
2 92 8

2
0

1
8

_
8T I L L M A N N  J .  A .

AZ ÉSZLELÉS 
HATÁRVIDÉKEIN
Making Sense
Krystyna Bilak és Biró Dávid kiállítása 

P i n c e ,  B u d a p e s t
2 0 1 8 .  o k t ó b e r  3  –  o k t ó b e r  1 9 .

Nem könnyű fotográfusnak lenni. Persze kőművesnek, postásnak vagy 
geográfusnak lenni sem könnyű, és soha nem is volt az. Ám a fotográfia 
művelése manapság az általános emberi és szakmai – ez esetben művészeti –  
helyzetnél valamivel még nehezebb. Amikor szinte mindenki fotókat 
készít, és a véletlen varázsának köszönhetően a folyvást készülő millió 
felvétel között szép számmal születnek remekművek is – ember legyen a 
talpán, aki kiszűri ezeket a szembeszökő hulladék hekatombáiból; vagyis 
amikor szinte mindenki művész, elég nehéz a fotót művészetként művelni.  
A helyzet leginkább a festészet helyzetével mutat párhuzamot – a fényké-
pezés megjelenése idején. Amikor a kézműves ábrázolás művészi miszté-
riumát a fotó apparátusának és alkímiájának tagadhatatlan realizmusa 
fölülmúlta, a festőknek is más feladat után kellett nézniük.
Persze ma nemcsak a fotográfusokra áll ez a feladvány, nem kevésbé az 
artistákra is, lévén hogy a művészet is keresi a helyét. A művészek fel-
táratlan területekre irányítják az antennáikat, olykor a természettudo-
mányok felé orientálódnak, néha űrkutatókkal dolgoznak együtt – mint 
például Laurie Anderson, Aleksandra Mir –, vagy a társadalomtudomá-
nyoktól inspirálódnak, és a szociális mező aktoraként kezdeményeznek új 
szerveződésformákat; peremterületeket keresnek és tárnak föl. Ezt látjuk 
a Making Sense kiállításon is: Krystyna Bilak, mint írja, a „fotográfiára 
felderítő eszközként tekint”, ismeretlen területek felé tájékozódik. Ennek 
során rátalált egy feltáratlan területre a sötétség és a világosság határán. 
A fény hiányában tétován és tanácstalanul botorkáló alakokra villan-
totta rá a fotográfia fényét – és tett láthatóvá valószínűtlen mozdulatokat, 
természetellenes testtartásokat, emberi helyzeteket. Amelyekről önnön 
magunkra ismerhetünk, hisz valamennyien félhomályban botorkálunk, 

s néha földöntúli meg világításban van 
részünk.
A felderítő nagyon találó fogalom. Ugyanis 
a modern művészet megnevezése sokáig az 
avantgárd fogalmával történt, egy szintúgy 
katonai terminussal. A felderítő szerepe 
az előőrshöz, az élcsapathoz képest – ez az 
avantgárd eredeti jelentése – egyszerre sze-
rényebb, ugyanakkor nagyobb jelentőségű. 
Közvetlenül nem vesz részt a küzdelemben: 
nemhogy a hadműveletek élén, de még a hát-
védben sem. Nincsen kiválasztottságtudata, 
vezérlő elhivatottságtól duzzadó énképe. 
Ám annál inkább képben van az előtte 
álló ismeretlen minéműsége tekintetében:  
a terület kiterjedése és összetettsége, a ren-
delkezésre álló ismeretek bizonytalansága, 
avulékonysága, kétséges volta felől. Ugyanis 
a háború – amint azt a nagy kínai stratéga, 
Szun-ce 2500 éve íródott hadművészeti 
traktátusából tudjuk – mindig a megtévesz-
tés útját járja.
A háború persze ez esetben nem konkrét, 
nem is retorikai, hanem éppúg y, mint a 
felderítés: képletes. A bennünket kör ül- 
vevő ismeretlen, zűrzavar, kaotikus hatás-  
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UNSEEN, #08, 2017, giclée print, dibond lemez
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UNSEEN, #01, 2017, giclée print, dibond lemez

Krystyna Bilak
UNSEEN study, 2017, fotókönyv
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A TŰECSET DÍCSÉRETE
Losonczy István: Csíkok 
N e o n  G a l é r i a ,  B u d a p e s t
2 0 1 8 .  s z e p t e m b e r  8  –  o k t ó b e r  1 2 .

Losonczy István festészetének hosszú évek óta két, egymástól jól 
láthatóan elkülönülő vonulata van. Az egyiket analitikus, a másikat 
szintetikus festészetnek nevezhetnénk. Szándékosan használom 
ezeket a festészettörténetben kevéssé bejáratott fogalmakat, hogy 
megpróbáljam az összes olyan megkülönböztetést elkerülni, mint 
amilyen az absztrakt és az ábrázoló, az absztrakt és a konkrét, a non-
figuratív és a figuratív, a foltszerű és a vonalszerű vagy más hasonló 
festészetek, mivel véleményem szerint itt valami teljesen másról van 
szó. Az analitikus festészet magának a festészetnek – vagyis nem a 
látványnak – az elemzését jelenti. Ezt Losonczy István úgy műveli, 
hogy először elkülönít, azután pedig elemezni kezd egy-egy alap-
vető festészeti problémát. A probléma gyakorlatilag bármi lehet,  
a festékanyagtól vagy a vászontól kezdve a színeken és a formákon, a 
felszínen és a térmélységen át a méretig, a keretig, vagy éppen a fes-
tőeszközökig terjedően. Az elemzés önmagán belüli variálást és az 
összes egyéb összetevővel való viszonyba állítást jelent. Nem valami 
változatlan lényeg keresését, hanem minél több lehetőség minél tel-
jesebb kibontását. Ezért képes az analitikus festészet ugyanolyan 
gazdag és változatos lenni Losonczy István festészetében, mint a 
szintetikus, sőt ezért tud egyáltalán önálló irány lenni, amelyből 
nem vázlatok és előtanulmányok, hanem ugyanolyan önálló művek 
születnek, mint a másikból. A fókuszálásnak, a perspektíva felfede-
zésének iránya ez, egy olyan nézőpont keresése, amelyből minden 
alkalommal számtalan másik problémára is rálátunk. A szintetikus 
festészet ezzel szemben ezeknek a problémáknak, és lehetőleg minél 
többnek, az egyesítését jelenti egy-egy művön belül. Egyesítést, még-
sem egységesítést, nem alá-, hanem mellérendelést, vagyis nem egy 
nagy metaperspektíva felvételét, hanem hangsúlyozottan a perspek-
tíva nélküliséget (természetesen nem az ábrázolt látványra, hanem a 
problémákra vonatkozóan). Az ábrázolás, ami itt meg szokott jelenni, 
ebből a szempontból csak másodlagos jelentőségű, bár természete-
sen megvannak a maga saját problémái is.1 Az életművel kapcsolatos 

1  Losonczy István szintetikus festészeti vonulatáról itt nem beszélek, mivel a 
Csíkok című kiállítás anyaga az analitikus festészethez tartozik. Az előbbi 
legjobb példái a Körforgalom (2004) és a Bejáratlan terek (2015) című festmények.

talán legnagyobb kérdés pedig az, mennyire mutatnak egymásra, 
törekednek egymás felé a két vonulat alkotásai, és lesz-e – vagy egyál-
talán lehetséges-e – olyan pont, ahol egyszer majd összetalálkoznak. 
A Csíkok az utóbbi néhány év negyedik analitikus sorozata. A negye-
dik sorozatot látva már egyértelműnek tűnik, hogy a korábbi, szín-
átmenetekkel és színkontrasztokkal foglalkozó sorozatokhoz 
képest önálló csoportot alkotnak. Mindegyik ilyen sorozat nagyon 
texturális jellegű, nagyon vászonközeli, színtelen (csak a vászon bézs 
színe és a fehér található meg rajtuk), mégis egyben nézve őket meg-
lepő változatosságot látunk. Minimálisnak látszó sorozatok, amelyek 
néhány eszköz maximális kihasználásával dolgoznak. És egymásra 
felelnek, saját önálló problémáikat mintegy szembeállítják a másik-
kal, hogy aztán kitermeljék a maguk hiányát, amelyik a következő 
sorozatban önálló problémaként lép majd elő. 
Az Écru et blanc2 vízszintes és függőleges, széltől-szélig, sőt még 
tovább, a keret oldalán is végigfutó sávjai a képeket egységes felszín 
nélkülivé teszik. A néző át akarna látni a nagyjából szabályos távol-
ságokban ismétlődő csíkok közötti réseken, amelyek pontosan olyan 
szélesek, mint maguk a csíkok. De – és talán éppen ezért – a képeknek 
mégsincs háttere. Azután aspektust akar váltani, megfordítva az alak 
és a háttér viszonyát, de ez sem megy. Nem op art művek ezek, akár-
hogy is szeretné a szemünk, hogy azok legyenek, hanem a keretre 
feszülő síkok, amelyek mintha mégsem feszülnének, hanem inkább 
hullámzanak. Viszont szigorúan a síkban hullámzanak, mivel nem 
önmaga a vászon hullámzik, hanem a keret feszít hullámot belé. 
Mozdulatlan hullámok ezek, valódi kimerevített állóképek. 
A következő, Burkolatok című sorozatban3 aztán megkapjuk az op 
art-ot. Illetve első pillantásra úg y tűnik, mintha megkapnánk. 
Amit viszont helyette kapunk, az a felület, és csak az. A kép bel-
seje elszakad a kerettől, apró, szabálytalan négyzetszerű alakzatok 
népesítik be a felszínt, és így azt várnánk, hogy egyenesen felhívja 
a szemünket arra, hogy szabadon beindítsa a fiktív térképzést, ám 

2  Vö. Écru et blanc kiállítás. Kurátor: Tóth Árpád. Neon Galéria, Budapest, 2016. 
szeptember 8 – október 4.

3  Ez a sorozat eddig még nem került kiállításra.

és képtömeg ellen folyik. Ennek az általános hadiállapotnak a kérdései 
és képei vannak jelen Biró Dávid munkáiban is. A kérdések majdhogy-
nem ismeretelméleti mélységekig menően kiélezettek, mivel észlelésünk 
viszonylagosságát és megbízhatóságát érintik. „Az észlelés – mint a kiállí-
tás koncepciójában írja – minden létező számára más úton történik: fizikai 
korlátokon túl, egyéni gondolkodásmódok és ismeretek is befolyásolják a 
folyamatot.” Képei mégsem vesznek el a relativizmus révületében, talált 
egy biztos és szilárd, nem minden irónia nélküli archimédeszi pontot:  
a színkalibrációs táblát. Ez egy kétségtelen, tudományosan megalapozott 
és praktikus bizonyosság, ha nem is az eg yetlen, ami e világban fellelhető. 
Mindenesetre alkalmas arra, hogy kellően ironikus mércéje legyen szí-
neinknek és színtereinknek.

Mindkét kiállító munkája koncepciózus; 
nem talált tárgyak, esetleges témák, vélet-
len együttállások képi tudósítása, hanem 
kétkedő, kutató, reflektáló gondolkodásból 
született fotográfia. Lévén, hogy a fotográ-
fiában „az építészethez hasonlóan a döntő 
dolog mindig az alapgondolat” – miként azt 
John Pawson is megállapítja a Vizuális leltár 
című albumának előszavában.1 

1 John Pawson: A Visual Inventory, Phaidon, London, 
2012. 9.o.

Biró Dávid
Axiom, #09, Axiom, #01, Axiom, #07, 2017, giclée print, dibond lemez


