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Három szoba1 – kezdi kurátori állásfoglalását Perenyei Monika, s a folytatás-
ban a nőiség kérdését2 hozza játékba, majd azonnal el is kanyarodik a kiállítás 
címének magyarázatához,3 hogy a képek témájával is összefonódó fotóelmé-
leti kérdéseken keresztül vezesse be a nézőt a kiállítás tereibe. Az Inda Galéria 
lakás-tereiben – e saját szobákban – Szász Lilla ezúttal is felkavaró fotográfi-
ákat mutatott be: bensőséges jelenetekkel, magánterületen magánügynek tartott 
dolgokkal. Három szoba – három világ – háromféle kép, akár a képek közvetítette 
valóság társadalmi státuszát, akár a képalkotási stratégiákat, akár – a horribile 
dictu – esztétikai szempontokat véve figyelembe. 
Közös bennük az, hogy Szász Lilla a képeken szereplő emberek magánéletét 
egészen közelről mutatja be: fotográfusként és szociográfusként4 egyaránt 
pontos látleletet ad helyzetükről. Szereplői valamilyen szempontból (persze 
nem egyforma mértékben) kiszolgáltatottak, a társadalom peremére szorultak. 
Aktuális élethelyzetükbe valószínűleg személyes választásaik, egyéni döntéseik 
révén kerültek, többnyire bizonytalan, problematikus élethelyzetüknek viszont 
korántsem maguk szabták meg kereteit. Szász Lilla pontosan azt teszi láthatóvá, 
hogy a személyesben miként csapódik le a társadalmi. Ugyanakkor épp a jelene-
tek intimitása veti fel a fényképező ember tárgyához való közelségének kérdését, 
azaz a kurátorral szólva: „…lehet-e fotografikusan közvetíteni meghitt pillanato-
kat?”5 Szász Lilla mestere a kellő távolságnak, a belül állásnak és a mégis kívülről 
látásnak; pontosan tudja, hogy mennyire kell és lehet közel menni ahhoz, hogy 
ne (csak) a kamerának szóló szerepjátszást mutathassa meg. A valóságot ugyan 
nem lehet megfigyelni anélkül, hogy ne változtatnánk meg, de ez a (ráadásul 
nem teljesen kontrollált mértékben) megváltozott valóság mégis igaz: „az a való-
ság, amit én látok”.6 A kritikai távolság7 – melynek megtalálása és fenntartása 

1 Perenyei Monika: Káprázat. Szász Lilla kiállítása. http://www.indagaleria.hu
kiallitasok/kaprazat. Utolsó letöltés: 2016. augusztus 10. 

2 E két szálat követve sajátítom ki Woolf a feminizmusok egyik alapszövegévé
vált könyvének címét. Virginia Woolf: Saját szoba. ford. Bécsy Ágnes, Európa 
Kiadó, Budapest, 1986.

3 Truman Capote Dazzle (Káprázat) című novellája nyomán (amely magyarul 
Bűvölet címen jelent meg). 

4 Itt nem arról a ma már elterjedt gyakorlatról van szó, hogy a művész különböző
(társadalmi) szerepeket tölt be, vagy játszik (ahogy azt legutóbb a Stúdió kiál-
lítás-sorozata felvetette – A képzőművész vajon mi? Labor, Kisterem, Stúdió 
Galéria, Artbázis, Lakásgaléria, Budapest, 2016. április 15 – május 13. – és 
egyébként az 1920-as években, majd a 60-as évek avantgárdjában és a 90-es 
évek neokonceptuális művészete óta napirenden van), hanem arról, hogy elmo-
sódtak a művészet és szociológia határai, amint az azzal első ízben meghatá-
rozó módon a 2002-es kasseli documentán szembesülhettünk – Okwui Enwezor 
főkurátorságának köszönhetően.

5 Perenyei Monika uo.
6 Szász Lilla kijelentése a 2016. június 1-én tartott tárlatvezetésen.
7 Walter Benjamin óta (1928) nem véletlenül futott be nagy karriert a „kritikai”,

„tisztes” vagy „kellő távolság” ideája, minthogy meglétét mindenképpen fontos-
nak (kívánatosnak) vélik, még ha lehetőségét a modern világ kudarca óta, akár 
elképzelhetőnek tartják, akár nem. Walter Benjamin: Angelus Novus. Budapest, 
Magyar Helikon, 1980, 513., Egyirányú utca Budapest, Atlantisz, 2005, 73-74. 
Csak néhány fontos példát kiragadva: Hal Foster: „The Artist as Ethnographer” 
(1996), Margl Ferenc fordításában: http://www.cirkart .hu/2016/06/24/a-muvesz-
mint-etnografus/ (Utolsó letöltés: 2016. augusztus 10.); Deres Kornélia: A jelenlét 
játékai (Színre vitt médiumok a Gon Squad előadásaiban). Alföld. Irodalmi, 
művészeti és kritikai folyóirat. 65. évf. 2014. december, 79.; Bán Zsófia: „Le rúzs 
et le noir (Költözés és búcsú).” In Uő: Turul és dínó. Jelenetek a képek életéből. 
Esszék tanulmányok, kritikák. Budapest, Magvető, 2016, 9.
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nehéz feladat –, pontosan azért kell, hogy a látott valóság a művészt ne szip-
pantsa be. Ezzel összefüggésben a valóság bőrét mutató fotográfia és a való-
ság szövevényes viszonya újra átgondolandóvá válik. Így késztet eltöprengésre, 
belső párbeszédre Perenyei Monika – talán meg sem válaszolható – felvetése:  

„Az adott társas helyzetekben katalizátorként működő és kameráját használó 
alkotó előhívhat-e olyan felismeréseket, indulatokat, amilyeneket maguk a rész-
vevők sem tudatosítottak magukban, de hatással lehet identitásuk és életük 
további alakulására?”8 
A Make-up (2009) fotószekvencia9 esztétikája suttogó beszédre, lábujjhegyen 
járásra késztet, pedig tárgyszerűen nem más, mint egy eseménytelen esemény, 
egy viszonylag rövid idejű, egyszerű mozdulatsor fekete-fehér fázisképei: egy 
százharminc éves pesti bérház előszobájában egy lány sminkel egy másikat. 
Testvérek? Barátnők? Törékenyek, finomak elbűvölőek. A gang szűrte, enyhén 
ködben, homályban hagyó ellenfény nem háborgatja békés csendjüket, meghitt-
ségüket: itt minden szelíd és lágy. A kedves érintések és az odaadás szeretetteli, 
bizalmon alapuló kapcsolatra utal. A „mozgás” minimalizmusával kongruens 
monokrómia eltávolít, ugyanakkor mégis épp ez az, ami közel engedi a nézőt. 
A fiatal nők befelé fordulnak, csak egymással vannak elfoglalva, nem vesznek 
tudomást a fényképészről (úgy tesznek, vagy rá se hederítenek), ennek révén a 
nézőnek is megengedett, hogy inkább egy elmélkedő, tűnődő pozíciót foglaljon 

8 Perenyei Monika uo. 
9 A kiállításon tizenkét 50×50 cm-es giclée nyomat tablóba rendezve. 

Szász Lilla
Make-up. 2009. Kontaktmásolatok. © Fotó: Sulyok Miklós

Szász Lilla
Make-up. (5/1) 2009, 50 ×50 cm, giclée nyomat
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el. Persze a fotós sem leskelődni látszik, csak mint aki vár és figyel, úgy van jelen, 
majd a megfelelő pillanatokban exponál; praxisa ezen a kiállításon még itt mutat-
kozik a leghagyományosabbnak. A cselekvés olyannyira hétköznapi, hogy benne 
semmi titkolni való vagy megbotránkoztató nincs.10 
A Mendi-képek (2013)11 viszont színesek, sőt harsányak, „snapshot” esztétikájuk-
kal mintha családi fotóalbumból kerültek volna ide. Szereplői az egy lakásban élő 
egykori pornóipari sztár, Piroska, valamint édesanyja és autista unokaöccse. Bár 
a kép kedvéért „beállnak”, mégis őszinteség és kendőzetlenség sugárzik belőlük, 
különböző egyéniségek sorsa villan fel. Szász Lilla távolságtartás nélküli belső 
nézőpontból – de a be nem avatkozó mentalitásával – kitűnő érzékkel találja el 

10 Akkor miért ez a titkos (visszafogott, halk) beszéd? Miért a szorongás a megvető 
tekintetek kereszttüzétől? Melyet a kiállítás kontextusa hozott létre, és amely-
re a kurátor és a művész közös tárlatvezetése derített fényt. 

11 A kiállításon hét 45 × 45 cm-es giclée nyomat szerepel.

az érzékeny, fájó pontokat azzal, ahogyan az otthonkák és a virágos tapéták 
szociális valóságát elénk tárja. 
A Bűvölet (2009) nagyméretű táblaképeinek12 erős fekete-fehér kontrasztja 
egy harmadik vizuális (és ezzel együtt érzelmi, gondolati) minőséget képvisel a 
titokzatossá finomodott szürkék és az élénk színekben tobzódó fotók mellett.  
A modellek a címadó Capote-novella hősének rokonai: annak a fiúnak, aki a 
számára legnagyobb megvetést kapja, amikor bevallja, hogy nő szeretne lenni. 
A kompozíció itt kimódolt, a modell megmutatja magát, pózol, a fotós pedig ezt 
elfogadja: a női ruhás szomorú prostituált fiút párducmintás takarójával. A meg-
rendezettség – magunk elé képzelhetjük, ahogy a művész és modellje együtt 
megtervezik a látványt –, a szín kivonása távolságot teremt (a közeli felvétel és 
nagyítás ellenére), mindazonáltal ez nem oldja a melankólia és a vizuális dina-
mika feszültségét. 
De ezek a szekvenciák abban is különböznek egymástól, ahogy és amit támad-
nak: egyszer (amikor a boldogság képébe a fotográfus tudása révén keveredik 
melankólia) szapora, vagy épp visszafojtott légzést okoznak, másszor (a nyil-
vánvaló marginális helyzet láttán) a gyomor görcsbe szorulását, harmadszor a 
szívbe marnak (ahogy a férfi arcán láthatóan keveredik személyes boldogtalan-
sága társadalmi kiszolgáltatottságának érzetével). Ezek nem biologizáló vagy  
a (nép)nyelvben hagyományozódott divatjamúlt hasonlatok, hanem azokról a 
testi tapasztalatokról szólnak, amelyeket bizonyos műalkotások váltanak ki  
(és amelyeket természetesen már ismert fordulatokkal tudunk kifejezni). 
A falakon elrendezett művek informatív háttéranyagok előtt jelennek meg: pil-
lanatfelvételek, kontaktok és szövegek tudósítanak a fotográfiai műhelymunká-
ról, a fotográfus konkrét munkájáról, elfoglalt pozíciójáról és nem utolsó sorban 
a bemutatott témákról. Piroska életrajza elsősorban nem egy érdekes, gazdag 
életút dokumentuma, hanem egy olyan írás, amely szervesen kapcsolódva az 
általa ellenpontozott képi anyaghoz, megteremti annak lehetőségét, hogy a 
néző-olvasó a kép-szöveg kereszteződésekből alkossa meg a maga bonyolul-
tabb jelentéseit. Ebben a fotográfiai kontextusban tudásunk Piroskáról a Cser-
nus Imrével folytatott beszélgetése során (videón) elevenedik meg: épp annak az 
arroganciának a fénytörésében, amellyel Csernus (egyébként minden) beszélge-
tőpartnere fölé helyezi magát. 
A művész és a kurátor tárlatvezetése a hozzá kapcsolt performansszal (Szeri 
Viktor videóval kombinált, a kortárs tánc nyelvén előadott személyes és ugyan-
akkor adekvát interpretációjával) együtt a kiállításban artikulált valóság13 a foto-
gráfiához fűződő sokoldalú kapcsolatát árnyalta tovább: a flusseri apparátus 
által csapdába ejtett fény, valamint a lacani valóság-megszállta fotográfus médi-
umával folytatott viszonyának eredménye a kép, mely bűvöletében tart. 

12 A két giclée nyomat: Sanyi és Miki I., II. 80×80 cm-es. 
13 A videófilm, a szövegek, a modell vagy a művész által készített snapshotok, a

kontaktmásolatok, és a felnagyított fotográfiák médiumbeli sajátosságaik révén 
más-más realitásfokot és minőséget képviselnek. 

Szász Lilla
Bűvölet. Sanyi és Miki, 2009, 80 × 80 cm, giclée nyomat (5/1)

Szász Lilla
Bűvölet. Sanyi és Miki II., 2009, 80 × 80 cm, giclée nyomat (5/1)

Szász Lilla
Mendi. (5/1) 2013, 45 × 45 cm, giclée nyomat (5/1)


