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A „Fekete-fehér”egy fotogramokból álló sorozat. Akár nevezhetjük az elmúlt 
években folytatott képelméleti kutatásaim és fotográfiai munkáim hasznos 
melléktermékének is. 
A fotogram – mint műfaj és eljárás – történetileg a 20. század első felé-
nek modernista és avantgárd világát idézi fel (Man Ray, Moholy-Nagy 
László). Esetemben a sorozat tematikája a modellezett látványokról készült 
munkáimból fejlődött ki, a képalkotó módszer megválasztása pedig már 
konzekvensen ebből következik. 
Lényegében azokat a makett-tárgyakat dokumentáltam ezzel az eljárással, 
melyek a megépített látványok segédeszközei voltak. Ezekhez a képeimhez 
gyakran felhasználtam a kereskedelemben forgalmazott, a játékiparban 
előállított tárgyakat. Ezek a műanyag és fém játékszerek a minket körülvevő 
környezet kicsinyített másai. Általában komoly mérnöki és technikai telje-
sítmény van mögöttük. A legtöbb ilyen makett összerakható darabokból 
áll, a háromdimenziós tárgyak darabjai egy lapra vannak öntve. Egyfajta 
térkiterítésként a konstruktivizmus és kubizmus esztétikáját idézik meg.  
Ez azonban csak az egyik ok és lehetőség, hogy miért változtattam képpé 
ezeket az objektumokat. 
A fotogram lényegi tulajdonsága, hogy a tárgy képe, melyet rögzít, 
szükségszerűen fizikai kapcsolatba kerül a kép felületével (vagy kis távol-

tegye –, majd rögzítse a beíródott „információt”. Az expozíció önmagában 
nem elégséges, hiába is jelenti azt többek között, hogy a dolog láthatóvá 
válik, megmutatkozik, kiteszi magát a tekintetnek. A fotográfia esetében ez 
csak metaforikusan állja meg a helyét. A lényeg ugyanis épp, hogy elrejtő-
zik, láthatatlanná válik. A nyersanyag exponálódik, ez az, ami „elszenvedi” a 
kitettséget, miközben magába fogadja a fényt. 
Ez a redukált meghatározása a fényképezésnek viszont ráirányítja a figyel-
met a kép létrejöttének körülményeire, a rögzítés folyamatára és a fény-
sugarak létrehozta mozdulatlan képre, végső soron arra, hogy a felületen 
megmutatkozó, közelebbről nem megnevezhető csak azzal azonosítható, 
ami: a fotográfiai nyersanyaggal és a kémiai anyagoknak a rajta végzett 
módosításaival, az anyag egy speciális modifikációjával. Így lesz hang-
súlyos létrehozás folyamata, a processzualitás. A korábbi munkáknál ezt 
inkább az inszceniálásban, a színrevitelben, a „látvány” megtervezésé-
ben és megalkotásában lehetett tetten érni. Ennek fokozódó jelentőségét 
mutatja, ahogy Szabó Dezső egyre inkább önálló műnek tekinti azt mappát, 
amely a képkészítés dokumentációját tartalmazza, és ez az „archiválási 
munka” leválik magukról az egyes művekről. Az archívum saját „identitást” 
nyer önálló műként. 
Korábbi munkáihoz kapcsolódóan (részben az említett archívumból válo-
gatva) jelentetett meg a Vintage Galéria 2007-ben egy könyvet Képek / 
Photographs 1998-2006 címmel, amely hasonló funkcióval bír, és amely-
ben nem elsősorban az amúgy „nem teljes értékű” reprodukciókon van a 
fő hangsúly, mivel itt azok is új értelmet nyernek az összehasonlításban, 
hanem azokon a „werkfotókon”, amelyek szintén bekerültek a könyvbe, és 
amelyek „leleplezték” a képkészítési helyzetet. Ez azt implikálhatná, mintha 
az eredeti alkotói szándék kiterjedt volna a feltételezett néző szándékos 
megtévesztésére. Holott a félrevezetés, megtévesztés, a látvánnyal „foly-
tatott játék”, a képrejtvényfeladvány-készítés nem volt az elképzelés része. 
Mindez csak mellékjelenség, mivel itt egyedül a képnek (megannyi jelenté-
sében) van relevanciája. Fotográfiai szempontból az lényeges, ami Hiroshi 
Sugimotót is foglalkoztatta a Dioráma című sorozatánál: hogyan változ-
tatja meg, formálja át a valóságot, és teszi problematikussá a képre vala-
mint a képen láthatóra vonatkozó ítéleteinket, pontosabban miként csalja 
meg ítélőképességünket a fénykép. 
A fotografikus kép – amint arra már az 1920-as években Siegfried Kracauer 
is rámutatott10 –, és persze a nyomdai reprodukció ugyanúgy valamilyen 
alapegységekből (anyagszemcsék, raszterpontok) áll össze, amely valami-
képpen hordozza azt a képet, ami a fotográfiai nyersanyag, a fénykép vagy 
nyomat felületén látható. Ebben a tekintetben nincs különbség festett felület 
és a fotografikus nyersanyag felülete között (eltekintve most attól, hogy ez 
utóbbi hogyan jön létre, illetve milyen természetű a „kép”, amely megjelenik 
ezeken a felületeken). A festék és a fotográfiai nyersanyag (a benne talál-
ható szemcséknek köszönhetően) egymáshoz lazán kapcsolódó elemek 
sokaságából áll, amelyeket a „forma” képes valamilyen egységbe rendezni 
(itt nem egy konkrét, határoló felületek által meghatározott síkbeli vagy tér-
beli kiterjedésre kell gondolni, hanem egy annál elvontabb entitásra). Ezen a 
ponton kell felidézni Luhmann koncepcióját a médium és forma viszonyára 
vonatkozóan. A társadalom vizsgálata során tér ki külön a művészetre, mint 
olyan területre, amelynél meghatározó a kommunikáció, részben a tartalom 
közvetítése, de legalább ennyire a társadalom egésze szempontjából. Ennek 
a kommunikációs folyamatnak szükségszerűen mindig kell, hogy legyen egy 
médiuma és természetesen formája is. A művészet kapcsán pedig erre ala-
poz mindent. A médium és a forma fogalmi kettőse arra is szolgál, hogy egy 
metafizikai szférában mozgó, a művészetről szóló diskurzusból kilépjen, és 
az eredeti, metafizikai implikációkat hordozó „hülé/morfé” (tartalom/anyag 
és forma) fogalompáron túllépve, elsősorban a kommunikáció felől köze-
lítsen a művészethez mint társadalmi gyakorlathoz. A médium nála sosem 
valami specifikus, például szobor vagy festmény, amint azt Irene V. Small 
is kiemeli.11 A médium olyan elemek együttese, amelyek lazán kapcsolódnak 
egymáshoz, míg a formát adó elemek szorosan illeszkednek. Ez teszi a médi-
umot alkalmassá arra, hogy igazodjon a formához. 
A médiumot Luhmann felfogása szerint — aki itt részben a német idealizmus 
hagyományára támaszkodik – a forma teszi egyáltalán médiummá, egyúttal 
pedig láthatóvá. Nem arról van tehát szó, hogy rendelkezésünkre áll valami 

10  Siegfried Kracauer: A fotográfia. In: Fotóelméleti szöveggyűjtemény. Szerk. Bán
András, Beke László. Enciklopédia Kiadó. 1997. 

11 Irene V. Small: Aspecificity/Autopoietic Form. In: Contemporary Art: 1989
to the Present. Szerk. Alexander Dumbadze, Susanne Hudson. Wiley-
Blackwell. 2013. 117-125. o.
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(anyag vagy bármi más, például maga a művészet mint médium), amely 
megtalálja a maga formáját, hogy láthatóvá váljon, hanem épp fordítva, a 
forma az, amely kiköveteli magának a médiumot, amelyben megmutatkoz-
hat. Ez mégsem egy alá-fölé rendeltségi viszony, mert a médium egy ponton 
maga is formává, míg a forma médiummá válhat. A médium tehát az, ami a 
formát akként, ahogyan van, egyáltalán lehetővé teszi. Luhmann az egész 
problémát rendszerelméleti szempontból közelíti meg, ami azért fontos szá-
mára, mert sem a médium, sem pedig a forma nem létezhet „magánvalón” 
(„an sich”). Ez a fotográfia esetében azt jelenti, hogy a fotográfiai nyers-
anyag önmagában nem értelmezhető médiumként, akárcsak a fotográfia 
sem önmagában formaként. Rendszerszinten nézve viszont a fénykép lehet 
forma, a készítés módja pedig a médium, majd a fénykép válik médiummá és 
az azt használó, az általa alakot öltő kiállítás pedig a forma. Ha visszafelé 
lépünk egyet a másik irányba, akkor pedig a képalkotás folyamata az, ami a 
formát adja, az pedig, ami a formát lehetővé teszi, a fotográfiai nyersanyag, 
ami megint csak lehet formája a tágabb értelemben vett „anyaghasználat-
nak”. 
Szabó Dezsőnél ennek értelmében a médium a kép problematikája és a 
képi tapasztalat, amelynek a formáját korábban a festészet, később pedig 
a fotográfiai előállítás folyamata adta. De ugyanígy, a kép (pontosabban a 
lefényképezendő látvány) lesz a médium, annak létrehozása, ez a sajátos 
performance pedig a forma, majd a performativitás tekinthető a médiumnak, 
míg a falra kerülő kép, mint fénykép lesz a forma, amelyben ez a performansz 
mint médium kifejeződik. A médium és a forma ilyen felfogása lehetővé teszi, 
hogy ne pusztán a tárgy és alkotói folyamat, technika és kép viszonyában 
láthassuk Szabó Dezső művészi tevékenységét, hanem egy olyan folyamat-
ként, amelynek révén a művek jelenlétükkel, látványukkal, esztétikai megha-
tározottságukkal (minőségeikkel) teret nyitva, lehetőséget adnak arra, hogy 
kontemplálva felettük, magunk találjuk meg a válaszokat a művel megfogal-
mazott és feltett kérdésekre. 
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Az Exposed a korábbi Fekete-fehér / Black & White című sorozat képelmé-
leti kutatásaiból következő, azt folytató, még redukáltabb, a kép alapvető 
tulajdonságaira rákérdező munkákból áll. Hagyományos fotográfiai eszkö-
zök segítségével keresi a kép, illetve a fotografikus kép fogalmának végső 
határait. 

Az „exposed” kifejezés a fényképezésben az exponált, vagyis a megvilágí-
tott fényérzékeny felületre, azaz a technikai részfolyamat megnevezésére 
vonatkozik. További jelentései: „feltárt”, „kiemelt”, „felszínre hozott”, vagy 
„környezetének kitett”, „láthatóvá váló, „megszemlélhető”. Átvitt értelemben 
pedig „leleplezett”, „lemeztelenített”. 
Egy kép befogadásakor egységként érzékeljük a kép mediális és mentális 
tartalmát. Elménk azonban észrevétlenül oszcillál e két tartomány között. 
Csak racionális módon tudunk megkülönböztetést tenni e két külön-ter-
mészetű információ között. A fotografikus leképezés alapvető jellemzője, 
hogy – az emberi szemhez hasonló módon – a fizika törvényei alapján alkot 
képet, általában sík felületen. Ezért tűnik a fotografikus kép a világ objektív 
másának: a képalkotásban felismerhető azonosságok és a folyamat objek-
tív elemei miatt. Ez azonban csak mítosz és káprázat. A kép nem azonos 
a világgal. Bármilyen eredetű kép redukált információ, tehát absztrakció. 
A mediális képek funkciója, hogy speciális információkat hordozzanak és 
adjanak át. Agyunk folyamatosan értelmezi és újraértelmezi a világot, még 
akkor is, ha ehhez nem kap újabb információkat. Az érzékszervek által köz-
vetített és a tudat által modellált mentális képeket sem nevezhetjük meg-
bízhatónak vagy egzaktnak. 
A Fekete-fehér / Black & White-sorozat a fotogram jellemző tulajdonsá-
gai miatt foglalkoztatott. Az Exposed esetében az alapfelvetés az, hogy 
innen továbbgondolva hagyjuk el az objektum leképezését is. Így marad 
a fény, a fotópapír és még a két vegyszer, a hívó és a fixír. Ebben a kül-
világra nem reflektáló (önreflektív) helyzetben felerősödnek a mediális 
kép (ebben az esetben a fotó és festmény) elemi tulajdonságai. Ezek a 
kép alakja, a felület, a hordozó, vagyis az analóg fekete-fehér fotográfia 
fizikai-kémiai tulajdonságai, valamint a folyékony vegyszerek alkalmazá-
sából adódóan a festészeti nyelv elemei. Ezért ezeket a munkákat nevez-
hetjük fotófestménynek, vagy kémiai festménynek („chemical painting”), 
amelyek konceptuális tartalmakat hordoznak, és egy analitikus, reduktív 
szemléletmód eredményei. 
A fotogram esetében a fotópapír sík felületére helyezett objektum formája 
illetve vetett árnyéka adja a lenyomatszerű képet. Az így létrejött alakzat 
teszi láthatóvá a kép keletkezésének elvét. Ez az alakzat tereli is egyben a 
figyelmet, az esetleges (egyedi) forma/téma irányába. Ezáltal olyan össze-
tett a befogadás és az értelmezés aktusa. Általános értelemben a kép csak 
elvileg létezik, csak az egyedi képre mint esetre mutathatunk rá. „Ez egy 
kép.” Az analóg fotografikus kép, pontosabban a fényérzékeny fotópapír 
mint tárgy működésének még redukáltabb vizsgálata érdekében elhagytam 
a közvetítettséget, vagyis egy más tárgytól származó információ rögzítését. 
A képet, annak jellegét a fény, a fotópapír és a vegyszerek egymásra ható 
viselkedése határozza meg. Magában a kép síkjában zajló folyamatok hoz-
zák létre a formát. Ez a forma nem utal semmire, azonos önmagával. A festé-
szettől eltérően (pl. akciófestmény) a „kép” nem a felületen keletkezik, hanem 
magában a felületben, a fotóemulzióban (silver-gelatin print), fiziko-kémiai 
úton. A probléma érthetősége érdekében minimálisan vettem igénybe a fes-
tészeti eszközrendszer lehetőségeit. Nincs nyoma a festészeti eszközöknek, 
gesztusoknak, s csak a gravitáció hatását használtam fel a fotóvegyszerek 
felhordásához. 
Az alapkérdés az, hogy a tárgynélküliségben, ábrázolás-nélküliségben 
hogyan jeleníti meg magát a kép. Az absztrakt festészet nem tudja magát 
kivonni az ábrázolás rendszere alól. A geometrikus vagy amorf formák is az 
ábrázolás rendszerébe tartoznak, függetlenül attól hogy megfeleltethetők-e 
valamely felismerhető tárgynak vagy jelenségnek. A radikális, illetve mono-
króm festészetben a festmény képtárggyá válik: a festmény egy befestett 
tárgy. A monokróm festészeti praxis a festészet alapvető nyelvi eszközeinek 
vizsgálatát teszi meg tárgyának. Még ez a redukált forma sem tudja azonban 
maradéktalanul kivonni magát az asszociációk teljes köréből. 
A fotófestményben megjelenítő elemmé maga a festészet módszere, techni-
kája válik. A festészeti nyelv alapelemei jelennek meg, egyszerre eltakarva 
és felmutatva azt a törekvést, hogy önmagában a fényérzékenység fogalma 
hogyan ismerhető fel a képben. (A felfedés egyben elfedés is. A lét a létező-
ben fedi fel – és fedi el – magát.) Szélsőséges esetben a fehér vagy fekete 
téglalap a kezdő és végpont, mely konvencionálisan a kép (információ) elő-
feltételezett helye (fehér vászon, fekete tábla). 
Az analóg, vagyis kémiai alapú fotográfia meghatározóan az ezüst-
halogenidek (ezüst-jodid, ezüst-bromid, ezüst-klorid) fényérzékeny tulajdon-
ságain alapszik. Sajátos fizikai jellemzőkkel rendelkezik. E sorozat kutatási 
tárgya az olyan, költőinek is nevezhető elnevezés értelmezése, mint a látens 
kép, vagy az információt hordozó ezüst explicit megjelenítése a kép felü-
letén, ezzel is felmutatva az analóg fotografikus kép néhány meghatározó 
mediális tulajdonságát. 

ságra kell, hogy legyen attól), mely maga az egyedi és eredeti mű is. Egysze-
rűsítve lenyomatnak nevezhetjük. 
Amennyiben a fotográfia lényege az optikai törvények alapján való leképe-
zés, úgy a fotogramokat nem nevezhetjük annak. A két fontos előfeltétel a 
fotografikus rögzítéshez: a camera obscura jelenség alkalmazása, valamint 
(az általában) sík, fényérzékeny felület, mely rögzíteni tudja a képet. Ebből 
következően a fotogram csak az egyikkel bír, viszont elementáris tapaszta-
latként hathat a befogadóra (és létrehozójára) az a fizikai és kémiai fenomén, 
ahogy a fény (mint energia) nyomot hagy, és ezzel információt hoz létre. Ez 
az alapvető tapasztalat a jelen hétköznapi gyakorlatából még inkább hiány-
zik. Az elektronikusan létrehozott információ elrejti önmaga lényegét, műkö-
dését nem értjük, megértéséhez magas szintű tudományos és technikai 
ismeretekre lenne szükség. 
Az analóg fotográfiai kép, azaz a valódi fotografikus kép más jellemzői is 
alkalmasabbak arra, hogy lényegi jelenségekre (fogalmakra) mutassanak rá. 
A kiállított munkáimban ezeket a kérdéseket teszem fel, illetve mutatom be. 
Ezek közül néhány: 1. a pozitív-negatív ellentétpár mint fotográfiai fogalom, 
más szemszögből jelenlét és hiány; 2. a kép fogalmától elválaszthatatlan 
kétdimenziós, azaz absztrakt sík (felület), vagyis a négydimenziós téridő és 
a két dimenzióba absztrahált kép viszonya; 3. a fény, melynek létezéséről 
közvetett tapasztalataink vannak, s a kép nyomként emlékezik rá. 
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