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Véges és végtelen emlékezet
A Mnémosynét, ahogy Nagy József szinte 
valamennyi alkotását, tudatos redukció és 
erős koncentráció, valamint a kifejezésbeli 
egyszerűségre és a gondolati tisztaságra 
való törekvés jellemzi. Ebben az előadásban 
nincs véletlen mozdulat, még a tétovázás (a 
vak tapogatózás) is pontosan megkomponált. 
Valóban csak a plasztikus, lényegi gesztusok 
és főmotívumok őrződnek meg a korábbi 
művekből: ezért az újragondolás áldozata 
lesz a humor (az egyetlen gag kivételével) 
és az érzelem, vagyis minden olyan elem, 
ami még az individuumhoz, a személyhez 
köthető. Fontos változást jelent továbbá az 
egyre szűkülő térben és időben való elhe-
lyezés, mivel ez biztosítja az egyre tágabb és 
mélyebb értelmezési dimenziókat.

Ke r e tezé se k
Itt újra visszajutunk a keretek kérdéséhez. 
Ebben a színházban eldönthetetlen, hogy a 
kicsi van-e a nagyban, vagy a nagy a kicsi-
ben (egyfajta miniatúra gyanánt). Vajon a 
Békaszínház fotográfiái keretezik a színpad 
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A kiállítás, ami ennek a beszámolónak a megírására késztetett, Yerres-
ben, a Propriété Caillebotte egyik épületében látható. A Párizstól alig 
húsz kilométerre fekvő kisvárosról meg kell említenünk, hogy a magyar 
történelembe is beírta nevét. Itt töltötte ugyanis száműzetésének két 
évét II. Rákóczi Ferenc. Ennek emlékét egy róla elnevezett közpark és az 
abban emelt obeliszk, Csáky József 1937-ben készült alkotása őrzi. Yerres 
múltjához szorosan kötődik az impresszionista festő és művésztársainak 
mecénása, Gustave Caillebotte. A festőművész közel húsz évet töltött 
Yerres-ben és számos jól ismert festménye készült itt. A család egykori 
otthona, a Propriété Caillebotte napjainkban egyebek mellett a közelmúlt 
és a jelen alkotásait bemutató kiállításoknak ad otthont.
Az egykori kúria és a hozzátartozó birtok története, ahogyan az Franciaor-
szágban szinte megszokott, többszáz évre nyúlik vissza. Ennek részletezé-
sétől tekintsünk el, azt viszont feltétlenül meg kell említeni, hogy a birtok 
hosszú éveken keresztül elhagyatottan állt, a kúria romossá vált, az egykori 
parkot pedig motoros rodeóval szórakozó helyi fiatalok vették birtokukba. 
A város tulajdonába került ingatlant húsz évvel ezelőtt lépésről lépésre 
kezdték el helyrehozni. A munkálatok 2017-ben fejeződtek be és a korabeli 
leírások, fotók, valamint Gustave Caillebotte festményeinek köszönhetően 
a Propriété Caillebotte ma újra egykori állapotában várja a látogatókat. 
Még az elveszettnek hitt, pompás hálószobabútort is sikerült a Sotheby 
egyik két évvel ezelőtti árverésén visszavásárolniuk. A mindenki számára 
nyitott parkban sétálva, csónakba ülve, vagy a billiárdszobában nézelődve 

„déjà vu” érzés fogja el a Caillebotte festményeit kicsit is ismerő látogatót. 
Az egykori gazdasági épületből kialakított kiállítóhelyen 2009 óta működik 

a Centre d’Art et d’Expositions, ahol számos 
ismert képzőművész egyéni kiállítása után, 
most a New-Yorki Sondra Gilman – Celso 
Gonzalez-Falla házaspár fotógyűjtemé-
nyéből láthatunk válogatást.1 A The Sondra 
Gilman and Gonzalez-Falla Collection a világ 
egyik legjelentősebb fotográfiai magángyűj-
teménye. Ezt a minősítést elsősorban nem 
a mennyiségével, mintegy 1500 darabbal, 
hanem tartalmával érdemelte ki. A gyűjte-
ményből Európában első ízben ez év tava-
szán a lausanne-i Musée de l ’Elysée muta-
tott be válogatást,2 innen érkezett az anyag 

– tulajdonosaikkal együtt – Yerres-be.
Sondra Gilman, a Gilman Paper Company 
társtulajdonosának felesége már a hat-
vanas években számos műalkotást vásá-
rolt, egyrészt saját élvezetére, másrészt a 
Gilman Paper Company Fondation számára. 

1 http://proprietecaillebotte.com/category/
actuellement/

2 The Beauty of Lines. Masterpieces from the Sondra 
Gilman and Celso Gonzalez-Falla collection, Musée 
de l'Elysée, Lausanne, 2018. január 31 – május 6., ld. 
http://www.elysee.ch/en/exhibitions-and-events/
expositions/the-beauty-of-lines/

fekete dobozát, vagy ez a sötétkamra világítja meg a képek létrejötté-
nek misztériumát? Mi előz meg mit? Talán nem túlzás azt állítani, hogy 
az előadás húsz perce voltaképp előkészület (preparáció) vagy előjáték 
egyetlen vakuvillanáshoz. Az ekkor létrejövő kép viszont már végleges és 
megváltoztathatatlan, lezárja az előadást. Ugyanakkor, egy új fotográfia-
ként, bekerülhet a Békaszínház albumába. A Mnémosyné tehát egyszerre 
rögzít és tör szét egy keretet. Befejez egy részt, mialatt az egész befejez(het)
etlensége felé mutat.

H a l á l ta b l ó k
A performansz után, a fekete doboz vagy sötétkamra (camera obscura) 
zárt teréből kilépve, szinte szükségszerű újra körbejárnunk a kiállítást. 
A Békaszínház fotográfiái, melyek hátterében nem tűnik fel semmilyen 
emberi mozgató alak, és ahol a főszereplők a magyarkanizsai utak mentén 
talált, halálra gázolt, lapos békák (Tolnai Ottó szavával: varangylemezek), 
a végső gesztust dokumentálják. Ezek a maszkká (valódi képmássá, hite-
les képpé, igaz portrévá) átváltozó testek mintha minden részükből ránk 
tekintenének, miközben dramatikus mozdulatokat végeznek. Mégsincs 
bennük semmi nyugtalanító vagy félelmetes. Ezek a haláltablók vagy kis 
halálszínházak egy emberen túli világ emléknyomai. 

Szatori
Milyen nézői hatást válthat ki ez a két különböző, mégis lényegileg össze-
tartozó, színházszerű esemény: a fotókiállítás és a performatív előadás? 
Egy másfajta katarzist, mely már nem részvét és félelem hatására bekövet-
kező erkölcsi megtisztulást jelent, sokkal inkább egyfajta érzelemmentes 
megrendülést. Ebben a komplex, „összművészeti” alkotásban nincs semmi 
felkavaró elem. Túl vagyunk a szenvedélyek színházán. Ez a gondolatok 
színháza, mely kontemplatív befogadót feltételez. Az utolsó ember távozása 
utáni, poszthumán színteret szemlélve, a néző eljuthat ahhoz a nyugodt és 
csendes belátásig, hogy az élet az ember nélkül is folyik tovább. Az ember 
eltűnése antitragikus (ős)történés. 
Ez a felismerés a tiszta üresség tapasztalatát idézi, amelyre Barthes a 
szatoriban (a megvilágosodás buddhista élményében) talált rá, és ame-
lyet így jellemzett: „hirtelen egyfajta gyöngéd, boldog szatorit tapasztalok 
meg, mintha a gyászom lecsendesülne, megtisztulna, megbékélne anélkül, 
hogy megszűnne – mintha újra magamra lelnék”. 

Háttérszövegek:

Nagy József Békaszínházáról és színházáról:

Darida Veronika: Békák báb- és halálszínpadai 

(http://balkon.art/home/bekak-bab-es-halalszinpadai/)

Darida Veronika: Eltérő színterek, Kijárat Kiadó, Budapest, 2017.
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Josef Nadj 
Mnémosyne © Fotók: Dudás Szabolcs
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1974-ben a MOMA-ban látott Eugène Atget-kiállítás annyira megragadta, 
hogy Atget három, 1904-ben 1923-ban és 1924-ben készült képét meg is 
vásárolta. Ahogy a fotógyűjteménynek, úgy a mostani kiállításnak is ez 
lett a nyitánya. Sondra Gilman férje elvesztése után néhány évvel megis-
merkedett későbbi második férjével, a kubai származású Celso Gonzalez-
Fallával, és azóta együtt, és mindig közös megegyezés alapján vásárolnak 
újabb és újabb fotókat. Az első közös vételük Robert Mapplethorpe 
Bill T. Jones táncos-koreográfusról 1985-ben készített felvétele volt, amit 
egy hudsoni galériában fedeztek fel. Nem sokkal ezután személyesen is 
megismerkedtek és barátságba kerültek Mapplethorpe-pal, aki 1988-ban 
portrét készített Sondráról. E kép előtt állva Sondra így emlékezett vissza a 
kép születésének körülményeire: „Amikor a stúdiójába értem, azt mondta, 
hogy most én leszek az »alma« (Cézanne-ra utalva), de ahogy most kinézek, 
annak semmi köze az ő valóságához. Megváltoztatta a sminkemet, a rúzst, 
a szemfestéket, feltupíroztatta a hajamat.” 

Nem szerepel viszont a kiállításon egyetlen 
darab sem azokból a polaroid portrékból, 
amelyeket Andy Warhol készített Sondra 
Gilmanról. Mint megtudtuk, barátságuk 
egy hóviharos estén kezdődött, amikor a 
Gilman-házaspár a zord időjárás ellenére is 
részt vett a művész egyik kiállításának meg-
nyitóján, ahol rajtuk kívül csak két vendég 
jelent meg. „Közeli barátok voltunk. Mindent 
másképpen csinált, mindent másképp látott, 
mint bárki más – emlékezett a művészről.” 
Egy szóval jellemezve, a Sondra Gilman – 
Celso Gonzalez-Falla gyűjtemény eklekti-
kus. Ez lehetne akár negatív minősítés is, de 
mégsem az. Éppen azért rendkívüli, mert 
Sondra Gilman és Gonzalez-Falla olyan kri-
tériumok alapján gyarapítja gyűjteményét, 
amelyeket közgyűjtemények nem engedhet-
nek meg maguknak, magángyűjtők esetében 
pedig nem gyakori. Egyrészt nem aszerint 
vásárolnak, hogy milyen kor, irányzat vagy 
művész hiányzik még a gyűjteményükből, az 
sem szempont, hogy melyik fotográfus mun-
kája tűnik jó befektetésnek, és az sem, hogy 
mennyire ismert a szerző. Az egyik alapvető 
feltétel, hogy a kép, még ha különböző okok-
nál fogva is, de mindkettőjüket megszólítsa, 
a másik pedig, hogy vintage nagyítás legyen, 
és abból is a legjobb minőség. Sondra inkább 
a szívére hallgat, ugyanakkor szigorúan ítél-
kezik, míg férje számára a szín, a kompozíció 
és a forma a döntő szempont. Akár ismeret-
len szerző fotóját is megvásárolják, ha azt 
arra érdemesnek tartják. A döntést azonban 
mindig a fotó többszöri megtekintése utáni 
hosszú gondolkodás előzi meg, és az is előfor-
dult már – Walker Evans Saratoga Springs-
ének (1931) esetében –, hogy húsz évet vártak 
arra, hogy az áhított fotó eredeti nagyításá-
hoz jussanak. 
Ebből a nag yon heterogén, de korá nt-
sem inkoherens anyagból állította össze 
a két kurátor, Tatyana Franck, a Musée 
de l ’Elysée igazgatója és munkatársa, és 
Pauline Martin azt a válogatást, ami a La 
Beauté des lignes (A vonalak szépsége) címet 
kapta. A különböző korban született alko-
tásokat három téma köré csoportosították: 
Egyenes vonalak: a kontrollált vonaltól a spon-
tán vonalig, Absztrakció, valamint Az emberi 
test és a vonal természete.
Az első részben olyan alkotásokkal talál-
kozunk, amelyek dokumentáló, a valóságot 
egyéni látásmóddal közvetítő képeken keresz-
tül mutatják be a nagyvárosi életet, a társa-
dalmi és szociális problémákat, ugyanakkor a 
kompozíciók fontos részét képezik az egyenes 

vonalak. Ily módon kerülhettek egymás mellé 
többek között Berenice Abbott, Marga-
ret Bourke-White, Lewis Hine, Marc 
Riboud vagy Edward Burtynsky munkái. 
Berenice Abbott New Yorkjának (View of Exc-
hange Place from Broadway, 1933) égbe nyúló 
épületein a monumentalitást hangsúlyozó 
vertikális vonalak dominálnak, akárcsak  
Margaret Bourke-White-nak szintén 1933-ban 
készült felvételén, a The George Whashington 
Bridge-en. Berenice Abbottot nemcsak alko-
tásai miatt tiszteli Sondra Gilman, hanem 
azért is, mert valójában neki köszönhette 
találkozását Atget fotóival. Berenice Abbott 
volt ugyanis az, aki 1927-ben, megvásárolva 
Atget hagyatékának nagyításait és negatívjait, 
rengeteg erőfeszítést tett, hogy az amerikai-
akat is megismertesse a francia fotográfus 
munkásságával. Lewis Hine szociológus és 
fotográfus a 20-as évektől kezdve számos 
olyan felvételt készített, amelyen botrányos 
körülmények között dolgozó munkásokat 
örökített meg. 1930-ban arra kapott meg-
bízást, hogy dokumentálja az Empire State 
Building építését. A veszélyes körülmények 
között, szédítő magasságban dolgozókkal 
azonos kockázatot vállalva készítette azokat 
a felvételeit, amelyekből a kiállításon is sze-
repel egy. A kép két, derékszögben összefutó 

vasgerendán álló, minden biztosítás nélkül dolgozó férfit mutat be, a háttér-
ben látható felhőkarcolókkal érzékeltetve a magasságot. Sokezer kilométer 
és két évtized választja el egymástól Lewis Hine és Marc Riboud egymás 
mellett bemutatott két fotóját. Szinte biztosra vehető, hogy a francia foto-
gráfus nem ismerte az Empire State Building-sorozatot, a két felvétel mégis 
meglepően hasonló mind szerkesztési, mind pedig tartalmi szempontból. 
Riboud Zazou, az Eiffel-torony festője című fotója a torony vasszerkezetét, 

Laurent Elie Badessi
Man’s Back, Horse’s Back, Camargue, Franciaország, 1994 © Laurent Elie Badessi

Lewis Hine
On the Hoist, Empire State Building, 1931

Abelardo Morell
Book with Wavy Pages, 2001 © Abelardo Morell/Courtesy of the  

artist and Edwynn Houk Gallery, New York and Zurich

Propriété Caillebotte, Casin © Fotó: Cristophe Brachet

Sondra Gilman és Celso Gonzalez-Falla otthona, New York © Ayline Olukman
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AZ ARC, AMIT 
MEGÉRDEMELSZ

Cindy Sherman kiállítása

S p r ü t h  M a g e r s  G a l l e r y,  L o n d o n
2 0 1 8 .  j ú n i u s  5  –  s z e p t e m b e r  8 .

„Mindig meglepődöm azon, amiket az emberek a fotóimba belemagya-
ráznak” (Cindy Sherman)

A HELYSZÍN
Sprüth Magers, London, Mayfair

A szigorú kurátori megközelítéséről híres Sprüth Magers kitartó oda-
adással képviseli főleg német és amerikai művészeit. A Kölnben alapított 
galéria az évek során tovább terjeszkedett, és Berlinben a Mitte, London-
ban a Mayfair, Los Angelesben a Miracle Mile környékén, két lépésnyire 
a LACMA épületétől nyitott újabb galériákat.
A nemzetközileg is elismert és jegyzett Sprüth Magers a modern és kortárs 
művészet legjobbjainak bemutatására kötelezte el magát, jelenleg több 
mint 60 művészt képvisel. 
A londoni galéria 2003-ban Donald Judd kiállításával nyitott, majd 
2007-ben átköltözött a jelenlegi helyére, a Grafton Street-re, és az új hely-
színt Andreas Gursky fotósorozatával avatta fel. 2018-ban a galéria egy 
nagyszabasú felújításon esett át, és három szintre bővült a kiállítótér.
Miközben a galéria elismert és befutott művészeket képvisel, nagy hang-
súlyt fektet ifjú, feltörekvő tehetségek bemutatására is, a múzeumokkal 
és kurátorokkal való szoros együttműködés, valamint az ösztöndíjak és 
a könyvkiadás is művészeti programuk szerves része.

A FILMSZTÁR 
Idén a Sprüth Magers Cindy Sherman munkáit mutatta be,1 akinek 2011-es 
tárlata óta ez az első önálló kiállítása Angliában. A művészt ez alkalommal 
a II. világháború előtti sztárok inspirálják. Az ismét Untitled-nek, azaz 

1 http://www.spruethmagers.com/exhibitions/475

„cím nélkülinek” elnevezett sorozatát először 
tavaly, Berlinben mutatta be. 
Sherman az egyik legerőteljesebb szemé-
lyiség a kortárs fotóművészetben, pályája 
kezdete óta a feminizmus alapköve. Olyan 
portrékat készít, amelyek az identitáshoz 
kapcsolódó alapfogalmakat felforgatva kere-
sik a gender-érzékenység struktúráit és a 
szerepjáték mozgatórugóit. 
Sherman következetesen és drasztikusan vál-
toztatja el magát a tökéletes torzulásig, vas-
tag sminket, parókát, kosztümöt és protézist 
használva, képei a provokáció, a pornográ-
fia és a groteszk határait feszegetik, miköz-
ben egyszerre kreátora, modellje és tárgya 
saját munkáinak. Sherman pályája kezdete 
óta szeret különböző szerepekbe bújni, és a 
felismerhetetlenségig átváltozva játszani el 
marginális karaktereket. Közismert a korai, 
fekete-fehér Untitled Film Stills sorozata, ahol 
képzeletbeli sztárnak állítja be magát, a „film 
noir” eszköztárát felhasználva, túljátszva az 
összes elképzelhető klisét és női sztereotípiát. 
Ironikus képei végeláthatatlan formákat ölte-
nek, megvilágítva a szubjektivitás és a szexua-
litás természetét. Sherman két alkalommal is 
képviselte hazáját a Velencei Biennálén.

„Mind ig meglepődöm a zon, am iket a z 
emberek a fotóimba belemagyaráznak, de 
ez egyben szórakoztat is. Talán azért is, mert 

az akrobata mutatványnak is beillő módon festő munkást és a háttérben 
felsejlő várost ábrázolja. A fotográfus karrierje ezzel az 1953-ban készült 
képpel indult el: a korabeli Life magazin címlapjára került, Robert Capától és 
Cartier-Bressontól pedig meghívást kapott a Magnumhoz. Berenice Abbott 
barátja, Walker Evans harmincas években készült dokumentarista stílusú 
fotói csendéletszerűen bemutatott banális tárgyakon keresztül ábrázolják a 
nagy gazdasági válság emberi méltóságot leromboló drámai következmé-
nyeit. Saját korának egyetemes problémáira hívja fel a figyelmet Edward 
Burtynsky, Robert Adams és Robert Frank is. Az ipari fotóival ismertté 
vált Burtynsky egy kínai gyárépítkezéshez felállított hatalmas állványzatról 
készített felvétele (Factory Construction, Kína, 2004) első látásra mintha csak 
a vízszintes és függőleges elemekből mesteri módon létrehozott szerkeze-
tet kívánná bemutatni. Amikor azonban felismerjük, hogy az állványzat 
többezernyi óriásbambuszból épült, akkor megértjük, hogy Burtynsky 
célja elsősorban figyelemfelhívás a természetrombolásra. Robert Adams 
fekete-fehér Colorado Springs -jét (1968) szinte teljesen uralják a téglalap 
formák, egy ház sötét fala, ablakai és ajtaja. A nyitott ablakon keresztül, a kép 
centrumában, egy, a magány érzetét ébresztő asszony távoli sziluettje látszik. 
Két éves amerikai tartózkodása során készítette a svájci Robert Frank azt a 
sorozatot, aminek egyik darabja a Covered Car – Long Beach (1956). A hátteret 
a pálmafákkal övezett szerény „kockaház” homlokzata adja, míg az előtér-
ben az „amerikai álom”, a szabadság, a jólét jelképe, egy autó áll letakarva. 
A kép megtévesztő, a ház nem az autó tulajdonosáé: az ő otthona az autó.
Függőlegesek a természetben, ez lehetne az alcíme annak a résznek, amely-
ben Josef Sudek (Walk along Mionši, 1967), Sylvia Plachy (Transylavian 
Woods, 2001), Michael Kenna (Chikui Trees, 2002) és Augusto Cantamessa 

(Breve Orizzonte, 1955) különböző, akár az 
absztrakciói határát is feszegető módon 
ábrázoló fái szerepelnek. Az absztrakt exp-
resszionizmus kiemelkedő fotográfusától, a 
chicago New Bauhaus egykori oktatójától, 
Aaron Siskindtől több alkotás is látható, köz-
tük a deszkafalra vetődő, festménynek tűnő 
árnyékfolt, a 1947-es New York South Street 3, 
és a kollázs hatását keltő, egymásba ékelődő, 
erősen kontrasztos fekete és fehér forma, a 
New York 211 (1978). Harry Callahantól 
viszonylag kevés fotó maradt fenn, mert ren-
geteg felvételt készített ugyan, de azoknak 
csak töredékét, az általa jónak tartott képeket 
őrizte meg, a többit megsemmisítette. Fehér 
háttérben egymást keresztező telefondrótjai 
(Telephone Wires, 1945–1976) valódi geometri-
kus absztrakt kompozíciót képeznek. A kubai 
Abellardo Morell fotójáról szinte lehetetlen 
megállapítani, hogy miről készült. A talányt 
a cím, Book with Wavy Pages (2001) oldja fel. 
Az eredetileg „hagyományos” fotográfiával 
foglalkozó Rissiter Alison – Man Ray és 
Moholy-Nagy nyomdokain járva – 2007-ben 
áttért a fotogramm-technikára, és régen lejárt 
fotópapírokra készíti absztrakt alkotásait. 
A hajlított vonalak uralkodnak abban a 
részben, amelynek vezérfonala az emberi 
test, és ne csak aktokra, hanem arcokra és 
más testrészekre is gondoljunk. Edward 
Weston, Todd Webb, Bill Brandt, Lisette 
Model, Man Ray, Robert Mapplethorpe, 
Leon Levinstein, Robert Cunningham, 
Ralph Gibson, csak néhány név az itt sze-
replő szerzők közül. Szinte magától érte-
tődő természetességgel nyugtázzuk, hogy 
a gyűjteményben André Kertésztől – egyéb 
fotói mellett – jelen van néhány a Torzítások-
ból is. Ritkán előforduló különlegességnek 
számít František Drtikol három, 1927 és 
1929 között készült aktfotója, mint ahogy 
a reveláció erejével hat egy névtelen foto-
gráfus 1997-es absztrakcióba hajló aktja is. 
Mint Sondra Gilmantól megtudtuk, egyik 
legfrissebb „felfedezésük” Laurent Elie 
Badessinek egy fehér ló és egy fekete férfi 
egymással érintkező testét lebilincselően 
szemléltető felvétele, a Man’s Back, Horse’s 
Back (1994). 
A hetvenöt fotográfus százhúsz alkotását 
felsorakoztató kiállítás, annak ellenére, hogy 
csak ízelítőt ad a Gilman-Gonzalez-Falla 
gyűjteményből, alkalmas arra, hogy felmér-
jük jelentőségét, és kellőképpen értékeljük 
annak lehetőségét, hogy neves és általunk 
eddig nem ismert fotóművészek valóban 
nagyszerű, eredeti fotográfiáit láthatjuk. 
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