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“This must be the face” 
Pieter Hugo: This Must Be The Place

• Ludwig Múzeum — Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest

• 2013. május 23 — augusztus 11.

Pieter Hugo fotográfiái olyan erős és közvetlen vizualitást sugároznak, hogy 

most is pontosan emlékszem arra, amikor először pillantottam meg a Hiéna és 

egyéb emberek című sorozatának (2005–2007) egyik képét a Paris Photo forga-

tagában. A nagyméretű, homokszín által dominált, s így jellegzetes atmoszfé-

rát nyert fényképen erős izomzatú, furcsa öltözetű afrikai férfi volt látható egy 

megszelidített hiéna társaságában. A látvány tökéletesen beleégett az emlékeze-

tembe csakúgy, mint azóta Hugo több, a médiából ismerhető felvétele. A 37 éves, 

Cape Town-ban született művész pályaképe irigylésre méltó és ugyanakkor töké-

letesen levezethető: ikonikus, szinte hatásvadásznak nevezhető képeinek felívelő 

elismertsége és gyors kereskedelmi felértékelődése díjak, galériák és intézmé-

nyek közös munkájának köszönhető. Olyannyira, hogy egyéni, kápráztatóan 

nagy volumenű — a hágai Fotográfiai Múzeum1 és kurátora, Win van Sinderen 

által megszervezett — kiállítását a lausanne-i Musée d’Elysée után2 a budapesti 

Ludwig Múzeum is befogadta.

Hugo fotografikus nyelvezete, tematikáinak képi megfogalmazása viszonylag 

egyszerűen leírható: középre rendezett, szórt fény és matt színvilág uralta, álta-

lában minden felesleges sallangtól mentes felvételein a hangsúly egyértelműen 

1  Pieter Hugo: This Must Be The Place, Selected Works 2002–2011. The Hague Museum of Photography, 
Den Haag, 2012. március 3 — május 20. (http://www.fotomuseumdenhaag.nl)
2  Pieter Hugo: This Must Be The Place, Selected Works 2002–2011. Musée de l’Elysée, Lausanne, 2012. 
június 8 — szeptember 20. (http://www.elysee.ch)

a modellre kerül, aki legtöbbször konfrontatíve 

tekint a kamerába. A fotográfus dacol a pilla-

natnyisággal és a riport-jelleggel, ami egyéb-

iránt nagyban meghatározza a képek nézőjének 

a Szub-Szaharáról alkotott elképzeléseit, s így 

prekoncepcióinak nagy részét is. Alanyait — a 

portréfotográfia és -festészet hagyományai-

ból építkezve — mértéktartó, statikus pózok-

ban ábrázolja, s ugyanakkor a düsseldorfi iskola 

objektív szemléletét, illetve a megrendezett 

fotográfia fikciós elemeit is alkalmazza. 

A modellek fizikai passzivitása, illetve a kép 

kimerevítettsége folytán a bemutatás miértjé-

nek alapjául szolgáló tevékenységekre csak  

a kiegészítőkből és a környezetből lehet követ-

keztetni. A biztos információkat végül a címek 

és a kísérő szövegek szolgáltatják, s mindehhez 

adódnak hozzá a néző már korábban is birto-

kolt ismeretei. A sorozatok témáját ugyanis a 

legtöbb esetben egy meglehetősen szélsősé-

ges, a fekete kontinens társadalmi és kulturális 

komplexitásából kiemelt szubkultúra vagy vala-

milyen specifikussággal leírható csoport, vagyis 

a továbbra is létező esélyegyenlőtlenségeket 

bizonyító, különböző létformák szolgáltatják. 

Hugo reprezentációs tevékenysége kiaknázza 

az egzotikum iránti, még mindig csillapíthatat-

lan kíváncsiságunkat, számol a mássághoz való 

kényes viszonyainkkal, s így együttérzésünkre, 

önképünkből adódó lelkiismeretünkre is apellál. 

A fotográfus munkásságában rendkívül fon-

tos összetartó elem még a nagyformátumú 

kamera és a portréobjektív használatából adódó 

specifikus, a szerző és alanya között fennálló 

megfigyelői távolság. Ez a Law-Viljoen által 

kritikus zónának, sávnak (critical zone)3 neve-

zett tér az emberi méltóság iránti tisztelet és 

dokumentarista elkötelezettség, de ugyanak-

kor a távolságtartás tere is. Hugo nem emeli ki 

egyértelműen az alakokat a térből és az időből, 

mint tette azt korábban — hordozható stúdióik-

ban hasonló módszerekkel — a szintén Afrikában 

dolgozó Irving Penn vagy Fazal Sheikh, és nem is 

az önértékelés útvesztőjébe vezető utat nyitja 

meg, mint Rineke Dijkstra. Hugo-nál ez a kritikai 

sáv, ez a kimért distinkció az, ami jelen esetben 

a kiállítás egészére rányomja bélyegét, némi-

képp előnytelen módon neutralizálva a bemuta-

tott, nagyon is releváns témákat.

A This must be the place című tárlatra belépőt 

egyetlen fotográfia fogadja a szemközti falon: 

egy kopott-koszos, szinte teljesen üres helység 

padlóján egy hosszúkás, az egyik végén párna-

alakra hajtogatott kartonlap hever. Egy ember 

hűlt (fek)helye. Félrevezető felütés ez egy olyan 

kiállításon, amely főként portrékból, nevükön 

nevezett emberek képeiből áll, ráadásul elég 

3  Law-Viljoen, Bronwyn: “Pieter Hugo: The Critical Zone of 
Engagement.” Aperture, Spring 2007.

Pieter Hugo
Al Hasan Abukari, Agbogbloshie Market, Accra, Ghana 2009, a Tartós hiba sorozatból
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abszurd ötlet a társadalom legalján elhelyez-

kedő ember „nem-képét” megmutatni kiindu-

lópontként akkor, amikor a belső termekben 

főként feketékről készült portrékkal és kímé-

letlenül ránk meredő tekinteteikkel szembesü-

lünk. Felmerül, hogy ez a nyitókép nem teszi-e 

anonimmá a bent oly sokszor hangsúlyozott 

individuumot és nem oltja-e ki a terekben didak-

tikusan ismételt frázist, miszerint: „a kemény 

környezet ellenére a képeken az emberek maga-

biztosan, teljes nevükkel jelennek meg”.4

Ezt az előnytelen kezdést ellensúlyozza, hogy 

az első teremben rögtön Hugo családjának és 

környezetének intim pillanatai, élethelyze-

tei és — csendéletek képében — történelmük 

és történetük tárgyi emlékei kaptak helyet 

(Atyafiság, 2011). Bár ez a képsor messze nem 

olyan páratlan és átütő, mint Hugo más munkái, 

mégis érdekes adalékként szolgál, hiszen bizo-

nyos mértékben rálátást biztosít arra, hogy ki is 

a kiállításon szereplő munkák szerzője, honnan 

jött — s vélhetően —, milyen alapokon építkezik 

művészete. 

Ezután érkezünk meg a máig is elementáris 

hatással bíró a Hiéna és egyéb emberek  

(2005–2007) a médiát olyannyira bejárt, hogy 

valószínűleg mindenki által ismert képeihez.  

A megszelidített állatokkal élő, s az általuk von-

zott tömegek adakozásából és törzsi gyógymó-

dok eladásából származó jövedelemből tengődő 

csoport a kreatív túlélés egy olyan fajtájáról 

tesz tanúbizonyságot, amely nálunk, Európában 

elképzelhetetlen lenne.5 A hiénák, majmok és 

kígyók, illetve tulajdonosaik együttélése egy 

olyan civilizációs kuriózum, amelyben a kiszol-

gáltatottság és az elnyomás oly mesteri fokon 

fuzionál, hogy a felvételeket nézve egyidejűleg 

merül fel az állatok és az emberek szükséges 

védelme, illetve — mindkét fél — kiszámíthatat-

lansága és veszélyessége.

A soron következő teremben a zimbabwe-i 

bírák és a HIV-vel kapcsolatos betegségekben 

elhunytak portréinak együttes szerepeltetése 

kemény provokációként fogható fel (Bírók, 2005; 

A megfosztottak, 2005). Nem azért — ahogy 

azt a falfelirat indikálja —, mintha megváltoz-

tatná a véleményünket az ottani AIDS áldo-

zatok statisztikájának hitelességéről, hanem 

mert rengeteg valós kérdést vet fel az afrikai 

kontinens nagy részén uralkodó, sem az ember-

életet, sem a törvényt nem tisztelő viszonyok-

ról, illetve azok károsultjainak és felelőseinek 

láthatatlanságáról.

Ezután következik a Tartós hiba című sorozat 

(2009-2010), Hugo legizgalmasabb, a művé-

szeti felelősség- és szerepvállalásból adódó 

4  Idézet a Megfosztottak című sorozat falfeliratából.
5  Példának okáért azért sem, mert a vándorcigányok már 
egy jó ideje nem járhatnak-kelhetnek szabadon s így esélyük 
sincs „zaklatni” a helyi közösségeket látványos szemfény-
vesztéseikkel, medvetáncoltatással vagy vajákolással. 

örök feszültségeket a legtökéletesebben előhívó munkája. A ghánai főváros 

mellett található, a világ elektronikus hulladékának egy jó részét befogadó 

Agbogbloshie piacról készített felvételek a már ismert szín és hangulatbeli 

atmoszférájukkal és kiegyensúlyozott, csaknem harmonikusnak nevezhető 

kompozícióikkal bibliai tájképekre emlékeztetnek. A benne szereplő szemé-

lyek a jó pásztor, vagy Keresztelő Szent János figuráját idézik, akik körül nyu-

godtan heverésznek az állatok. Az itt megidézett toposzok nyúlnak vissza a 

leghatározottabban a régebbi korok ábrázolási hagyományaihoz: s épp ezért 

a részletek, feliratok tanulmányozása után alig lehet épp ésszel felfogni, 

hogy itt a mi társadalmunk által termelt elektronikus szemét életveszélyes 

feldolgozása folyik. A képekről olyan nihilizmus és szépség sugárzik egy-

szerre, hogy az idea versus logosz küzdelme ritkán tapasztalható elementáris 

erővel jelenik meg.

Erős kontrasztot teremt mindezek után a Nollywood (2008-2009), hiszen  

a világ harmadik legnagyobb filmiparának furcsaságait kiaknázó, zombikról 

és vámpírokról, bizarr hősnőkről és leigázott rabszolgákról készült portrék 

fiktív jellege távolról sem kérdéses. S bár az interneten számos helyen arról 

lehet olvasni, hogy a nigériai filmesek egyáltalán nem horrorfilmekre specia-

lizálódtak, könnyen belátható, hogy az itt bemutatott másság épp a szte-

reotípiákat akarja kigúnyolni. De vajon nem esett-e túlzásba a fotográfus 

a tökéletes idomokkal megáldott meztelen Darth Vadert megörökítésekor 

(Azuka Adindu, Enugu, Nigeria, 2008), ami épp faji előítéleteinket, leküzdhe-

tetlen egzotikus fantazmagóriáinkat szolgálja ki?

A kiállítás rendezésének populáris szemléletét leginkább talán az jelzi, hogy 

A népirtás nyomai-ból (2004), Hugónak a ruandai holocaustról szóló, az 

emberiség egyik hozzánk időben legközelebb eső szégyenfoltjának nyomait 

feltérképező, tekintélyes sorozatából csupán pár képet mutat meg. A „poli-

tikailag tevékeny” művésznek ez a munkája jóval nagyobb és egyben saját 

Pieter Hugo
Abdullahi Mohammed with Mainasara, Lagos, Nigeria 2007, a Hiéna és más emberek sorozatból



2 2

2
0

1
3

/
9teret érdemelt volna. Az emberi aljasság minden 

képzeletet felülmúló bizonyítását így csak az 

előtte található teremben vetített, A szomszé-

dom, gyilkosom című 2009-es dokumentumfilm 

tárja elénk.6

Fontos adalék, hogy a tárlaton az ismeret-

terjesztés több alkalommal is a fotók témá-

ját feldolgozó dokumentumfilmekkel egészül 

ki (E-Wasteland, 2012, r.: David Fedel; This is 

Nollywood, 2007 r.: Franco Sacchi; My neighbor, 

my killer, 2009, r.: Anne Aghion; és Sea-Point 

days, 2008, r.: François Verster), amelyek közül 

sajnálatos módon a látogató csak a Ruandáról 

szólót tudja méltó körülmények között meg-

tekinteni.7 Pedig a művész által feldolgozott 

tematikák hátterét ezek a mozgóképek világít-

ják meg. A filmek, a cselekmények és történetek 

miatt, ugyan sokkal inkább deskriptívek, mint 

Hugo kiegyensúlyozott festőisége, de együt-

tesen nyomatékosítják számunkra a kiállítás-

ban feldolgozott valóságot, a fotókkal karöltve 

közvetítik számunkra a felelősségvállalással járó 

tudást. 

A konklúzió előtt Hugónak még két itt követ-

kező, a Thomas Ruff-i hagyományokat kalibrált 

provokatívsággal továbbgondoló munkáját fon-

tos kiemelni. A Félrenézve sorozat (2003–2006) 

a fotográfus honlapján8 megtekinthető első 

műegyüttes: albínók, vakok és más fizikai és/

vagy mentális betegségektől szenvedő alanyok 

igazolványkép kompozíciójú portréit sorakoz-

tatja fel. A Van hely a pokolban nekem és bará-

taimnak (2011) terjedelmes, szintén arcképekből 

álló sorozatában pedig önmagát és barátait 

fényképezte le stúdiójában. Utóbbiaknál a 

szerző a színes képeket csak azután változ-

tatta fekete-fehérré, hogy felerősítette a tűző 

nap által felfokozottan jelentkező melanint 

bizonyító vörös és sárgás részek telítettségét. 

Az eredmény a bőrelváltozások miatt majd-

nem fekete embereket mutat, vagyis egyrészt 

a katalógusban Aaron Schumann által sugallt 

„mind többszínűek vagyunk” tényét igazolja,9 

másrészt az egyenjogúság múlhatatlan proble-

matikájára is rámutatnak a jelenlegi, feloldha-

tatlan feszültségekkel teljes posztkolonialista 

állapotban. 

A kiállítás megtekintése után Pieter Hugo inten-

zív munkásságának, valamint professzionaliz-

musának elismerése mellett tehát több kérdés 

is felmerül. Főként azért, mert a kifejezetten 

6  Véleményem szerint Alfredo Jaar rögvest a ruandai 
genocídum után készült munkái (The Rwanda Project, 
1994–2000) amúgy is szinte lehetetlenné tesznek minden 
képi ábrázolást a továbbiakban. (http://www.alfredojaar.
net/) 
7  További probléma, hogy sajnos nem volt mód a filmek 
magyar feliratozására, így csak az angolul értők élvezhetik az 
ismeretterjesztést.
8  http://www.pieterhugo.com/
9  Aaron Schumann: “Beholder”. In: This must be the place, 
2012, Prestel

Pieter Hugo
Mkhonzemi Welcome Makma, Pietermaritzburg, 2005, a Félrenézve sorozatból

Pieter Hugo
Azuka Adindu, Enugu, Nigeria, 2008, a Nollywood sorozatból
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egyhangú installálás homogenizáló hatása azt 

sejteti, hogy itt mégsem pusztán a fotográfusi 

szerepvállalás bemutatásának vagyunk tanúi. 

Az egyenkeretek, az egységesített múzeumi 

rendezés nagyban ellene szegül az egyediséget 

előtérbe helyező, az individuumot megannyi-

szor hangsúlyozó központi gondolatnak.  

Az intézményi-kereskedelmi formában megje-

lenő, tökéletesen kivitelezett tárlaton műtár-

gyakat látunk a falakon sorakozni, amelyek 

egyértelműen arra hivatottak, hogy tehetős 

gyűjtők és neves intézmények kollekcióit gya-

rapítsák, s ezzel — akarva-akaratlanul — az 

ábrázoltakkal szembeni anyagi és szellemi fel-

sőbbrendűségünk még most is ható látszatáról 

tanúskodjanak.10 Hugo reprezentációs hozzáál-

lása sokkal inkább értékelhető, személyesebben 

megélhető albumaiban,11 ahol a lapozás közben 

a képek és a befogadóik között egészen más 

viszony- és időrendszer érvényesül. 

A kiállítást kísérő katalógusból, mely végig Hugo 

elhivatottságát és tényfeltáró tárgyköreinek 

10  Mindehhez adalék, hogy a nyitó tárlatvezetésen a 
kurátor, Win van Sinderen mellékesen meg is jegyezte, hogy 
ha van gyűjtő a közönségben, akkor jelzi, hogy a képek 
megvásárolhatóak!
11  Hugo eddig megjelent albumai: There’s a Place in Hell for 
Me and My Friends (2012), This Must Be the Place (2012), 
Rwanda 2004: Vestiges of a Genocide (2011), Permanent Error 
(2011), Nollywood (2009), The Hyena and Other Men (2007), 
Messina/Musina (2007), Looking Aside: South African Studio 
Portraits 2003-2006 (2006).

eredetiségét, megfontolt feldolgozását támasztja alá, egy sarkallatos fontosság-

gal bíró kérdéskör mindenképpen hiányzik. Nevezetesen a kolonialista és etno-

gráfiai fotográfia hagyományára, valamint annak kikerülhetetlen, a jelenben is 

érvényes szerepének vizsgálatára vonatkozó diskurzus felvetése. Mert a nyugati 

ember világképét ez az évszázadokig sulykolt képi univerzum, a bennszülött,  

a „primitív” másságának hangsúlyozásával történő bemutatása alakította.  

Az ehhez a tradícióhoz fűződő viszony kétségtelen: sem hozzáállásában sem  

leképezésében nem különbözik Hugo fotográfiája a régebbi — hasznos ismerete-

ket és ugyanakkor kiélezett sztereotípiákat is közvetítő —, tudományos fény-

képektől. S bár igaz, hogy az előítéletek lerombolásának egyik legelterjedtebb 

fegyvere a Hugo által is alkalmazott direkt konfrontáció, mégis szükséges volna, 

ha mentorai mind az elemzésekben, mind pedig a kiállítási helyzetekben foglal-

koznának ezekkel a kényes kérdésekkel is.

Több forrásban is olvasható a fotográfus azon álláspontja, miszerint a fotográfia, 

sőt a portré is halott,12 képein mégis aprólékos műgonddal megörökített embe-

reket látunk. Munkái vizuális hatása pedig olyan átható, hogy képi toposzai már 

Beyoncé és Nick Cave Grindeman elnevezésű formációjának videóklipjeiben is fel-

tűntek,13 a markáns művészi attitűd és a konzekvens munka magától értetődő, 

közös „gyümölcse” az egy évtized alatt elért sztár-státusz. Pieter Hugo a kortárs 

fotográfia zsenije és barbára egyszerre: biztosra vehetjük, hogy további munkái is 

nagy figyelmet kapnak majd, a kérdés csak az marad, hogy az ezekből következő 

felelősség kérdése hogyan csapódik majd le egy-egy befogadó személy  

vagy intézmény esetében.

12  Aaron Schumann: Pieter Hugo: Hyena and Other Men. In: Foam — Fotografiemuseum Amsterdam, 
September 2008, http://www.aaronschuman.com/pieterhugo.html; “Photography and Other Truths 

— Noah Rabinowitz interviews Pieter Hugo.” In: Guernica, 2012 May (http://www.guernicamag.com/
interviews/photography-and-other-truths/)
13  Beyoncé: Run the world (Girls), 2011, http://www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=VBmMU_iwe6U; Grinderman: Heathen Child, 2010, http://www.dailymotion.com/video/
xeeoap_grinderman-heathen-child_music#.UeEx6D48rH0

Pieter Hugo
This Must Be The Place — Válogatott munkák 2003–2012, enteriőr © Fotó: Bujnovszky Tamás

Ludwig Múzeum — Kortárs Művészeti Múzeum, Digitális Archívum és Adattár


