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Kókai Károly 

Fénykép mint színpad, 
fénykép mint mélység
Portré. Fénykép mint színpad

� Kunsthalle Wien 
� 2009. július 3 – október 18.

Thomas Ruff  
Felületek és mélységek

� Kunsthalle Wien 
� 2009. május 21 – szeptember 13.

• 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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és voyeur mivoltuk ellenére is tiszteletben tartják az ábrázoltak méltóságát, 
sőt gyakran egyfajta aurát kölcsönöznek nekik.
Az intimitás hétköznapi világát elsősorban a család (Saly Man 1990-es évek 
elejéről származó saját gyerekeiről készített képei), illetve a szűk baráti kör 
(Nan Goldin barátai és barátnői intim pillanataikban) jelenti. Saly Man Virgi-
niát tartva (1989) című képe kislányának portréja. Közeli, bizalmas felvétel — 
talán túlságosan is, ha éppen Alberto Garcia-Alix Emma Suarez (1987) című 
képe van mellette. Roger Ballen geológusként Dél-Afrika eldugott vidékeit 
járva eljutott olyan, generációk óta a külvilágtól elzárt közösségekben élő, hol-
land származású, fehér telepesek közé, akiknek képe a civilizáció más vidé-
kein élők számára groteszk, riasztó és vicces egyszerre. Ballen pózba állíttotta 
a közösség lakóit. Képein egy gyári munkás nagyapja portréjával, biztonsági 
őr barátnőjével, vagy például egy testvérpár látható, olyan mindennapi témák 
tehát, amelyek pontosan az elénk táruló látvány bizarrságát erősítik. Biz-
tonsági őr és kiskutya a lépcsőn (1997) a két test arányaival, a helyzetet uraló 
egyenruhás férfi ambivalens arckifejezésével olyan pillanatfelvétel, ahol nehéz 
megjósolni, mi történik a következő másodpercben (ez úgy tűnik, a kutya szá-
mára sem teljesen világos). Dirk Braeckman A.D.F.-V.N.-1-03 (2003) című 
képe egy szűk szobabelsőben álló nő fekete-fehér, életnagyságúra nagyított 
portréja. A kamerával nyomasztóan közelről felvett kép Braeckman sötét fotó-
inak egyike, ha úgy tetszik, Belgium árnyoldalának, a családi otthonnak nyug-
talanítóan ambivalens ábrázolása: a rendezett szobabelső, a háttérben félig 
takart családi fotó, a központi figurára koncentráló, kiegyensúlyozott kompo-
zíció lehetne az egyik oldal, míg egy depressziót sugalló testtartású és arckife-

jezésű, nem teljesen felöltözött fiatal nő, a szürke tónusok eltűnést vagy egy 
eltűnt megjelenését sugalló hatása lehetne a másik. A kettő szembeállítása 
adja meg azt a feszültséget, amelyben Braeckman műve működik. Alberto 
Garcia-Alix a spanyol társadalom peremén élő fiatalok kultúráját fényképezi, 
azonban képei nem tartoznak a szociófotó kategóriájába, inkább egy szubkul-
túrán belül létrehozott képek olyasvalakitől, aki maga is része ennek a kultúrá-
nak. Az intim képek az ábrázoltakat nem egzotikumként vagy megfigyelendő 
tárgyként, hanem saját értékrendjük képviselőiként mutatják. 

• Cathérie Hug, a Felületek és mélységek kurátora a Düsseldorfban dolgozó 
Thomas Ruff képcsoportjaiból válogatott a Kunsthalle másik kiállításán. Az 
áttekinthető és józan prezentáció lehetővé teszi a Ruff műveivel való adek-
vát találkozást, az intenzív és koncentrált elmélyülést. Míg a Portré kiállításon 
számos „érdekesség“ ragadhatja meg a termeken végigsétáló látogatót, itt a 
kevésbé attraktív felületek mögött megnyíló mélységek megismerése csak a 
látogató befektetett energiájának mennyiségétől függ. Ruff nemcsak képlete-
sen (pl. a NASA felvételein) engedi nézőjét a végtelenbe és örökkévalóba bepil-
lantani. A bécsi kiállításon tizenegy ciklus látható: Cassinik, Éjszakák, Zyclek, 
Herzog & de Meuron, Más portrék, Sztereófotók, Csillagok, Házak, Nagy portrék, 
Lakásbelsők és Újságfotók — a magyar közönség egy, a bécsinél nagyobb sza-
bású kiállításon láthatott ezekből a budapesti Műcsarnokban, idén télen egy 
válogatást.1 Ruff szintén 1980 körül kezdte pályáját. Az itt látható legkorábbi 
alkotások a Lakásbelsők sorozatba tartoznak. Ruff iskolatársai és barátai szü-
leinek lakásbelsőit fényképezte, lehetőleg személyes tárgyaktól mentes felüle-
teket: a tapétát, az elő-, fürdő- és hálószobák sarkait. Az ötvenes évek design-
jának mai felértékelésével plusz esztétikai élményt nyújtanak ezek a képek 

— egy effektus, amit a fényképész valószínűleg nem szándékosan vitt bele az 
alkotásba, hiszen ő sem ismerhette a jövő divatját. A német kisvárosok kis-
polgári otthona, az illusztrált folyóiratok időközben többé-kevésbé elfelejtett 
szenzációjú képanyaga, egy nemzetközileg elismert (többek között a pekingi 
olimpiai stadionért felelős) svájci építésziroda által tervezett épületek sora 
egy-egy formailag zárt, öntörvényű világot alkot. 

A Cassini ciklusban Ruff egy, a Szaturnusz körül keringő műhold földre kül-
dött felvételeit használta kiindulási alapként. Az erősen átdolgozott felvételek 
dekoratív színezetű geometriai formákat (kör, egyenesek) mutatnak. Ruffot a 
tudományos céllal készült felvételeken a képelőállítás egy új lehetősége érde-
kelte: egy megfigyelőállomás által készített mechanikus képek. A képek kivá-
lasztását és feldolgozását ugyan a művész végezte, de a kiinduló anyag auto-
matikusan készült, a szokásos képzőművészeti folyamat első része így a 
művész részvétele nélkül történt. Az elénk táruló látvány tehát ember szá-
mára jelenleg hozzáférhetetlen. Ezek a képek technikailag lehetséges, de jelen-
leg emberi mértékkel nézve lehetetlen víziók. 
Ruff szakmai sikere eredményeként megengedheti magának, hogy intenzí-
ven foglalkozzon egy-egy témával, tekintet nélkül a költségekre, az elképzelé-
séhez szükséges technikai felszerelést használva, akár hosszú éveken keresz-

1  Thomas Ruff retrospektív kiállítása. Műcsarnok, Budapest, 2008. december 12 
— 2009. február 15. 

Sally Mann
Holding Virginia, 1989; © Courtesy Sally Mann and Gagosian Gallery 

Alberto Garcia-Alix
Emma Suarez, 1987 

Thomas Ruff
cassini 03, 2008, C-Print, 108,5 × 108,5 cm 
Courtesy der Künstler und Mai 36 Galerie, Zürich © VBK, Wien 2009
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Nagy Edina

Árulkodó nyomok
Kontroll

� 2B Galéria, Budapest
� 2009. június 28 – augusztus 31.

„How can art remain politically significant without assuming a doctrinal 
standpoint or aspiring to social activism?“ (Francis Alÿs)1

• Az Árulkodó nyomok tulajdonképpen, mint azt megtudtam, egy új, valame-
lyik kereskedelmi csatornán futó tévéfilmsorozat címe. A lényege az, hogy a 
főszereplő kriminológusok mindenféle technikai eszközök segítségével bűnté-
nyek nyomaiból kiindulva rekonstruálják az eseményeket, és végül természete-
sen elfogják a bűntett elkövetőjét.
Azért adtam mégis ezt a címet a 2B Galéria könnyed, nyári kiállításként semmi-
képp sem aposztrofálható tárlatáról szóló írásomnak, mivel szerintem a Kontroll 
hívószava a rekonstrukció lehetett volna. Szó szerint és képletesen is sor kerül 
erre a kiállított művekben, amelyek között a videók és a fotók domináltak.
A látogató mindjárt a kiállítótér bejáratánál avval szembesült, hogy csak lábujj-
hegyen egyensúlyozva, vigyázva lépkedhet tovább, a padlót ugyanis furcsa alakú 
kis gipszszobrocskák, Laurent Mareschal installációjának részletei lepték el. 
A kiállításról szóló alapinformáció birtokában, amely szerint a művek „… két, vég-
letekig ellenőrzött és halmozottan kérdéses helyzetben levő társadalom — Izrael 
és Palesztina — táj- és portré-képeivel szembesítenek minket”,2 a néző mindjárt 
fenyegetésre gondol, veszélyt sejt... A földön elszórt és a fal mellett felhalmo-
zott szobrocskák például leginkább kézigránátokra vagy taposóaknákra emlékez-
tetik. Ezek után mosolyogtató a felfedezés (saját kényszeres asszociációinkon 
derülhetünk), hogy a szobrok tulajdonképpen kaktuszfügék, a régió kedvelt gyü-
mölcsei, melyek az ott élők számára szimbolikus értékkel bírnak. 
A galéria legnagyobb helységében látható fotók, Tami Notsani és Simcha 
Shirman munkái, „kortárs archeológiai leletek”3: szintén rekonstrukciók, az 

1  Maradhat-e a művészet politikailag szignifikáns dogmatikus álláspont feltételezése 
vagy szociális aktivizmusra való törekvés nélkül?
2  Részlet a kiállítási tájékoztatóból, szöveg: Stenczer Sári.
3  Uo.

tül is visszatérve azokhoz. Több ezer felvétel és átdolgozott variáció közül azo-
kat választja, amely az idő és a sorozat kényszereinek próbáját egyaránt kiáll-
ják, és ezzel a kortárs fényképészet egyik legkövetkezetesebb és legmeggyő-
zőbb munkacsoportját hozta létre. 
A Felületek és mélységek sorozat a Portré kiállítás szomszédságában termé-
szetesen érdekes párhuzamok és ellentétek megfigyelésére ad alkalmat. 
Az Éjszaka 5 III például ugyanúgy elmosódóan kísérteties hatást kelt, mint 
Braeckman számos alkotása. A kihalt német város fluoreszkáló árnyai és a 
belga lakásbelsők szürkeségből kibontakozó berendezés képe egyaránt az 
ismert és hétköznapi világ egy-egy nyugtalanító lenyomata. 
Ruff képei — így portréi is — józanul, tárgyilagosan hatnak. Alapos kimunkált-
ságuk és precizitásuk jelzi a fényképész szakmai felkészültségét. A művek 
sorozatba állítása érzékelteti, hogy az egyes képek egy bizonyos téma egyik 
lehetséges megfogalmazásai. A kiállításokon egymás mellett sorakozó képek 
így nem csupán önmagukért állnak (egy olyan gyűjteménnyel vagy múzeum-
mal szemben, ahol csak egy-egy alkotás szerepel), hanem egy témát, a mögöt-
tük levő képötletet szemléltetik. Ruff képei tehát — szemben a Portrén lát-
ható legtöbb alkotással — nem „érdekességükkel“, hanem inzisztálásukkal hat-
nak. A nagy méret ugyanebbe az irányba mutat, magára vonja a néző figyel-
mét, utat nyit az elmélyüléshez, a képben megjelenő témára való koncentrá-
láshoz. Ruff az izolálással, az elmélyült tanulmányozással, a lényegre koncent-
ráló ábrázolással vizuális világunk egyes jelenségeire, azok lenyűgöző aránya-
ira irányítja a figyelmet. 
Természetesen Ruff portré-felfogása is érdekes lehet számunkra. Weiermaier 
a Portré kiállításba több Ruff művet is felvett, őt is beiktatva az általa érté-
kelt kortárs portréfényképészek sorába. A válasz első pillanatra az lehet, hogy 
Ruff elkerüli a hatásos beállításokat, a témára, az arcra koncentrál, éspedig 
kifejezetten hétköznapi arcokra — abban az esetben is, ha esetleg a képen egy 
ismert személyiség lenne látható. Nagyjából egykorú — Ruff baráti és ismeret-
ségi köre Düsseldorfban az 1980-as évek végén —, semleges háttér elé állított, 
pózok és (a hajviseletüktől és ruhájuktól eltekintve) minden individuális jegy 
nélküli személyekről készült, útlevélképszerű felvételek ezek. Egy uniformizált 
világ képviselői — jóllehet a képeken látott személyek Németország egyik leg-
fontosabb művészeti főiskolájának hallgatói. 
De hogyan illeszkedik Ruff portréfényképészete a többi ciklushoz? Úgy tűnik, 
számára ez is egyike a lehetőségeknek, egyike a képzőművészet témáinak.  
Az arc Ruffnál az a felület, ahol az ember a gondolatok, érzelmek, sorsok, a 
személyiség végtelen változatait képes megkülönböztetni. Egy mindennapi-
ságában és ismertségében alig felülmúlható látvány, amely végtelen gazdag-
ságával az emberi kommunikáció egyik legfontosabb eszköze. I. Graw nyílt 
és bizalmat keltő pillantása talán még naivnak is hathatna (ha nem olvastuk 
volna mindannyian Graw művészetelméleti elemzéseit és nem tudnánk, hogy 
milyen lényegretörőek azok). 

Thomas Ruff
zycles 3060, 2008, Ink-jet-print vászon / on canvas, 306 × 236 cm  
Courtesy Thomas Ruff © VBK, Wien 2009

Kiállítási részlet; Laurent Mareschal, Tami Notsani munkái
© Fotó: Kudász Gábor Arion
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