatában15 azzal nyeri 
el kitüntetett pozícióját, hogy miközben a jelenben (de valójában már mint-
egy három évtizeddel ezelőtt) alapvetően megkérdőjeleződik a reprezentáció 
lehetősége és felvetődik annak lehetetlensége, a fényképezés a maga techni-
kai determinizmusából fakadóan mégis fenntartja ennek látszatát, miközben 
folyamatosan rámutat e látszólagosság abszurditására. 
Segade a világ érzékelését, mint fényképet, paradigmatikusnak tekinti. Míg 
Benjaminban fel sem merül, hogy a fényképet a jelen valóságaként tekint-
se,16 addig Segade kiemeli, hogy az emberiség aszerint látja a világot, amiként 
a fényképeket is nézi. Ezért azt inkább képes megismerni a fényképek segítsé-
gével és rajtuk keresztül, mint a közvetlen tapasztalásban. Mindeközben pedig 
azt tartja az egyik legfontosabb fejleménynek, hogy a fényképezés olyan esz-
közzé vált az alkotók kezében, amelynek segítségével nemcsak a szubjektum-
ról való gondolkozás új lehetőségeit és ennek a szubjektumnak a világhoz való 
viszonyát gondolták feltárhatónak. Ezzel egyidejűleg azonban a fényképkészí-
tők és -használók egy része elvégezte a fényképezés és a világhoz való viszony 
konvencionális felfogásának dekonstrukcióját és kritikáját is. A fénykép veszé-
lyes tárgy, írja, mert olyan módon képezi le a világot, hogy folyamatos bizony-
talanságban hagyja a nézőt abban a tekintetben, valójában mit, miként állít elé, 
elmosva a határokat a valóság és a fikció között. (Eközben pedig — tehetnénk 
hozzá — folyamatosan tüntet azzal, hogy mégiscsak bizonyítéka a saját és a 
felületén látható dolgok valóságosságának, mintegy szavatol azok létezésé-
ért térben és időben.) Segade ott látja az egyik párhuzamot Benjamin és saját 
koncepciója között, hogy mindketten próbálják a korszak fotográfiai műve-
letlenségét felszámolni, melynek következtében a tömegek nemcsak tévesen 
értelmezik a fényképet, de azt sem ismerik fel, hogy miként hat rájuk. Úgy véli, 
hogy ezért a közös pontot „az individuumok mindennapos, társadalmi szintű 
mechanikus termelésének”, azaz „a képcsinálás kritikai dekonstrukciójának” 
szándéka jelenti.17 Arra azonban nem tér ki, hogy ma már csak kevesen tekin-
tenek a fényképre a világ valóságára nyíló ablakként, az alkotók pedig fokozott 
hangsúlyt fektetnek az általuk ábrázolt „világ” fikció jellegére. 

14  Benjamin, Walter: in. uő. „A szirének hallgatása” Válogatott írások, Budapest, Osiris 
Kiadó, 2001. 222. o.
15  Vö: Segade, Manuel: Little History of Photography, http://www.cgac.org/index.
php?id=203&ide=605
16  Emiatt bírálta, Bertold Brechthez hasonlóan, Abert Renger Patzschot.
17  Segade ibid.

Ingar Krauss
Untitled (Hanna on Sofa), 2004, C-print, 30 ×36 cm
(Deposito Ordoñez-Falcón de Fotografia)

Andrés Serrano
The Morgue (Homicide), 1992, cibachrom, szilikon és plexiüveg, 124,5 × 151,5 cm 
(Deposito Ordoñez-Falcón de Fotografia)
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• Peter Weiermaier Portré című kiállításán az elmúlt mintegy harminc év 
fotográfiai portréiból mutat be válogatást. A kurátor a portréfotót a táj, a 
csendélet és az akt mellett a „képzőművészet négy nagy témája” egyike-
ként kezeli, célja pedig e műfaj sokszínűségének, figyelemreméltó pozícióinak 
bemutatása. 
A kiállításon a legkorábbi mű Robert Mapplethorpe egyik képe az 1980-as 
évek elejéről. Mapplethorp nemcsak klasszikus esztétikai formákba állított, 
direkt és gyakran brutális szexuális praktikák ábrázolásai tették híressé, de 
portréfotói is, ahol az ábrázolt személy legtöbbször szoborszerű, beteljesült 
formákba merevedve tűnik elénk. A kiállításon több olyan kép is látható — mint 
például az egyik gyakori modelljéről, Ken Moodyról készült felvétel, — ahol a 
modell szeme csukva van, a nézővel, illetve a fotográfussal való kommunikáció 
hiányának jeleként; a kiállítás tehát ezzel a formailag és tartalmilag egyaránt 
radikális pozícióval indít. Weiermaier nem egyes képeket kiemelve, hanem 
alkotónként egy-egy képsoron keresztül mutatja be az egyes fényképészek 
felfogását arról, hogy mi a portré. Számos fotó nem egyszerűen az arcot ábrá-
zolja, hanem az arc mellett a modell testét, sőt környezetét is. Egy-egy –hét-
köznapi merevségében — groteszk pózt, személyes, gyakran bizarr jelenetet is 
láthatunk. Figyelemre méltó azonban, hogy kizárólag olyan alkotásokból válo-
gat a kiállítás, amelyek minden „lemeztelenítő“ effektusuk, manipuláltságuk 

Mivel Benjamin alapvetően megkérdőjelezi, hogy a fényképezés alkalmas esz-
köz-e arra, hogy a hagyományos műfaji keretek határozzák meg „akciórádiu-
szát”, ezért Segade azon törekvését, hogy éppen ezeket a nyugati festészeti 
hagyományban rögzült műfajokat használja rendezőelvként, kétféleképpen 
értelmezhetjük. Vagy tudatosan és kritikailag viszonyul Benjamin felvetéséhez, 
vagy inkább azt kívánja ezzel hangsúlyozni, hogy miként találja meg, nyeri el 
helyét a fénykép e keretek között. Valójában mindkét koncepciót alátámasztja 
előszavában, amikor úgy fogalmaz, hogy „[a] képeknek ez az osztályozása, az 
olvasás keretei […], annyira elhasználódtak, hogy […] puszta kódokká, nyelvi 
struktúrákká redukálódtak, kiszolgáltatva az élősködő kisajátításnak, illetőleg 
áthelyeződtek egy helyéről kimozdított szemantikai mezőbe.”18 Mintha figyel-
meztetne: ne hagyjuk magunkat félrevezetni, és ne abból induljunk ki, hogy 
csoportosításban látjuk a kiállított alkotásokat. Ez a csoportosítás csupán „a 
hagyomány diktálta technikai szükségszerűség” részéről, amely lehetővé teszi 
számára a nagyon eltérő, és egyébként egymás mellé csak nagyon nehezen 
illeszthető alkotások sokaságának a rendszerezését (anélkül, hogy a rendszer 
itt önmagában jelentést hordozna, kibővítve a művek értelmezési horizont-
ját). Az útjelző így nem azt mutatja meg, merre van a helyes (vagy bármi-
lyen) irány, csupán csak arra hívja fel a figyelmet, hogy valamiképp utat kell 
találni a rengetegben. 
A művészek között azonban nem kevesen vannak, akik folyamatosan ref-
lektálnak magára a médiumra, annak a mindennapi kommunikációban betöl-
tött szerepére, helyére és instrumentalizált használatára is. Ezen alkotói pozí-
cióból azonban a kurátor által meghatározott kategóriarendszer csak nehe-
zen értelmezhető. Moholy-Nagy László a húszas évek közepén arról írt, hogy 
a fotográfia korábban olyan eszközöket használt és olyan „ideálokat” kerge-
tett, amelyek nagyon távol álltak, mi több, kifejezetten idegenek voltak tőle. 
Moholy-Nagy kritikájában azt a fotográfiai gyakorlatot bírálta, amely a festé-
szet egykorú tendenciáinak bűvkörébe került, és azt tekintette igazodási pont-
ként. Jean Baudrillard pedig arról ír, hogy a „fotó […] vad forma, amelyet nem 
lehet levezetni a dolgok esztétizálásából, mert a dolgok látszatához, evidenci-
ájához — bár csalóka evidenciájához — kötődik. […] Egy fotografikus kép ma is 
kevésbé a minőség vagy a tartalom, mint a tiszta bűvölet szempontjából érvé-
nyes.”19 Segade figyelmen kívül hagyja, hogy ez nem pusztán a jelen helyzet-
ben állítható, de már múlt század húszas éveiben az avantgárd művészek is 
éppen ezekre a jellemzőkre kérdeztek rá, vagy ezeknek a karikírozásával pro-
vokálták egykori nézőiket.20 A kiállításon szereplő művészek nevét olvasva 
nem teljesen indokolatlan tehát felvetni, miképp kerülnek egymás mellé 
Tacita Dean és Evelyn Höfer munkái. Az sem, hogyan állíthatók ki egyszerre 
Angela Strassheim és Rineke Dijkstra fényképei, Erwin Olaf zsánerké-
pei és Valentín Vallhonrat, Peter Piller vagy John Hilliard konceptuá-
lis művei. Az is némi magyarázatra szorulna, miként kapcsolódnak egymáshoz 
Virxilio Viéitez és Holger Niehaus felvételei, Ingar Krauss és Albrecht 
Tübke „portréi”, Paul Graham és Manuel Vilariño dokumentarista fény-
képei, valamint Joao Penalva, Willy Doherty vagy Douglas Gordon pro-
jektjei. Legalább ennyire zavarba ejtő egymás közelében látni Jonathan Monk, 
John Coplans, Carla van de Puttelaar, Rosângela Rennó, Andrés 
Serrano, Toshio Shimamura, illetve Ben Watts vagy Malakeh Nayini 
alkotásait.
Segade fontos, bár ma már tudományos közhelynek számító meglátásain ala-
puló kiállítási koncepciója alkalmas lenne arra, hogy valóban végiggondoljuk 
a fotográfia, mint alkotói forma aktuális helyzetét, a „fotóművészet” jelen-
tését, és azt ténylegesen történeti perspektívában próbáljuk meg értékelni. 
Amennyiben az általa összeválogatott alkotók és műveik csupán exemplumok 

— márpedig az általa írt összefoglaló szövegből arra is következtethetünk, hogy 
csupán illusztrációként szolgálnak tézise igazolásához —, akkor jó úton jár, hisz 
éppen arra a „kaotikus”, nehezen átlátható és teoretikusan reflektálatlan hely-
zetre kívánja ráirányítani a figyelmet, amely ma a fotográfia, mint művészi 
eljárás pozícióját jellemzi. Amennyiben Segade és kiállítása hozzájárul ahhoz, 
hogy fogalmilag is tisztább helyzetet teremtsen a különféle irányok és gondol-
kodásmódok szembeállításával, akkor épp ellene is hathat azoknak a törekvé-
seknek, amelyek célja a különféle művészi és művészeten inneni megközelíté-
sek különbségeinek az eliminálása. Ha valamiért fontos ez a kiállítás, az éppen 
ez: hogy keretek közé illeszti azokat a széttartó irányokat, amelyek olyannyira 
jellemzők a kortárs fotográfiára. 

18  Segade ibid.
19  ibid. 118. o.
20  Vö. többek John Heartfield montázsai, vagy Man Ray, Maurice Duhamel író és Max 
Morise író és képzőművész 1929-ben készült közös munkája, Wzz úr viszontagságai 
címmel, illetve Max Ernst montázsai, Hans Bellmer „babákról” készített felvételei, Man 
Ray és Marcel Duchamp közös fényképei stb.

Nan Goldin
Shiobhan in my Mirror, Berlin, 1992, DZ BANK Kunstsammlung  

© Nan Goldin, Courtesy Matthew Marks Gallery, New York
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