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8 A L E X A N D E R  Z O L T Á N

AZ ARC, AMIT 
MEGÉRDEMELSZ

Cindy Sherman kiállítása

S p r ü t h  M a g e r s  G a l l e r y,  L o n d o n
2 0 1 8 .  j ú n i u s  5  –  s z e p t e m b e r  8 .

„Mindig meglepődöm azon, amiket az emberek a fotóimba belemagya-
ráznak” (Cindy Sherman)

A HELYSZÍN
Sprüth Magers, London, Mayfair

A szigorú kurátori megközelítéséről híres Sprüth Magers kitartó oda-
adással képviseli főleg német és amerikai művészeit. A Kölnben alapított 
galéria az évek során tovább terjeszkedett, és Berlinben a Mitte, London-
ban a Mayfair, Los Angelesben a Miracle Mile környékén, két lépésnyire 
a LACMA épületétől nyitott újabb galériákat.
A nemzetközileg is elismert és jegyzett Sprüth Magers a modern és kortárs 
művészet legjobbjainak bemutatására kötelezte el magát, jelenleg több 
mint 60 művészt képvisel. 
A londoni galéria 2003-ban Donald Judd kiállításával nyitott, majd 
2007-ben átköltözött a jelenlegi helyére, a Grafton Street-re, és az új hely-
színt Andreas Gursky fotósorozatával avatta fel. 2018-ban a galéria egy 
nagyszabasú felújításon esett át, és három szintre bővült a kiállítótér.
Miközben a galéria elismert és befutott művészeket képvisel, nagy hang-
súlyt fektet ifjú, feltörekvő tehetségek bemutatására is, a múzeumokkal 
és kurátorokkal való szoros együttműködés, valamint az ösztöndíjak és 
a könyvkiadás is művészeti programuk szerves része.

A FILMSZTÁR 
Idén a Sprüth Magers Cindy Sherman munkáit mutatta be,1 akinek 2011-es 
tárlata óta ez az első önálló kiállítása Angliában. A művészt ez alkalommal 
a II. világháború előtti sztárok inspirálják. Az ismét Untitled-nek, azaz 

1 http://www.spruethmagers.com/exhibitions/475

„cím nélkülinek” elnevezett sorozatát először 
tavaly, Berlinben mutatta be. 
Sherman az egyik legerőteljesebb szemé-
lyiség a kortárs fotóművészetben, pályája 
kezdete óta a feminizmus alapköve. Olyan 
portrékat készít, amelyek az identitáshoz 
kapcsolódó alapfogalmakat felforgatva kere-
sik a gender-érzékenység struktúráit és a 
szerepjáték mozgatórugóit. 
Sherman következetesen és drasztikusan vál-
toztatja el magát a tökéletes torzulásig, vas-
tag sminket, parókát, kosztümöt és protézist 
használva, képei a provokáció, a pornográ-
fia és a groteszk határait feszegetik, miköz-
ben egyszerre kreátora, modellje és tárgya 
saját munkáinak. Sherman pályája kezdete 
óta szeret különböző szerepekbe bújni, és a 
felismerhetetlenségig átváltozva játszani el 
marginális karaktereket. Közismert a korai, 
fekete-fehér Untitled Film Stills sorozata, ahol 
képzeletbeli sztárnak állítja be magát, a „film 
noir” eszköztárát felhasználva, túljátszva az 
összes elképzelhető klisét és női sztereotípiát. 
Ironikus képei végeláthatatlan formákat ölte-
nek, megvilágítva a szubjektivitás és a szexua-
litás természetét. Sherman két alkalommal is 
képviselte hazáját a Velencei Biennálén.

„Mind ig meglepődöm a zon, am iket a z 
emberek a fotóimba belemagyaráznak, de 
ez egyben szórakoztat is. Talán azért is, mert 

az akrobata mutatványnak is beillő módon festő munkást és a háttérben 
felsejlő várost ábrázolja. A fotográfus karrierje ezzel az 1953-ban készült 
képpel indult el: a korabeli Life magazin címlapjára került, Robert Capától és 
Cartier-Bressontól pedig meghívást kapott a Magnumhoz. Berenice Abbott 
barátja, Walker Evans harmincas években készült dokumentarista stílusú 
fotói csendéletszerűen bemutatott banális tárgyakon keresztül ábrázolják a 
nagy gazdasági válság emberi méltóságot leromboló drámai következmé-
nyeit. Saját korának egyetemes problémáira hívja fel a figyelmet Edward 
Burtynsky, Robert Adams és Robert Frank is. Az ipari fotóival ismertté 
vált Burtynsky egy kínai gyárépítkezéshez felállított hatalmas állványzatról 
készített felvétele (Factory Construction, Kína, 2004) első látásra mintha csak 
a vízszintes és függőleges elemekből mesteri módon létrehozott szerkeze-
tet kívánná bemutatni. Amikor azonban felismerjük, hogy az állványzat 
többezernyi óriásbambuszból épült, akkor megértjük, hogy Burtynsky 
célja elsősorban figyelemfelhívás a természetrombolásra. Robert Adams 
fekete-fehér Colorado Springs -jét (1968) szinte teljesen uralják a téglalap 
formák, egy ház sötét fala, ablakai és ajtaja. A nyitott ablakon keresztül, a kép 
centrumában, egy, a magány érzetét ébresztő asszony távoli sziluettje látszik. 
Két éves amerikai tartózkodása során készítette a svájci Robert Frank azt a 
sorozatot, aminek egyik darabja a Covered Car – Long Beach (1956). A hátteret 
a pálmafákkal övezett szerény „kockaház” homlokzata adja, míg az előtér-
ben az „amerikai álom”, a szabadság, a jólét jelképe, egy autó áll letakarva. 
A kép megtévesztő, a ház nem az autó tulajdonosáé: az ő otthona az autó.
Függőlegesek a természetben, ez lehetne az alcíme annak a résznek, amely-
ben Josef Sudek (Walk along Mionši, 1967), Sylvia Plachy (Transylavian 
Woods, 2001), Michael Kenna (Chikui Trees, 2002) és Augusto Cantamessa 

(Breve Orizzonte, 1955) különböző, akár az 
absztrakciói határát is feszegető módon 
ábrázoló fái szerepelnek. Az absztrakt exp-
resszionizmus kiemelkedő fotográfusától, a 
chicago New Bauhaus egykori oktatójától, 
Aaron Siskindtől több alkotás is látható, köz-
tük a deszkafalra vetődő, festménynek tűnő 
árnyékfolt, a 1947-es New York South Street 3, 
és a kollázs hatását keltő, egymásba ékelődő, 
erősen kontrasztos fekete és fehér forma, a 
New York 211 (1978). Harry Callahantól 
viszonylag kevés fotó maradt fenn, mert ren-
geteg felvételt készített ugyan, de azoknak 
csak töredékét, az általa jónak tartott képeket 
őrizte meg, a többit megsemmisítette. Fehér 
háttérben egymást keresztező telefondrótjai 
(Telephone Wires, 1945–1976) valódi geometri-
kus absztrakt kompozíciót képeznek. A kubai 
Abellardo Morell fotójáról szinte lehetetlen 
megállapítani, hogy miről készült. A talányt 
a cím, Book with Wavy Pages (2001) oldja fel. 
Az eredetileg „hagyományos” fotográfiával 
foglalkozó Rissiter Alison – Man Ray és 
Moholy-Nagy nyomdokain járva – 2007-ben 
áttért a fotogramm-technikára, és régen lejárt 
fotópapírokra készíti absztrakt alkotásait. 
A hajlított vonalak uralkodnak abban a 
részben, amelynek vezérfonala az emberi 
test, és ne csak aktokra, hanem arcokra és 
más testrészekre is gondoljunk. Edward 
Weston, Todd Webb, Bill Brandt, Lisette 
Model, Man Ray, Robert Mapplethorpe, 
Leon Levinstein, Robert Cunningham, 
Ralph Gibson, csak néhány név az itt sze-
replő szerzők közül. Szinte magától érte-
tődő természetességgel nyugtázzuk, hogy 
a gyűjteményben André Kertésztől – egyéb 
fotói mellett – jelen van néhány a Torzítások-
ból is. Ritkán előforduló különlegességnek 
számít František Drtikol három, 1927 és 
1929 között készült aktfotója, mint ahogy 
a reveláció erejével hat egy névtelen foto-
gráfus 1997-es absztrakcióba hajló aktja is. 
Mint Sondra Gilmantól megtudtuk, egyik 
legfrissebb „felfedezésük” Laurent Elie 
Badessinek egy fehér ló és egy fekete férfi 
egymással érintkező testét lebilincselően 
szemléltető felvétele, a Man’s Back, Horse’s 
Back (1994). 
A hetvenöt fotográfus százhúsz alkotását 
felsorakoztató kiállítás, annak ellenére, hogy 
csak ízelítőt ad a Gilman-Gonzalez-Falla 
gyűjteményből, alkalmas arra, hogy felmér-
jük jelentőségét, és kellőképpen értékeljük 
annak lehetőségét, hogy neves és általunk 
eddig nem ismert fotóművészek valóban 
nagyszerű, eredeti fotográfiáit láthatjuk. 

Karl Blossfeldt
Dryopteris filix, Wurmfarn (Common Male Fern)
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8semmi konkrét nincs a fejemben amikor dolgozom. A célom nem feminista, 

sem nem politikai. Próbálok többfajta értelmet adni a munkáimnak, mely 
talán egy jobb magyarázatnak tud teret adni.”
Sherman jelenlegi kiállítása mérföldkő a Sprüth Magers galériával három 
évtizede tartó szoros együttműködésben. Harmincöt éve önmaga saját 
munkájának tárgya, sorozat-karaktereket formálva és átformálva magát, 
aláásva ezzel a nőiességet és a nemi szerepeket.
Sherman munkái mindig is erős narratív elemeket hordoznak. Jelenlegi 
kiállítása nagyméretű portré sorozat, a képeken szokás szerint ő maga a 
filmsztár, méghozzá ezúttal az 1920-as évek hollywoodi filmszínészeinek 
képzeletbeli világában. 
A szereplők mindannyian egy kicsit alkoholisták, a fotózáshoz kivasalt 
karakterek, akik elhagyott szeretőikről álmodoznak. A szánalmas hangu-
latot a bonyolult fodrászati megoldások és a keményen kisminkelt arcok 
fokozzák, megfáradt filmcsillagokat rejtve maguk mögött érett életkorban, 
és olyan, sebezhető állapotban, amelyben mindenáron meg akarjak tartani 
a szépség és a fiatalság illúzióját a fájdalmasan drámai öregedessel szemben. 
Ötven éves korára az ember általában megkapja azt az arcát, amit megér-
demel, de a mai világban inkább úgy mondanánk, hogy azt az arcot kapja, 
amit ki tud fizetni.
Sherman képein mindenki feszesen ül a digitálisan manipulált hátterek 
előtt, melyek leginkább különböző filmes díszletekre emlékeztetnek,  
a felhőkarcolóktól a zajos kávézókig, a manikűrözött kerteken keresztül a  
klasszikus tájakig.

Az egyik képen Sherman – kissé tudathasa-
dásos módon – egyszerre négy nővér, akik 
valószínűleg a szórakoztató ipar elhalványult 
csillagai. A nővérek szorosan egymás mel-
lett ülve, színes tüll-ruhákban pózolnak a 
kamera előtt. A művész egyszerre játsza el 
az anya és a „majdnem egyforma filmsztár” 
alteregók szerepeit. Hátborzongatóan gro-
teszk az egész. Sherman csodalatos mun-
kájának gerince tragikus és nosztalgikus 
karakterekre épül, egy képeslapnak álcázott 
érzelgős búcsúzással:

„Azt hiszi mindenki, hogy ezek önarcképek, 
de nem annak lettek szánva. Csak mint 
modell használom magam, mert tudom, 
hogy a végletekig tudok elmenni és olyan 
rondává és ostobává tenni egy fotózást, ami-
lyenné épp csak akarom.”
Megjegyzés:
A fotók egy metallic-print festék-szublimá-
ciós technika eredményei, ahol a hő haszná-
lata lehetőve teszi, hogy a festék közvetlenül 
kerüljön a fémre, ezzel is megkímélve a fotó-
kat attól, hogy üveg alá kerüljenek. Cindy Sherman

Untitled #567, 2016

Cindy Sherman
Untitled #583, 2016

Cindy Sherman
Untitled #584, 2018


