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Ha úgy adódik, szívesen nézegetek családokról, 
családtagokról készült régi fotókat. A képek 
látványa a szívemet felmelegíti, olykor meg 
is szomorítja. Volt életek, amelyek ma már 
nincsenek. Az alapot a volt életek szolgáltatják.

A Kendében kiállított fotóalapú művek majd 
mindegyikén családok, családtagok láthatók; 
nem feltétlenül a művészek családtagjai, 
hanem valamely másik családok tagjai. Csáky 
Marianne, Esterházy Marcell és Tranker 
Kata hozott vagy talált fotókat tesznek meg 
munkáik kiindulási pontjául. A volt életre, 
emlékre hagyatottan/hagyatkozva dolgozzák 
ki az adott kép második, harmadik, negyedik 
stb. rétegét, kiegészítve némi tértanulmánnyal, 
de erről majd később.

Ki kell találni, mik vagyunk. Ki kell találni, mik 
voltunk. Ki kell találni, mi van/volt abban a 
térben, ahol épp tartózkodunk. Ki 
kell találni a fotográfiára épülő, 
abból kiinduló világot. Talált fotó, 
talált élet. Szabadon játszani a 
kötött feltételekkel, hogy rögzítsük 
az idő egy meghatározott pontját 
a benne szereplő résztvevőkkel: 
arccal, tekintettel, ruházattal, 
szobával, tévével, lugassal, egyéb 
szerelésekkel. Az egyéb szerelés 
alatt a kép láthatatlan szerkezete 
is értendő. A láthatatlan szerkezet 
Csáky Mariann Time Tunnel-
sorozatának negyedik darabjában 
részben láthatóvá válik (épp ez adja 
a mű különösségét), de a művészi 
döntés nyomán, ezt követően is 
megmarad a képi egyensúly, amit 
első látásra leginkább a líraiság 
ural. A digitalitás teremtette 
lehetőségek közepette mintha 
kezdenénk összetettebben látni, 
legalábbis Csáky munkáját nézve 
ez jut eszembe (nincsenek csodák, 
sem szürrealista víziók: figyelem, 
szerkesztés, eltolás, hangsúlyozás, 
kiemelés van, melynek nyomán 
feltárul előttünk az a térdarab, 
amelyben történetesen mozgunk, 
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időzünk). A szerelésben minden benne van. A hangnem. 
A temperáltság. Az érzet. A viszonyulás. A rögzítő és 
rögzített viszonya, az e viszonyon keresztül megjelenő 
látásmód. Ezt nevezhetjük akár érzettapasznak is.

Emlékeket építünk. Az emlékek lehetséges architek-
túráját látjuk, gondoljuk, érezzük. Ez utóbbi ugyan 
többnyire bajos dolog, de most ezzel nem törődünk. 
Megpróbáljuk visszaidézni, ami volt: mi hogyan történt. 
Képkészítés közben több változatot is látunk, egyiket 
sem hisszük el, vagy ha egyiket-másikat el is hisszük, 
úgy érezzük, nem azt adja vissza, ami bennünk van. 
Ezért hát tovább dolgozunk, konstruálunk. Inventálunk. 
Valóságot csinálunk a valótlanból. Mi? Valótlan? Hát 
hogyan lenne valótlan, ha én ezt így és így látom. Ha 
mondjuk – Csáky Marianne-ként – én ezt így gondolom 
vissza. Így alkotom meg a soha nem voltat, mert 
szerintem épp most állt össze valami a felületen (fotó, 
elme, komputertér, kontrapunkt stb.). 
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cSáKy marianne: Time Tunnel 4, 2018, fotóprint, dibond, Ed.: 2/2 +AP, 85×115 cm
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Tranker Kata (a teljes eltűnést, el- és kifakulást megaka-
dályozandó?) gyantába helyezi a fotóit és a fotókhoz 
tartozó megmunkált tárgyait. A gyanta a fában cirkuláló 
nedvek kicsapódása. A természet maga gondoskodik 
a saját magán esett/ejtett sebek védelméről. Tranker 
ebbe a „mű”-anyagba helyezi bele a fotóit. Egy önkényes 
értelemzés során a gyantából „mű” volta ellenére is 
borostyánkő (az egyik műnél van is egy kő) válhat pár 
ezer, pár millió év alatt, a műegészből pedig a fenti 
metamorfózis eredményeként emlékkonzervátum. 
Az emlék túlél minket. Talán túléli saját magát is, 
bár nem tudom, hogy ez most egy értelmezhető 
kijelentés-e. A ránk szabott idő furcsaságát bemutatni 
szándékozó Tranker-húzás – sóval, liszttel, tésztával. 
Aztán háromszög egy glóriás fejalakkal megspékelve. 
A kép (emléklenyomat) színváltással fordul innen oda, 
onnan ide. Melyik az igaz? A fekete-fehér? Vagy az, 
amelyik elszínesedik? Vagy egyik sem, hanem az, aki 
trükközik? Tranker jelstruktúrákat komponál a fotón 
látható alakokra, a konkrét és az elvont kontrasztja 
kiemeli életünk-létezésünk egyik velejáróját: itt állunk 
per pillanat megörökítetten, előttünk-köztünk jelek. 
Mi hoztuk őket létre? Vagy ők alkotnak minket? Ne a 
művészt „vádoljuk” fotófilozófiai spekulációval, ez csak 
egy lehetséges (bár nem túl eredeti) műértelmezés.

A fotófilozófia kapcsán már Esterházy Marcell 
triptichonjánál járunk. Esterházy triptichonjaiban a 
képlétrehozás technikai eljárásai olyan bonyolultak, 
hogy ezek folyamataiba kívülről nem is láthatunk 
bele, még úgy sem, hogy az itt szintén kiállított 
videófelvételen lenne módunk végigkövetni a 
proccesszust. Nem tudjuk, mi miből lesz. Nem is 
kell tudnunk. Ezeknek a triptichonoknak az az egyik 
érdekessége, hogy a hármasképek nem egymás 
mellé, hanem egymásra vannak helyezve. A rétegek 
egymásból bomlanak ki, a rétegzettség mint olyan 
van megtéve az ábrázolás céljául, ami akkor is így van, 
ha esetleg nem ez volt az eredeti alkotói szándék. 
Az ötlet különös eredménnyel jár: a térfelbontás-tér-
szétszedés, majd pedig térösszerakás nyomán úgy 
rakódnak-épülnek egymásra a térpanelek, -elemek, 
hogy közben a térkonstrukció (triptichon) mintha 
magának a térnek mint olyannak egy lehetséges 
belső szerkezetrajzát, mozgási-szerveződési 
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Nevezzük hangulatnak. Temperáltságnak. 
Valami rés, ami felrepedt, meghasadt, amikor 
egyszerre valami kibomlott bennünk. Belőlünk. 
Közben átfut rajtam, hogy sohasem leszek 
már ott, ahol voltam, és ami volt, az elmúlt, 
de van bennem valami, ami a volt helyre akar 
vinni; oda visz, ahol látok, érzek, képzelgek, 
akár párbeszédet is hallok. Ott van az énem. 
Ott alakult ki. Abban a repedésben. Abban a 
valótlan, kitalált, megfoghatatlan repedésben. 
Elmúlt. Noha csak a most van van. A többi 
kitalálás. A múlt is kitalálás. Valaki kitalálta. 
Nevezzük Nagy Kitalálónak. Mi vagyunk ezek. 
Az egymásra rétegezett, több ezer generáció. 
Akik kitalálták a múltat. A sok halálon keresztül 
találódott ki a múlt. Volt, de már nincs itt. Pedig 
van. Itt van. Lehet látni Csáky időalagútjában is.

A Kitalált igaz családtörténetek című tárlaton 
látható művek nem megjelenítenek, hanem 
pontosítani próbálnak: különféle eljárásokkal, 
fotótechnikai trükkökkel, a komputertechnika 
teremtette lehetőségekkel élve x bontású, 
y felbontású jel-mezt komponálnak rá 
a hozott/talált fotó felületére. Rétegek. 
Időrétegek. Formák és tanulmányok. A család 
mint forma. Egyik a másikból jön.

Ezeken a műveken egyszerre több rendezőelv 
látszik kibontakozni. Mindegyik több irányba 
visz. A rendezőelvek egyik eleme: egymás 
mellé tenni az időkockákat, hogy e kockák 
fordulási-pördülési természetéből-fizikájából 
többet értsünk. Hogy jobban értsük a 
táncrendet. Az idő rendjét. A művészet a fontos 
teljesítményeiben, pillanataiban többek között 
az érthetetlen-értelmezhetetlen hieroglifájának 
megalkotására-megkonstruálására is törekszik, 
hogy aztán az általa létrehozott, anyagiasított, 
képiesített érthetetlenséget megfejtse. 
Természetesen nem fogja megfejteni, mert 
nem akarja, hisz nem kíván sem didaktikussá, 
sem nevetségessé válni. Éppen csak foglalkozik 
a problematikával, a régi-új problematikával.

eSterHázy marceLL: Layers, 2018, HD-videó, 15 perc



35december 112018

fo
tó

: B
er

én
yi

 Z
su

zs
a

fo
tó

: B
er

én
yi

 Z
su

zs
a

Nézem e műveket. Követem az alkotói invenciót. 
A művek nézése közben belebonyolódom a családtörté-
netek lehetséges labirintusába. A látómezők lehetséges 
fordulataiba. Közben lassan-lassan érezni kezdem, 
hogy a művészek miként dolgozzák meg munkáikon 
keresztül belső vidékeiket. Múltjukat. Jelenüket. Minket. 
Megmunkálják azt a kvázi a családhoz mint olyanhoz 
tartozó teret is, ahonnan mindannyian jövünk. Nagyon 
visszafogott történetek nyomvonalain járunk, minden 
be van építve az egymásra épülő, egymásból kinövő 
finomszerkezetek rejtett utalásaiba. Az utalások utalásai 
nem utalások, hanem megképzett emlékek művekbe 
csavarva. Fekete-fehér meg színes printgyolcsok, meg- 
és átdolgozott fotók. Hát, nézzük őket.

Elhangzott a tárlat megnyitóján 2018. november 4-én. 
A kiállítás a Fotóhónap 2018 keretében valósult meg.

modelljét is produkálná, legalábbis egy bizo-
nyos fajta modellt, egyet a sok közül. A tér 
önszerveződő-önkonstruáló mozgásainak 
háromdimenzós hatással bíró látleletét 
– benne egy-egy volt élettel – én nagy 
örömmel néztem. Erősen festői hatásúak 
ezek a munkák. Idő- és térelemek rakódnak 
bennük egymásra. Nekem úgy tűnik, 
mintha Esterházy számára nyomatékosabb 
lenne maga a tér, mint a benne feltűnő 
emberalak. De az is lehet, hogy becsap 
a szemem. Mindenesetre meglehetősen 
bonyolult technikai eljárásokkal egymásra 
dolgozott képmezők, képterek jöttek létre. 
Nagyon érdekes az a mozgás, ami a kép- és 
térvarratok mentén végbemegy. A digitális 
ördögkonyhában – a szerzői leleménynek 
köszönhetően – a két síkban létrejön a 
szimultán többdimenzionalitás illúziója. 
Idő. Alagút. Rétegek. Háttér. Tanulmány. 
Egymásra vetülés. Egymásra vetítés. 
Egymásból jövés. Ebből állunk.

tranKer Kata: Családátültetési kísérletek, 2018, 
műgyanta, papír, fotó, ceruza, akril, fa, tészta, 
változó méretek


