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Csuja László

A Balázs Béla Stúdió 
vonzáskörzete
„Tükör vagyok” — Szirtes András 

• Interjúsorozat (5. rész)*

Egy korábbi Balkon-számban a műcsarnoki BBS kiállításról írtam recenziót.1 Úgy 

éreztem, hogy abban a szövegben túl sokat szó esett arról, hogy miért szűnt meg 

a Stúdió. Ezt szeretném most ellenpontozni azzal, hogy olyan aktív alkotókkal 

beszélgetek, akik szerintem — ha még létezne — ma is ott dolgoznának.

• Csuja László: Október 20-án zárt be az OSA Archívum Centrális Galériájában a 

kiállításod, aminek a címe: Az eltűnt expozíció nyomában.2 A vetített filmek mel-

lett látható volt egy installáció is. Miért tartottad fontosnak, hogy készüljön térbeli 

kompozíció?

• Szirtes András: Megkértek rá, hogy legyen valami képi anyag, ezért fölraktam  

a 48 részes naplófilmnek a rajzos forgatókönyveit, beszkenneltem a filmjeimből a  

hozzátartozó fényképeket, középre építettem egy kis bungalót, amibe betettük  

a vetítőgépet meg a filmeket. Így a tér egy műteremmé vált.

• CsL: Van benned keserűség amiatt, hogy ez a 40 napos vetítés nem egy moziban 

ment?

• SzA: Nincs keserűség bennem, a kísérleti film sosem volt ügye a magyar 

játékfilm szakmának. Amiről nem tudták, hogy micsoda, arra rányomták, hogy 

kísérleti film. Amíg voltak erős szervezői, képviselői ennek a vonalnak, addig nem 

lehetett semmibe venni. Például Huszárik Zoltánra vagy Bódy Gáborra gondolok, 

1  Nézd, ott az anyukám! BBS 50. Más hangok, más szobák- rekonstrukciós kísérlet(ek). A Balázs Béla 
Stúdió ötven éve, Műcsarnok, Budapest, 2009. december 15 — 2010. február 21. Balkon, 2010/3., 13-16.
2  „Az eltűnt expozíció nyomában” / Szirtes András: Filmnapló (1979–2004), Centrális Galéria, Budapest, 
2013. szeptember 10 — 2013. október 20.

Web kezdetei, net.art, interaktív alkotások  

(a kiállítótérben, a hálózaton és helyspecifikus 

installációknál), dinamikus képi megoldáso-

kon alapuló művek, digitális hangművészet 

(hangszobrok, netrádiók), streaming media, 

nonlineáris alkotástechnikák on- és off-line  

(pl. webkamera-film, softcinema és DVD), robot 

és AI alkalmazások művészeti projekteknél, a 3D 

legkülönbözőbb verziói, VJ-bemutatók, loopok 

és vetítések, mobilkommunikáció és multimé-

dia (SMS/MMS-művek, telefon performanszok), 

Internet kartográfia, adat-vizualizáció és mind-

ezek legkülönfélébb létező és elképzelhető 

kombinációja.

Olia Lialina immár klasszikusnak tekinthető, 

1997-ben készült net.art műve, az Agatha feltű-

nik (http://www.c3.hu/collection/agatha/)  

a gyors platformváltások miatt tíz évvel elké-

szülte után restaurálásra szorult, aminek meg-

történte nemzetközi figyelmet keltett.1 

De ez egy ritka kivétel, az általános helyzetet  

a közelmúltban született deklaráció jellemzi:  

„A gyors technológiai változások következtében 

sok fontos mű, amely akár mindössze tíz éve 

készült, nem mutatható be többé, vagy nyom 

nélküli pusztulásra van ítélve. Ha nem nézünk 

szembe a helyzettel, kockáztatjuk, hogy elve-

szítünk egy művészeti formát, amely pedig köz-

ponti szerepet visz posztindusztriális digitális 

kultúránkban. A mai napig nem indult módsze-

res, globális kampány e művészet megőrzésére 

és dokumentálására.”2 

A megoldás új módszereket, új gondolkodást,  

új intézményi szerkezetet követel, az önszerve-

ződő, közösségi médiamúzeumnak a kollektív 

kreativitáson kell alapulnia. Mint Peter Weibel 

mondta egy interjúban: „A múzeumokat sokkal 

rugalmasabbá kell alakítani, egy múzeum nyil-

vános alkalom a kreativitásra. A múzeum azért 

van, hogy megmentse a műveket az eltűnéstől, 

mint egyfajta Noé bárkája. Ezt az eszmét kiter-

jesztve, a közönség számára is platformként kell 

szolgáljon.3

A 21. század elején, a magyarországi múzeumi 

láz(álmok) sorozatai, az újabb és újabb, foly-

tonosan saját dugájukba dőlő „digitalizálási” 

programok közepette gyors és felelős döntésre 

van szükség a médiamúzeum ügyében. Azonnali 

támogatást a mediamuseum.c3 kezdeménye-

zésnek, míg nem késő!

Budapest, 2013. november 9.

1  Ela Wysocka, Agatha Re-Appears, net art resoration 
project, 2008. Restoration Project: Olia Lialina’s early net.art 
piece “Agatha Appears” from the Collection of C³ Center for 
Culture & Communication Foundation http://www.incca.org/
resources/106-preservation/390-wysocka-e-agatha-re-
appears-net-art-resoration-project
2  A médiaművészet globális intézményi hálózatot és 
támogatást igényel. Nemzetközi nyilatkozat http://www.
mediaarthistory.org/declaration
3  BIACS3: Interview with Peter Weibel http://www.
artfacts.net/index.php/pageType/newsInfo/newsID/4558/
lang/1

* A beszélgetés-sorozat 1. része Igor és Ivan Buharovval a 2011/11,12-es, 2. része Nemes Gyulával, 
2012/2-es, 3. része Lichter Péterrel a 2013/1-es, 4. része pedig Uglár Csabával a 2013/2-es a  Balkon-
számban jelent meg.

Szirtes András
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de ők már meghaltak. Ma nem látok a fiatalok között olyan alkotót, aki elég erős 

lenne ahhoz, hogy szembeszálljon a magyar játékfilmes szcénával. De nem baj, 

végül is ez mindenhol így megy, csak az USA-ban például többen laknak, ezért 

többen figyelnek rá, ott inkább megvan a közege. Tíz évvel ezelőtt a 30 film 30 

év vetítéssorozatom a DOCUART moziban3 ment, húsz éve a Vörösmarty mozi 

adott neki helyet. Ha nagyon hajtanám, akkor a Cirkó mozi bevállalta volna, de ez 

így pont elég volt. Csak azt sajnálom, hogy nem sokan jöttek el, de ezt tudomásul 

kell venni, ezért töltöm fel az internetre a filmjeimet, jelen vagyok a Facebookon 

is.4 Teljesen normálisnak tartom, hogy ilyen eszközökkel is élek, ha azt szeretném, 

hogy a filmjeim eljussanak a közönséghez.

• CsL: Ahhoz, hogy a 70-es években megszülessenek az experimentális filmek, 

szükséges volt egy szellemi közeg, mint amilyen például a BBS?

• SzA: Szellemi közeg mindig szükséges, függetlenül a történelmi hely-

zettől, csak mindig más a formája. Gondolj az impresszionistákra: Salon des 

Indépandants. Csak most ezek a közegek áttevődtek a virtuális oldalakra. 

Nincsenek illúzióim, ott se követik sokan. Az érdekes tapasztalat volt, hogy a 

Nova Cinemában Brüsszelben5 (2009) tartottam egy életmű-vetítést, és ott azt 

elég jól megszervezték, érdeklődtek az emberek, kuriózum voltam nekik. New 

Yorkban például először egy nézőm se volt, de aztán kezdett nevem lenni, írtak 

rólam, és jöttek a nézők. Magyarországon sok az olyan filmes barátom, aki a 

mainstreamben dolgozik, ők meg azt mondják, hogy eltűntem. Nem tűntem el, 

csak nem veszek részt a médiában. Most a 40 év 40 film kiállítás miatt gondol-

tam, hogy kicsit mégis megjelenek, adtam néhány interjút, de ez kevésnek bizo-

nyult, hogy a kommersz rádió, TV-hallgató rátépjen és eljöjjön. 

• CsL: Ezeknek a közösségi tereknek önszerveződőnek kellene lenniük, vagy szükség 

volna valamilyen központi helyről érkező „bátorítás”?

• SzA: Ma már egy mobiltelefonnal lehet HD minőségben filmet csinálni, és azt 

azonnal forgalmazni, tehát a közönséget mindenki maga csinálja, de közben egyre 

nagyobb szükség lenne egy BBS-re, sőt, most egyre aktuálisabb. Gondolkodtam 

rajta, hogyha egy olyan társaság jönne össze, akik szimpatikusak, én is csatlakoz-

nék, és valószínűleg sok fiatal hamar bediffundálna oda. Ez pedig nem virtuális 

térben zajlana, hanem valós találkozás lenne. Kellene egy-két ember, akinek van 

elég vér a pucájában, hogy kilobbizza. Csak attól tartok, erre nincs igény.  

A Filmalap valószínűleg abban reménykedik, hogy professzionális körülmények 

között olyan játékfilmek fognak készüli, amik valamilyen formában leképezik a 

hollywoodi módszereket, sokan megnézik őket és majd külföldön is nagy sikere-

ket aratnak. Én szurkolok nekik, hiszen sok remek filmes van Magyarországon, 

és a magyar filmnek van is egy ilyen hagyománya. Másrészről egyetértek azzal, 

3  http://www.docuart.hu/
4  http://szirtesfilm.hu/
5  http://www.nova-cinema.org

hogy a filmkészítés egy üzleti vállalkozás is.  

Én Andy Vajna helyében épp emiatt is támogat-

nék valamilyen műhelyt, olyan összeggel, ami a 

Filmalap teljes költségvetéséhez képest elenyé-

sző, de tehetségkutatásra alkalmas. Ahogy a 

fociban elkezdődött a grundon vagy a vidéki 

pályákon a tehetségek kiválasztása, úgy lenne 

egy szabad játszótere a filmeseknek is. A lényeg 

az, hogy minél többen vegyenek részt benne: 

lesznek majd közöttük olyanok, akik áttérnek a 

játékfilmes rendszerre, és ott esetleg különleges 

filmeket készítenek, amik később nagy nemzet-

közi sikereket érnek el.

• CsL: Követsz online szellemi közösségeket?

• SzA: Nem nagyon. Ha valaki berak egy ilyenbe, 

akkor azonnal kilépek, mert szörnyen nyomaszt 

a sok információ. Azt hiszem, kettőben vagyok 

benne, de virtuális társadalmi munkában nem 

nagyon veszek részt. Viszont a Facebookon 

elég aktív vagyok. Például van egy sorozatom, 

amiben Simone Weillel beszélgetek6. Egy online 

Balázs Béla Stúdióban persze szívesen részt 

vennék, csak azért megnézném előtte, hogy kik 

vannak benne.

• CsL: Úttörőnek tartottad a korai filmjeidet?

• SzA: Az első filmemnek, a Bisztrónak (1972) 

vannak előképei: az Aréna (1970) Tóth Jánostól, 

az Elégia (1965) Huszáriktól, és hogy klassziku-

sokat említsek, Walter Ruttmanntól a Berlin, 

egy nagyváros szimfóniája (1927). Ezek nagyon 

erős filmversek voltak. A Bisztró felhasználta a 

formanyelvüket. Van egy sorozatom a filmklu-

bomban Mesterek és tanítványok címmel,7 ami-

ben levetítem párhuzamosan a filmjeim mellett 

azokét, akik az előképek voltak. Vállalom azt, 

hogy milyen inspirációkat kaptam a mestereim-

től, jogfolytonosnak és fontosnak tartom, hogy 

a kultúra ilyen módon átöröklődjön, tovább fej-

lődjön. De nem csak a filmek inspirálnak, hanem 

festők vagy zeneszerzők is, ezt néha meg is 

jelöltem. Az a fontos, hogy úgy tudd átszűrni 

magadon a kultúrát, hogy legyen egy egyedi 

formanyelved, mert egyébként csak manieris-

taként utánzod az elődöket. Vannak olyan alko-

tók, akik hasonló munkákkal jelennek meg, mint 

elődeik, csak kommercializálják azokat, és nagy 

közönségsikerük lesz, ami akár annak a látsza-

tát keltheti, hogy ezek originális munkák. De a 

kommercializálódás attól is függ, hogy ki milyen 

csillagzat alatt született. Én például mindig a 

periférián mozogtam.

• CsL: Azért a BBS vezetőségének tagja voltál.

• SzA: A BBS-t sokan dobbantónak használták: 

arra volt jó csak nekik, hogy a játékfilmszak-

mába bekerüljenek. Bennem ez föl se merült, 

úgy éltem ott, mint hal a vízben, ez töltötte 

ki az életem. Lehet, hogy ezért választottak 

6  A beszélgetés követhető Szirtes András Facebook 
oldalán: https://www.facebook.com/szirtes.andras
7  https://hu-hu.facebook.com/pages/
SZIRTESFILMKLUB/245182498864956

Szirtes András
kiállítása, 2013. 09. 10. © Fotó: Erdélyi-Szabó Zsuzsanna
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kétszer is vezetőségi tagnak. De valahogy nem illet rám ez a szerep. Bementem 

a stúdióba, és furán néztek, másképp köszöntek, mondtam: mi van veletek 

gyerekek, be vagytok rúgva, jobban mint én? Nem, de te már vezető vagy — na 

ne hülyéskedjetek már… Szóval föl se tudtam fogni, hogy most vezető vagyok. 

Nekem az tetszett, hogy veszekedtünk a filmeken, néha agresszívan, aztán meg 

kibékültünk. A BBS számomra egy kredit, még akkor is kitettem a logóját, amikor 

már nem létezett, vagyis egy archívummá vált. Még mindig fontosnak tartom, 

hogy az életem jelentős részét ott éltem le.

• CsL: A Facebookon azt írod, hogy nem szereted  ezt a társadalmat. Melyik társa-

dalomra gondolsz, a magyarra vagy az európaira?

• SzA: Majdnem mindegy, mert a magyar társadalom jelenleg nem csinál  

mást, mint utánozza az EU vagy az USA társadalmait, ahol a legfontosabb cél  

a fogyasztás. Ezek a rendszerek nem igazán humánusak, mert nem az ember 

van a középpontjában, hanem a termelés. Pedig én azt gondolom, hogy az ember 

egy természeti lény, aki nem erre teremtetett. Magyarországon ráadásul egy 

fura mutációja van ennek a rendszernek, mert minden rosszat átvett a kapitaliz-

musból, és minden rosszat megtartott a szocializmusból. Erről Godard jutott az 

eszembe, aki a hatvanas években azt mondta, hogyha egy társadalom a lehető 

legjobban lerobbant morálisan, szellemileg a leginkább lepusztult, ott érdemes 

filmet csinálni. Szerintem Magyarország a legjobb hely a filmkészítésre, elég, 

ha csak kimész az utcára: azt érzed, hogy ha nem lenne, ki kéne találni. Simone 

Weil azért aktuális, mert 1943-ban éhen halt, és elég pontosan átlátta a világ 

antihumánus voltát. Ő elég hithű volt, és sokat foglalkozott Istennel. Hozzá 

képest ateista vagyok, bár azt gondolom, hogy létezik a Mindenható, de nem 

vagyok olyan konkrétan vallásos, mint ő. A beszélgetéseinkben próbálom őt 

konfrontálni az elméleteivel. Ezért is vetítettem le neki a Gravitáció (1981) című 

filmemet.

• CsL: A Fotóterápia című fotósorozatodban8 is látok valamilyen miszticizmust, 

ami Simone Weil-nél is megjelenik.

• SzA: Ezt nagyon jól látod. Nem vagyok vallásos, nem járok templomba, de 

hiszek abban, hogy vannak olyan dolgok, melyek nem a hétköznapi világban, 

hanem a lélek világában zajlanak, amik nem kézzelfoghatóak. Azért kezdtem el a 

Fotóterápiát, mert észrevettem, hogy vannak körülöttem olyan nők, akiknek nem 

evilági az arcuk. Pontosan nem tudtam megmondani, hogy ez mi, de érdekelt, 

hogy tényleg létezik-e. Több, mint négyszáz portrét készítettem így, mindenkit 

én választottam ki, minden alannyal meditációs gyakorlatot végeztünk, amely-

nek az volt a lényege, hogy veszítsék el az evilági kötelékeiket, mindent, ami 

8  http://szirtesfilm.hu/pictures/index.php ; http://szirtesfilm.hu/ideas.html#4k

praktikus, ami az anyagi világhoz kötődik.  

És amikor eljutottak ebbe az állapotba — ami 

tulajdonképpen egy terápiás kezelés által tör-

ténik meg, ahol megnyitom a különböző lelki 

csatornákat, és kezd kibontakozni a teljes sze-

mélyiségük —, akkor kezdtünk el fényképeket 

készíteni. Ha kezdett a személyisége megnyílni, 

és több rétege lett az alany létezésének, akkor 

eredményesnek tartottam a tevékenységünket. 

Ha megnézed ezeket a sorozatokat, akkor sok-

szor sikerült több arcot előhívni a szereplőkből: 

angyal, ördög, kisgyerek stb. Az alkotás mellett 

ez egy önmegismerési folyamat is volt. A képek-

ben konkrétan nem látszom, de minden gesztu-

sukban ott vagyok én is. Ebből született meg a 

Juliette (2007-2009) című játékfilmem, ami ezt  

a folyamatot követi végig.

• CsL: Többször nyilatkoztad, hogy az alkotás 

számodra terapikus hatással van. Sikeresnek érté-

keled ezt a fajta terápiát?

• SzA: Már megmentett sok öngyilkosságtól! 

Amikor az embernek magánéleti problémái van-

nak vagy a társadalommal van baja, akkor van, 

aki elkezd inni, van, aki enni, más szerencsejá-

tékozni, én meg a munkába temetkezem, ami 

nem pusztítja el a fizikai képességeimet. Munka 

közben megpróbálom elnyomni a konfliktusai-

mat, ez nem sikerül, de valahogy megjelennek 

a műveimben. Ebben a folyamatban van valami 

megtisztuló kiüresedés is. Az ember merjen 

önmaga terapeutája lenni, hiszen az a jó benne, 

hogy ezzel a terápiával ajándékot is ad a többi 

embernek. Hosszú ideig az egóm nagyon erős 

volt, azt gondoltam, én tudom, mi az igazság, és 

majd meg is mutatom az embereknek. Ma már 

nem így látom, hanem úgy, hogy van képessé-

gem arra, hogy reagáljak bizonyos dolgokra, azaz 

csupán egy tükör vagyok és alázattal, odafigye-

léssel igyekszem reflektálni arra, amit látok.

Szirtes András
kiállítása, 2013. 09. 10.  

© Fotó: Erdélyi-Szabó Zsuzsanna


