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Négyen léptek be a ligetbe
Helmut Newton 1920–2004

• Helmut Newton Foundation, Berlin

• 2012. december 7 — 2013. május 19.

Sigalit Landau: Mozgástér

• Mélycsarnok (Műcsarnok), Budapest 

• 2013. március 14 — június 2.

Szinte egymás szemébe néz Helmut Newton és Sigalit Landau kiállítása a 

Hősök tere két oldaláról. Fotó és videó találkozik, véletlenül. Több mint 250 kép 

reprezentálja Helmut Newton életművének keresztmetszetét a Szépművészeti 

Múzeumban, és egy nagyon jó szeletet láthatunk a szobrász és videóművész 

Sigalit Landau videómunkáiból a Műcsarnokban. Newton (1920–2004) a 20. szá-

zad egyik meghatározó divat- és aktfotósa volt, Landaut igen fiatal kora óta az 

izraeli művészet élvonalában tartják számon; a Velencei Biennálén 1997-ben két 

másik művész társaságában, 2011-ben egyedül képviselte Izraelt. Newton és 

Landau közös vonása, hogy a meztelen emberi test mindkettőjük számára erős 

jelentést hordoz. Nem művésznek, hanem fényképésznek tartotta önmagát Hel-

mut Newton, s ebben igaza volt. Aktmodelljei szép, hosszúcombú erotikus tár-

gyak. Látszik, hogy nem sokra becsülte őket: gyönyörűek, butuskák és a hiúságuk 

idegesíti Newtont. Kicentizett cinizmusa és felületessége ellenére néhány képe 

átcsúszott a művészetbe. Szexuális csalogatóanyag, vizuális feromon sugárzik  

a néha a szoft-pornót is súroló, provokatív fény-

képekből. Máskor a hűvös elegancia. Hírnév és 

pénz –ez volt Newton célja és mindkettőt hamar 

el is érte. Olyan csillagok vele készíttették el 

portréikat, mint Madonna, Catherine Deneuve 

vagy Andy Warhol. Zselatinos ezüst kópiáit 

3-3.5 millió forintra, 10-12 ezer euróra értékeli 

ma a műtárgypiac. 

Az utolsó tizenöt évben készültek a Sigalit 

Landau kiállítás videómunkái. 2000-ben for-

gatta le nagy feltűnést keltő Barbed Hula (Szö-

ges hullahopp) című digitális videóját, sugározta 

az Arte televízió, igen sokfelé bemutatták, 

köztük a debreceni MODEMben is. Tel-Avivtól 

délre, a Földközi tenger partján egy fiatal nő 

hullahopp karikázik, meztelenül. Arc nélkül, 

nyaktól térdig látszik; az — elvileg — igen ero-

tikus hastáncot maga a művész mutatja be. 

Csakhogy a karika szögesdrótból készült, s a 

forgó drót szögei egyre mélyebben sebzik meg 

Landau érzékeny női testét. A hason, a csípő 

körül folyton szaporodnak a durva stigmák. A 

fájdalommal telített enigmatikus alkotás fotó-

változatát is elkészítette, 47×70 cm-es alu-

míniumlemezre felvitt színes ezüstnyomaton. 

Politikai (és vallási) metaforaként is értelmez-

hető az önkegyetlen mű. A Barbed Hula a saját 

testet gyötrő performanszok sorába illeszke-

dik, az önagressziós gesztusokat alkalmazó 

body artosok — Marina Abramović, Hajas Tibor, 

Gina Pane és a bécsi akcionisták (különösen a 

legendás Rudolf Schwarzkogler) — csoportjába. 

Helmut Newton és Sigalit Landau közt szinte 

áthidalhatatlanul nagy a szociokulturális és a 

gondolkodásbeli távolság. 

Témájában hasonló, de jóval barátságosabb az 

1989-ben Londonban forgatott Three Men Hula 

(Három férfi hullahoppozik) című videómunka. 

Landau egy három méter átmérőjű karikát készí-

tett, és cambridge-i színészeket kért fel — három 

fiatal férfit, akik gyerekkoruk óta ismerik egy-

mást —, hogy hátukat egymásnak vetve együtt 

forgassák a karikát a derekuk körül. A férfiak 

félmeztelenek, egy átlátszó nejlonhuzal szorítja 

egymáshoz őket, közös testté válva önfeledt 

mosollyal hajtják körbe-körbe a hatalmas karikát 

a levegőben. Kiütközik a verejték a felsőtestükön, 

izzadt hajtincsek hullnak a homlokba. Csak  

a három férfi látható az összedörzsölődő mezte-

len hátak intimitásában, de az önfeledt, ritmikus, 

erőteljes csípőmozdulatokat nem lehet félrenézni: 

a videó a szexuális aktusra utal. 

A 2005-ben készült DeadSea videó Landau 

egyik legismertebb videóműve, amely bejárta a 

világot, magam is már háromszor találkoztam 

vele. Néhány éve járt először a DeadSea Buda-

pesten, és éppen abban a múzeumi teremsor-

ban állították ki, ahol jelenleg Newton fotói 

láthatók. A jeruzsálemi Izrael Múzeum felújítása 

alatt a gyűjteményük egyik remek válogatását — 

benne Landau videóját — mutatta be a Szép-

Sigalit Landau
Three Men Hula, 1989, video
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művészeti Múzeum.1 A felújítás után ragyogóan 

átrendezett gyűjteményben újra megnéztem 

Jeruzsálemben, különös tekintettel a holt ten-

geri tekercsekre. A Műcsarnokban most láttam 

harmadjára a DeadSea-t. A múzeumi kontextus 

változásai miatt minden alakalommal új érzelmi 

színezetet kapott (vagy adott) ez a különös 

1  A Szentföld öröksége. Kincsek a jeruzsálemi Izrael 
Múzeumból. Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2009. június 
23 — július 23.

videómunka, amely a világ legmélyebb felszíni pontján, a Holt-tenger tükrén 

készült. Egy 250 méteres átlátszó nejlonhuzalra 500 görögdinnyét fűzött fel 

Landau és spirálisan összetekerve egy 6 méter átmérőjű kör alakú tutajt alakí-

tott ki a Holt-tenger felszínén. A perem és a középpont között félúton meztelen 

önmagát is beillesztette a dinnye-spirálba, klasszikus női aktként. Landau azok 

közé tartozik, akik felhasználják a saját testüket, mint művészetük alanyát és 

közvetítőjét. Ívben meghajlik a dinnyék közé zártan, és kinyújtott karjával néhány 

feltépett, sérült dinnye felé nyúl, kezével fogja az egyiket. A felszakított zöld 

dinnyékben látványosan vöröslik az édes dinnyehús. A közel 12 perces videó kez-

detétől fogva álombeli lassúsággal tekeredik ki a spirál és elhagyja a képmezőt, 

ismeretlen cél irányába. Amikor a lebomlás Landauhoz érkezik el, a teste kisza-

Helmut Newton
In the new world, 1988, inkjet print, 2007

© Helmut Newton Estate
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gatott Landau 2010-ben egy dinnyeszüretről. 

Mindkettőn ugyanazokat a jelenetsorokat látjuk, 

azonos hosszúságban, de a hasonlóságnak ezzel 

vége. Szemmagasságból és súroló ellenfényben 

készült az egyik pár — napkelte után vagy nap-

szállta előtt —, a másik pár felülről, a magas-

ból letekintve és nappali verőfényben, egészen 

más hangulatban. A diptichonok közös címe: 

Working Title WM. A cím végi két betű magya-

rázatra szorul, a feloldás: Water W Woman, 

Melon M Man. GörögDinnye (WaterMelon), és 

NőFérfi (WomanMan). Landau művészetének 

kódrendszerét ismerve a lefordíthatatlan szójá-

ték nyomán tudjuk, hogy a dinnyeszüret mögöt-

tes tartalma a nő-férfi reláció. A cím helyes 

fordítása emiatt: Munkacím NF. A nő-férfi 

viszony dichotómiáját Landau az arab-izra-

eli kapcsolatokra is kiterjesztette. Egy izraeli 

arab falu, a Názáret és Akkó között félúton lévő 

Kafr Manda arról híres, hogy az ottani férfiak 

értenek legjobban a dinnyéhez, egész Izraelben 

őket szerződtetik dinnyeszüretelésre. A dip-

tichon egyik videóján fiatal, derékig meztelen 

arab férfiak haladnak csatárláncban, ritmusra 

hajladozva egyesével szedik fel az édes dinnyé-

ket, kézről kézre adják, végül vonalba sorolva 

lerakják a szélre. A másik videón a vonalba ren-

dezett dinnyéket szedik fel és adják tovább egy-

másnak a csatárlánc tagjai. Az utolsó férfi egy 

lassan haladó traktor utánfutójára nyújtja fel a 

csíkos, világoszöld dinnyéket, telerakva velük a 

neonzöld színű, vörössel jelölt műanyagládákat. 

A férfiak által leszedett görögdinnye a passzív 

női princípiumot képviseli, s a videó munkacíme 

éppen erre a titkos jelentésre, szexuális meta-

forára utal. 

Tavaly, 2012-ben Sigalit Landau — egy olajbogyó-

szüret kapcsán — felhúzta a Maszik-Project lobo-

góját és kihajózott a Talmud hatalmas tengerére. 

A híres Revivim kibuc olajfa-ligetében három 

videót forgatott le a Maszik-Project alapján, és 

egy negyedik művet is hozzájuk kapcsolt, amit 

egy működő mosógép üvegablakán keresztül vett 

fel. A maszik szó ivritül olajszüretet jelent. A Tal-

mud legrégibb része a Misna, a rabbik tanításait 

tartalmazza, amelyet a 2. században állították 

össze. A későbbi századokban további szövegek, 

majd kommentárok és kereszthivatkozások kap-

csolódtak hozzá, létrehozva a világ első folyama-

tos hipertextjét (egy poszt-minimalista művében 

Sol LeWitt használta fel a Talmud szövegoldala-

inak vizuális szerkezetét). Landau három videója 

közül az egyik címe: Hárman léptek be a ligetbe. 

Ez pontos idézet a Talmud Hagiga traktátusából: 

a Misna négy bölcs tanítója lép be az Édenkertbe 

(Talmud Hagiga 14b jelzésű szakasz); Landau 

erre a talmudi helyen idézett eseményre hivatko-

zik. Jorge Luis Borges egyik novellájában azt írta 

Simeon ben Azzai rabbiról, a négy bölcs egyi-

kéről: meglátta az Édent és meghalt. A mindig 

badul, a Holt Tenger élettelen vízén lebeg, majd egy-két apró lábtempó után újra 

mozdulatlanná válik. Kezével mindvégig az egyik dinnyébe kapaszkodva kisod-

ródik a felülről filmezett képmezőből. Végül kiúszik a dinnyespirál maradéka, és 

csak az üres vízfelületet látszik. Tízszer olyan sűrű a só a Holt-tengerben, mint 

az óceánban és más az összetétele: tele van klórral és brómmal. Ha ez a víz a 

szájba vagy a szembe fröccsen, pokolian mar. Sokat kellett eltűrnie Landaunak a 

DeadSea forgatásakor. 

Sigalit Landau univerzumában a só kitüntetett anyag. Ontológiai jelentésme-

zőbe emelkedett, mint a kén, a vér vagy a zsír egyik távoli elődje, Joseph Beuys 

tárgyi művészetében. Landau egy téglalap alakú asztalt hófehér sóval takart 

be, tűzpiros dinnyebél-kupacok rajta a terítékek. Hidat épített sókristályokból a 

Jordán egyik szűkülete felett. Izraelből Jordániába, zsidók és arabok közé. Sóval 

beborított bakancsot helyezett el Gdanskban egy befagyott tó fölött a hóban és 

a súlyos bakancs lassan elsüllyedt. A jelenet távoli hátterében a Lenin Hajógyár 

látszik, ott alapította meg Lech Walesa a Szolidarítás mozgalmat. A Szovjetunió 

koporsójába akkor verték be az első szöget. Landau ontologizáló szinten alkal-

mazza a dinnyét és az olajbogyót is, s értelmezésüket a férfi/nő viszony szexuá-

lis erőterében határozta meg. A dinnye nagy és nem fürtös, egyetlen petesejtből 

növekszik. Az olajbogyó apró és fürtös. Mégis mindkét termés feminin attribútu-

mokkal definiálódik Landau horizontján.

Sigalit Landau
Dead Sea, 2005, video 
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Sigalit Landau
Four Entered the Grove, 2012, HD-video

Sigalit Landau
Four Entered the Grove, 2012, HD-video
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Gábor Imre kiállítása

• Raiffeisen Galéria, Budapest

• 2013. március 25 — május 12.

A rajz a vizuális gondolkodás alapja. Hosszú ideig a nyugati művészet alapkövének 

is tekintették, s ennek csupán az a prózai magyarázata, hogy a figuratív valóság-

reprezentáló megközelítés nagy pontosságot igényelt, így festeni vagy szobrot 

alkotni csakis tökéletes rajztudás birtokában lehetett. Ilyen értelemben a rajz a 

képzőművészeti tánciskola kályhája, az idő azonban feltartóztathatatlanul szalad, 

és ma a freestyle nagyobb népszerűségnek örvend mint a kályha mellől indí-

tott társastánc. A képzavart tovább fokozva, Gábor Imre Raiffeisen Galériában 

rendezett kiállítása kapcsán megállapíthatjuk, hogy a művész klasszikus táncok-

ban és freestyle-ban egyaránt otthon van. Rajztudását az egyetlen lendülettel 

készült képeken is megcsillantja, de nem veszik el a részletekben. Vehemensen 

és a rajzoknál szokatlanul nagy méretben ábrázolja figuráit, bátran vegyíti a tech-

nikákat; grafitot, szenet, tust, színes ceruzát, kollázst és akvarellt, de a golyós-

kiváló hebraista Borges kivételesen félreértette 

az idézett talmudi helyet — Ben Azzai elhunyta 

metaforikus, roppant idős kora miatt az égbe 

emelkedett fel az Édenkertből.

Ragyogó napsütés csillog át a hatalmas olajfák 

ágai közt, paradicsomi a szépség. Landau említi — 

a Talmud alapján — a pardesz fogalmát: a legtöbb 

nyelvben ebből származik a Paradicsom neve, 

így a magyarban is. Erőgépek rázzák az olajfákat 

és földre terített hálókra hullanak a zöld, lila és 

fekete bogyók a második videón. A gépek robaj-

lanak, mintha fegyverek ropognának, és Landau 

a saját felerősített szívdobogását is hozzáke-

verte a kísérőhanghoz. A harmadik videón arab 

munkások verik le hosszú botokkal a fennmaradt 

olajbogyókat. Trikóban vannak, egyikük hátán 

festett kék angyalszárnyak. A bot a fenyítés 

eszköze, az erőszakos jelenetben komoly feszült-

ség lappang. A negyedik videón egy mosógép 

felnagyított üvegablakát látjuk, mögötte forog 

a mosódob: Landau kimosta a munkások trikóit, 

köztük a világos pólót, amire ő maga festette rá 

a kék angyalszárnyakat. A mosás végén ritmiku-

san szakadozva nedv csorog ki az üvegablak alól. 

Hogy az utalás még világosabb legyen, Landau a 

katalógusszövegben hosszan idézi egy régi, bot-

rányos, de időközben kultikussá vált rock-musical 

egyik betétdalát, ami így kezdődik: Nyisd szét a 

lábad, édes! A jelenetben többen próbálnak meg-

erőszakolni egy lányt. 

A papíralapú Playboy-erotikát szolgálják Helmut 

Newton fotói, a voyeurizmust, a szem legelte-

tését, a vágy tárgyairól szóló férfi-fantáziálást. 

Sigalit Landau erotikája viszont élettől duzzad, 

áramlanak benne a nedvek és a művész nyíltan 

beszél a női szexualitás néhány rejtett titká-

ról. 1997-ben, a kasseli documentán figyelt fel a 

világ Landaura, s attól kezdve már Berlintől New 

Yorkig, Yokohamától Rotterdamig számtalan 

helyen állította ki szobrait, videóit. A Maszik-

Project jelenleg a Marseille, Európa kulturális 

fővárosa 20132 rendezvény vendége. Landau 

nagy érzékenységgel veszi észre, hogy minden 

esemény mögött egy másik esemény húzódik 

meg, és meglátja az inherens ellentmondásokat: 

a só szétmar, de máskor konzervál, az olajfá-

kat ütik-verik, ám az olajág a béke szimbóluma. 

Az Édenkert — pardesz — fogalmára hivatkozik 

Landau, teljes joggal. A pardesz azonban betűszó 

is, további szavakat takarnak a mássalhangzók, 

és a szavak az értelmezés lépcsőit jelölik emel-

kedő sorrendben: psat-remez-dras-szod. A psat 

földhözragadt, szó szerint vett jelentés, a remez 

a mögöttes, metaforikus értelem szintje, a dras 

a tovább mélyülő kutatás foka, a szod pedig a 

titkos, misztikus, metafizikus tartományt vilá-

gítja meg, kizárólag az értő beavatottak szá-

mára. Sigalit Landau műveiben a pardesz lépcsőin 

lépked felfelé. 

2  Lásd: http://marseillecityofculture.eu

Gábor Imre
Kiránduló férfi, 2013, papír, színes ceruza, szén, 90×130 cm
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