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addigi életének emlékmezsgyéjén, hogy meg-

találja régi barátnőjét. Bár homályos gyerekkori 

ábrándképei a találkozások ellenére sem válnak 

pontosabbá, élesebbé és Adrienn sem kerül 

elő, a röpke epizódok sokszor ironikus, máskor 

abszurd vagy szomorkás tónusának váltakozása 

egyenletesen hullámzik keresztül a filmfelszí-

nen. A zárójelenet sem enged fellélegezni, sőt 

megakasztja lélegzetünket: nincs megoldás, 

nincs Adrienn, csak hiány van, ami Piroska tekin-

tetén keresztül a nézőbe fagy.

Kocsis bizonyult a legméltóbb ellenfélnek, a Jiři 

Menzel által vezényelt zsűri fődíját végül elnyert 

alkotással szemben. A védelmező (Protektor, 

2009) című cseh opusz, Marek Najbrt második 

rendezése profi munka: a szépen világított és 

fotografált képek jól esnek a szemnek, akárcsak 

a film zenéje a fülnek, a történet pedig kerek és 

lebilincselő. S mégis, nem sok választ el attól, 

hogy a képek giccsé, a zene idegesítővé, a cse-

lekmény unalmassá váljék. A rendező egyen-

súlyérzéke bámulatos, az instabil helyzeteknél 

az utolsó másodpercben rántja vissza a gyep-

lőt, így a második világháborút a szerelemmel 

és a megalkuvással tematizáló film gördülé-

keny marad mindvégig. Nem úgy, mint Jasmin 

Duraković második munkája, mellyel a szerb 

rendezőnek ezúttal nem sikerült eltalálnia a 

megfelelő arányokat. Pedig az első filmjével,  

a Nafakával (2006) a korábbi Moveast Feszti-

válon Arany Benjamin-díjat nyert rendező idézi 

vissza talán leginkább a hajdani pécsi fesztivá-

lok kelet-európai filmjeinek hangulatát. A témát, 

amelynek tágabb fókuszában a délszláv háború, 

a gyötrődés, a szerelem és az újrakezdés lehe-

tetlenségének feszültsége állt, a rendező Karim 

fejlődéstörténete révén szűkíti le, aki az abszo-

lút közönytől jut el a vallási áhítattal átitatott 

radikalizmusig. A Ballada Karimért (Sevdah 

za Karima, 2010) nehézsorsú főhőse bosnyák 

muszlim, akinek egy taposóakna megölte szü-

leit. Ő maga is megnyomorodott, elveszítette 

az egyik lábát: a háború véget értével a filozó-

fiát tanult fiú aknakeresőként dolgozik. A film 

karakterépítése precíz, de nem minden eset-

ben hihető, annak ellenére, hogy a szerepeket 

kiválóan alakítják a színészek. A történetme-

sélés sem enged tovább a szereplők pillanatnyi 

érzelmi állapotának érzékeltetésénél. A dél-

szláv háború minden fájdalmas következményét 

felvonultató film sokszor hosszadalmasnak és 

öncélú tűnik, túlnyújtott epizódjai, egy-két kivé-

teltől eltekintve — nem jutnak el a kellő feszült-

ségi pontra. Az állandó feszültség és izgalmi 

állapot, amit pedig — a bombák hatástalanítá-

sának jelenetei révén — implikál a film, egyetlen 

jelenetet leszámítva, nem robban ki, nem hasít 

bele a néző tudatba. Matat, keres, de nem rob-

ban. Ez egy bomba hatástalanításának esetében 

jó, egy filmben viszont unalmas, egy egész film-

fesztivál esetében pedig kimondottan kínos.

Cserba Júlia 

Frederika&Sacha
• Alig egy héttel megjelenése után a fotóalbum1 valamennyi példánya elfo-

gyott, és a második utánnyomás sem igérkezik elegendőnek az igények kielé-

gítésére. Mindez nem egy ábrándokat kergető fotós fantáziadús képzeletében 

történt meg, hanem a valóságban, egészen pontosan Franciaországban. Igaz, az 

album modellje egy hölgy, de ilyen mértékű sikerhez önmagában ez is kevés lenne, 

már csak a hölgy előrehaladott kora miatt is. Az album, akárcsak egy négykezes 

zongoraelőadás, két személynek, ezúttal a fotósnak és modelljének közös alko-

tása. Két, van amiben hasonló, van amiben különböző, de egyformán erős egyéni-

ség párbeszédéből, vitájából, és egymás iránti szeretetéből született meg az  

a fotósorozat, amit csakis ők ketten hozhattak létre. 

A 91 éves fotómodell, Mamika a lépcsőházban síel, a jégszekrényben tartja cipőit, 

a sárgarépát hajcsavarónak használja, szobabiciklizik az Etoile-téren és banánnal 

cigarettázik. Mindez azonban nem az időskori szenilitás következménye, hanem 

azért teszi, mert „örömet akarok szerezni az unokámnak”.

A fotós, Sacha Goldberger azért kezdte fotózni nagymamáját, mert Nyolcvan-

éves korán túl is dolgozott, és miután abbahagyta, lehangolt lett, nem volt már 

olyan vidám, mint korábban. Ha újra hasznosnak érezné magát, akkor talán vissza-

1  Sacha Goldberger: Mamika, grande petite grand-mère, Ed. Ballard, 2010.
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nyerné a régi kedvét, gondoltam, és elhatároztam, 

hogy a nagymamám lesz az ügynököm: honlapo-

mon ő fogja bemutatni azokat a Clairefontaine-

írószereket, füzetet, noteszt, radírt, tolltartót 

és egyebet, amelyekhez az 2004-ben megjelent 

könyvemnek, a „Bye-bye mon amour”-nak2 a 

címlapképét használták fel. Négy évvel ezelőtt 

kezdték a közös munkát. Mivel nagyanyám 

eléggé kiszámíthatatlan és bohókás asszony, egy-

szer fotózás közben a kezébe adtam egy hajlakkot, 

és kértem, csináljon úgy, mintha telefonálna, ő 

pedig a világ legtermészetesebb módján a füléhez 

emelte és társalogni kezdett, ahogy a barátnőivel 

szokott. Később megkérdezte, „nem akarod, hogy 

felvegyem a bukósisakodat?” És már fel is tette a 

fejére. „Mert tudtam, hogy ez neked tetszeni fog” 

— szól közbe a modell. 

Mamika, azaz Goldberger Frederika bárónő, 

magyar és zsidó. Ezzel a három jelzővel tulaj-

donképpen már az életét is összefoglaltuk, és 

arra is magyarázatot kaptunk, miért olyan fon-

tos számára a humor. Frederika a 18. század 

első felében Magyarországon letelepedett, a 

korszerű magyar textilipart megteremtő Gold-

berger-család leszármazottja, a Mauthausenbe 

deportált és ott elpusztult dr. Buday-Goldber-

ger Leó leánya. Nevelőnőitől megtanult angolul, 

németül és franciául, de ettől eltekintve szinte 

proletárként neveltek, busszal jártam iskolába, 

veteményeskertet gondoztam, dolgoztam a 

gyárban, megtanultam szőni. Azt hiszem ennek 

köszönhetem, hogy mindent túléltem, pedig a 

politika mindig beleszólt az életembe. A háborús 

években a nácik és a nyilasok üldözték, a fel-

szabadulás után pedig, mint nagytőkést,  

a kommunisták akarták letartóztatni. Az első 

esetben bátorságának és találékonyságának 

köszönhetően másfél éves kislánya és saját 

élete mellett több más üldözöttét is sikerült 

megmentenie, a börtön és a kitelepítés elől 

pedig 1948-ban, akkor már két kislányával, 

Párizsba emigrált. Annak ellenére, hogy nyug-

díjba vonulásáig a legnagyobb francia és ameri-

kai divatházakkal dolgozott, küzdelmes életük 

volt, hiszen emigránsnak lenni nehéz, az ember 

mindig idegen marad, és állandóan kísérti a féle-

lem, hogy egyik napról a másikra megint min-

dent elveszíthet. Felülemelkedni a tragédiákon, 

ellenállni a megpróbáltatásoknak, megbirkózni 

a mindennapi nehézségekkel, mindenezeken a 

humor segített át.” 

Sacha Goldberger, aki vezetéknevét a nagy-

anyja iránti tiszteletből vette fel, hosszú éve-

ken keresztül egy jónevű reklámcég művészeti 

vezetője volt, aztán egy szép napon úgy döntött, 

hogy hátat fordít sikernek-pénznek, és fotós-

ként folytatja pályafutását. Nehéz évek követ-

keztek, tanulni kezdett, a főnökből gyakornok 

2  Sacha Goldberger-Guillaume Gamain : Bye-bye mon 
amour, Seuil, 2004.
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lett. Mindig eljön egy pillanat az ember életében, amikor felteszi a kérdést, vajon 

egész életemben ezt akarom csinálni? Sokaknak nincs meg a bátorságuk hozzá, 

hogy váltsanak, nekem szerencsére volt. Sokkal kevesebbet keresek, mint korábban, 

de elégedett vagyok. Goldberger már Franciaországban született, de az iskolában 

korán megértették velem, hogy nem vagyok közülük való. Bármi történjék is, előbb-

utóbb mindig tudomásodra hozzák, hogy idegen vagy, más vagy. Hiába akarsz olyan 

lenni, mint a többiek, az ő szemükben nem vagy olyan. Ebben a helyzetben vagy 

öngyilkos leszel (persze viccelek, ez túlzás), vagy úgy döntesz, hogy tényleg nem vagy 

ugyanolyan, és más szemmel, más gondolatokkal indulsz az életnek. Bevándorló 

leszármazottjának lenni azt jelenti, hogy sok értékes dolgot kapsz egy másik kultú-

rából, és mellé félelmet, szorongást, az idegenség érzetét is. Mindez együtt, való-

színűleg a fotóimba is beépült. Az immár négy év óta folyó közös munka távolról 

sem konfliktusmentes, nagymama és unokája sokat vitatkoznak, ami Goldberger 

véleménye szerint abból fakad, hogy én is elég önfejű vagyok a saját munkámmal 

kapcsolatban, és neki is mindig megvan a maga véleménye. Belátom, hogy nem 

könnyű velem dolgozni, mert ahogy magamtól, úgy mástól is megkövetelem, hogy a 

tőle telhető legjobbat nyújtsa, és kora ellenére ezt várom el a nagymamámtól is.

Félretéve a Mamika-sorozat nagyon személyes, mondjuk ki, szentimentális hát-

terét, Sacha Goldberger fotóit a kortárs fotóművészet figyelemreméltó alkotása-

iként kell kezelnünk. Az áttörő szakmai és közönségsikert ugyan a szóbanforgó 

album hozta meg szerzőjének, kettős olvasatú humorával és a téma feldolgo-

zásának szokatlanságával, de portréit és divatfotóit is ugyanaz az a frisseség 

és eredetiség jellemzi. Ha valaki szemére kívánná vetni Goldbergernek, hogy 

képeinek egy része megrendezett szituációkat rögzít (de úgy, hogy közben helyet 

ad a spontaneitásnak is), a másik része pedig „csak” fotómontázs, gondoljunk 

csak Brassaira vagy akár Gilbert&Georges-ra. Goldberger valóban nem a klasszi-

kus értelemben vett fotózás képviselője, és képein markánsan kirajzolódik, hogy 

alkotójuk a reklámszakmából érkezett. Hasselblad fényképezőgépe mellett a kor-

szerű technika adta lehetőségek széles skáláját 

használja fel, beleértve a számítógépet, de a 

nagyítások kivitelezésénél alkalmazott korszerű 

eljárásokat és hordozóanyagokat is. Egy alkotást 

azonban, mint tudjuk, nem a felhasznált eszköz, 

hanem az eredmény minősít. A kortárs fotómű-

vészetet tendenciáit nagy vonalakban három 

csoportba lehet sorolni: dokumentáló, narra-

tív és a festészettel rokonítható fotózás. Hogy 

Goldberger fotói az utóbbi kategóriába tartoz-

nak, arról az album megjelenésével egyidőben a 

Galerie Wanted Paris-ban rendezett kiállítása3 

győzi meg legjobban a nézőt. Fekete „ameri-

kai doboz”-ba foglalt, rendkívül nagymennyi-

ségű festéket magábaszívó, különleges papírra 

készült nagyításainak vizuális hatása igen közel 

áll a hiperrealista festményekéhez. A modellt 

többnyire összetett és alapos átgondoltság-

gal megkomponált környezet övezi, amelynek 

elemeit, szerepük fontosságának megfelelően 

Goldberger — ugyancsak a reklámszakmában 

szerzett tapasztalatait alkalmazva — elsősorban 

a színek avatott használatával súlyozza.

Visszatérve a Mamika-albumhoz, a nyitány 

Frederika Goldberger két hasonló környezetben 

és beállításban felvett fürdőruhás fotója. A fel-

vételek között mintegy hetven év telt el, mégis 

nehéz eldönteni, melyiken megkapóbb: kar-

csú, törékeny, kissé szemérmes fiatal lányként, 

avagy önérzetes, ráncaival és fölösleges kilóival 

együtt is sugárzó idős hölgyként. A további 

képsorokban mindvégig kirajzólódik Goldberger-

nek az a szándéka, hogy megmutassa, Mamika 

bármilyen helyzetben, bármit csinál, bármit vesz 

magára, mindig elegáns és méltóságteljes, és 

egyúttal szerettem volna másképpen beszélni 

az öregségről is. Humoros, meglepő, abszurd és 

elgondolkodtató képek sora követi egymást: 

Mamika bankot rabol, kaktuszt borotvál, szo-

láriumban barnul, Mamika a (majdnem) min-

den akadállyal megbirkózó Superwomen, akinek 

ugyan a mosásban összemegy a köpenye, de ha 

nem tud repülni, hát taxiba száll. 

A könyv végére egy olyan fotó került, amelyre 

nincs találóbb jelző, minthogy meghatóan szép: 

fehér háttérben hófehér ruhás, hófehér csip-

kekesztyűs Nő. Arckifejezése, tekintete és 

angyalszárnyai arra engednek következtetni, 

hogy Sacha Goldberger szemében nagyanyja egy 

természetfölötti jósággal megáldott asszony. 

A következő, utolsó fotó azonban megerősíti 

azt az igazságot, hogy nincs e földön tökéletes 

ember, beleértve az ezúttal háttal ülő Mami-

kát is, akinek angyalszárnyai közt ördögfarok 

tekereg.

3 Super Mamika - photographies de Sacha Goldberger.
Galeria Wanted Paris, Párizs, 2010. szept. 17 — nov. 30. 
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