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Fé lek, Ottlik job ban el ke rí tet te vol na az il le tőt, 
mint én, de hall ga tott vol na vé gig.

*

Ennyit még is „el áru lok”: ami lyen Ottlik volt, ami-
lyen em ber, ami lyen lé lek-al kat, nem is na gyon 
pászolt vol na hoz zá, hogy majd ő szé pen el szid ja 
az iro dal mat úgy rész le te seb ben, meg az író sá got. 
In kább annyi nál ma radt meg, ahol-ami di csér niva-
ló ja volt, a fran cia dip lo ma ta-köl tő is ezt haj to-
gat ta. Ma gam in kább Apollinaire-rel tar tok: „Olyan 
ne me sen él tek / Hogy azok, akik még előt te va ló 
nap / Egyen ran gú nak te kin tet ték őket / Vagy 
még tán ke ve sebb nek is / Most bez zeg cso dál ták 
/ Ha tal mu kat gaz dag sá gu kat lán ge szü ket / Mert 
van-e fel eme lőbb / Mint ha va la ki ha lott fér fit sze-
ret vagy ha lott nőt / Oly tisz ta lesz el jut odá ig / 
Hogy az em lé ke zet jég me ző in / Az em lék kel össze-
tév esz ti ma gát / Az élet hez erő sö dik / És nincs 
szük sé ge töb bé sen ki re” (Vas Ist ván for dí tá sa). 
Eb ben a Petár-mi nek-kel le ne té ma is ben ne van, 
ta lán Ottlik ma kacs ko dá sa is (pl. a Bébé-fes tő ség-
gel, en nek dol gá ban, ez zel va la mi más do log ban), 
hogy lesz, ma rad va la mi, ahol annyi ra nincs szük-
sé ge töb bé sen ki re, hogy azt se mond hat ja el, vagy 
leg alább nem mond ja el, amit, ha va la ki nek le he-
tett vol na, hát nyil ván el mond; vagy ez sem volt 
így, ez sincs így. Mi nem kel lett Ottliknak?  
Mi nem ment? 
Itt „leg alább” azo nos ság ba ve rek szi ma gát a meg-
fest he tet len és a meg ír ha tat lan. Nyel vünk tré fá ja 
foly tán: va la hogy így fest ez a do log. (Ld. Arany, 
a leg fur csább hasz ná la ta ott e szó nak: „a kár tya 
nem fest”, ha jól idé zem, de kb.) Rossz el gon dol ni, 
a XX. sz. leg ér zé ke nyebb iro dal mi el mé i nek egyi ke 
mi től fosz tott meg min ket, el mé le ti és em lé ke zé si 
passzu sok so rá tól, a „bu ta fes tő ség” mi att.  
Itt nem volt, ő ma ga, saj nos, elég okos. Per sze,  
ki az! „Ten ni” is ke vés.

Ottlik ké pes könyv (szerk.: Ko vács Ida; esszé: Tandori De zső), 
Pe tő fi Iro dal mi Mú ze um, Bu da pest, 2003.

Bí ró Yvette

A szen ve dé lyek kál vá ri á ja
Bill Vi o la új mun kái: Passions  
és Going Forth By Day

Balkon

2004/11-12

Bill Vi o lát né hány év vel ez előtt a videó-haiku mes te ré nek ne vez tem. Né hány per-
ces, hal lat la nul tö mör, me ta fo ri kus ins tal lá ci ói, a ke le ti fi lo zó fi ák tól át ha tot tan, a zen, 
a taoizmus vagy budd hiz mus ins pi rá ci ói alap ján szól tak hoz zánk, a vég ső egy sze rű-
ség ün ne pé lyes sé gé vel. „Ha egy kér dést kel lő szer tar tá sos ság gal te szünk fel, az uni-
ver zum vá la szol” — mon dot ta —, és ko ráb bi mun kái csak ugyan ar ra tö re ked tek, hogy 
le mez te le ní tett szer tar tá sos sá gá val „olyan in ten zi tást te remt(sen), mely ége ti a re ti-
nát és át ha tol hat az agy fe lü le tén, hogy meg sza ba dul jon a köz he lyes ség től”.
Újabb ins tal lá ci ói vál to zás ról ta nús kod nak. Ere de ti sé ge min dig is az idő sa já tos szem-
lé le té ben mu tat ko zott meg. Sze rin te csak az idő meg ha tá ro zott priz má ján ke resz-
tül le het lát tat ni, ér zék le tes sé ten ni mind azt, ami a fel szín alatt rejt ve van. A me rész 
össze vo nás he lyett azon ban most a fo lya ma tot ke re si: az idő szét te rí té sét, vissza-
tar tott, las sú mú lá sát. Szen ve dé lyes ér dek lő dé sé nek tár gya az em be ri pas sió, a szó 
ket tős ér tel mé ben: az élet út kál vá ri á ja a meg élt ér zel mek leg mé lyebb, leg szen ve dé lye-
sebb fo kán, a szim bo li kus össze fog la lás szint jén. Eh hez azon ban kü lön le ges ar ti ku lá-
ció szük sé ges. A pon tos ész le lés szá má ra biz to sí tott vi szony lag hosszú tar tam, mi kor 

„a per cep ció az idő so rán egyen lő lesz a gon do lat tal” — mond ja, hogy be nyo más ból 
mé lyebb meg ér tés le gyen.

Vi o la az el múlt évek ben to vább ment az idő al ko tó ér tel me zé sé ben. Már egy 1995-os 
hí res „dekonstrukciója” Greeting cí men tíz ke rek perc re bon tot ta le egy XVI. szá za di 
re ne szánsz fest mény, Pontormo Visitatio című mű vé nek ins pi rá ci ó ja alap ján ké szült, 
ere de ti leg 54 má sod per cig tar tó videófel vé te lét. A sötet szo bá ban fal ra ve tí tett 
videó-je le net meg őr zi a fest mé nyek szo ká sos ver ti ká lis di men zi ós rá tá ját, ám ma ga  
a kö szön tés kis tör té ne tet ele ve nít fel, tü rel mes bon tott ság gal.
A kép két asszony öröm te li ta lál ko zá sát áb rá zol ja egy har ma dik je len lé té ben, mely-
nek so rán va la mely át szel le mült ti tok, az anya ság tit ká nak köz lé sét sej te ti. S no ha 
az ere de ti val lá sos misz té ri um a ru há zat ban és a moz du la tok nyel vé ben is lát ha tó an 
mo dern re vál tó dik, az egy sze rű je le net az idő-mú lás ter mé szet el le nes meg hosszab-
bí tá sa kö vet kez té ben ün ne pé lyes au rát áraszt. A gesz tu sok, az ér zel mi vál to zá sok a 
las sí tott moz gás ré vén szo kat lan rész le te zett ség ben áll nak előt tünk, hogy a kü lö nös 
pszi cho ló gi ai pil la nat enigmatikus jel le gét köz ve tít sék. A hát tér és az elő tér ge o met-
ri á ja is rend ha gyó, és a fi nom szel lő és a mó do su ló fény el osz tás egya ránt a pon to san 
le zár ha tó tar ta lom szán dé kos ho mály ban tar tá sát szol gál ja. A Greeting nyi tott moz gó 
kép, mely lé leg zik és az idő ben ha lad, új ra kez dés re, új ra né zés re szó lít.

”Va ló já ban egy tár sa dal mi szi tu á ció lé nye gét akar tam meg ra gad ni: két asszony 
be szél get, aki ket meg za var egy har ma dik és di na mi kus vál to zást ész le lünk. Ké nyel-
met len sé get, ügyet len za vart lá tunk, mint hogy nem is me rik egy mást. Ez a lát ha tat-
lan vi lág az em be rek éle té nek leg ap róbb rész le te i ben — rej tett vá gya ik, konfl ik tu sa ik, 
mo ti vá ci ó ik vo nat ko zá sá ban je le nik meg, amint a bo nyo lult és lát szó lag vég te len vál-
to zá sok há ló ja je le nik meg sze münk előtt” — mond ja Vi o la.
A vál lal ko zás új te rü le tet nyi tott az al ko tó szá má ra, mert a videóinstallációkban ez út-
tal szí né szek kel, dísz let ter ve zők kel, ope ra tőr rel stb. kel lett dol goz nia, úgy mint egy 

„ren des” fil men. Rá adá sul a gyor sí tás, il let ve las sí tás igé nye tech ni ka i lag is bo nyo lul-
tabb fe la da tot je len tett. Per cen ként 300 koc kát, tizenkétszer töb bet, mint a nor má lis 
fel vé tel ese té ben, kel lett for gat nia, hogy a ra di ká lis las sú moz gás il lú zi ó ját meg te-
remt se. Egyet len perc idő kö zé be szo rí totta az egyet len be ál lí tást, hogy a kívánt hosz-
szú tar ta mot el ér je.
Vi o la a Passions cí mű so ro za ton 2000-ben kez dett dol goz ni, ami kor a Getty Mú ze um-
ban töl tött re zi dens ként egy évet, és rend sze re sen ta nul má nyoz ta a ré gi nagy mes-
te rek mun ká it. Ed dig mint egy két tu cat al ko tás ké szült el be lő le. Ösz tön zői kö zött 
egy fe lől a kö zép ko ri és re ne szánsz fes té szet, más fe lől a leg ma ibb tech no ló gia iz gal-
mas ta lál ko zá sát fe dez het jük fel. 
A Passions pro jekt becs vá gya a vál to zó és vég le tes ér zel mek leg ap róbb moc ca ná sa-
i nak, nor má lis ész le lé sünk szá má ra szin te ész re ve he tet len ár nya la ta i nak meg örö kí-
té se. Port rék so rá ról van szó, ame lyek ben kö zön sé ges em be rek (szí né szek per sze) a 
leg al ap ve tőbb él mé nyek: öröm, bá nat, ha rag és fé le lem ál lo má sa in men nek ke resz tül, 
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a leg ma ga sabb hő fo kon. „Az in ten zi tás ívét” pró bál ja kö vet ni, egyet len fo lya ma-
tos ság ban. Az el já rás lé nye ge: mint már a Greeting-ben is, 35 mm-es fil met nagy 
 se bes ség gel for gat ni, hogy a ve tí tés per cep ci ón kat pró bá ra te vő, döb be ne tes és fel-
fe de ző ér té kű pon tos sá gát el ér je. „Ahogy a szí né szek mo zog nak, idő le ges kon fi gu rá-
ci ó kat–kons tel lá ci ó kat ka punk és csúcs pil la na tok so rát, amint bon ta ko zá suk nyo mán 
újab bak for má lód nak. Ami ér de kel, az az, amit a ré gi mes te rek nem fes tet tek, (az én 
ki eme lé sem, B.Y.) a lép csők (az in ten zív pil la na tok) kö zött.”
Vi o la az újabb és újabb etűdök so rán a videó tech no ló gia újí tá sa it al ko tó an ve szi 
igény be. Már nem ve tí tés ről van szó, ha nem di gi tá lis, sík-pa nel videó-fe lü le tek al kal-
ma zá sá ról, me lyek hor doz ha tók és ki ál lí tá si ter mek ben is be mu ta t ha tók. Ez út tal kis-
mé re tű arc ké pe ket kez dett „fes te ni” az idő ben, aho gyan már a lap top kép er nyőn is 
meg ta nul tuk ter vez ni, ta nul má nyoz ni és él vez ni őket. Mi kor a még fej let tebb „liquid 
crystal disp lay” (LCD) bo nyo lult egy sze rű sé gét fel is mer te, va ló ság gal meg ré sze gült, 
vall ja, mert a TV-re jel lem ző ka tód su gár cső (CRT) he lyé be a fo tog rá fia leg ki fi no mul-
tabb ér té ke it, hát tér és fény for má lás együt tes já té kát egy élő (nem vo na lak ból és 
pon tok ból elekt ro ni ku san össze ál lí tott) tex tú rá ban tud ta al kal maz ni. 
A Passions-ban kép kom po zí ci ó kat lá tunk, dip ti cho no kat vagy trip ti cho no kat, 15, 20, 
30, 80 perc re, sőt más fél óra tar tam ra ki nyújt va, las sí tott, kí sér te ti e sen ki te rí tett és 
vissza fo gott for má ban. Az el ső cso por tok ban ré gi ol tár ké pek re em lé kez te tő arc ké-
pe ket, majd ké sőbb há zas tár sak ott hon fal ra akasz tott fel vé te le i nek ro ko na it lát tuk, 
a szo ká sos mé re tek ben, ott ho nos ke re tek be fog lal va. A ki sebb mé re tek a sze mé lyes 
ér zel mi kap cso la tok je len tő sé gét kí ván ták ér zé kel tet ni. Mint va la ha az ima köny vek-
ben, az em be rek ma guk kal vi het ték val lá sos vagy akár vi lá gi „szent” ké pe i ket, em lé-
kez tet rá a szer ző, hogy egy faj ta, szin te fi zi kai kö zel sé get él je nek át. A szá mí tó gé pek 
és a di gi tá lis ka me rák el ter je dé sé vel va la mely eh hez ha son ló le he tő ség nyílt meg: 
ma gunk kal vin ni, tet szés sze rint fel idéz ni ked ve se ink vagy ked ves em lé ke ink ké pe it. 
És így a mint egy bi zal mas ta lál ko zás ban, ma gá nos szem be né zés ben, egy kü lö nös di a-
ló gus ben ső sé ge ve he ti kö rül a né zőt is.
Vi o la újabb videóinstallációi a ko rai film mű vé szet két nagy fel fe de zé sét ka ma toz tat-
ták: a pre mi er plán és a las sí tott moz gás va rá zsát. Mint va la ha a né ma film „hang-
fosz tott sá gá ban”, ez út tal is a fi gye lem kü lön le ges kon cent rá ci ó ja jö het lét re az ar con.
A Passions-ban a kö zel ség és a szo kat lan meg fi gye lés reb be nés nyi, mik ro-bon tott-
sá ga ré vén mil li árd nyi vál to zást, ér zel mi-mi mi kai-fi zi kai mó do su lást kell kö vet nünk.  
A leg ki sebb rán du lás, ér lük te tés, te kin tet-ala ku lás előt tünk áll, so sem ér zé kelt for má-
ban, és kér dé ses sé, ér tel mez he tő vé vá lik. Ép pen mert az ál la po tok ban be kö vet ke ző 
for du lat alig ész lel he tő, csak egy sza bad szem szá má ra szin te lát ha tat lan, csak ugyan 
mik rosz ko pi kus lát vány-sor mé re te i vel kell ba rát koz nunk, a fi gye lem hi he tet le nül 
éles sé, kö ve te lő vé lesz. Vi o la sza va i val „A cse lek vés vá rat lan te rü le tei” nyíl nak meg 
zsi ge ri erő vel előttünk.
A port rék kom po zí ci ó ja több for má tu mot mu tat: quintettek, ame lyek ben vég le tes 
fáj da lom és öröm pá ro sul, vagy mind a négy va ri á ció (öröm, szo mo rú ság, szo ron gás, 
fé le lem) egyet len arc so ro za tos me ta mor fó zi sá ba ren dez ve. A lé nyeg a ket tős szél-
ső ség ben rej lik: tér és idő együt tes fel fo ko zott sá gá ban. A „tér”, az arc mi mi ká ja  
a leg ki sebb egy sé ge kig szét fejt ve ta go ló dik, a moz gás pe dig a leg ext ré mebb  
las sú ság ban, ami kor a di na mi ka a majd nem sta ti kus lát szat ha tá rá ig ér ke zik.
Bár az új tech no ló gia rend kí vü li aján dék, leg fon to sabb ho za ma az idő ki vé te les 

él mé nye. Idő, me lyet in kább érez ni, át él ni le het, 
mint lát ni, túl va gyunk a köz vet len lát vá nyon.  
Az ér zel mek fo lya ma esze rint mint egy narratíva 
ala kul, az egyé ni élet idő for má it fel mu tat va,  
a ma ga sza ka dat lan vál to zá sá ban. Át me ne te ket, 
passzá zso kat tu dunk meg kü lön böz tet ni. A transz-
for má ció mi ni-ese mény, a kép tör té nés lesz.
És itt még is szük sé ges meg kér dez ni, mennyi re 
hű sé ges, va ló sá gos az áb rá zolt ér zel mi fo lya ma-
tok hi te le. Az öröm, fáj da lom, ha rag és fé le lem, 
me lye ket az alap szí nek ana ló gi á já ra ta nul má nyoz, 

„iga zi” él mé nye ket fe jez nek-e ki, vagy a te at ra li-
tás rep re zen tá ci ói csu pán? Szen ve dő em be re ket 
lá tunk-e, vagy (jobb-rosszabb) szí né sze ket, akik a 
ren de ző aka ra tá nak nyo má sa alatt, a ka me rá nak 
ját sza nak. Más ként szól va, mi be avat be min ket 
az al ko tó: az élet okoz ta meg ren dü lé sek, lel ke-
se dé sek stb. hul lám zá sá ba, vagy mes ter sé ges 

„elő adás ba”. Min den eset re a tény, hogy Vi o la tu da-
to san mel lő zi a drá mát, a szto ri tar tó szer ke ze tét, 
és in kább va la mi fé le döb be ne tes ka ta ló gus for-
má ját vá laszt ja, nyit va hagy ja ez zel az ér tel me zés 
sok fé le le he tő sé gét, vál lal va az am bi va lens ha tást. 
Mint hogy sze rin te a gesz tu sok, arc ki fe je zé sek és a 
test nyel ve csak elő ze te sen meg élt, fel hal mo zott 
ta pasz ta la tok ra tá masz kod hat, a va ló sá gos él mé-
nyek nyo mai, ma rad vá nyai je len van nak, hisz azok 
nyújt ják az ele ven anya got szí né szei szá má ra. Igaz, 
meg fi gye lők va gyunk, szen ve dé lyek voyeur-jei a 
leg na gyobb in ti mi tás ban és nyílt fel tá rul ko zás ban, 
de nem em pá tia nél kül, re mé li, mert az in ten zi tás 
még is a le he tő legközelebb hoz a tény le ges em be ri 
tar ta lom hoz. 
Le het sé ges, ám az is meg kér dez he tő, hogy ér vé-
nye sül-e eb ben az el ren de zés ben Diderot is mert 
el ve: a szí nész paradoxona, mely sze rint a jó szí-
nész min dig sa ját kép ze le te, te rem tő lá tá sa nyo-
mán ala kít és nem Ham le tet vagy Jú li át pró bál ja 

„utá noz ni”, ha nem élet re kel te ni. Ezért a si ke res 
meg va ló sí tás, pa ra dox mó don, csak a két „for rás”: 
(sze mé lyes) em lék-nyo mok fel idé zé se és va la mely 
élő hely zet át élé sének ta lál ko zá sá ból jö het lét-
re. Mert az él mény sze rű, meg győ ző elő adá sok ban 
va ló sá gos hely ze tek drá má ja ve zé nyel, és ezért az 
iz gal mas ket tős ség (az én–nem én ke ve re dé se) 
ér zék le te sen egye sül és nyű göz le. Itt vi szont, 
ta gad ha tat la nul, „hű vö sebb” a já ték és a mes-
ter sé ge sen lét re ho zott gesz tus nyelv, mi mi ka 
va la mely abszt rakt el kép ze lés ki ve tí té se. Ezért 
for dul hat elő, hogy az „in ten zi tás íve” nem egy for-
mán meg győ ző, és a meg fi gye lés re ki tett és rög zí-
tett ér zel mek he ve, ere je oly kor hi ány zik. He lyet te 
a tu dós lom bik mun ka pre ci zi tá sa ural ko dik.
A port réké szí tés ta pasz ta la ta után szü le tett 
A Going Forth By Day (2002) parabolisztikus 
narrativája. A Guggenheim Mú ze um ban ki ál lí-
tott-ve tí tett pan nók egy ha tal mas, sö tét ben 
tar tott he lyi sé get vesz nek igény be a jel ké pe sen 
össze füg gő „kép tör té net” szá má ra. „Cinematic 
fresconak” ne vez het nénk, amint az élet sza ka szok 
egyes ál lo má sa it, szim bo li kus, rö vid cik lu sok ban 
ve tí ti a fal ra. Egyi de jű leg tart ja moz gás ban az egy-
más sal nem pár hu za mo san bon ta ko zó 5 tör té ne-
tet. Az ins pi rá ció most is, mint a Greeting ese té ben, 
klasszi kus. Ez út tal Giotto 14. szá za di, Padovában 
ta lál ha tó, va la mint Signorelli 15. szá za di, az 
orvietói dóm ban lát ha tó fres kócik lu sá ra tá masz-
ko dik sza ba don. Vég te len, a re á lis időt megint csak 
meg hosszab bí tó ván dor lás ról van szó. S amint az 
egyes, 35 per ces szek ven ci ák nak vé ge van, új ból 
kez dő dik az egész elöl ről (da capo al fine), min den 
pan nó más-más meg ha tá ro zott idő pil la nat ban. 

Bill Viola
Going Forth By Day, Utazás, 2002 
© Guggenheim Museum, Bilbao
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Mind egyik moz gó kép más mo dor ban és az abszt-
rak ció más szint jén ke rül áb rá zo lás ra. 
Az el ső, a Tűz szü le té se cí mű, az élet re ke lés 
go moly gó vö rö sét vá zol ja fel, amint a pusz tu lás 
láng ja i ból misz ti kus, ám ma te ri á lis for ma kezd ala-
kot nyer ni. A má so dik, Az Út, egy er dőn keresz-
tüli sé ta, a ba ran go lás ese mény te len, fi zi ka i lag 
meg ele ve ní tett me ta fo rá ja. Egy sze rű en em be rek 
men nek, ki csik és na gyok, öre gek és fi a ta lok, ki-ki 
a ma ga rit mu sá ban, a leg kü lön fé lébb öl tö zék ben, 
együtt és kü lön, min dig bal ról jobb ra, és az er dei 
út nak sem ele jét, sem vé gét nem lát juk. Ki ra-
ga dott sza kasz, mint egy 4-5 mé ter hosszú ság-
ban, amely ben az él mény a ha la dás ma ga, és a 
tel jes egy ne mű ség a fel tű nő ala kok kö zött. Min-
den na tu rá li san pon tos, a fák, a fé nyek, a vo nu ló 
em be rek la za moz gá sa. Így eme li az ál ta lá nos ba 
az „élet út” pusz ta, fi zi kai té nyét.
A kö vet ke ző pan nó, a har ma dik, Az Özön víz cí met 
vi se li, ez út tal egy vá ro si épü let tel a kö zép pont ban, 
amely előtt em be rek jön nek-men nek, vég zik a 
ma guk na pi te vé keny sé get. Ki köl töz nek, be köl-
töz nek, kö szön tik egy mást, míg egy szer re csak 
vá rat lan víz ára dat ön ti el a há zat: ab la ko kon, be já-
ra ton ke resz tül meg ál lít ha tat lan özön víz zu bog: 
pá nik tör ki, me ne kül, aki tud, amennyi re egyál ta-
lán le het sé ges.
Majd az Uta zás cí mű pa nel kö vet ke zik. A ha lál ra 
va ló fel ké szü lés pá tosz ta lan, prak ti kus vá ra ko-
zás ként fel ele ve ní tett je le net so ro za ta. Tá vo labb-
ról fi gyel jük a csen des ese mé nye ket, mely vé gül 
né hány hol mi össze sze dé sé vel és a fo lyón va ló 
át ke lés sel fe je ző dik be, és ami nek jel ké pes sé gét 

ter mé sze te sen ugyan csak nem le het ta gad ni. Van aki ha lá lán van, ma gá ra ma rad egy 
szo bá ban a domb ol da lon emel ke dő kis ma gá nyos ház ban, s míg kint a par ton egy 
öreg asszony vár vagy (már) vir raszt? a ha jó sok las san pa kol ni kez de nek, mi kor a 
már el köl tö zött öreg em ber kö ve ti tár sát, a vá ra ko zót, hogy együt te sen a kis ha jó ra 
száll va, el in dul ja nak a ví zen a má sik ol dal ra, mely nek már sem ar cát, sem a meg ér ke-
zés pil la na tát nem lát juk.

Vé gül Az El ső Fény zár ja le a pan nó-so ro za tot. Haj nal van, egy ki me rült men tő cso port 
sze de lődz kö dik, mi u tán a min dent el ön tő ára dás ból pró bál ták men te ni, ami ment-
he tő. Egy asszony áll egye dül a par ton, az ár víz-vert völgy re néz ve, el tűnt fi á nak fel-
tű né sét szo rong va-re mény te le nül vár va, mi kor egy fé nyes alak emel ke dik ki a víz ből, 
lá to más? li dérc? a vágy tű né keny ki ve tü lé se? So sem ka punk rá vá laszt.
Az egész több órás ins tal lá ci ót, mely szüntelen egyi de jű ség ben ha lad, a föl dön ülve 
le het tet szés sze rint néz ni egyen ként, és ide-oda fi gyel ve, aho gyan a tü re lem és 
ér dek lő dés en ge di. Foly to nos ság nincs a szó klasszi kus ér tel mé ben, mely sze rint akár 
ala kok, vagy akár a be mu ta tás mód ja bár mi kö zös sé get mu tat na. Új, meg ha tá ro-
zott hely szí nek, tér kom po zí ci ók és va ló sá gos, nem sti li zált, a hét köz na pok ból ki emelt 
em be ri fi gu rák töl tik be a já ték te ret, hogy az epi zód vé gez té vel el tűn je nek, míg az 
egész új ra kez dő dik megint. 
Itt is a több mint két óra, mon da ni sem kell, má gi kus di men zi ó ba ra gad ja az egy sze rű 
ese mé nye ket, ahogy a vo nu lást az er dő ben, egy víz esést a vá ro si ut cá ban, a ma gá-
nyos ház ba va ló be te kin tés üres csend jé ben fel szív ni pró bál juk. De mint hogy ez út tal 
az idő ér tel me zé se áll a so ro zat kö zép pont já ban, job ban fel fi gye lünk a vé gül is ural-
ko dó mo no tó nia ha tá sán túl, az itt-ott be kö vet ke ző rit musvál tá sok ra. Az áram lás, 
ha egyen le tes nek tet szik is, oly kor tur bu len ci ák kal meg sza kí tott, ami a két fé le élet-
moz gás össze füg gé sét, egy mást fel té te le ző kap cso la tát is ha tá so san ér zé kel te ti. 
Még is, az in ten zi tás egye net len sé gé től, a gon do lat itt-ott za va ró emel ke dett sé gé től, 
a jel ké pek di rekt sé gé től nem min dig tu dunk sza ba dul ni.
A las sú ság Vi o lá nál ar ra szol gál, hogy min dig a lát ha tat lan ra em lé kez tes sen, a fel nem 
is mert re, az el mu lasz tott rész let re. A per cep ció kü szö bé nek meg vál to zá sát, meg-
vál toz tat ha tó sá gát ke re si. Más ként szól va, egy szin te spi ri tu á lis kö zel ség él ve ze té re 
kí ván ve zet ni. De min dig az idő cik li kus ter mé sze tét hang sú lyoz va, amint élet és ha lál, 
új ra szü le tés és új ra el mú lás egy mást vált va, de együt te sen jel zik a mú ló idő ket.

Bill Viola
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