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d o b o V i c z k i  a t t i L a  t .

kasseLi aLbUMLaP, 1977

Még tavaly nyáron meglátogatott a Pinczés. nem kicsit lepődtem meg: három, nekem 
dedikált szitanyomatot kaptam tőle. Mindhárom 1977-es datálású, tematikailag egységes 
sorozat: félmeztelen önarcképek, a test szimmetriájával játszó fotóplasztikák, kollázsok.

a kasseli mellett egy szürke és egy ciklámen albumlap, mindkettő középen, a vertiká-
lis tengely mentén tükrözi meg Pinczehelyi testét, hajszálnyit eltolva a szimmetriaten-
gelyt. előbbi, a szürke az 1976-os Antigoné című színpadi mű plakátjának képi alapkészle-
te, ám a darab bemutatójára csak a következő év novemberében került sor. szophoklész 
drámáját bagossy László rendezte a Pécsi központi amatőr színpad társulatának közre-
működésével. Pinczehelyi nem csak a plakátot tervezte, az előadás díszlete is az ő koncep-
ciója alapján készült. a Dunántúli Napló korabeli számában Wallinger endre így írt erről: 
„díszlete jószerével egyetlen hatalmas bíborszínű lepel, számos funkcióval, jelzéssel és 
szimbolikus töltéssel. a hatalmas lepel – fények bizarr ötvözetében – a szereplők dinami-
kus mozgásával egyidejűleg szinte önálló életre kél, hatásaiban az expresszionista színház 
legjobb hagyományait tükrözve.”1 a darab zeneszerzője egy régi barát, kircsi László volt, 
aki, hogy mást ne említsek, Pinczehelyi 1974-es önálló kiállításának megnyitóján is közre-
működött másodmagával, kollár anikóval. a színpadi mű felújított, Vidákovics antal 
koreográfiájával táncszínházi előadássá alakított változatával egyébként néhány évvel 
később, 1981-ben a pécsi nyári színház tettyei Játékszínen újra találkozhatott a korabeli 
közönség, igaz, akkor már bachmann zoltán díszletével.

a Kasseli albumlap a Magyar nemzeti galéria gyűjteményében található XYZ (1973–
1977) című fotómunka alapján készült ofszet szitanyomat. a valójában négy képből álló 
sorozat számos más későbbi munka alapmotívumát adja: a fent említetteken túl a nyolc-
vanas években, immár festői verzióként is feltűnik az XY, XYZ című 1986-os olajfestmé-
nyen, ahol gesztusszerű festői rétegekkel írja át, írja felül a bő tíz évvel korábbi fotót. ez a 
reflexivitás – akár időben, a korábbi munkák kapcsán – megannyi munkájának, s a kor-
nak, az új érzékenységnek, a posztmodern fordulatnak is az egyik ismérve. de ugyanez a 
motívum köszön vissza az egy évvel későbbi Színház sorozatokon olaj-vászon, illetve szi-
tanyomatok formájában egyaránt, vagy a 35 év (1973–2008), illetve a Majdnem 35 év (1975–
2008) című munkákon. ezeken a szerző megismétli a hajdani fotóperformanszokat, a kol-
lázsszerű fotóplasztikai eljárásokat, egymás mellé helyezve, párhuzamba állítva korabeli 
és „mostani” énjét.

Maga az albumlap nem mellesleg a kasseli Lometsch galériában rendezett Neue Kunst 
aus Ungarn című kiállítás mappájába készült, katalógusként, benne minden kiállítótól 
egy-egy grafikai mű, beke László német nyelvű kísérőszövegével, s az alkotókról rövid 
biográfiával kiegészítve. az alkotónként négy-öt munkát felsorakoztató kiállítás tíz ma-
gyar résztvevőjét magyar részről szintén beke László koordinálta, a tárlaton Pinczehelyi 
mellett gáyor tibor, halász károly, kéri ádám, Maurer dóra, Megyik János, Méhes 
László, Mengyán andrás, nádasdy János és Prutkay Péter vett részt. csak érdekességkép-
pen: Pinczehelyinek a Sarló és kalapács (1973) című munkáját is bemutatták a kiállításon, 
ám kasselben akkor egy másik ugyanilyen című művet is láthatott a közönség. a Lometsch 

1 Wallinger endre: antigoné vagy kreón?... a Pécsi központi amatőrszínpad előadása, Dunántúli 
Napló, 1977. november 12., 3.
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galéria eseményével egy időben zajlott ekkor a hatodik documenta rendezvénysorozata, 
amelyen andy Warhol mások mellett kiállította a Hammer and Sickle (1976) című grafikáját 
– amely azonban teljesen más jelentéstartománnyal bírt. Ugyanis Pinczehelyinek ez az 
ikonikus műve – ahogyan erre Peter Weibel egy 2013-as beszélgetés során felhívta a fi-
gyelmem – olyan logónak tekinthető, melyet a kelet-európai kommunista propaganda 
teremtett meg. ahogyan a művészek kelet-európában hasonló problémákkal foglalkoz-
nak – miként Pinczehelyi is –, felbontják, rekontextualizálják ezeket a szignálokat, kieme-
lik vagy éppenséggel sterilizálják a politikai tartalmukat. de legalább ilyen fontos, hogy 
egyes jelek, szignálok milyen pályát képesek befutni. a festő a tárgyat, a sarlót és a kala-
pácsot a vásznon szembesíti azok lehetséges használati módjaival; vagyis a képen nem az 
egyes tárgyak használatát látjuk, hanem annak különféle olvasatait kínálja fel számunkra. 
Pinczehelyinek ez az emblematikus munkája látható az ugyanebben az évben megújuló 
KUNSTmagazin első számának borítóján is. a kasseli kiállítással megegyező című Neue 
Kunst aus Ungarn tanulmányt dieter honisch, az esseni folkwang Múzeum művészettör-
ténésze jegyzi, aki az előző év augusztusában látogatott Pécsre – a tanulmány és a kasseli 
kiállítás tervével. a magyar viszonyokat hosszasan taglaló írásában honisch nyolc olda-
lon keresztül foglalkozik Péccsel, a Janus Pannonius Múzeum Vasarely-gyűjteményével, 
Martyn ferenc és Lantos ferenc szerepével, s a Pécsi Műhely tevékenységével „Manipulált 
fotók” alcímmel. honisch itt azt hangsúlyozza, hogy a csoport tagjai nemhogy sokkal töb-
bet kísérleteznek, mint budapesti társaik, de mindezek a kísérletek egységesebbek és – 
szemben a képzőművészeti műfajokban elkötelezett társaikkal – a hagyományos médiu-
moknál szabadabbak. témájuk a táj és a geometria kapcsolata a land art értelmében; 
akciókat hajtanak végre, melyeket fotókkal dokumentálnak. ám a fotó nem pusztán do-
kumentuma egy-egy művészi akciónak, hanem „a fotó az a hely, ahol a művészet létre-
jön” – fogalmazza meg a képzőművészeti fotóhasználat alaptézisét honisch.2

Pinczehelyi műveinek ez a publicitása nem egyedi: szintén ebben az évben ugyanúgy 
az ő egy másik fotómunkája került a Kelet-európai konceptuális fotográfia című eindhoveni 
kiállítás katalógusborítójára is: a triptichonszerű, három fázisfotóból összeálló Sarló (1973) 
című sorozat. a gerrit Jan de rook szervezte kiállításon öt országból huszonhat képző-
művész alkotása szerepelt, s egy igen impozáns, bő százhúsz oldalas katalógus készült az 
eseményhez.

1977 egyébként is sűrű évnek tekinthető Pinczehelyi sándor életében. Januárban zajlottak 
a Pécsi Műhely-film, a Lépésváltás munkálatai a Magyar televízió előző évben alapított 
regionális stúdiójában, ahol ő az Összekötés című akciót a pécsi Művészeti szakközépiskola 
diákjainak közreműködésével hozta létre. a Pécsi Műhelyben ebben az évben már-már 
rutinszerűen működtek a dolgok. a csoport ekkorra a mai csontváry Múzeum alagsori 
helyiségéből a Mária utcába helyezte át főhadiszállását, az év során számos helyen állítot-
tak ki: márciusban a Mecseki fotóklubban, áprilisban a fajó János vezette Józsefvárosi 
galériában szerepeltek, s szintén ebben az évben kérte felvételét ficzek ferenc, halász 
károly és kismányoky károly a Művészeti alap tagságába, majd ősszel ficzeknek és 
szijártó kálmánnak közös kiállítása nyílt a pécsi ifjúsági ház galériájában.

És ugyanebben az évben indul útjára Pinczehelyi életének egy másik meghatározó 
műve, a Pécsi galéria, melyet több mint húsz éven keresztül, 1999-ig vezet. a színház té-
ren található, volt hírlapolvasó nagyméretű termeiben – a városi tanács kiállítótermében 
– már az első évben tizenhárom kiállítást rendeztek. a galériázás a Pécsi Műhely, valamint 
a Janus Pannonius Múzeum kiállításszervezői praxisából nőtte ki magát, ahol Pinczehelyi 
a főiskola elvégzése után 1969-től dolgozott. a JPM-ben számtalan kiállítás, plakát, brosú-

2 dieter honisch: neue kunst aus Ungarn. Kunstmagazin, 1977/1, 58–89.
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ra és katalógus kivitelezése kötődött ez idő tájt Pinczehelyihez. de a hatvanas évek végé-
től az akkor még iparművészeti stúdióban is több kiállítást valósítottak meg, például em-
lékezetes az 1968-as szakköri kiállítás, amikor a főiskolások munkáit a fenti termekben 
zajló megyei tárlat képzőművész-tanár kiállítói egész egyszerűen leszedették. később 
még jó néhány eseményt rendeztek az akkor már Pécsi Műhely műtermében, többek közt 
kígyós sándornak 1971-ben, a vajdasági bosch+bosch csoportnak 1973-ban vagy a Maurer 
dóra szervezte Szövegek/Texts kiállítást 1974-ben. a műhelyes kiállításokat, a csoport tevé-
kenységét, koordinálását, szervezését is jószerivel Pinczehelyi gardírozta. az úgynevezett 
Közleményeket, a csoport belső levelezését, az 1973 és 1978 között született huszonhárom 
körlevelet rendszerint ő jegyzi: feladatok, feladattervek, kiállítási és publikálási lehetősé-
gek, egy csoport tevékenységének pontokba szedett kronológiája. az 1977. január 22-én 
kelt Közlemények 19-ben a műhely józsefvárosi kiállítása kapcsán így ír Pinczehelyi az al-
bumlapok készítésének körülményeiről: „album 35x30 cm-es méretben, 250 példányban 6 
lappal, 2-3 színnel. az album borítójára, valamint a mellékelt oldalakra szövegeket kell 
íratnunk, vagy írnunk, szerintem mindkettő kellene. ennek írására 4-5 személyt is felkér-
hetnénk (aknai, hegyi Lóránd, bán andrás, hajdu, dvorszky) pontos kiállítási adatok-
kal, egy kis történettel stb., szóval nagyon precízen meg kellene csinálnunk. a borítót 
külön a nyomdában kell kinyomtatnunk.”

a kiállításrendezés, a katalógus- és kiadványszerkesztés területén szerzett tapasztala-
tok kellettek ahhoz, hogy a Pécsi galéria sikertörténete a hetvenes évek második felében 
szárba szökkenjen. a galéria profilja néhány év alatt letisztult, de már az első évben több 
fontos kiállítást szerveztek – elsősorban akkor még a múzeum segítségével, például a 
Modern grafika vagy az Új magyar konstruktivizmus című kiállításokat. Pinczehelyinek is itt 
nyílt meg az újabb önálló kiállítása 1977 áprilisában. az „én két másik albumlapom” eh-
hez a kiállításához készült, amelynek az albumához aknai tamás írt kísérőszöveget. a 
kiállítást egy másik régi barát, erdélyi zoltán építész nyitotta meg, s természetesen kircsi 
László zenélt a megnyitón Varga Márta közreműködésével.

szóval a Kasseli albumlap és a másik két grafika most ott lóg a lakásban a falon, néhány 
hete végre bekereteztettem őket, aknai szövegét a képek háta mögé bújtattam, hogy ha szük-
séges, ott megtaláljam. naponta elmegyek mellettük, naponta látom őket, s látom a bő negy-
ven évvel ezelőtti Pinczést a harmincas évei elején. Mindig eszembe jut, mi mindent köszön-
hetek, mi mindent köszönhetünk neki. szinte felfoghatatlan, hogy már hetvenöt éves.

isten éltessen sokáig, drága sanyi!


