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Bevezetés a téma polifóniájába és módszertani megközelítésébe 

Thomas Struth fotografikus képeinek polifóniája 

Szórakozottan és csapongva nézelődni, megbűvölten bámulni, sodródva fantáziálni, odaadón 
és összpontosítón figyelni, zavartalanul szemlélődni, merengeni. Már a nézés e különféle körülírással 
történő megfogalmazásai is mutatják, hogy a látásban gondolkodás, emlékezés, fantáziálás és érzéki 
tapasztalat szétbogozhatatlanul átjárják egymást. Figyelmesen, odaadón nézni, mint például Thomas 
Struth teszi. Például ahogy egy elgondolt koncepció és a kamera technikailag kötött programjában az 
optikailag megragadható jelenségek egy térbeli elrendeződését, és vele a leképezés fotografikus 
apparátusát is tanulmányozhatóvá teszi az Unconscious Places címen ismert fekete-fehér 
városfényképeivel. Következő „lépésben” élethelyzetek terében, családok otthonában állítja fel 
kameráját, majd múzeumlátogatások szituációjában helyezkedik el és a képekkel való találkozások 
külső világában, úgyis, mint a tárgyként létező külső képekkel, és magával a kamerával való 
találkozások helyzeteiben dolgozik. A múzeumok enteriőrjében a kamera objektívjét Struth az általa 
választott festményekre és építészeti környezetük egy szegmenésre irányítja, a festmények és a kamera 
között azonban a kamera látószögében megjelenő, keringő, megálló, a képeket néző múzeumi 
látogatók közvetítenek. A régi képek és jelenkori nézőik egy külső tekintetben egy kompozícióba 
szervesülnek. A képekkel bélelt enteriőrben a kamerának megnyilatkozó látvány többrétegű: 
időlegyezőként nyílik szét, vagy éppen az időfogyatkozás, a jelenben élő múlt érzetével ragadja meg 
figyelmünket.   Múzeum Fotográfiák  elnevezéssel ismerjük e képeket, amelyekkel Struth 1989-től a 1 2

fotografikus táblakép (színes, nagyméretű, a kép és a befogadó viszonyát újrapozícionáló, a vertikális 
befogadásra komponált fényképek) műtípusában alkotó művészek táborába került. Nevezzük őket 
fotografikus táblaképnek, a fotografikus médiumra is reflektáló autonóm fotográfiáknak, vagy große 
stille Bild-nek, egy biztos, Struth fotografikus munkáiban nyilvánvaló az elköteleződés egy olyan 

 Gustave Flaubert egyiptomi utazását megörökítő naplója kiadásának bevezetőjében írja Pierre-Marc de Biasi 1

Flaubert-nek a fizikai érzékelés felfokozottságában alakot öltő látásmódjáról: „Flaubert archeológiai 
érdeklődését azonban nemcsak az kelti fel, ami hatalmas, óriási, hanem mindaz, ami az ókori Egyiptomot 
összekapcsolja a három leghevesebb érzelmet kiváltó látványforrással: a jelennel, a természettel és az 
erotikával. (…) a látvány néha szétnyílik, mint valami időlegyező, egyszerre mutatja a történelmet, a természetet 
és a jelenkor hétköznapi életét: (…) Flaubert örömteli csodálkozással fedezi fel azt is, hogy egy hasonló bár 
ellenkező előjelű „időfogyatkozás” révén az ókori romokban ott rejlik a vágy és az erotika örök időszerűsége.” 
in: Gustave Flaubert: Egyiptomi utazás. Budapest, KG Kiadó, 2000. 47.

 Struth múzeumi munkáinak összefoglaló katalógusa 2005-ben jelent meg Múzeum Fotográfiák (Museum 2

Photogrpahs) címen. Thomas Struth: Museum Photographs mit texten Hans Belting, Walter Grasskamp, Claudia 
Seidel. München, Schirmer/Mosel, 2005.
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alkotói program jegyében, amely nem adja fel az optikailag érzékelhető jelenségvilág fotografikus 
leképezésén keresztüli megismerést.  

Első benyomásunk az lehet, hogy ebben nincs semmi különös, szinte magától értetődő. Ám, 
ha belegondolunk, hogy a fényképezés közel két évszázados története során, ami leginkább 
megváltozott, az nem annyira a fotográfia technikája, pontosabban működése mechanikája , hanem 3

maga a fénykép tárgya, vagyis mi magunk, akkor e mára hagyományosnak tekinthető technikai 
képalkotó eljárás és tárgya között valamiféle rés, hasadás, még inkább az űr érzetét keltő „szakadék” 
keletkezik. Magának a fotográfiának, mint technikai képet „termő” és azt sokszorosítva terjesztő, a 
sztenderdizálással együtt járó apparátusnak jelentős szerepe van abban, hogy ismereteink köre 
exponenciálisan kitágult, valamint képeink medialitása és ezzel együtt érzékelésünk módja alapvetően 
megváltozott.  Mindez együtt jár a világról és magunkról alkotott képünk és a róla szőtt diskurzusok, a 4

tudományos és bölcseleti módszerek változásával. Nemcsak a képtárgyakat, hanem a testhez kötött 
pszichikumot is történeti aspektusból, a szüntelen változás jegyében vizsgáljuk. Ebből következően 
gondolhatjuk, egyfelől, hogy mivel szüntelen változunk, mindig lesz mire rácsodálkozni, ezért lesz mit 
fényképezni. És ezt műveljük is nap, mint nap: a pillanat alatt előállítható és instant megosztható 
fényképekkel a vizuális fecsegés rutinos művelői lettünk; egyéni „képtárakat” építhetünk a 
számítógépeinken tárolt mappáinkban, praktikusan információt közvetíthetünk, nem utolsó sorban a 
közösségi oldalakon személyes reprezentációnkra is gondot fordíthatunk. Mindezt a pillanatfelvétel 
magától értetődő konvenciójában tesszük: az illékony pillanat elkapásának elhibázhatatlanul 
tökéletesre csiszolt (vagy ha nem, hát filterekkel korrigálható és átírható) technológiai eszközeivel 
felszerelkezve. A kamerát (digitális készülékeink egyik kéznél lévő funkciójaként) a minél rövidebb 

 Ismerjük a narratívát, miszerint a digitális fényképezés, a kémiairól az elektronikus rögzítésre történő átállás a 3

fotográfia végét hozta el. A kilencvenes és a kétezres években a festészet halálának elbeszélésére rímelve „a 
fotográfia halálának” elbeszélése fogalmazódott meg. A kétféle képrögzítéseknek mediális, és ezzel 
összefüggésben metafizikai vonatkozásai is vannak: a fotografikus leképezés és a realitás viszonya „végzetesen” 
megváltozni látszott. A több expozíció rögzítésére is képes, palimpszesztként működő, rétegzettségében belső 
montázsokat megőrizni képes, és a testhez hasonlóan öregedő kémiai nyersanyag a palimpszesztként rétegződő 
emlékezettel analóg. Az elektronikus rögzítésű képeknél a palimpszeszt-effektus csak software-ekkel 
szimulálható, a digitális képek a felvétel-tárolás-törlés sorozatában léteznek. A veszteség élménytől áthatott 
megnyilatkozások után fokozatosan megjelentek a folytonosságot látó, a fotografikus kép keletkezésének 
mechanikájára (fizikájára és az apparátus programozottságára és automatizmusára) érzékeny értelmezések. 
Hatásukban fotonok mennyiségi modellálásáról, a látvány konikus projekciójáról, a tárgyi referens és a 
fényképes ábrázolat közti homologikus megfelelésről beszélünk. Egy a fényképek mögötti sajátos fizikometrikus 
szisztémáról, amely a fényképek befogadása során egy finoman hangolt, kulturálisan és pszichológiailag 
befolyásolt biometrikus rendszerrel, az emberi percepcióval ütközik. Vagyis a leképezés geometriai, optikai 
törvényszerűségeinek, illetve a fény közvetítő szerepének kidomborítása tapasztalható a fotográfiáról szóló nyelv 
fogalomkészletének alakításában, valamint a kamera, az operátor és a fényképezés tárgyának interakcióban 
alakuló játékára irányuló figyelem. Az indexikus komponens nemcsak a fényképben megőrződő, bevésődő 
nyomként, hanem egyre inkább a kamera működésből adódó performatív aktusként kerül tárgyalásra. Lásd: 
Michel Frizot: Who’s Afraid of Photons? in: Ed. James Elkins: Photography Theory.2007. 269-283. és David 
Green – Joanna Lowry: From Presence to the Performative: Rethinking Photographic Indexicality.2003. A 
digitális képrögzítés egyik legszembetűnőbb hatása, hogy személyes készülékeinken, egyetlen eszközzel 
lehetővé vált a mozgó és állóképek előállítása, és ezek össze is vegyülnek a mindennapi használat során. 
Ugyanakkor az alkotók fiatal generációja is előszeretettel kutatja, elemzően használja a kereskedelmi 
fogyasztásból kivonuló régebbi fotó-technológiát, a kémiai képrögzítést.  

 „A technológia változásával megváltozik az emberi kollektíva létezési módja; létezési módjával pedig 4

érzékelésének módja is.” – írja Hajas Tibor 1976-ban. Hajas Tibor: A praktikus képzelet (1976) in: Hajas Tibor: 
Szövegek. Budapest, Enciklopédia Kiadó, 2005. 223. 
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időegység alatt éles képet előállító, a technikai tudást kiküszöbölő eszközként használjuk és visszük 
magunkkal mindenhová. A fényképet, nem mellékesen a mozgókép, a pillanatképek manipulációján 
alapuló film hatásában, a pillanatfelvétel evidensnek vett konvenciójában tartjuk számon és használjuk 
a mindennapokban. 

Másfelől jó ideje nem hisszük már, hogy valóságaink a láthatóságok spektrumában 
megragadhatók lennének. Ennek pontosan az ellenkezőjét valljuk (miközben a fényképek személyes 
termelése és fogyasztása soha nem látott méreteket öltött). Vagyis, hogy az apparátusoktól - amelynek 
ősmodellje  a fotográfia - behálózott posztindusztriális, információs társadalom keretei között a 5

működési struktúrák rejtőzködők. A strukturálatlan vizuális információ hullámain szörfölünk. 
Rezignáltan, vagy megkönnyebbülve, de feladtuk, hogy a szubjektum és a tér egymásra vonatkoztatott 
vizuális reprezentációját komolyan vegyük, vagy imázs értelemben vett képei alapján az identitásokat 
dekódoljuk, hiszen az identitások kisiklanak az optikailag megragadható jelenségek közül; a 
szubjektum folytonosan újra teremti magát a nyelvi megnyilatkozásokban.   6

A fotográfia és tárgya viszonyáról is elmondható az, amit filmynyelvújító Bódy Gábor a film 
kapcsán fogalmaz meg: ma már nincs közérdekű naivitás. Az első filmek – írja a kinematográfus – a 
nyílt látvány és a nyílt érdeklődés randevújának emlékei, de épp a feltétlen látásnak és a kamerának ez 
az autentikus egysége, amit magunk mögött hagytunk már.  „A nyílt látvány és a nyílt érdeklődés 7

randevújának” fotografikus emlékeit a fotónak a pillanatfelvétel tömegessé válása előtti 
(preindusztriális) időszakában találjuk.  Abban az időben, amikor a fényképész még azon a szinten állt, 
mint készüléke, és minden arra szolgált, hogy tartson.  – írja Walter Benjamin a fotográfia hőskorának 8

portréiról. Kitartani a jelen pillanatait, és kitartani egy testhelyzetben, amíg a fényképész elkészül a 
hosszabb expozíciós időt igénylő felvétel elkészítésével. Kitartani egy tudatállapotban, amíg a kamera 
„szemére” bízzuk arcunkat.  De a nyílt látvány és a nyílt érdeklődés találkozásáról tanúskodnak a 9

kamerával felszerelkezett utazók képei is, mint Timothy H. O’Sullivan, vagy a Gustave Flaubert-rel 
keleti utazásra induló Maxime du Camp felvételei, amelyeken a természet fenséges képződményei, 
vagy a kultúra ámulatba ejtő, „megsemmisítő” építményei először mutatták meg fényképes 
ábrázolatukat. De ez a randevú-élmény még az elmúlót fotografikusan megörökíteni vágyó, a 
rezisztencia melankóliájából fakadó fotografálás termésében is tetten érhető. Például a lebontás előtt 
álló városrészeket lefényképező párizsi Charles Marville felvételein, vagy Eugène Atget egy szinte 

 Vilém Flusser: A fotográfia filozófiája. http://www.artpool.hu/Flusser/Fotografia/01.html5

 Julia Kristeva: Kezdetben volt a szerelem. 19.6

 Bódy Gábor: Berlini szeminárium-vázlatok. A kinematográfia kreatív nyelve 1982-1983. in: Bódy 2006.  7

 Walter Benjamin: A fényképezés rövid története. in: Walter Benjamin: Angelus Novus. 696.8

 A percepció és a figyelem szétválasztása feltűnik Roland Barthes Világoskamra (Camera Lucida) című 9

fotófenomenológiájában is, amelynek textúrájába Walter Benjamin fényképezésről írt rövid történetének azt a 
részét is beleszőtte Barthes, ami éppen a kamera működése közbeni viselkedés és figyelem összefüggéseiről 
szól. A kamerába hosszan néző ember tulajdonképpen befelé figyel, amíg a kamera lencséje mechanikusan 
minden részletet letapogatva megörökíti őt. Világoskamra 2000.

http://www.artpool.hu/Flusser/Fotografia/01.html
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ismeretlen Párizst ránk hagyományozó fényképein, amelyre Berenice Abbott közvetítésével a 
szürrealisták és velük Walter Benjamin csodálkoztak rá első ízben. Ez az a minőség, amely a feltétlen 
látás és a kamera autentikus egységéből, vagyis a pszichikus mező  és a képalkotó technológia 10

szinkronitásából, egy a képalkotó technika és a képeket befogadók és fogyasztók pszichikumának 
„kvázistacionárius egyensúlyából” áll elő, amiért maradandóságukban kiemelkedők az említett 
fotográfusok és fényképező tudósok képei. Ugyanakkor nem tesz le Bódy sem a film ősi randevú-
élményének újra alkotásáról, a filmnyelvi evolúció, az ártatlanság elvesztése utáni megismétléséről, 
hiszen annak lehetséges technikáin gondolkodik, amikor így folytatja: mind az operatőrnek, mind a 
nézőnek egy romboló utat kell bejárni. Ez egy visszaszámlálási folyamat, amíg eljutunk a nyelv és a 
tudat határára.  

A festészetet és a szobrászatot hagyományosan narratívája főszólamának tekintő modern 
képzőművészet világában ezt a romboló utat a konceptualista és minimalista alkotók taposták ki 
nekünk. Az alkotói műveleti láncba információ hordozóként bevont fotografikus képpel, miközben 
destruálták a modernizmusban paradigmatikus táblaképet, és vele együtt a modernista művészetképet, 
újabb alkotói cselekvésmodelleket állítottak fel; átlépve, vagy tágítva ezzel a művészet intézményes 
határait. Ám a fénykép miközben a külső, a művészeten kívüli világ referenciális hírnöke (imago, 
indexikus jel, nyom), megkerülhetetlenül leíró is (lefestő depict és nem paint értelemben, ikonikus jel), 
azaz ab ovo képszerű (pictorial): feloldhatatlan kettőssége ez. Ezért a szikár konceptuális alkotói 
cselekvésekben is, (vagy a múzeumot elhagyó alkotók helyspecifikus, köztéri és land art munkáiban), 
amennyiben használják a fotografikus képet, óhatatlanul jelen van a kép, a médium és az érzéki test, 
illetve annak metonimikus helyettesítője, a tekintet viszonyrendszerének kérdésköre. Számos 
konceptuális alkotó ezen a csapáson haladva a fotografikus leképezés szemiotikai analízisének, 
percepció és reprezentáció kérdéskörének elemzésében teljesíti be hivatását.  Minden sallangtól, 11

anekdotától és esztétikai megfontolástól mentesen (már amennyire ez egy leíró képi felület esetében 
lehetséges), a kép és a fotografikus médium relációjának a reprezentációban betöltött szerepét, a 
fényképek működésében a tárgy és a kamera, a néző és alkotó kapcsolatát, a szerepeket oldó 
tekintetváltást elemezték, és szembesítettek vele.  

Giuilio Paolini: Giovane che guarda Lorenzo Lotto, 1967. Fiatal férfi Lorenzo Lottot nézi. 
Giulio Paolini 1967-es felvétele méretében hű, fotografikus mása (fekete-fehérben) a 15-16. század 
fordulóján élt festő, Lorenzo Lotto készítette portrénak. A fotografikus felvétel tükrözéssel emeli ki a 
festményt természetes létmódjából: kiszakítja azt a tárgyak világából. Ugyanakkor Paolini e gesztussal 

 „A pszichikus mező a viselkedés téri, idői és emocionális színtere. Nem fizikai tér, mert időben és térben 10

távoli tapasztalatokat, cselekvési mintákat, modellroncsokat foglal magába. Nem a fizikai realitásnak felel meg, 
noha a fizikai értelemben vett objektív mozzanatokat is tartalmazza, de beleiktatódik vágyainknak és 
szorongásainknak az úthálózata, kudarcainknak a sorompórendszere, sikereinknek az örömtüze. A pszichikus 
mező lélektani értelemben dinamikai és toplológiai fogalom.” Írja Mérei Ferenc pszichológus Kurt Lewin 
dinamikus lélektana kapcsán 1974-ben. in: Mérei Ferenc: A cselekvés szerkezete és a közösségi dinamika – Kurt 
Lewin pszichológiája in: Mérei: (1989): 26.

 Magyar példákat hozva említhetjük többek közt Birkás Ákos és Hámos Gusztáv fotómunkáit a hetvenes 11

évekből. 
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a festőnek a tér-idő egy adott pontján hajdanán elfoglalt helyzetét rekonstruálja szemiotikai alapon, 
vagyis az imagináció lehetőségeit kitágító nyelvi eszközökkel. A 16. századi tér-időt a fénykép 
médiumán keresztül a mindenkori jelenbe helyezi. A festmény nem, mint unikális műremek, és nem, 
mint egyénített portré érdekes, sokkal inkább a teremtő, libidinális nézést láttató felületként, illetve a 
fénykép médiumán keresztül megelevenítve a szerepcserék tér-időn átívelő játékának 
kiindulópontjaként. Egy mentális tükör, amiben a néző (Giulio Paolini lencséjén át) elfoglalja Lorenzo 
Lotto helyét: a fiatal férfi engem néz, én meg őt.  

Robert Barry ugyanakkor a fotografikus leképezésen keresztüli láthatóságok tartományának 
korlátozottságával szembesít. Inert Gas Series (1969) címen ismert akciójának fotografikus 
dokumentuma a helyszínt, a sivatagi tájat mutatja, ám a levegőbe eresztett nemes gázokat, például a 
héliumnak a levegőben szóródó kiáramlását természetesen nem látjuk. Tagadhatatlan, azonban, hogy 
beavatkozása környezeti, fizikai-kémiai, materiális változásokat idézett elő. Barry a sivatagba 
kieresztett nemes gázok fényképes „rögzítésével” a fénykép dokumentáló, indexikus minőségét 
teszteli: kérdésessé teszi a realitások fotografikus reprezentációjának lehetségességét, kilép a 
fényképezés nyomrögzítő paradigmájából, ugyanakkor a kameraműködésre, mint egy hitelesítő, 
performatív aktusra támaszkodik. A modernizmus paradigmájának ironikus destruálása is ez, amely a 
műalkotást alapvetően a nézés kitüntetett felületeként és egy olyan esztétikai tárgyként kezeli, amely 
mindenekelőtt a szerzői intenciót közvetíti. Barry akciójának fényképes dokumentumaiban a 
kameraműködés rámutató, performatív minősége válik láthatóvá a láthatatlan tárgy helyett. E 
konceptuális és koncepciózus visszaszámlálás módszeréből tanult Thomas Struth is, aki a hetvenes 
években, a művészet „laboratóriumi” időszakában  járt a düsseldorfi akadémiára. A kulturális shift 12

évtizede ez, amelyben a modernizmus narratíváját felbolygató alkotói cselekvésekben egyszersmind 
explicitté vált (a húszas évek experimentális alkotói cselekvéseivel folytonosságot teremtve) a 
professzionális fényképész (fotóriporter és „fotóművész”) és a médiumok határán kísérletező, a 
technikai képet eszközként használó művész, a művészi fotó és a fotografikus alapú művészet közti 
különbség.   

 Olvasatomban Thomas Struthot is az említett „randevú-vágy” hevíti. Az érzéki 
láthatóságokról, az optikailag rögzíthetőről elrugaszkodó megismerés vágya és dokumentum erejű 
képekké transzformálása: a világunk képekben történő láttatása. Mindenféle műtermi komponálás és 
digitális manipuláció nélkül olyan fotografikus képeket készíteni, amelyekben a világunkra 
ismerhetünk. Lehetetlen feladat? Fényképet készíteni a képekké vált világban a világról. 1990-ben 
Benjamin Buchloh-val beszélgetve Struth pontosan megfogalmazta a fotografikus eljárás mellett 
elköteleződő alkotói magatartását, alkotói cselekvésének terepét. Struthot a környezetünkkel 
közvetlenül érintkező, jelentéses és ezáltal a történelmi folyamatokat fékező képek 
megkonstruálásának lehetősége izgatja. Ehhez adekvát módon a fotográfiát, és annak is „esszenciális” 
adottságát hívja segítségül, ami Struth tapasztalatában és meggyőződésében nem más, mint az idő 

 A hetvenes évek kísérletezésekben gazdag alkotói cselekvéseinek sokszínűségére utaló „laboratóriumi” jelzőt 12

Klaus Honeftől vettem át. Klaus Honef: 40.
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feltartóztatása. A pillanatfelvétel, a snapshot uralta fényképezői mód időszakában a fotografikus 
leképezésnek az idő-komponenssel folytatott játéka marginalizálódott. Ebben a fotografikus 
pillanatfelvételektől áthatott, a fényképek időformákkal folytatott játékát perifériára szorító vizuális 
környezetben Struth alkotói eljárása, ahogy ez a beszélgetésben is körvonalazódik, éppen a 
rezisztencia fogalmával leírható látásmód köré szerveződik. A vizualitás fotografikus 
eszközrendszerén keresztül beleállni a sodró szociokulturális folyamatokba és „feltartóztatni” azokat. 
„Whereas I would describe myself as someone who attempts to photograph against these tendencies, 
to give pause, or move to investigative viewing, connected with a vision or a call to interact…”   13

Ám amikor Buchloh visszakérdez, hogy tulajdonképpen mi is Struth szerint a fotografikus 
médium esszenciája, az alkotó válasza egyáltalán nem esszencialista, sőt, a fényképezésnek a 
társadalmi cselekvésekben szüntelen változó és különféleképpen megmutatkozó processzusára 
vonatkoztatva fogalmazza meg azt: „Egy kommunikatív és analitikus médium. Ma!” – mondja. Ekkor 
1990-et írunk, a kétpólusú világrend felbomlásának időszakában járunk. Érzékelni a folyamatok 
gyorsuló sodrását, beleállni ebbe és fékezni a vizulaitás kortárs eszközrendszerén keresztül elemezve. 
Ellenállás a pillanat megtartásával, ugyanakkor a véglegesítéstől való tartózkodás, a szüntelen változás 
elkerülhetetlenségének belátása. Mozgás és megállás: a szüntelen jelentéskeresés feszültségének 
ritmikus dinamikája. Struth nagyméretű múzeumi fotográfiai kiállítótéri fotótárgyként szemlélve 
pillanatnyi egyensúlyi helyzetet teremtenek: ismétlik cselekvésem, élményesítik helyzetem, a 
reflektált befogadásban tágítani tűnnek az időt. Ha egymás után, albumban lapozva nézzük őket, az 
egymáshoz való relációikban, a képenkét különböző vizuális ritmusképletek, hangzatok hatásában 
bemozdulni látszanak, egy folyamatot mutatnak. Still and moving. E fogalmak a fotografikus alapú 
vizuális médiumok konvencionális felosztásának kategóriáiként, a fotografikus álló- és mozgókép 
elkülönített „művészeti ágaiként” is ismerősen csengenek, és mely duális felosztás ugyancsak 
átgondolásra érdemes; e statikus táblaképekben ismert életmű esetében nem különben.    

Struth nem a snapshot rutinjával ered a világunkat jellemzően leíró képek nyomába. Olyan 
fotografikus felvételek létrehozása izgatja, amelyek az idő távlatából dokumentumértékűnek 
bizonyulhatnak; a feltartóztathatatlan változásban fékezőerejűek, mert elemzőek és 
gondolatébresztőek. A felvételek elkészítését ezért a megfelelő tárgy és a megfelelő helyszín 
megtalálása, a fényképezés tárgyát empirikusan megismerő időszak előzi meg; ezek a fényképek nem 
a pillanatot rögzítő vágy hevében valamiféle „eseményt”, vagy jelenséget elkapó, levadászó 
fényképezői magatartás „zsákmányai”. „For me, making a photograph is mostly an intellectual 
process of understanding people or cities and their historical and phenomenological connections. At 
that point the photo is almost made, and all that remains is the mechanical process. I could also write, 
but as I don’t write, I use the language of photographs. Seeing the circumstances, understanding and 
interpreting them is the interesting part for me.”   Struth nem műtermi fotográfus. Műterme ott van, 14

 Thomas Struth. Intreview with Benjamin H. D. Buchloh (1990) in: Art and Photography. Szerk. Bev. David 13

Campany. London, Phaidon, 2003. 250. (továbbiakban Buchloh 1990)

 Buchloh 1990: 251.14



  10

ahol a fényképezés történik. Nagysíkfilmes kameráját előbb a városok terein néptelen órákban állítja 
fel, majd a nyolcvanas évek közepétől a családok belakta otthonokban tűnik fel kamerájával. A 
családképek (Family Portraits) létrehozásában együtt dolgozik mindenki. Struth a keret beállítására 
figyel, a fényekre, a színekre, a formák harmóniájára, a lehető legtöbb információ befogadására képes 
képkivágatra, amelyben a családtagok a minden részletet egyforma nyugalommal befogadó kamera 
tekintetében kell, hogy elrendezzék magukat. A komponált megörökítés feszültségében, 
feladattudatában, vagy örömében (széles a képekről leolvasható skála) helyezkednek el otthonuk egy 
közös terében. Múzeumi munkájában Struth publikus tereken interperszonális helyzetekben 
rendezkedik be kamerájával a birtokolhatatlan tekintetben előálló „szituációk” rögzítésére.  

A Múzeum Fotográfiák nemcsak a képen látható nézőknek a képekkel és egymással kibomló 
interakcióját teszik láthatóvá, hanem az alkotó perspektíva váltásait is. Struth a múzeumi térben a 
festményekre és a nézőkre szimultán figyel: a felvételek exponálásakor a térbeli elrendeződésüket 
fényképezi. Fénnyel „festi” meg a térbeli viszonylatokat. Ugyanakkor a képek megvalósulásában a 
kameraszemre hagyatkozik: a részletek gazdagságának rögzítése a kamera objektív lencséjének 
intenzív munkája. A festmények és nézőik között illanó együttállások, megfeleltethetőségek képi 
eredményei a fényképek visszanézésben újra tanulmányozhatók. Struth számos képet készít egy 
helyen és a képalkotás folyamatában a kiválasztás, a fotografikus képi eredményeket szelektáló 
következő fázis, a véletlenekkel szembesülő és azokban jelentést felismerő második tekintet 
ugyanolyan fontos, mint a helyszíni munka. Többfázisú folyamat, amelyben nem kizárólag az alkotói 
intenció, az alkotó szubjektív látásmódja a meghatározó. Sőt. Struth múzeumi képeinek tárgya, ahogy 
a családképek esetében is, egyben a képek formálója. A festmények és a nézők viszonylataiban, 
pillantásaiban és mozdulataiban váratlanul jelentésessé váló szituációk is komponálják a fotografikus 
képet, még inkább a véletlenek játékával is írják azt. A családi képekhez képest itt jóval több az előre 
nem várt véletlen. A festmények várakozó létezésének és a vegyes társaság időszakos látogatásának 
érintékezése a Struth pozícionálta kamera tekintetében zajlik, a találkozás eredménye a fényérzékeny 
felületre transzponálva mutatkozik meg. A festmények motiválta viselkedés konvenciói és véletlenei 
mellett a kameraműködés is a viselkedés motiválója lesz, de nem kizárólagosan egy nézőre 
fókuszálva: megoszlik, ugyanakkor motiváló is a kamera várakozó jelenléte. A múzeumi fényképek 
keletkezésében a régi képekhez és az újabb képalkotó eljáráshoz való viszonyulások, valamint az 
egymás közti több irányú interakciók együtt képalkotó jelenségek. A múzeumban készült fotografikus 
képeket szemlélve mind a nézőknek, mind az alkotónak a festményekkel és az új, a helyszínen éppen 
keletkező képpel folytatott játékát dekódolhatjuk. A fényképezés fázisai, az előkészítő, 
helyszínválasztó, empirikusan megismerő, majd mechanikusan rögzítő technikai fázis, utána a 
második tekintetben szelektáló, végül szakemberek labormunkáját igénylő nagyítási, tárgykészítési 
szakasz egy összetett alkotói folyamat. Olyan műveleti lánc, amelyben a kameraműködésnek, a 
kamera látószögében megjelenő konvencióknak és véletleneknek, a nézők „előadásának” is szerepe 
van. Struth alkotói műveleti láncában a fényképezés nem kizárólagosan az alkotói szubjektum 
médiuma. Lássuk, mire megyünk együtt: én a fotográfus, aki mindenek előtt néző vagyok, a ti 
nézőitek, ahogy ti az én nézőim. Nézünk együtt, de nem, mint a moziban, mert itt nagyon is jól látjuk 
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egymást; nincs a terem elsötétítve, ahol csak a film ragyog, mint égi jelenés. Jól bevilágított, vagy a 
természetes fénytől és a pillantásoktól eleven terekben régi festményeket, vagy műemlékeket nézünk, 
de miért is?  

Bármennyire is hihetetlennek, vagy látszólagos ellentmondásnak tűnik, de a művészet 
paradigmatikus helyén, a múzeumban készült felvételek nem a fotográfia múzeumi státuszát 
ambicionáló alkotó képei.  Lírain hangzik, de a Múzeum Fotográfiák a festészet iránti szerelemből, 15

Struth életútján a festmények 1989-ben újfent bekövetkező, megérintő hatásából fogantak (itáliai 
utazás és munka, Nápoly) és a régi képekkel a kamera tekintetében folytatott játékban bontakoztak ki. 
E képek nem jöhettek volna létre a nézők, a múzeumi látogatók autopoézist termő, spontán (a 
Pantheonban és a Pergamon Múzeumban részben szcenírozott, pillanatnyi megállást, megnyugvást 
kérő), sokkal inkább a kamera tekintetében, semmint Struth instrukcióiban színre lépő közreműködése 
nélkül. Struthot elsősorban nem a fotografikus leképezés médiumanalitikus ön-referencialitása érdekli, 
sokkal inkább egy olyan eszközként használja a fotográfiát, amely a környezetünk fenomenológiai 
tapasztalatában, a világunk élményszerű és reflektált megismerésében segíthet. Mindebben a különféle 
képi médiumoknak, valamint a fényképtípusok szemiotikájának és a pszichikus mezőnek a 
történetisége iránti érzékenység fontos szerepet játszik, vagyis Struth figyelme nem annyira 
kizárólagosan a fotográfia viszonylatában médium-fókuszált, mint inkább a képi médiumok és a 
percepció viszonylatában történelmi érdekeltségű.  „… aspects of the history of photography interest 
me in so far as they represent an attitude towards people and their history. I am uninterested in 
whether it’s painting, literature, photography, film or some other medium. I do know that comparisons 
will be made according to the history of media, but I don’t see that it had to be restricted to that. I 
don’t even find the question very interesting. I see that a connection does exist between works by Atget, 
Hilla and Bernd Becher, Sergej Eisenstein, Flaubert, Freud and my work. I don’t just work with the 
history of photography, my work refers to the phenomena of the world in which I live now.”  16

(kiemelés P.M.) 

Ez a médiumok tekintetében oldott, mert a textuális és vizuális médiumok áteresztőképességét 
szem előtt tartó megnyilatkozás azonban nem azt jelenti, hogy Struth nem tartja kézben alkotói 
processzusa médiumának technikai eszközeit, vagy ne látná át annak ontológiai és szemiotikai 
vonatkozásait. Már a hetvenes években, tanuló évei alatt fekete-fehér városfényképeket készített és 
mellette a különféle csatornákon terjeszett városfotók sémaváltozásait tanulmányozta atlaszba 
rendezésükkel. Szemiotikai érdeklődéssel fordult a percepció és reprezentáció viszonyában követhető 

 Julian Stallabrass Museum Photography and Museum Prose címen megjelent, harcias hangvételű és militáns 15

metaforakészletű krikájának tárgya a fotografikus táblakép, konkrétan azonban Jeff Wall alkotói munkája, 
amelynek írásai is részét képezik. A fotografikus táblaképeket elszállásolják a múzeumok, mondja Stallabrass, az 
unikális fotografikus képekkel (ezt nevezi Stallabrass múzeum-fotográfiának) azonban elveszik a fotografikus 
médium sajátossága, flexibilis formázhatósága, terjeszthetősége. (Nem veszik el, hiszen alapvetően ez az 
uralkodó ma is, csak vannak olyan műtípusok a széles fotóuniverzumban, amelyek a fotografikus nyelvet 
árnyalják, gondolkodnak róla és publikálják, többek közt ilyen a fotografikus táblakép, vagy autonóm fotó, 
fotótárgyak, fotófilmek, fotótablók, etc.)

 Buchloh 1990: 251.16
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változások felé, miközben a proto-konceptualista Ed Rusha munkái jelentettek referenciát, sőt, 
közvetlen kapcsolódási felületet számára. Struth alkotói magatartása formálódásában a hetvenes évek 
konceptualista tanulságai meghatározóak. E hatások része az is, hogy az esztétikai tárgy mellett az 
alkotás folyamatszerűségére kerül a hangsúly és ezzel együtt az alkotói processzus, mint előadás válik 
érdekessé . Továbbá az, hogy a fotografikus eszközök alkotói használatában a médium eredő 17

multifunkcionalitása, a különféle kulturális gyakorlatok és diszciplínák közötti átjárást biztosító 
mediális adottsága kitüntetett szerepbe kerül. És hogy a fotográfia az intertextualitás melegágya, az 
inkább lehetőség, semmint akadály; ahogy ezt az 1989-től készülő Múzeum Fotográfiái egyébként 
egyértelműen példázzák. 

Struth munkájában a múzeum, mint a képek őrzője és azok archiktetúrális kerete kap szerepet. 
Egy képekben gazdag tér, amely a képek vonzásában mindenekelőtt a szkopocentrikus cselekvések - 
mint a nézés és a (be) látás egymást metsző aktusainak - helye, illetve színhelye. Alapvetően nézni 
(látni, tanulni, szórakozni, kalandra indulni) járunk a vizuális művészetek múzeumaiba, a nézés 
színrevitele zajlik itt. A múzeumban készült fotográfiákon a nézés konkrét tárgyával együtt jelenhet 
meg, de nemcsak a festmény csábít, hanem a kamerának a látómezőben szóródó tekintetében maguk a 
nézők is. A nézés és nézettség szétválaszthatatlanságában megelevenedő kis léttörténéseknek a 
dokumentarista (szituacionista) követése zajlik Struth múzeumi munkájában, majd ez tautologikusan 
megismétlődik a kiállított fotografikus kép aktuális nézőjének a helyzetében. Persze, mert látjuk 
mások nézését, még nem tudhatjuk, hogy ők mit is látnak, csak azzal szembesülünk, hogy egy olyan 
folyamatban vannak, mint mi, az ő nézőik. Nincs más bizonyosság, csak a felület, az egymást 
végtelenítve beágyazó képek felülete, csak innen indulhatunk el a képek alagútjába. Struthot a 
tudattalan fotográfusaként jellemzi barátja, Ingo Hartmann pszichoanalitikus.  A nézés és nézettség 18

jelenségét a szkopikus rendszereink egy izolált és jellemző terében láttató, jelen értekezés szorosan 
vett témáját képező Múzeum Fotográfiák a fizikai tér és a mentális tér (a pszichikus mező) egymást 
formáló kölcsönhatásának szemléletes képeiként is értelmezhetők.   19

Az 1990-es évek közepén Struth Karlsruheban  tanított, fotográfiát, ami leginkább abban a 20

tapasztalatában erősítette meg, hogy a fotografikus eszközök képalkotó (pictorial) használatában nincs 
tanítható konvenció; tegyük hozzá, hogy világosabb legyen: ellentétben a professzionális fotográfusi 
gyakorlatokkal, mint például a divatfotós és képriporter képzés. Struth-nak a múzeumi enteriőrökben 
és a kultikus képáhítat helyein készült fotográfiáiból kivilágló vonzalma a képi tradíció iránt egy 
alapvető antroplógiai szükségletből fakad, mint mindenkinél, de vizuális alkotóként a képeket 
nemcsak empirikusan használja. Látásmódja alakítója a tömegkultúrában elterjedt optikai-technikai 

 Hilde Hein: Az előadás mint esztétikai kategória (1970) Ford. Babarczy Eszter. in: Szerk. Szőke Annamária: A 17

performance-művészet. 2000. 35-45.

 Ingo Hartmann: Der Brückenbauer. (1997) in: Texte zum Werk von Thomas Struth. 2009: 103-104. 18

 James Lingwood: Seeing and Believing. in: Thomas Struth. Photographs 1978 – 2010. Kunsthaus Zürich, 19

2010: 169-173.

 1993-96 Staatlichen Hochschule für Gestaltung, Karlsruhe20
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képalkotó eljárások eredményeinek szemiotikai elemzése volt. A kommunikatív médiumként, 
dialogikus viszonyként felfogott fényképezés gyakorlatában pedig a pszichoanalízist empirikusan 
megismerő tapasztalat tapintható ki.  

Ezt a még nyitott életművet ugyan leginkább táblaképekben, nagyméretű, statikus autonóm 
fényképekben („das große stille Bild”) ismerjük, ám folyamat-jellege (process) számos ponton 
megnyilvánul. Mindenekelőtt érdemes megjegyezni, hogy Struth a képeit nem sorozatoknak tekinti. 
Szívesebben gondol képeire úgy, mint azonos témára készülő képek variációinak csoportjára, mely 
csoportok egymással összefüggnek, mert egymásból is keletkeznek. A képek architektúráját  építő 21

témacsoportok organikusan következnek egymásból, vagyis érintekezési felületeiken átívelnek 
egymásba (például a városképek a városok múzeumainak enteriőrjébe, vagy a családportrék a 
múzeumi nézők szituációjába), a különféle témacsoportok egyes darabjai pedig keletkezési idejükben 
is átfedhetik egymást. Az előzőt variáló új motívum, mint egy belépő szólam, egy ideig párhuzamosan 
halad a korábbival, hol ritkul (elhalkul), hol dominánsan felerősödik. Zenei párhuzammal: mint egy 
polifon hangzásvilág. Múzeumi munkája idejében (másfél évtized) is készített immár színes 
városképeket, család-képeket, és ekkor kezdte el a Paradise címen ismert, dzsungelekben készült 
felvételei csoportját, valamint az élményparkokban készült képeket, majd újabb enteriőrképekként a 
tudomány helyszínein, természettudományos kutatóintézetekben fénkyépezett. Másodszor: Struth 
hajthatatlanul ragaszkodik az analóg technikához és a fotografikus kép és a tárgya közötti referenciális 
kapcsolathoz, ezzel összefüggésben a felvételek szikár és egzakt lokalizásához és datálásához. Képei 
címe nem más, mint a ténylegesen felkeresett helyek és annak időpontja. Így Struth statikus 
képtárgyakként ismert művei életútja (és családképei következtében kapcsolati hálója) „rajzolatát” is 
kiadják: a nyitott életmű és a nyitott életút összefonódik, a téma mindig ott van, ahol ő van. Egy utazó 
művész (based in Berlin and Düsseldorf), mint egy vándor fotográfus, aki útja állomásain felállítja 
tekintélyes kameráját. A szüntelen úton lévő ember, akinek műterme a városok (és annak adott terei), s 
amelyeknek lakóival, vagy a hozzá hasonló átutazóival kameráján keresztül és közvetlenül is 
kapcsolatba lép. És végül, de nem utolsó sorban. Struth állványra helyezett, nagysíkfilmes kamerával 
dolgozik, ami akár egy óriási pók, ahogy Serafino Gubbio, Pirandello operatőr „hőse” nevezi 
masináját, ám ez nem zabálja a „hártyát”, mint amaz, és ez lényegi különbség.  Struth a kamerájával 22

nagyméretű negatív nyersanyagra dolgozik, statikus felvételeket készít, ám ami tárgyként a 
kiállítótérbe kerül, az már egy alapos válogatás, a kiemelésben formát öltő szerkesztés, a redukáló 
vágás (cutting) eredménye. Struth ugyanis az adott helyszínen készült sok, esetenként száznál is több 
felvétel közül választ ki nagyításra néhányat, vagy egyetlen egyet. A már tárgyként ismert fényképek 
az egy adott helyszínen készült felvételek sokaságából kerülnek ki, vagyis elkészültük napok, vagy 
hetek. Egy második tekintetben átszűri az adott helyszínen készült szekvenciákat. Fényképezői 
módszere dokumentumfilmes módszerek tudatos, vagy empirikusan elsajátított alkalmazását tükrözi: 

 The Tower and The View: Gil Blank and Thomas Struth in Conversation.2007: 120. Thomas Struth 21

kisebb.nagyobb szobákból álló, egymásba nyiló épületről (building) beszél. És az épület természetesen, ha 
tovább gondoljuk a hasonlatot, egy nagyobb struktúra, a város része. 

 Luigi Pirandello: Forog a film… Regény. Serafino Gubbio operatőr feljegyzései.22
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Bódy Gábor kinematográfus klasszifikációja alapján leginkább szituacionistának mondható, de az 
eszkalációs megoldás jegyei is megfigyelhetők: egyes fényképeken látszik, hogy a nézők „némán” 
kommunikálnak Struth-tal, illetve kamerájával, a fényképezés folyamatában verbális kommunikáció is 
létrejöhet.  Múzeumi munkájában a szituációkat követő, vagy bele is helyezkedő fényképezéssel és a 23

kép-a-képben alakzat variációinak felvonultatásával olyan művek keletkeznek, amelyeken a jól 
láthatóan különböző diskurzusokban létező képek összefűződnek. Szakadás és folytonosság egy 
képben. A múzeumban készült felvételek önnön keletkezésüket, létrejöttük történetét, okát is láttatják. 
A képen látható nézők közreműködésében megelevenedik a régi kép, ez, és nem más konstruálja az új, 
a régit beágyazó fotografikus nagyképet. Mindez a fotografikus nagykép szemlélőjének átlelkesítő 
hajlandósága szerint megismétlődik, és a létrehozásának oka a fotografikus kép szemlélőjének 
képolvasásában rezonál.  

És a folyamatosság érzetét keltő alkotói eszközökhöz és minőségekhez még egy: Struth 
képeiről beszélve előszeretettel él - mivel hogy zenélt - zenei analógiákkal (Bach és free jazz). Ez 
azontúl, hogy időbeli folyamatként érzékelteti munkáját, a múzeumi képcsoport esetében az egyes 
képeknek az egymás viszonylatában érzékelhető dinamikájára, a ritmusváltásokra irányítja a 
figyelmünket. A színes fotografikus képek, mint hangzatok és ritmusképeletek, különböző 
érzetminőségeket, atmoszférikus és emocionális hatásokat keltenek; fiziológiai érzeteket kiváltó, 
úgynevezett felhangokkal bíró vizuális jelek elrendeződését fedezzük fel a képeken. A múzeumi 
enteriőrök fényképein a kép-a-képben alakzat többletében (a festmények ábrázolásaiban) érezzük a 
kinti atmoszférát, a hűs teremben a forró kánikulát, vagy a meleg teremben a kinti hideget. Halljuk a 
nyüzsgés zsongásátt, vagy éppen a mély csendet. Felmerül a jelentéseltolás, a fotografikus kép 
eredendő allegorikus impulzusának (fragmentum, ismétlés, a jel és jelölő szétválasztása) 
problematikája. Lévén a láthatóságokból kihasított töredék, a fénykép gerjeszti a tükör-élmények (deja 
vu, trompe l’oeil vagy az előhívott emlék projekciója) megjelenését. A fotografikusan megjelenített és 
tematizált (kép) nézés folyamatában, ami aktuális nézésünkben megismétlődik, a jelentő és a jelentett 
lebegő viszonyának működésbe lépése, a rögzített jelentőhöz képest a jelentett folytonos gazdagodása 
ott munkál. 

A tudattalan nem a kint és a bent elrendeződésében struktúrálódik , a fizikai tér és a 24

pszichikus mező átjárja egymást. Akaratlanul is, és előszeretettel is bontogatjuk a „határokat”. Ettől 
azért még hazatalálunk. Vagy kiismerjük magunkat egy ismeretlen városban, ahol épp imagináriusunk 

 Bódy Gábor dokumentumfilm klasszifikációja alapján. „A szituacionsita megoldás olyan helyzeteket keres, 23

amelyek egy társadalmi működés mechanizmusából adódnak. Az események tehát nagyfokú automatizmussal, 
öntörvényűséggel rendelkeznek. Bár a kamera jelenléte nyilvánvalóan itt is hat a személyekre, befolyása 
gyengébb a szituációmechanizmust összetartó erőknél, sőt legtöbbször koncentrálja azokat.” A dokumentumvétel 
nem egy helyzet ábrázolása, hanem folyamat, mondja Bódy az eszkalációs megoldásról, visszacsatolás történik a 
filmről a „valóságba” és vissza. Bódy Gábor: Hol a „valóság”? A dokumentumfilm metodikai útvonalaihoz. in: 
Bódy 2006: 109.

 Victor Burgin értekezik Jacques Lacan szemiotikával gazdagított pszichoanalitikai topológiáról, amelynek 24

szemléltetésére eleinte Lacan a látás-modelljéből is ismert két-dimenziós reprezentációs, geometriai sémát 
alkalmazta, majd annak szemléltetésére, hogy a tudattalan egy olyan struktúra, amelynek nincs külseje, vagy 
belseje a Möbius-szalag és Klein-kancsó került elő. Burgin: In / Different Spaces. 1996: 51. 
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e működése miatt lehet, hogy azonnal otthonosan mozgunk, lehet, hogy egy vizuális impulzus 
megidézte emlékkép, asa nisi masa , eltérít az aktuális látványoktól, de az is lehet, hogy az idegenség 25

ujjongásával felfedező útra indulunk. Visszük magunkkal képeinket és haza hozunk újakat. Struth 
múzeum-fotográfiai 2004-ben, első kölni találkozásunk után velem jöttek. Ahogy nemrég Albrecht 
Dürer Städel Múzeumbeli festménye, Jób feleségének, a férjét egy dézsa vízzel észhez téríteni igyekvő 
rózsaszín asszonynak üdesége költözött belém (micsoda virulens blaszfémia!), pedig a Becher-
tanítványok képeit mentem megnézi Frankfurtba.  26

A fotografikus táblakép - módszertani megközelítés 

Struth Múzeum Fotográfiáin a nézők és a nézett műtárgy kép-tektonikai értelemben vett síkjai 
között nincs hierarchia, amiben a fényképek színes nyersanyagának fontos szerepe van. A kamera 
látószögében a fetsmények és az előttük és velük létrejövő nézői interakciók szétválaszthatatlanul 
együtt alkotják a képet, amely a kamera performatív rámutatásában, a kamera performáló tekintetében 
jött létre. A megörökített pillanat csak a fényképen létezik, a kamera rámutatásában jött létre, anélkül 
nem létezne. Ám, hogy milyen óriási vonzerővel bír az a tradíció, amelyben a művészet a festményben 
testesül meg (annak ellenére, hogy jobban ismerjük azokat fotografikus reprodukciókból, mint az 
autopszia élményén keresztül), és hogy, a műélvezet kritériumrendszerének forrása a festmény, abból 
is felsejlik, hogy a tiszteletreméltó erudícióval értelmező művészettörténész, Hans Belting is a 
festészet és a fotográfia paragoneját látja Struth múzeum-képeiben.  Ahogy Paolo Veronese a valóság 27

határait, úgy Struth a festészet és a fotográfia határait teszi kérdésessé, illetve oldja fel: a fényképek 
egyik síkját kitevő festmények zavartalan nézegetését akadályozzák a köztünk és a festmények között 
lévő nézők, ám, írja Belting, a befogadás során a nézők által kijelölt síkot is egyszer csak 
festményként kezdjük nézni. Belting az interpretációja közvetítésével is példázott átlelkesítő (animáló) 
szemlélésben a fotografikus képet az autonóm festmény státuszába helyezi: úgy nézhetem az újat is, 
mint a régit, hiszen a két sík kompozicionális jegyeiben (színek, a szereplők testtartásai, gesztusai) 
megfeleltethető egymásnak. Belting látásmódjában is a fotografikus kép a festményen átszűrődve 
válik autonómmá. Az autonóm képi formát (das große stille Bild) létrehozó fotográfusi gyakorlatok 

 asa nisi masa  - Fellini 8 és ½ című filmjének ikonikussá váló jelenetében megjelenő szójáték, amely az 25

emlékek könyörtelen felbukkanásának, a gyermekkori emlékek váratlan visszatérésének metaforájává vált.

 Photographs Become Pictures. The Becher Class at Städel Museum, Frankfurt. 2017. április 27 – augusztus 26

13.

 Hans Belting: Fotografie und Malerei – Der Fotografische Zyklus der Museumbilder von Thomas Struth. 27

1993. in: Texte zum Werk von Thomas Struth. 2009: 43-81.
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mellett pragmatikusan érvelő Maren Polte Struth Múzeum Fotográfiáit egy olyan képkritikai 
elkötelezettségként (programként) értelmezi, amelynek fókuszában a festészet áll.  Mind Belting, 28

mind Polte elemzésének egyik kulcsszava a dráma. A Múzeum Fotográfiákon dráma játszódik a 
festészet és a fotográfia (Belting), illetve a jelen és a múlt alkotója között (Polte). Beltingnél a dráma a 
festmény szereplőire is kiterjed, akik a jelenben készült fotográfia szereplői mögött ágálnak 
figyelemért.  

Ahogy a filmes kamerakezelést Struth képei kapcsán egy futam erejéig megpendítő Belting, 
úgy a Düsseldorfi-iskola mibenlétét profilozó, Bernd és Hilla Becher örökséget tanítványaik 
képesztétikáján keresztül egyénítő Polte is az interpretáció során a fotografikus képre átvitt festészeti 
ikonográfiai hagyomány mozzanatánál válik el saját olvasatomtól, illetve én az övéktől.  Ezt 29

leginkább a festészeti analógiáikon keresztül tudom érzékeltetni, amelyek a 17-18. századi 
magángyűjteményeket reprezentáló festmények közül (vagy a múzeumi nézőkön, helyzeteken 
élcelődő 19. századi rajzok közül) kerülnek ki.  Ezek a korai múzeum-képek, illetve szalon 30

festmények, amelyek akárcsak Struth fotográfiái kép-a-képben alakzattal komponáltak, 
meglátásomban mégis, inkább a különbségek bemutatására tesznek szolgálatot; Struth fényképeivel 
összenézve sokkal inkább a differenciálást segítő pompás példáknak bizonyulnak e korai múzeum-, 
vagy szalonfestmények. Egy festményeket, illetve a műtárgyak gyűjteményének egészét és azok 
miliőjét reprezentáló festmény alapvetően abban különbözik Struth festményeket „beágyazó”  31

fotográfiáitól, hogy előbbiek nem involválnak mediális váltást. Festmények a festményben: alapvetően 
a festészetről szóló festészeti traktátusok, festői hitvallások, eseteként szarkasztikus alkotói 
önkiállítások, vagy megbízások reprezentatív teljesítései. Nem csekély különbség, hogy Struth 
fotografikus múzeum-képeinek nem maga a gyűjtemény a tárgya; a megnevezett város egy ismert 
múzeumának, vagy templomának / műemlékének belső tere, illetve templomok esetében a kifelé 
kommunikáló, külső térfele Struth fényképeinek a helyszíne és a színhelye, ahol közösen, vagy többek 
által szimultán gyakorolt cselekvés és annak kvázi dokumentumilmes forgatása zajlik. A Múzeum 
Fotográfiák nem gyűjtemények reprezentációi; a gyűjteményeknek egy képekkel bélelt térszegmense 

 Maren Polte: A Class of Their Own. The Düsseldorf School of Photography. 2017. 161-167. Továbbiakban 28

Polte 2017.

 Ugyanakkor Polte azon megállapításával, miszerint a düsseldorfi autonóm fotográfiák alkotói nem öröklik a 29

festészeti képi hagyományt (a Western Picture tradícióját), hanem visszautalnak erre leginkább tematikusan, 
egyetértek. Ez azonban a Düsseldorfi Iskolához tartozó vizuális művészek munkáinak megközelítéséhez, 
értelmezéséhez – írja Polte – a hagyományos művészettörténeti módszerek és skillek felelevenítésére is alkalmat 
ad. 

 Például David Teniers, ifj. Lipót Főherceg brüsszeli gyűjteményéről festett képei.  30

 A kép-a-képben alakzatok leírására a mise en abyme, vagy a „beágyazott elbeszélés” mintájára a „beágyazott 31

kép” kifejezést fogom használni a továbbiakban. Ezzel egyben Wolfgang Kemp terminológiáját hasznosítom 
(Kemp 2003), és amely kifejezés a „beírt képnél” közelebb áll a fotografikus eszközökkel előállított kép-a-
képben alakzatok kollázs-kvalitásához. A festészeti praxisokban is kultivált kép-a-képben alakzatról 1964-ben írt 
és máig tanulsággal forgatható tanulmányában André Chastel, magyar fordításban, beírt képnek nevezi a 
festményeken feltűnő, ugyancsak festett kísérő képeket. (André Chastel 1984.) 
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látható a fényképeken, amelyek a képekhez való viszonyulások láttatásának rétegzett helyszíneként 
működik. 

Belting Struth Múzeum Fotográfiáiból a festészet és a fotografikus kép közötti határok 
feloldódását olvassa ki, ezzel éles ellentétben viszont, Michael Fried a világok, a kétféle pictorial 
world (festészet és fotográfia) átjárhatatlanságát látja igazolva.  Fried számára a képi (pictorial), és 32

azon keresztül a művészeti autonómia záloga a kép zártsága, vagyis a képnek önmagát egy elkülönült 
világként tételező létformája. Fried pontosan ezt a tökéletes zártságot látja megvalósulni a képi 
önreferencialitást, a médium önnön láttatásának, transzparenciája felszámolásának logikáját, szerinte, 
a festészettől megöröklő fotografikus táblaképben (tableau). A fotografikus kép ráadásul technikai 
adottságainál fogva, írja Fried Jeff Wall-t idézve, a festészet matériájának tapintási érzeteket kiváltó 
minőségeit is felhígítja. A tökéletesen zárt képi világ. A különféle képi világok közti átjárás pedig 
fikció (pictorial fiction), amit Fried a preferált képfogalmához illőn ugyancsak zárkózott 
érvrendszerében a fikció szó fantázia értelmében félretesz. A fotografikus táblaképek, köztük Struth 
Múzeum Fotográfiái - Fried interpretációjában – eme esztétikai zártságukban magasztosulnak fel és 
lakják be a művészeti autonómia szféráját. Fried megáll annál a pontnál, hogy a médium önnön 
transzparenciáját felszámolva reflektív felületként mutatja magát. Nem számol azzal, mert nincs 
szándékában, hogy a fotografikus táblaképek, például Struth Múzeum Fotográfiái esetében továbbra is 
lehetnek transzparensek a médium áteresztőképességének működése, a szemlélő imaginációjával 
érintkező játék értelmében. Fried az alkotói praxistól távolodó művészetfiliozófiai magasságból nézi a 
fotográfia „új vizuális rezsimjét”. Az általa mindig is opponált posztmodern elméletet, és fotó- és 
filmelméleteket ignorálva közvetlenül az általa preferált 18. századi esztétikai hagyományba 
csatlakoztatja a fotografikus táblaképet.  33

A Múzeum Fotográfiák értelmezésének szóban forgó polarizáltságában az én megközelítésem 
egyértelműen Hans Belting álláspontjához áll közel, ám szeretném elkerülni a festészet versus 
fotográfia logikáját megidéző beszédmódot, még inkább azt az ebből következő retorikát, amely a 
festészettel nemesíti meg, illetve a festészeti mediális reflexió mintájára magasztosítja fel a 
fotografikus képet, hogy az a festészeti hagyomány követőjeként beléphessen a művészet világába. E 

 Michael Fried: Why Photography Matters as Art as Never Before. 2008. 120. Továbbikaban Fried 2008.32

 Fried felülemelkedve az alkotók egymástól távoli és különböző közegén, indulásán, a minden esetben más 33

alkotói eljárásokon az autonóm fotografikus képeket a teátralitás és abszorpció művészetfilozófiai 
kérdéskörének kontextusában elemzi. Pontosabban a fotografikus táblaképek (tableau) Fried tekintetében eme 
művészetfilozófiai kérdéskör, az alkotói előadásmódok, azon belül is az anti-teátrális előadásmód 
megtestesítőinek látszanak. A fotografikus táblakép kialakulásában Fried elővezeti a mozi hatását, de az 
abszorpció-teátralitás mércéjével egy túlhaladott fázist lát a filmben: az elbeszélő filmek műfaja a teátralitás előli 
menedékként jelenik meg gondolatrendszerében, a fotografikus táblaképekben viszont az anti-teátralitás diadalát, 
az önmagába zárt teljesség ideájában létező képi forma sikerét látja megvalósulni. Érvelési logikájában Fried 
szigorúan következetes: az idő-formákkal elfoglalt filmet (az analitikus és experimentális filmet is) mindig 
kizárta a művészeti modernizmus domíniumából, ahogy a performatív hatások megnyilatkozásának teret adó 
intermediális átjárásokat, a médiumok egymást elemző zónájában formálódó teátralitást is. Ezért Fried 
elemzésében ignorálja nemcsak a filmnyelvet, hanem en bloc a fotóelméletet is, amely az interpretáció 
folyamatában ugyancsak „veszélyesen” közel hozhatná a fotóelmélet időformákkal, és ezzel együtt az újabb 
narratív formákkal foglalkozó kutatásait. 
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retorika logikus folyománya, hogy a fotografikus képekről a festészet fogalomkészletével és a 
festészeti tradíció kereteiben gondolkodunk. A két képalkotó eljárás folytonosságáról gondolkodni 
releváns kérdés, számomra azonban leginkább az alkotói praxisok, illetve médiatörténeti nézőpontból, 
és nem a festészet versus fotográfia elméleti kérdésköre felől, amely nagyon hamar a „művészet-e a 
fotográfia” kérdésbe torkollik, amelyet viszont magam irreleváns és rossz kérdésfeltevésnek gondolok. 
Struth munkái kapcsán is úgy látom, hogy a fotografikus képalkotásnak a filmhez ma már több köze 
van, mint a festészethez. Nem csak azért mert optikai-technikai képként a filmképhez hasonlóan 
„beleeszi” magát a tudatunkba, hanem mert a filmtörténeti ismeretek és a filmnyelvi kutatások is 
hatással voltak a fotográfiát eszközünknek választó alkotókra, a fotografikus művészetre. Vannak 
olyan fotografikus táblaképek (autonóm fotografikus képek), amelyek jelentésének felfejtésénél a 
festészeti tradíció eszköztára nélkölözhetetlen analógiát kínál, de Struth múzeumi munkája alapvetően 
a dokumentarista fényképezés kontextusába illeszkedik. Struth a tárgy és leképezése referenciális 
kapcsolatához, a materiális nyersanyag használatban is megmutatkozón, hajthatatlanul ragaszkodik. 
Ezek a múzeumi enteriőrökben készült felvételek a festményeket tárgyukká téve sem festészeti 
traktátusok, mint a kép-a-képben figurával élő modernista festmények, sokkal inkább fotográfusi 
hitvallások: olyan képi eredmények, amelyek a kamera látószögében megjelenő, a kamera szórt 
tekinetétől átjárt térben közlekedő nézőknek, a kamerát pozícionáló és kezelő „operátornak” és a 
kameraszemnek közös játékában keletkeztek.  

Múzeumi munkájában a felvételek elkészítéséhez, a térbeli viszonyok érzékeltetéséhez Struth 
a kamera időzár kezelésének variációt vonultatja fel. Az összetett és szüntelen változóban lévő 
szociokulturális folyamatok feltartóztatásának (vizuális elemzésének) alkotói vágya részben a 
fotografikus képek technikai kivitelezésében ölt formát: a fényképek a mániás snapshottal szemben 
inkább a melankolikus time exposure példái.  A kamerát működtető alkotó látásmódja, ahogy ez a 34

Múzeum Fotográfiákról leolvasható, nem a vizuális poénra kihegyezve az „áldozatára” lesújtó , vagy 35

szubjektív világnézetéhez, politikai elköteleződéséhez adekvát képet kereső, hanem sokkal inkább a 
kamera tekintetében a váratlannak is teret adó, a kamera látószögében a véletlenek kibontakozásának 
időt engedő, és ezeket megőrizve felmutató: megtartó. Struth adaptálja munkájában a kamerát, láttatja 
azt és nem az észrevétlenéségét használja ki. Kár lenne ezeket a kamera működésével közvetített 
mediális sajátosságokat, azon belül is a technikai finomságokat ignorálni. Ha a mediális 
különbségekre figyelünk (ez még a modernizmus-kritika felől sem árt) akkor az is kiderül, hogy a 

 Az expozíciós idő mentén kidolgozott, és egymástól inkább teoretikusan megkülönböztethető fénykép fajták 34

Thierry de Duve pszichoanalitikai fogalmak segítségével felállított táblázatából (mátrix) származnak, amelyben 
a hosszabb expozíciós idővel készülő felvételeket (time-exposure) a gyászmunka, a pillanatképeket (snapshot) a 
trauma freudi fogalmával hozza összefüggésbe. Time Exposure and Snapshot: The Photograph as Paradox. in: 
October, 5. 1978, 113-125.

 Ez utóbbira számtalan példát tudunk a fotótörténet múzeumokban készült képei közül, még a tekintélyes 35

életművet létrehozó Elliott Erwitt fényképei is többnyire a vizuális poén komikumának hatásában működnek. A 
múzeumi képek és az egyes nézőjük morfológiai megfeleltetésére kihegyezett fényképezők és fényképeik száma 
az utóbbi időkben egyre duzzad, ami azt is mutatja, amit Struth figyelt meg múzeumi munkájának vége felé. Ma 
már nem lehetne olyan fényképeket készíteni a múzeumokban, mint amilyeneket 1989-től 2005-ig készített, mert 
a múzeumokban is mindenki fényképez, és a kameráján át nézi a régi képeket.
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hatás kölcsönös: nemcsak a pictorial festészeti tradíciója hatott a fotografikus képalkotásra, hanem a 
fotografikus alapú médiumok is átírták, jelentősen, a képről alkotott fogalmainkat. Struth fotográfiái 
nem hagyják maguk mögött a fotografikus leképezés ambivalenciáját. A múzeum képekben a tárgy és 
a felvétel szervesül, ugyanakkor reflektív felületeként is működik a fotografikus tárgy: trompe l’euil és 
a kritikai distanciában elemző nézés felülete, a tableau között oszcillál. Nem a művészet autonómiája 
a kérdés számomra, és nem a fotografikus képnek a festészeti hagyomány presztízsén keresztüli 
felmagasztosítása, ami Fried elhivatottsága, hanem a fotografikus leképezés nyelvezetének 
szuverenitása, amely Struth Múzeum Fotográfiáin a kameraműködés láttatásával és a fényképezés 
tárgyának mozgásterével, a kameraszem, a régi festmények és nézőik önbeszéde által árnyaltan tovább 
íródik. Ez a nyelvezet, azonban a filmelmélettől és a pszichoanalízistől is tanult fotóelmélet 
hasznosításával artikulálható leginkább. Fried annak ellenére, hogy a film hatását a fotografikus 
táblakép műtípusának revitalizálásában, és az általa szigorúan zárt tableau-ként történő 
újrapozícionálásában belátja, elkerüli a film- és a fotóelmélet ösvényeit, valamint a pszichológia 
„ingoványos” területeit. Logikai bravúrral Roland Barthes sokat hivatkozott Camera Lucidáját – egy 
teljes fejezetet szentelve filológiai elemzésére nem véletlenül éppen Struth Múzeum Fotográfiáinak 
leírása előtt, amelyek performativitása, Fried meglátásával ellentétben, mind a nézők színrelépésében, 
mind a kamera működésében nyilvánvaló – saját kutatási területe, az abszorpció-teátralitás 
művészetfilozófiai kérdéskörébe, azon belül is az általa preferált anti-teátralitás ideájába helyezi, en 
bloc.  Mindazonáltal, Fried könyve erős kritikai hullámokat gerjesztett, aminek következtében az 36

angolszász diskurzusban is felmerült a fotográfia filozófiájának igénye, amelyet német nyelveterületen 
Vilém Flusser a nyolcvanas évek elején fogalmazott meg. Maren Polte ebben a flusseri 
„fotófilozófiában”, (amelynek kulcsfogalma az apparátus, a kép és az információ) helyezi el a 
Düsseldorfi Iskola első generációjának, köztük Struth indulását. Angolszász nyelvterületen a 
fotográfia filozófiájának igénye (éppen Fried könyvének hatásában) szintén egy hiány érzékelésében 

 Fried Barthes interpretációja a fotófenomenológiaként számon tartott Camera Lucida (Világoskamra) prizma-36

természetét is példázza. A camera lucida egy a pontos rajzolást segítő, a modellt egy prizmán át a rajzoló lapjára 
vetítő technikai segédeszköz. Mint Barthes írásának címe, egyre inkább úgy vélem, nemcsak a könyvben meg 
nem mutatott, csak az író által ismert és a sorokkal rótt fehér lapjára szüntelen rávetülő fényképre, a gyászolt 
Anya gyermekkori fényképére utal, hanem magára a szövegre is. Röviden: Barthes Camera Lucidája azt tükrözi 
vissza, amit elé rakunk, amire éppen fel vagyunk érzékenyítve. Margaret Iversen a fotóelméletet gazdagító 
művészettörténész egy 1994-es tanulmányában felfejti a Camera Lucida mögötti szövegforrásokat (Benjamin, 
Sontag), Barthes „realista” fotóértését pedig Lacan kommentárnak olvassa. Barthes a Lacan által tanulmányozott 
és kommentált freudi halálösztönt a fotografikus extázis, a trompe l’euil felmagasztalásával pozitívba fordítja át. 
Fried ezzel ellentétben a Camera Lucida-t és írója esztétikai eszményét az anti-teátralitás (egyébként Fried által 
nem említett, mert a pszichológiát is kerüli, de a lacani tableau felfogással érintkező) esztétikai hagyományban 
helyezi el. Fried Diderot esztétikájából levezetett preferenciája, az anti-teátralitás ideája kapcsán megjegyzendő, 
hogy magyar fordításban is megjelent kritikája. Nicholas Mirzoeff tanulmányában (Enigma, 2004/41) Fried 
gondolatrendszerében észreveszi, hogy fordítási hibán, félreértésen alapul. Diderot és a francia színház-esztétika 
nem az egész közönség vélemény-nyilvánításától függetleníti az alkotói intenciót és produkciót, hanem csak a 
szenzációhajhász, a nézőtéren gátlástalanul hangoskodó közönség soraitól. Ezzel csengenek össze egyébként 
Gerard Genette irodalomelméleti, narratológiai kutatásai, aki Diderot-ban a nézőt, a közönséget kritikai 
írásaiban cinkosává teszi, megszólítja. Földényi F. László is idézi könyvében (Képek előtt állni. 2010) Diderot 
Szalon kritikáit a képzettársításait szabadjára engedő, szubjektivizált műkritika, műértés példájaként.  
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kezdett felltűnni 2010 körül: szükség lenne egy anti-szerzői esztétika, vagy szerzői anti-esztétika 
fogalomkészletére, hogy a fotográfiáról tovább lehessen gondolkodni.   37

Struth Múzeum Fotográfiái nem az anti-teátralitás diadalában, a szerzői intenciót tükröző 
előadásmód felől érdekesek számomra, hanem dokumentum értékükkel a világhoz kötöttségükben, a 
kép-a-képben alakzat előidézte intertextuális játákokban, a régi és az új kép összeszövődésében, a 
fikciós határok permeabilitásában, alkotójuk interdiszciplináris érdeklődésében, röviden: a táblakép 
nyitott formájának koncepciójában. Nem az a kérdés, hogy a világba kötött dokumentarista fénykép 
indexikus minőségét felülfestve, festményt mímelve, hogyan válhat a művészet, a reprezentáció 
birodalmának befogadott lakójává. Sokkal inkább izgalmasabb számomra az optikai-technikai 
médiumok mindenüttjelenlévősége felől nézni a folyamatot. Így a környezetünkkel a kép keletkezése 
okán szoros kapcsolatot tartó, a pszichikus mezőnkkel rezonáló optikai-technikai kép működése válik 
hangsúlyossá. A digitális technológia feltűnésével a régebbi, kémiai rögzítésű technológia, amelyben a 
negatív nyersanyag materiája kézzel foghatóbbá tette a technikai kép keletkezését, az áttélek során a 
külső világhoz való kötődését, fokozatosan kiszorult a kereskedelmi forgalomból. Az automatizáltan 
előállítható és korrigálható fénykép fogyasztói igénye a digitális technológiai fejlesztésekkel 
találkozott, de ezzel párhuzamosan a matériától, a kémiai nyersanyagtól fokozatosan elváló 
fotografikus leképezésnek a reflektált, kritikai alkotói használatba vétele is zajlott. Ennek a 
folyamatnak szemléletes példái a nyolcvanas években a formátum és a terjesztés sztenderdjeiből 
kitűnő fotografikus képtárgyak. A mozgókép uralta mindennapi környezetben (televízó, film, majd 
videó) és a privát fotó silányulásának folyamatában a statikus és a léptékváltó fotó (das große stille 
Bild) az optikai-technikai képek reflektív médiumaként tűnik fel. 

Jean-François Chevrier ezt a jelenséget a fényképezői praxisokban cirkulárisan visszatérő 
kérdés, a komponált kép, a tableau újabb előfordulásaként értelmezte 1989-ben.  Az autonóm 38

fotografikus képben egyfelől újra előkerül a komponált fotografikus kép régi kérdése, Chevrier 
gondolatmenete szerint, másfelől az ugyancsak agóniában leledző táblakép is re-vitalizálódik a 
dokumentumértékű képpel. Ami Chevrier kanonikus fotótörténetet dekonstruáló tanulmányából 
többek közt figyelmet érdemel, az az, hogy a „gondolat tárgyaiként” működő fotografikus képek 
(tableau) megjelenésének folyamatában az alkotói gyakorlatok intermediális sajátosságát 
hangsúlyozza, és ezzel összefüggésben az experimentális képalkotói hagyományok (fényképező és 
filmező festők, festőként induló rendezők) mint működő modellek történeti újragondolásának 
fontosságát, közeli előzményként pedig a fotográfiát használó konceptualista alkotói praxisokat. 
Nemcsak a tableau szolgálhat modellként a fotográfiát eszközként használó képalkotók számára, 

 Costello, Diarmuid – Iversen, Margaret: Introduction: Photography between Art History and Philosophy. in: 37

Agency and Automatism: Photography as Art Since the Sixties. Ed. Diarmuid Costello, Margaret Iversen, Joel 
Snyder. in: Critical Inquiry, 38. 2012, Summer (4), 679-693. A tanulményokat egy 2010-ben a Tate Modernben, 
Automatism and Agency címmel rendezett konferencia előzte meg, amelyen hallgatóként volt szerencsém részt 
venni. 

 Jean-François Chevrier 1989-ben egy stuttgarti fotókiállítás katalógusában megjelent tanulmánya: The 38

Adventures of Picture Form in the History of Photography. 
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hanem a dokumentum értékű fotografikus kép re-aktív hatásában a táblaképről alkotott fogalmaink is 
változnak. A tableau (táblakép) egy az alkotói praxisokban folytonosan megújulni képes, mobilis, 
nyitott forma, amely a hetvenes évek végén szembetűnően a dokumentumértékű fotografikus kép 
involválásával újult meg és ezzel a régebbi, a festett tableau-k dokumentumértékére, az alkotó 
jelenlétét bizonyító paratextusokra (William Turner festményeinek címadásai például), az ábrázolás és 
az alkotói jelenlét összefüggéseire, a képpé transzformált élmény autenticitására is figyelmesebbek 
leszünk.  

Chevrier gondolatmenetében a fotografikus tableau másik kritériuma, hogy eleve a Falra 
helyezhető, vertikális, kritikai distanciában működő befogadási pozícióra komponált képtárgy. A 
vertikális befogadói helyzet jelentőségének hangsúlyozásához, illetve megértéséhez érdemes 
feleleveníteni Leo Steinberg 1968-as előadását, amely a vizuális művészetek posztmodern elméletében 
is megtermékenyítő volt . Ebben Steinberg egy a kép létmódjában ézékelt radikális elmozdulásról 39

beszél Dubuffet festményein és a vászonra újságkivágásokat szitázó Rauschenberg kollázs-képein 
szemléltetve. Míg a reneszánsz óta dívó vertikális modellben a képi világ, a képi tér megkonstruálása 
az álló, felegyenesedett ember pozíciójához méretezett volt, az ötvenes évektől már semmivel sem 
igényli jobban a kép a vertikális pozíciót, mint egy újság. A képek leginkább olyan, a tárgyak 
szétszórtságától átlátszatlan horizontális felületek asszociációt keltik, mint a műterem padlója, vagy a 
nyomdaipari sajtó (flatbed printing). Ezt a vertikálisból a horizontálisba csúszó képi létmódot 
Steinberg a természeti képi modelltől a kép kulturális modelljére történő áthelyeződésként értelmezi. 
Rauschenberg információt táblázatokba rendező képfelületei radikálisan különböznek azoktól a 
képektől, amelyek mint transzparens projektált felületek optikailag megfeleltethetők a látómezővel. A 
horizontális pozícióban befogadott kép az elmét, az imaginációt adresszálja, megszűnik a képi felület 
integritása. A képi tér integritásának felbomlásából a kollázs, a multiplikált fotografikus kép 
cirkulálása (sajtó, flatbed printing), a fragmentált környezetre kondicionált percepció változásai is 
kivették részüket. Az érdekes az, hogy a fotografikus művészetben zajló változásokkal újra a 
percepció, a látómező és a képi ábrázolás összefüggő kérdésköre elevenedeik meg. Az egységesen 
bevilágított fotografikus képi terekkel, a helyek valóságos egységét adó, a kép integritásában 
megjelenő és a vertikális befogadási pozíciót a képbe komponáló fogotgrafikus tableau-k helye újra a 
Fal. Ebben az installásái módban működnek ezek a formátumukban is szembetűnő képtárgyak. Ez a 
vertikális modell azonban nem valamiféle természeti modell felélesztésében érdekelt. Talán épp 
Steinberg oppozíciójából, annak túllépéseként érthetjük meg a fotografikus táblakép létmódját. Ha van 
a képeknek természeti és kulturális modellje, akkor a kameraműködést és a kamera tekintetét adaptáló 
fotografikus táblakép épp azzal szembesít, hogy természet és kultúra oppozíciójának elképzelése nem 
tartható. Épp ez a táblakép fotografikus felelevenítésének jelentésgazdagító többlete: ahogy a 
technológia a természeti kép része, úgy a kultúra is természetünkké vált. Az optikai látómezővel 
megfeleltethető, transzparensen átláható, „bejárható” képi tér egyben egy olvasható felület is: a 

 MoMA, 1968. Leo Steinberg: The Flatbed Picture Plane. in: Other Criteria. 1972. 61-98. Leo Steinberg: A 39
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leképezés apparátusát láttatja. Ez a kérdés például Struth Paradise címen ismert képein is, amelyek 
valóságosan létező dzsungelekben készült fotografikus felvételek, szintén problematizálódik. A 
múzeumi képeken manifeszt módon látjuk a kameraműködést, illetve a kamera szórt tekintetében 
motivált viselkedést, ugyanakkor a déja vu tudatélményt is átélhetjük. 

Struth múzeumi enteriőrben készült felvételei az alkotó jelenlétében zajló helyzetek 
dokumentartista leképezései: a szerkesztettségükbe a kamera látóterében keletkező véletlenek is 
belejátszanak és nincs utólagos „kompozíciócsiszolás”. A véletlenekből is adódó koincidenciák és a 
különféle textúrájú képi világok fragmentumaiból építkező brikolőr létélmény megjelenítői. 
Fotografikus képtárgyak, a tűnődő befogadás többrétegű (több médiumot involváló) tárgyai, de téma-
variációik szekvenciájában szemlélve többlet jelentéssel is bírnak. Ezzel leginkább az albumokat 
lapozgatva szembesülünk. Több, mint félszáz képből áll össze a Múzeum Fotográfiák volumene, a 
több, mint másfél évtized munkájával (1987/1988 – 2005) organikusan alakuló architektúrájukból 
fakadó hatásuk. A félszáznál több múzeum-kép együtt egy másfél évtizedet felölelő atlaszként is 
működik, amelyben kirajzolódik a múzeumi display és a képek közegében zajló viselkedésminták 
változása, valamint a múzeumturizmus kelléktárának bővülése, a festményekkel folytatott 
kommunikációnak a közvetlentől a mediatizált befogadás felé történő elmozdulása. Autonóm 
fotografikus képek atlasza vagy egy 17 évig (1988-2005) készült dokumentumfilm „felnagyított” 
képkockái.  

Struth történelmi, azon belül is a festészet iránti érdeklődése nyilvánvaló. Ám ez nem annyira 
a Western Picture festészeti ideájának szól. Elvégre Struth feladta a festészetet a fotográfia kedvéért. A 
festészet, illetve a régmúlt emlékei iránti szerelmét a hajdani képalkotó gyakorlatok, a képek, tárgyak, 
épületek kultikus funkcióhoz tapadó használatának emléke hevíti. És ez a motívum figyelmet érdemel. 
Nem egyszerűen az adott festmények, illetve műtárgyak, mint esztétikai teljesítmények, hanem a mára 
eltűnt, hajdanán éltes használatba vételük, illetve az alkotóik mindennapjaiból, létélményeiből 
táplálkozó minőségek, ami Struth-ot izgalomban, képalkotó vágyát mozgásban tartja, múzeumi 
munkájában pedig, éppen a hiányban sarjadó vágy okán, közvetlenül motiválta. Meglátásomban ez 
különösen jelentős mozzanat, ezért az életműben „hirtelen” alakot öltő múzeum-képek elkezdésében 
különösen motiváló nápolyi élményt hangsúlyozom. Nápoly inspiráló hatását kultúrtörténeti töredékek 
és filmelméleti eredmények montázsával szerkesztem narratívába a Nápolyból a Louvre-ba című 
fejezetben. Továbbá nem bagatellizálhatjuk el, sőt bele kell, hogy nagyítsunk (és ezt meg is fogjuk 
tenni), abba az alkotói elhatározásba, ami már a düsseldorfi akadémián, Gerhard Richter 
tanítványaként megfogalmazódott benne: Struth a fotográfia mellett döntött, ami Bernd és Hilla 
Becher hatásában elköteleződéssé érett. Ezzel véglegesen maga mögött hagyta a festészet önnön 
létjogosultságának kérdésével bajlódó alkotói problémákat; talán innen az a könnyedség és játékosság, 
ami a fegyelmezett alkotói programon és a feszes képszerkesztésen is (a kamera pozícionálásával és 
időzár kezelésével formált térábrázolásra gondolok) átszűrődik.    

Struth Múzeum Fotográfiáin (1988/89 - 2005) a klasszikus kép-a-képben alakzattal formát kap 
a mediális váltás, ugyanakkor a képen belül és kívül lévő nézők közreműködésével és közvetítésével 
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ez az alakzat, ahogy tautologikusan megduplázódik az aktuális befogadás során, gazdagítja is a képi 
rétegeket: leágazásokkal kinyitja, illetve dúsítja a képet; az intrapszichikus történésekről számot adó 
pszichológiai réteg is felfejthető e képekből. A képi médiumok egymásba szerkesztésén keresztül a 
fikciós világok határainak láttatása, a „reális” tapasztalatok és a mediatizált élmények vegyítésének 
faggatása zajlik ezeken a festményeket beágyazó kollázs-képeken. Mindezzel új kontextusok nyílnak, 
és a táblakép formában nemcsak stilisztikai és technikai változások állnak elő. Megelőlegezve 
konklúzióm: míg Struthnak Albrecht Dürer önarcképét beágyazó önarcképét  a szerzői öntudat 40

megnyilvánulásaként is lehet interpretálni, magam Struth eme egyetlen önarcképét - amelyen arcát 
nem, csak háttal álló alakjának egy részét látjuk a fénykép jobb oldali felén életlenül, a képi diegézis 
terében mintegy szellemszerűen megjelenni - a szerzői metalepszis képalkotói alkalmazásának látom, 
a fikciós határok átlépésével játszó alakzatként olvasom.  A különféle textúrájú képsíkok megjelenítése 
egymásból nyíló diegetikus rétegekként mutatkoznak, a köztük lévő résbe, a küszöbnél belép az élő 
figura: az alkotó és nyomában a szemlélő. A feszes képszerkezet síkjai közt a humor és a játékos irónia 
bujkál. A táblakép fotografikus nyelvjárásáról informálnak a Múzeum Fotográfiák. Ezek a fényképek 
nem a festészet tradíciója felől értelmeződnek autonóm fotográfiaként, hanem a fotografikus nyelv 
szuverenitásának történeti aspektusból látható evolúciójában. Struth fényképezői munkájában mind az 
objektív kameraszemnek, mind a kameraműködés (konikus projekció) láttatásának szerepe van. A 
múzeumi munkák esetében pedig főleg figyelmet érdemel a performatív kamerahasználat hozadéka (a 
fotografikus index továbbgondolása, vagyis a nyomrögzítéstől a teremtő kijelentés felé elmozdulás), a 
szituacionista fényképezés (ami a dokumentumfilmezés tanulsága), valamint a filmes új hullám (Jean-
Luc Godard és Agnès Varda) intertextuális játékainak, a filmes kollázsoknak belénk ívódott hatása. 
Gazdagabb a jelentés, ha nem tesszük zárójelbe a 20. század uralkodó képi médiumát, a filmet. 
„Amióta mozgóképrögzítés létezik, - írja Bódy 1982-ben - elméleteket állítanak fel a film nyelvi 
vonatkozásairól. (…) Ezek az elméletek egyrészt alkotói, (…) másrészt elvont-elméleti elképzelésekre 
(…) vonatkoznak. Ez a két különböző nézet és tapasztalat csak ritkán konfrontálódik, mint például 
Ejzenstejn és Pasolini esetében. Mindenki, aki vizuális jelenségeknek jelentést akar tulajdonítani, a 
filmet – tudatosan vagy tudattalanul – mint általános vizuális nyelvet fogja használni.  41

Struth képeivel - érdeklődésemmel összhangban - a fotóelmélet és a médium-érzékeny, 
médiumanalitikus diskurzusok felől kezdtem módszeresen foglalkozni. Ám az MTA Pszichiátriai 
Művészeti Gyűjteményben végzett munkám, konkrétan annak kézirat és fotótára elcsábított. 
Elmeorvosok gyűjteményezési koncepciója és lélekgyógyászoknak a vizualitással kapcsolatos 
elmélkedései tartottak fogva. Már kezdtem úgy érezni, hogy témáim, a médium-érzékeny, 
médiumanalitikus kortárs művészet és a pszichiátria vizuális reprezentációja annyira széttartanak, 
hogy immár szétszakítanak, amikor az MTA Szociológiai Intézet felkérésére pszichoanalitikusokkal és 
pszichiáterekkel a nyolcvanas évek elején készült interjúkat igyekeztem történeti kontextusba 
helyezni. A pszichológus és gyermekanalitikus Nemes Líviával készült felvétel meghatározó 

 München, Alte Pinakothek, 04.06. 2000, 158 x 184 cm, Cat. 769140
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élménynek bizonyult, egy felismerő kép megjelenését hívta elő bennem. Nemes Lívia a 
pszichoanalízis nyelvi meghatározottságáról beszél ebben az interjúban, a verbális önkifejezés és az 
önreflexió igényéről, valamint az (ön) analízis elengedhetetlen komponenséről, valójában a 
médiumáról, az időről, az érés belső idejéről. Mintha a médiumanalitikus alkotói szemlélet leírásáról 
olvastam volna. E kettő egymásra másolódott bennem, kétség kívül egyiket a másikra vetítettem. Ettől 
fogva viszont széttartónak érzett témáim közeledni kezdtek. A fotográfia alapú művek 
médiumanalitikus megközelítése mellett egyre érzékenyebb lettem Struth munkáinak a 
pszichoanalízissel érintkező motívumaira. Nagyobb hangsúlyt fektettem a már olvasott elméleti és 
történeti szövegeknek azokra a gondolati összetevőire, amelyek a pszichoanalízis módszerének 
alkalmazásában (a tudattalan és a tudatos konfrontációjából keletkező feszültségek belátása Aby 
Warburgnál, Viktor Burginnél, Laura Mulveynél, Rosalind Kraussnál), vagy a pszichoanalízis 
fogalomkészletnek a kifejezést segítő teoretikus importjában tapinthatók ki (Walter Benjamin, Laura 
Mulvey, Rosalind Krauss, George Didi-Huberman). Személyes élményemmé vált e folyamatban, 
ahogy láthatóvá válik, amint a kortárs vizualitással leginkább foglalkozó film- és fotóelméleti 
írásokban a médiumanalitikus kutatás és a pszichoanalitikus szemlélet kisegíti egymást. Egyszerűnek 
tűnik, de az ide vezető utat nem takaríthattam meg. A tudomány mai állása szerint, a pszichoanalízis 
módszere az (és ezt elhiszem Victor Burginnek), amely leginkább oldani tudja a gondolkodás 
dichotómiákra berendezkedett racionális logikáját. Egyszerűen azért, mert foglalkoztatja az 
irracionális, ez a tárgya, médiuma pedig, maga az idő. Úgyis, mint az ülések, a terápia ideje, és úgyis, 
mint a személyes történelem, az egymásba áramló emlékezés és fantázia titkosított ideje.  Az idő, 42

amelynek a fotografikus alapú, álló- és mozgóképalkotásban formálódó reprezentációi régóta izgattak; 
egyetemi tanulmányaim végét is a tér-idő reprezentációban újat hozó montázs-eljárás témájával 
pecsételtem le.  

A pszichoanalízis módszerét empirikusan megismerő Thomas Struth fotografikus képeihez, 
amelyek a fent leírt módon maguk is a folyamatban levés élményét közvetítik a pszichoanalízistől, 
valamint a dinamikus lélektantól tanult ismeretek kínálják magukat. Ezt bátorítja továbbá Struth 
képeinek a „tárgya”, a nézés láttatása, amely ugyancsak érintkezik a Tekintet teoretizálásán keresztül a 
szemiotikára a pszichoanalízis felől (és fordítva) néző elméletekkel, továbbá Struth szellemi 
rokonságának, referenciáinak 1990-ben nyilatkozott köre: Atget, Bernd és Hilla Becher, Flaubert, 
Freud és Eisenstein. A színházból induló Eisensteint egész alkotói pályáján végig kísérte a 
pszichoanalízissel fenntartott, hol elmélyülő, hol azt félre tévő, szenvedélyes viszonya.  A 43

pszichoanalízis a jelentéskeresés folyamatában számol a szubjektumok interakciójával, annyira hogy 
az interpretációt (ami a tudattalan mellet a pszichoanalízis kulcsfogalma) egy olyan jelentésesedésnek 
tekinti, amely az analizált és analizáló közös, sajátosságában mindig egyszeri, az analizált és analizáló 

 Victor Burgin: In / Different Sapces. Place and Memory in Visual Culure. 1996.42
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imagináriusából táplálkozó építményeként konstruálódik meg.  Egy szerelmi (mert áttételekben 44

fogant) dis(z)kurzus, amit Freud többhelyütt leírt, Julia Kristeva pedig megerősít analitikusi 
tapasztalatai alapján. Ez közel áll a tárgyát tudatosan és tudattalan impulzusokkal választó, majd azt a 
közelítés és ráhangolódás, az azonosulás és eltávolítás dinamikájában megismerő művészettörténészi, 
képértelmezői gyakorlatokhoz. Ahogy az alkotót, az értelmezőt is a megértés igénye, a látás vágya 
motiválja. Így jelen értekezés természetesen rólam is szól. Ahogy a pszichoanalitikus terápia is 
egyfajta illúzió, amely azonban szomatikus, gyógyító hatást képes kifejteni, úgy a képelemzés sem 
hagyja érintetlenül testünk, emléktárunk és életvitelünk. Jelen értekezés tárgyát képező Múzeum 
Fotográfiák értelmezése a kutatás, az elemzés, az ismételt személyes találkozások (autopszia) és az 
írás dialógusában bontakozik ki. 

Mint az alcímből kiderül az értekezés fókusza kettős, bifokális. Közel nézetben Thomas Struth 
múzeumi munkáját, a képek méretében, formátumában is léptékváltó (scale) Múzeum Fotográfiákat 
figyelem. Távolabbi nézetben, történeti persektívából a fotografikus táblakép kialakulása az értekezés 
tárgya. A fotografikus táblaképet (photographical picture-form, tableau) a fotografikus művészet egy 
nyelvjárásának tekintem, amely nyelvjárás a különféle alkotói processzusok szerint is árnyalt. 
Meglátásomban az autonóm fotografikus kép (photographical tableau, große stille Bild) megjelenése a 
hetvenes évek végén a fotografikus nyelv önállósodásának folyamatába illeszkedik. Ebben a 
folyamatban a fotografikus eszközöket használó művészek a különféle művészeti ágak, alkotói 
cselekvések, vagy képalkotói médiumok eszközrendszerének elemeit involják egyénileg különböző 
módon és arányokban. Intermediális gondolkozás jellemzi munkájukat. Az egyéni alkotóeljárásokban 
különböző arányokban kimutatható a filmnyelv, a filmes látványtervezés, a performance, a szobrászati 
formaképzés iránti figyelem, vagy a festészeti képhagyományhoz, a Western Picture ideájához 
tematikusan és komponálásmódjában kapcsolódó ambíció is. Elméleti oldalról a fotografikus nyelv 
szuverenitásának kérdésköre a fotografikus médium tudományos aspektusának hangsúlyozásával 
érintkezik. Ennek részét képezi a fénykép alapú vizuális kultúrának, a percepció működésének a 
szemiotika és a pszichoanalízis fogalomkészletével folytatott kutatása. A fotografikus nyelvjárás 
önállósodását Thomas Struth alkotói eljárásában vizsgálom. Értekezésemben a dinamikus lélektant 
művelő pszichológus Mérei Ferenc, valamint a szemiotika szerves, dinamikus elméletéből inspirálódó 
nyelvújító kinematográfus, Bódy Gábor fogalomkészletére támaszkodom. Például pszichikus mező 
(erről Mérei a fogalomalkotó Kurt Lewin dinamikus pszichológiája kapcsán ír, implikált tudás, az 
álomnyelvben és a filmnyelvben egyaránt körülírható retorikai alakzatok, szituacionista és eszkalációs 
kamerahasználat, illetve dokumentarista megoldások). Struth dokumentarista látásmódjában a 
fotografikus nyelv a kameraműködés adaptációjában (láthatóvá tételében) és a fényképezés tárgyának, 
a múzeumi munkájában konkrétan a festményeknek, azok építészeti, installálási környezetének és a 
nézőknek szerephez juttatásában, e komponenseknek kamera tekintetében kibontakozó 
interakciójában, az alkotóval szembeni elsőbbségükben artikulálódik. Ebben az alkotói magatartásban 
a kamera térben szóródó, birtokolhatatlan tekintete pozitív előjelet kap: inkább formáló, megtartó, 

 Például Etkind idézi Freud Jungnak írt levelét in: Etkind: 250-51, valamint Kristeva: Kezdetben volt a 44
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semmint fenyegető. Ezért a cím nemcsak Struth képalkotói magatartására, az elemző, kommunikatív 
és dokumentarista fényképezéssel a szüntelen változó folyamatokat feltartóztató vágyára, 
melankolikus rezisztenciájára utal, hanem metaforikusan a képein láthatóvá tett, a fényképezés 
folyamatába adaptált kameraműködésre is.  

Struth nyilatkozataiban, leginkább a város- és családképei kapcsán visszatérő fordulat a 
feszültséggel és elfojtásokkal terhes német múlt felemlítése. E bevezető utáni első fejezetet 
(Emlékezetpolitika és fotográfia) ezért Struth tanulóéveinek kronológiájában a fotográfia és az 
emlékezetpolitika viszonyának szentelem, amit indokol továbbá Struth mestereinek, Gerhard 
Richternek és Bernd és Hilla Bechernek életműve is, amelyek emlékezetpolitikai kérdésekben állást 
foglaló felhangokkal bírnak. Bernd és Hilla Becher életművét recepciótörténeti perspektívából, ezzel 
összefüggően a tanítványaikra, köztük Struth-ra tett hatásában elemzem. Gerhard Richter műtermébe 
Atlaszán, és annak értelmezésén (Benjamin H. D. Buchloh interpretációján) keresztül pillantunk be. 
Az Atlasz kiállításra történő előkészítésében, a rengeteg fénykép rendszerezésében Struth ugyanis, 
Richter növendékeként tevékenyen részt vett. Struth művészetképének alakulásában, alkotói 
processzusa kimunkálásában nemcsak a becheri dokumentarista örökségnek van jelentős szerepe, 
hanem a Richter fotófelfogásában kitapintható komparatív-analitikus módszernek, illetve az amatőr 
fénykép autenticitását preferáló élményének.  

A következő fejezetben (Unconscious Places – tudattalan tereink) Struth mestereitől 
eltávolodó önállósulását követem a hetvenes évek végén készült városfényképeken keresztül. 
Felvázolom melléjük a hetvenes évek végén kurrens művészetkritikai diskurzusok tendenciáit, hogy 
érzékeljük a saját hang formálódásának művészeti közegét és időszakát. Ebben az időszakban a 
pszichoanalízisnek, mint a műkritikát és a fotóelméletet is segítő elméleti háttérnek meghatározó 
szerepe van, ugyanakkor a pszichoanalízis Struth alkotói praxisában empirikus tapasztalatként is 
figyelemre méltó. Kronologikusan 1978-tól, a New York-i ösztöndíjtól a düsseldorfi terápiás munkán 
keresztül (1982-83) az első Család Portré elkészítéséig, 1985-ig ível ez az elbeszélés. Alapvetően két 
téma köré szerveződik a fejezet. Az egyik a pszichoanalízis hatásában gazdagodó, illetve 
emancipálódó fotografikus nyelv, a másik Struth városfényképei, különös tekintettel a New York-ban 
készültekre: A Streets of New York City: Central Perspectives, 1978.  

A hetvenes évek végén zajló kép- és intézménykritikai folyamatban fogalmazódik meg a 
fotografikus nyelv szuverenitása iránti igény. Struth hazájában, az észak-westfáliai Rajna-vidéken 
(Nyugat-Németország művészeti régiójában) ezt például Klaus Honef artikulálja a fotográfiának a 
művészet és tudomány intermediális kérdéskörébe helyezésével. New Yorkban viszont, ahol 1978-ban 
Struth ösztöndíjjal tartózkodik, pontosabban szólva közel egy évig él, a fotografikus nyelv 
szuverenitásának igénye erős intézménykritikai felindulás közepette jelenik meg és összefonódik az 
anti-szerzői elméletek recepciójával (Rosalind Krauss) és a vizuális művészetek posztmodern 
elméletének kidolgozásával (Douglas Crimp), amiben a fotográfiáról szóló diskurzus viszi a 
főszólamot. Mint látni fogjuk, ebben a folyamatban az October-kör kritikusai (többek közt Krauss, 
Crimp, Abigail Solomon-Godeau, Thierry de Duve) a pszichoanalízis tanulságaival, illetve a 
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pszichoanalízis topológiájának modelljével (tudattalan és tudatos tünetképző feszültsége), és a 
pszichoanalízis fogalomkészletével segítették ki magukat.  

A fejezetet szervező másik téma Struth ekkoriban, 1978-ban, New Yorkban készített 
fényképei. Struth e munkája közben talált rá, mintegy a város hatásában, a centrális perspektívára, 
mint a „nem-szubjektív-érdeklődés” prototípusára. A lineáris perspektíva geometriai szerkesztése a 
fotografikus leképezés, a konikus projekció alapja is. Ennek hangsúlyos láttatásával Struth fekete-
fehér, alapvetően dokumentarista városfényképein olyan színpad-terek jönnek létre, amelyek 
megnyílnak a befogadás pszichológiai rétege felé, és amely eszköz, úgyis, mint a kameraműködés 
láttatásának eszköze a múzeumi munkában, a képi terek megkomponálásában, a nagysíkfilmes kamera 
pozícionálásában is figyelemre méltón van jelen.  

Az értelmező nyelvi és kulturális közegéből adódóan, a fotografikus nyelv szuverenitásának, a 
pszichoanalízis megtermékenyítette fotóértésnek a lehetőségeit leginkább a Lacan felismeréseit 
közvetítő kétnyelvű (francia-magyar) pszichológus, Mérei Ferenc filmszemiotikai kutatásainak (1971) 
és a dinamikus nyelvészeti paradigmában gondolkodó filmnyelvújító, Bódy Gábor kinematográfus 
elméleti munkájának a segítségével tudja érzékeltetni. Mérei és Bódy filmszemiotikai kutatásai 
párhuzamosan haladnak, időben meg is előzik az October-kör publikációit, valamint kritikai 
támponttul is szolgálnak azokhoz. Struth munkáinak értésében, interpetációjuk árnyalásában, 
nevezetesen a szituacionista kamerahasználat iránti érzékenységben és a képek pszichológiai 
rétegének felnyításában Bódy és Mérei kutatási eredményei lendítő erejűek. E fejezet utolsó 
alfejezetében Struth terápiás munkában folytatott kutatása a téma, amelyet egy pszichoanalitikussal 
együtt végzett, és meglátásomban nagyon is felszabadítóan hatott egy olyan fényképezői módszer 
kialakításában, amelyben Struth már nem „csak” néptelen városi tereken állítja fel a kameráját, hanem 
ismerős családok otthonában, majd a múzeumok publikus tereiben, ahol a nézői interakciók 
szituációját követve a kamerával történő kommunikáció is megmutatkozik. Ez a kamerahasználat a 
dokumentumfilmkészítés szituacinosta módozatával rokonítható (Bódy Gábor klasszifikációja), 
ugyanakkor a fotóelmélet aktuális eredményeivel is szinkronizál, miszerint a fénykép keletkezése, 
milyensége nem kizárólag az alkotói szándék függvénye, hanem a fénykép tárgya, vagyis a 
fényképezett emberek együttműködése is alakítja; a fényképezés nem egy alkotói aktus, hanem a 
fényképezett, a fényképező és a kamera szétválaszthatatlan játékának a folyamata. 

A számozás szerinti negyedik fejezetben, Nápolyból a Louvre-ba címmel, a Múzeum 
Fotográfiák megjelenésében elementáris hatást kifejtő Nápoly a főszereplő. A múltat és a jelent, a 
szakrálist és a profánt szimultán vegyítő és megélő „porózus város” hatása Struth Múzeum 
Fotográfiáinak sokrétegűségében, a képeken színre vitt mediális váltásban, illetve a régi és az új képek 
fikciós diegézisei közti átjárásokban lüktet. A város hatását egy kultúrtörténeti narratív montázsba 
szerkesztve mutatom be, amelynek kronológiába rendezett elemei Walter Benjamin és Asja Lacis 
nápolyi élményének közlése, a város leírása, Roberto Rossellini Itáliai utazás című filmje, és annak 
Laura Mulvey adta elemzése. Mulvey idézett tanulmánykötetében, többek között Rossellini filmjének 
hatásában emeli a statikus fényképet, a stillt, mint a játékfilm dokumentumrétegét a befogadói és 
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kutatói figyelem középpontjába, és ezzel együtt a hangsúlyt a befogadásra, annak is a „tűnődő” 
módozatára helyezi, vagyis egy képi médium rétegeiből egy másik médiumot, a filmből a fényképet 
előhívó elemző munkára.  A befejező alfejezetben Struth nápolyi élményét tárgyalom (a narratív 
montázs utolsó eleme), amely a festményeknek, illetve a régi képeknek a szó szoros értelmében és 
metaforikusan is értendő érintéseként fogalmazható meg. A nápolyi festőrestaurátorok napi rutinjában 
a régi képekkel való foglalatoskodás eleven, éltes valóságként lepte meg Struthot. A friss élmény egy 
nápolyi tartózkodást követő múzeumi látogatás során (Louvre) drámai kontrasztként hatott Struth 
percepciójában a múzemok megkövesedett, a nekrofília érzetét keltő képkiállításainak közegében és 
atmoszférájában. Benjamin, Rossellini és Struth alkotóútjában, azonban nemcsak Nápolynak a 
munkájukban is nyomot hagyó, sőt, átformáló hatása közös. Benjamin szelleme Struth munkájában 
nagyon is kísért. Ez megragadható Eugène Atget egyszerre dokumentarista és szürreális életművében, 
amely mindkettőjük számára kiemelten fontos, valamint a pszichoanalízis iránti fogékonyságukban. 
Nem utolsó sorban a művészet szükségszerűen fotografikussá válásának nézetében, amelyet Benjamin 
mind a Fényképezés rövid történetében, mind a „Kunstwerk” esszében kinyilatkoztatott, és ami a 
fotóelmélet történetében újra és újra hivatkozási alapként szolgált. A városi tér és az emberi lélek 
megfeleltése, kölcsönösségükben zajló változásaik mindhárom alkotó látásmódjában szerepet játszik. 
Rossellinit azonban nemcsak ez, illetve dokumentarista elköteleződésű filmkészítése rokonítja Struth-
tal, hanem a technikai képalkotóeljárás humanizálása is. Ahogy Rossellini, úgy Struth is a 
fényképezéssel nemcsak dokumentál, hanem az animálás, az új képalkotó technikával a múlóban lévő 
megőrzését, vagy a régmúlt megelevenítésének mutatványát hajta végre.  

Az ötödik és hatodik fejezetben Struth múzeumi képei közül négyet elemzek részletesen.  
Mindkét fejezet képelemzéseiben feltűnik Mérei Ferenc és Bódy Gábor, a szemiotikai kutatásokra 
fogékony pszichológus és a szemiotikától tanult kinematográfus fogalomkészlete. Ahogy Mérei a 
pszichikumot történeti, vagyis a változás aspektusából vizsgálta, úgy Bódy is az időnek, a változásnak, 
a történeti aspektusnak teret engedő paradigmatikus nyelvészet híve volt. Ezért is érzem a 
látásmódjukat közvetítő fogalomalkotásukat közel állónak és adekvátnak Struth ugyancsak történeti 
érdekeltségű, a szüntelen változás belátásában formálódó munkájához és a művészet- és képfelfogását 
is tükröző alkotói processzusához, annak folyamatszerűségéhez. Az ötödik fejezetben a fotografikus 
táblaképet a mozi utáni fotográfia (poszt-cinematorikus fotográfia) részeként, a filmnyelv hatásában 
formálódó, de a mozgóképpel szemben a fotografikus állóképet visszvevő, a par excellence mozgást (a 
gondolat- és indulatáramlást, a kísérő affektusokat) a statikus képbe kódoló műtípusként vizsgálom. 
Ebben a kontextusban elemzem a tokiói képet (Tokyo, National Museum of Art), még inkább jutok el 
az e kérdéskört taglaló kontextusig Struth fotográfiájának elemzésével. Kitérek az angolszász 
szakirodalomból David Campany történeti, a mozi és a fotográfia kapcsolatát elemző kutatásaira, 
amelyben ő az autonóm fotografikus képek (táblaképek) hetvenes évekbeli megjelenésében két 
tényezőt emel ki: a filmstúdiók raktáraiból óriási számban kikerült filmstillek felkavaró, mert a filmes 
narratívák dekonstruálása irányába mutató hatását és Roland Barthes Harmadik értelem című írásának 
angol fordításban is megjelenő, megtermékenyítő jelenlétét.  
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A hatodik, utolsó fejezetben (Képek a képben: a kép öröme címmel) három képet elemzek: 
Paris, Musée d’Orsay 1 01.06. 1989, 182 x 147 cm, Cat. 4051, München, Alte Pinakothek, 04.06. 
2000, Cat. 7691 és Wien, Kunsthistorisches Museum 1, 01. 12. 1989, 234 x 179,5 cm, Cat. 4091. A 
fotografikus képek szoros elemzéséből adódóan az intertextuális játékon és a képek pszichológiai 
rétegén van a hangsúly. Ehhez kapcsolódóan a kép-a-képben alakzatot festészettörténeti és 
fotótörténeti perspektívában is megvizsgálom. Mivel egyik „történet” sem fedi a Múzeum Fotográfiák 
kép-a-képben alakzatának hatását és működési mechanizmusát, a fogalomkészlet gyarapítására a 
játék-effektus terminust vezettem be elemzésembe, valamint Mérei Ferenc pszichológus álomnyelvet 
tagoló kutatásaiból az implikált tudás fogalmát hasznosítom.   



  30

Emlékezetpolitika és fotográfia 

Düsseldorf iskoláiban 

Thomas Struth 1954-ben született az észak-rajna-vesztfáliai Geldernben, Németország egy 
harmincezer lakosú városában a holland határhoz közel. Művészeti tanulmányait a düsseldorfi 
Staatliche Kunstakademie festészet szakán kezdte 1973-ban. Első mestere Peter Kleemann, majd 
másfél éven át Gerhard Richter volt, 1976-tól 1980-ig pedig az akadémián fotográfia-szakot indító 
Bernd Becher. Róla élet- és alkotótársával együtt beszélünk. Bernd és Hilla Becher életművének 
közössége a frissen (Németországban képzőművészeti akadémián elsőként) induló fotográfia szak 
családias kereteit is meghatározta. Tanítványaik első körébe a korábban filmes tanulmányokat végző 
Candida Höfer, a szociológiát is hallgató Axel Hütte, a nagyítás léptékváltását a passport-fotó kliséjére 
készített portrékban a csoportból elsőként, 1986-ban bevezető Thomas Ruff, a festészeti szakról 
átigazoló Thomas Struth és a csoporthoz legkésőbb csatlakozó, az esseni Folkwang University of Arts 
fotó-design szakjáról érkező Andreas Gursky tartozik, akit Struth vont be a csoportba. Ők a Becher-
Iskola első generációja, akik becheri alapokról együtt formálták a ma német nyelvterületen kívül 
leginkább Düsseldorfi Iskola néven, vagy „deadpan” esztétikaként ismert képalkotó-fotográfia sajátos 
gyakorlatát.  

Már az osztály indulásánál, Bernd Becher preferenciáiból adódóan fontos szempont volt a 
növendékek konceptuális viszonya a fotografikus képalkotáshoz. A felvett tanítványok a fotográfia 
eljárásaihoz mind a választott téma, mind a kivitelezés tekintetében reflektáltan viszonyultak. Bernd 
Becher oktatói módszerében elvárta a karakteres koncepciót, a képi elképzelés (pictorial notion) és 
kiindulópontként a jól megalapozott problematika megfogalmazását. A csoport tagjai különböző 
képzések felől érkeztek, ami színesítette és dinamizálta az együttes munkát, a történelmi érdeklődés 
viszont közös nevezőnek bizonyult a közösségformáló látásmód alakulásában. A Becher házaspár 
pedagógiai munkája átlépte az iskola falait és infrastruktúráját, mind a saját könyvtáruknak és 
gyűjteményüknek a szemléltetésbe és ismeretátadásba bevont szerepével, mind a konzultációk és a 
beszélgetések, a tanítványaikkal együtt töltő idő tekintetében. Ahogy Maren Polte, a Becher-Iskola 
(Becher-Schule) kialakulásának történetét író , és e képalkotó osztály (Klasse Bilder) fotóesztétikáját 45

árnyaló művészettörténész is hangsúlyozza, ez a bensőséges közösség azonban nem izoláltan létezett. 
A düsseldorfi akadémia légköréhez többek között olyan mesterek járultak hozzá, mint Klaus Rinke, 

 Maren Polte: Klasse Bilder. Die Fotografieästhetik der „Becher-Schule”. 2012. angolul: A Class of Their 45

Own. The Düsseldorf School of Photography. 2017.
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Günther Uecker, Joseph Beuys és Jan Dibbets, vagy a később a New York-i October hasábjain 
publikáló művészettörténész Benjamin H. D. Buchloh. A fotográfia iránti érdeklődés szakoktól 
függetlenül az egész akadémián jelen volt, mind a mesterek munkáiban (Jan Dibbets, Klaus Rinke, 
Gerhard Richter), mind a médiaiparban tükröződő fogyasztói társadalom ellenében hatni kívánó 
Joseph Beuys „elhajló” tanítványai körében. Példa rá Katherina Sieverding munkáinak későbbi sikere. 
Ha azt is figyelembe vesszük, hogy a hetvenes évek „laboratóriumi” időszakában az észak-westfáliai 
Rajna-vidék régiója vitathatatlanul Nyugat-Németország művészeti központjának számított (itt 
működött a George Maciunas köré szerveződő Fluxus csoport is), mind az alakuló kereskedelmi 
galériák, mind az intézményesülő műkritika és a kurátori munka specializálódása tekintetében, akkor a 
„jó időben, jó helyen lenni” közmondásos helyzetleírása bizony nagyon illik a Becher-Iskola első 
generációjának sikertörténetére. Polte szóban forgó könyvében a tanítványok alkotói programját 
formáló hatásmechanizmusokat mind vertikális (mester-tanítvány közti), mind horizontális 
(növendékek közti) metszetben szemügyre veszi. A sikerben számottevő tényező lehetett a Becher 
házaspárnak a tengerentúlra kiterjedő kapcsolati hálója (New York városa, művészeti szcénája, a 
fotográfus Stephan Shore személye), amelyet tanítványaik megismertetésében is mozgósítottak. Az 
osztály tagjai pedig egymásra is figyeltek, és befolyásolták egymás munkáját; Struth és Hütte együtt is 
utaztak közösen kidolgozott fényképezői programmal például Angliában. A csoportdinamika, a 
tanítványok egymásra hatásának egyik szembetűnő, a kritikai irodalomban is jegyzett 
megnyilvánulása az egyéni életművekben a színes fotografikus képek léptékváló nagy méretének (das 
„Große Stille Bild”, the Big Still Picture) a nyolcvanas években néhány évnyi különbséggel történő 
feltűnése. Ezzel a léptékváltással megkerülhetetlenül láthatóvá tette magát a Becher-tanítványok első 
csoportja.  A Becher-Iskola első generációja olyan, mint egy nagycsalád eltávolodó, vagy közelben 46

maradó rokonokkal, vagy prózaian, mint a brandet a körülmények változásai közepette is életben tartó 
társaság. Ez lehet a kritika tárgya, de lehet példamutató is. Ez utóbbi felé hajlok.  

Polte az egyéni életművek alakulásán, a fent nevezett öt művész munkáin keresztül árnyalja a 
düsseldorfi iskola képfogalmát. Könyve összefoglalás, amelynek erénye a művészeti folyamatok 
történeti áttekintése és a komparatív szemlélet, de műfajából adódóan nem lehet (a kiterjedt 
forrásbegyűjtés, az évekig zajló interjúzással végzett háttérmunka ellenére sem) az egyéni életutak 
állomásait külső kontextusokkal összeolvasó vállalkozás. Polte meglátásában a becheri hagyományhoz 
leginkább hűséges tanítványok Candida Höfer és Thomas Struth, amennyiben ők Becherék pozitivista-
materialista szemléletének jegyében, ragaszkodnak a fotografikus leképezés és annak tárgya közötti 
referenciális kapcsolathoz, és ennek technikai eszközéhez, a negatív nyersanyaggal művelt 
fényképezéshez. (Az eltérések részletezése jelen értekezés tárgya.) A pozitivista-materialista 
szemlélettől leginkább eltávolodó tanítványok a fókuszt a digitális technológiával megváltozó 
fotografikus leképezésre helyezik: tárgyuk a technológiájában is változó fotografikus kép maga, annak 
technikái (ami tagadhatatlanul része külső világunknak, a „természetnek”), és amit ugyanolyan 

 A Becher tanítványok szembetűnő hatását jelzi az a Jerry Saltztól származó ironikus elnevezés is, amely egy 46

Thomas Struth, Thomas Ruff és Andreas Gursky nevéből összerakott mozaikszó: a Struffsky-k (Jerry Saltz 
humorából Candida Höfer és Axel Hütte kimaradt.) 
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distanciával kezelnek, mint Becherék a külső világban fellelhető tárgyakat. A leképezés tárgyának 
(legyen az a fotografikus eljárás maga) és a létrehozott képtárgy tektonikájának összehangolása 
azonban továbbra is jellemző marad a deadpan esztétika jegyében. Polte összefoglaló munkájának 
célkitűzése és tétje a Becher-Iskola sajátos arculatának megrajzolása, képesztétikája egyénítése, hiszen 
az autonóm fotografikus képi forma, a fotografikus táblakép kritikai irodalma az általánosítás, a 
modellalkotás tendenciáját mutatja. Jelen gondolatmenetben annyit érdemes megjegyezni, hogy a 
fotografikus táblaképnek a fotográfia „új vizuális rezsimjeként”  való elfogadtatásában, ami Michael 47

Fried-nek Denis Diderot esztétikáján (Szalon kritikáin) nyugvó modelljeként ismert, kiveszik a 
minimalista és a konceptuális alkotói cselekvések öröksége, valamint a fotográfiát használó különféle 
kulturális és társadalmi gyakorlatoknak (a film, a fotózsurnalizmus, vagy a privát fotók) az alkotói 
eljárásokat és a fotografikus nyelvet formáló hatása. Fried a fotografikus eszközökkel a világ bármely 
táján létrehozott autonóm képeket közvetlenül a 18. századnak egy a francia esztétikában kimunkált 
képeszményével, az anti-teátralitás általa különösen preferált ideájával hozza összefüggésbe. Mind 
Fried (mind eszmetársa Jeff Wall) szemléletmódjára az „art-photography” modernista tradíciójának 
teleologikus felfogása és képviselete jellemző; minden az art photography tradíciójában nyer értelmet, 
a fotó-konceptualizmus is.  Érvelési logikájukban a Western Picture tradíciója a referencia, amihez 48

minden fotografikus alkalmazás igazodni látszik; a tét a Western Picture restitúciója, a visszatérő 
Tableau anti-teátrális formájának hangsúlyozásával. A Becher Iskola, azon belül is Struth alkotói 
gyakorlatában a dokumentarista tárgyhűség és a dokumentum konstruálás szándéka, a kortárs 
fotografikus reprezentációk kliséire, illetve a térreprezentációk modelljeire irányuló figyelem, a 
képhez való viszonyában pedig a modernizmuson túli (egyben premodern reminiszcenciákat keltő), a 
képet élményesítő (a kép keletkezésébe a nézőt involváló) indíttatás, valamint a pszichoanalízis 
dichotómiákat oldó szemlélete adatolhatón jelen van. Struth-nak nincsenek a modern táblakép 
(Western Picture) irányában megnyilvánuló restitúciós ambíciói, ellenben a kép antropológiai igénye, 
a funkcióban létező kép iránti nosztalgia, valamint a (történelmi) narratívák megtartó ereje iránti 
vonzódás megmutatkozik. 

Az autonóm képként létező fénykép, vagyis a fotografikus mű önreferencialitása Polte 
összefoglaló munkájának is strukturáló elve: történetileg megvalósult adottság, egyben a bizonyítás 
tárgya, vagyis Polte az autonóm fotografikus kép kialakulásának folyamatát rekonstruálja. A Becher-
Iskola fotografikus képeinek autonómiáján keresztül a művészettörténet autonómiája is íródik 
könyvével, de másképp, mint Michael Fried, a fotográfia „új vizuális rezsimjének” modelljét felállító 
művészettörténész eszmerendszerében. A Becher-házaspár alkotói programja eleve az ideológiai 
függetlenség igényében formálódott, ismert, hogy távol tartották magukat a szomszédos 
diszciplínáktól. Vizualitással foglalkozó alkotókként pozícionálták magukat, illetve látásmódjuk 
profilozásában a fotótörténetet tekintették referenciának. De hogy mihez közelítenek, vagy mit 

 Michael Fried: 2008. 47

 Jeff Wall: „Marks of Indefference”: Aspects of Photography in, or as, Conceptual Art (1995). in: Ann 48

Goldstein and Anne Rorimer: Reconsidering the Object of Art, 1965-1975. exh. cat. Los Angeles: Museum of 
Contemporary Art, 1995, 247-267.
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kerülnek el, azt nem a kanonizált fotótörténet tendenciái alapján, hanem a preferenciáikkal 
összhangban lévő, az egyes fotóalkalmazások eseteinek vonzalmában alakították. A kommentár és 
képaláírás (caption) nélkül is önállóan megálló fotografikus kép ideájának vonzásában dolgoztak.  49

Ez, és a tanítványaik művészeti akadémián folytatott nevelése alapot szolgáltat a tanítványok 
képalkotói programjának művészettörténeti kontextusban folytatott értelmezéséhez. Következetes. 
Polte azonban nemcsak megrajzolja a Becher-Iskola profilját, hanem plasztikussá is teszi azt. Ahogy 
körültekintően számba veszi a konceptuális művészetben fellehető eredőket, ugyanúgy a 
tanítványoknak a becheri programtól való eltávolodásuk mibenlétét is megvilágítja. Polte a 
tanítványoknak a becheri alapoktól eltérő képesztétikáját és a fotografikus kép léptékváltó 
emancipálódását alapvetően a flusseri „fotófilozófiából”, Flusser apparátus felfogásából , illetve a 50

fotografikus kép Dingecharakter-ét  visszaállító szándékból eredezteti. Vagyis nem a festészeti 51

tradícióhoz, illetve az ideáltipikusan felfogott Western Picture örökségéhez kapcsolódni kívánó alkotói 
szándékból, mint Michael Fried és Jeff Wall. A festészeti képhagyományra a düsseldorfiak utalnak, 
idézetszerűen használják, de a kapcsolódás nem szerves. A festészeti utalások bemutatásán túl Polte az 
első generáció munkáinak ismertetésével a fotografikus táblakép klasszifikációját tovább finomítja: a 
Bild-Erfinder (Gursky és Ruff) és a Bilder-Finder (Hütte, Struth és Höfer), a képet feltaláló 
(fabrikáló), illetve a képet a külvilágban megtaláló képalkotói programok differenciálásával.  52

Összefoglaló munkájában a nyolcvanas évek kon-temporális művészeti történéseinek, illetve a 
kapcsolati hálónak a felvázolásával feltűnik a képkritikai szemlélet, illetve a ki nem fejtett szellemi 
áramlatoknak (pszichoanalízis, poszt-srukturalizmus) a látás-elméletet és a kutatói/értelmezői 
módszertant formáló hatásának említése is. Ebben az összegző munkában azonban nincs tere más 
diszciplínák perspektíváinak és szempontrendszereinek. Polte a Düsseldorfi Iskolát a 
művészettörténeti tradíció, a képhagyomány kontextusában egyéníti. Művészettörténészként felemelő, 
a téma iránt érdeklődőknek pedig fontos olvasmány. Struth munkáinak értelmezésében azonban, 
meglátásom szerint, az emlékezés (úgyis, mint a pszichoanalízis médiuma), illetve emlékezetpolitika a 
fotografikus kép pszichológiája felől különösen érdekes. Inspirálója egy rám nagy benyomást 
gyakorló részlet egy interjúból, amelyben Struth a háború utáni felejtés stratégiájának a nézés tiltását 
magában foglaló aspektusát említette fel. A múlt vizuális nyomokban érzékelhető, ám a tiltásban 
olvashatatlan jelenléte Struth gyerekkorának és tanulóéveinek élménye, és az ebből fakadó látásvágy 

 Ennek jelentősége, a képaláírás elhagyásának, vagyis a fotografikus kép emancipálásának célkitűzése a 49

brechti-benjamini fotóértés fényében érthető igazán. Bertolt Brecht nyomán Walter Benjamin is a fényképet 
kísérő képaláírás szükségessége mellett érvelt, hogy a fotó az irodalmiasodás eszközével megakassza a 
határtalan és végletesen szubjektív asszociációs lehetőségeket, illetve terelje a nézőt a mögöttes ideológiák 
felfejtésében. A képaláírás, Brecht esetében epigrammák, azonban a fotózsurnalizmus, a médiaipar 
képtömegéből kiválasztott fényképek átkódolására szolgált. in: Walter Benjamin: The Author as Producer. (1934) 
in: Ed. Victor Burgin: Thinking Photography. Becherék és tanítványaik címadásai markánsan jelzik a 
fotografikus eszközökkel készült képeik önállóságát: a cím semmi másra nem utal csak a fotografikusan rögzített 
tárgyra, vagy a fotografikus eszközökkel előállított képi látványra, vagy a képalkotó technikára. 

 Vilém Flusser az apparátust nem „ember feletti titánnak”, hanem „ember alatti titánnak” látja. Vagyis 50

apparátus felfogása, amelynek ős-modellje a fotográfia nem paranoid.

 A fénykép nemcsak információ közvetítő, hanem tárgyként létező dolog.51

 Polte 2017: 189.52
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(úgyis, mint ismeret és értésvágy) az alkotói szemlélet- és cselekvésmódjában egy jól kitapintható 
drive. 

Thomas Struth életútja jelen értekezés keretei között 1989-ig érdekes. Ebben az évben készíti első 
múzeum-képeit, az elsőket a Louvre-ban, majd a bécsi Kunsthistorsches Museumban, a firenzei 
Uffiziben és a párizsi Musée d’Dorsay-ban. Ezek a színes fényképek egyben a léptékváltó, vagyis 
méretükben is jelentősen „felhúzott” képek Struth életútján. Struth képeinek építményében az egy 
témát variáló képek, mint permutációk füzérei jelennek meg, ám maguk ezek a témacsoportok sem 
különülnek el határozottan, sőt, egymásból nyílnak. Zenei párhuzammal szólva, mint újabb belépő 
szólam, illetve szólamok gazdagítják az életművet. Struth 1987-ben készít portrét Giles Robertson 
művészettörténészről, edinburghi otthonában , és még ebben az évben a hiroshimai Hirose családról 53

műtárgyakkal bélelt, japánosan szűk otthonukban. Ebben a sorrendben követi egymást e két kép a 
2005-ben megjelent Museum Photographs című albumban, majd kettő nápolyi felvétel következik: 
festőrestaurátorokat mutat festmények társaságában munkájuk helyszínein, egy hajdani kolostor 
refektóriumában és egy templom apszisában.  A Múzeum Fotográfiák így a családképek és a portrék 54

csoportjából következő variációként is nézhetők, ugyanakkor a város-fényképek szólama is jelen van, 
ami az albumban megjelenő képanyag paratextusaira figyelve válik nyilvánvalóvá. Az albumban 
szereplő fotografikus művek oldalmutatójában – mely oldal a tartalomjegyzék után következik – az 
adott múzeumnak, vagy helyszínnek otthont adó város neve tipográfiájában szembetűnően 
hangsúlyozott. A képek oldalmutatója tulajdonképpen Struth utazásai útvonalának térképét adja ki. 
Ebben az albumban nem szerepelnek Struth ugyancsak 1987-ben, Ulrich Rückriem minimalista 
szobrász munkáiról installatív helyzetben, kiállítótérben (négy kiállításon, illetve helyszínen) készült 
felvételei, amelyek kettőjük közös munkájaként önálló albumban jelentek meg.  Ez az album a 55

minimalizmus és a kép (pictorial) viszonya felől problémageneráló: amennyiben a minimalizmus 
radikális képviselői hely-specifikus munkáikkal a képi forma (képiesedés, pictorial) ellenében 
cselekedtek, ez az album a minimalista szobrász munkáinak térbeli környezetét is magában foglaló 

 „…when I came to Edinburgh I found not only that the urban environment is unbroken, but also that the Scots 53

have a particular love for their own history. People didn’t have to be skilled in their profession to have 
knowledge about their history. When I met the Robertsons the first time through one of their sons, I thought I 
was entering a fairy tale of the historical sort. I thought these people looked like they live in the 17th century. Of 
course they weren’t. I was very intrigued to make a portrait because of Giles’s relationship and his profession as 
an art historian, and also because of his rather soothing quality.” http://db-artmag.de/archiv/2003/e/10/2/87.html  
utolsó letöltés 2017. augusztus 28.

 Museum Photographs. 2005. A katalógusban közölt 44 képet Hans Belting, Walter Grasskamp és Claudia 54

Seidel tanulmányai kísérik. A nagyméretű album borítójára Struth önarcképe került, a műtárgylistában a képek 
oeuvre-katalógusszámmal szerepelnek, mely számok a felvételek napra pontos datálására engednek 
következtetni. Az album paratextusai között figyelemre méltó a tartalomjegyzéket követő oldal: a művek 
oldalmutatója ez, ahol a képcímek előtt (amely a múzeumi képek esetében nem más, mint az adott múzeum 
neve, ahol a felvétel készült), kapitálissal és a képcímeknél többszörösen nagyobb méretben a múzeumnak 
otthont adó város szerepel. Így olvasva is Edinburgh, Hiroshima és Nápoly a múzeum-fotográfiák kezdetének 
topográfiája, a nyitány partitúrája. Ebben a katalógusban még nem szerepelnek a 2005-ben készült, és a Prado-
Projekt keretében a Prado tereiben installált múzeum-képek, amelyek installációfotókkal együtt 2007-ben 
jelentek meg fotókönyvként Making Time címmel. 

 Ulrich Rückriem: Skulpturen. Fotografiert von Thomas Struth. Düsseldorf, 1987. 55

http://db-artmag.de/archiv/2003/e/10/2/87.html
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bemutatásával a képi forma elkerülhetetlenségének belátása, illetve nyomatékosítása. Ugyanakkor ez 
az album a Múzeum Fotográfiák felől nézve mellékszál: a felvételek a plasztika és a tér relációinak 
láttatásában érvényesülnek, és nem jelenik meg a kép a képben alakzat, illetve a nézésnek és a 
nézőségnek a motívuma, pontosabban a nézők múzeumi „keringése”, amely a múzeum-képek 
permutálásának konstans eleme. Vagyis az 1989-es párizsi Múzeum Fotográfiákkal a városképek, a 
portrék, és a családképek polifóniája hangzik fel; a hangzás terjedelmében akkora fokozati 
különbséggel, hogy nemcsak a Múzeum Fotográfiák méretére illik, de metaforikusan is helyénvaló a 
léptékváltás kifejezés. Mindez közvetlenül az itáliai, a római és a nápolyi utazás után. A képek 
oldalmutatójának „várostérképe” alapján a léptékváltásban összegződő felvezető futamok helyszínei: 
Edinburgh, Hiroshima  és Nápoly; Nápoly kétszer. Nápoly hatását különösen meghatározónak látom. 56

Az életút adatain túl, a hely, a nevezett (és nevezetes) város, Nápoly inspiráló hatását egy másik 
fejezetben narrativizálom.  

Előremutatva: Struth életútja „állomásai” közül e fejezet további részeiben az emlékezetpolitika és 
fotográfia viszonya felől a hetvenes évek düsseldorfi időszakára nagyítunk rá a Becher-házaspár 
archívumán, és Gerhard Richter Atlaszán keresztül. A további fejezetekben Struth 1978-as New York-i 
ösztöndíjának (P.S. 1) idejét és az Ingo Hartmann düsseldorfi pszichoanalitikussal 1982-ben kezdődő 
kollaboratív munkáját tárgyaljuk a műértés pszichoanalitikai tendenciáinak figyelembevételével, majd 
egy következő fejezetben az 1988-ban tett nápolyi utazására nagyítunk rá kultúrtörténeti montázson 
keresztül.  Figyelmem nem biográfusi, nem a személyiség életrajza érdekel, hanem egy olyan életút, 
amelynek állomáshelyein különféle hatásokban formálódik egy alkotói magatartás és praxis. Ennek az 
életpályának imént sorolt állomásait (az utazásokkal tarkított düsseldorfi tanulóévek, New York-i 
ösztöndíj, düsseldorfi terápiás munka, itáliai utazás) a Múzeum Fotográfiák nyitányaként látom. 
Hosszú folyamat, visszatekintve mintegy a hangolás ideje, amely a léptékváltás, a Múzeum 
Fotográfiák értése szempontjából különösen érdekes. 

 Japánban tett utazásának hatása a kritikai irodalomban is hangsúlyos: megjelennek a színes városképek, illetve 56

a néptelen utcák a távol-keleti városok hatásában fogyatkoznak. Az 1986-os japán utazás hatását maga Struth is 
kiemeli. Nem tudok nem gondolni arra, már csak azért sem, mert Eisenstein életműve Struth számára is fontos, 
hogy a japán kultúrának Eisensteinre is nagy hatása volt, montázs-elméletével össze is fűzte a japán írás és 
színház ismérveit.
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Bernd és Hilla Becher öröksége 

Struth 1954-es születésűként a háború utáni „kérdezők” generációjához tartozik. Ami 
gondolatmenetünkben, Struth látásmódja kialakulásának és bemutatásának érdekében figyelmet 
érdemel, az a német művészek, azon belül is mestereinek alkotói magatartása a háború utáni 
Németországban a múltfeldolgozás társadalomlélektana, a generációs sajátosságok felől nézve. Az 
1931-es születésű, a vasércben gazdag Siegerland (Westphalia) régióban felnövő Bernd Becher 
pozíciója (akárcsak Struth első mestere, az 1932-es, drezdai születésű Gerhard Richteré) az 
emlékezetpolitika társadalomlélektani aspektusából a „vég terhét” hordozó generáció időbeli határain 
jelölhető ki. E generáció tagjai kiskamaszként a nácizmus militáns utánpótlását biztosító ifjúsági 
szervezetein keresztül is érintettek a háborúban, a sorozás már nem éri őket el. Felfogják a háború 
jelentőségét, ami egyénenként különbözően faszcinálja főleg a fiúk képzeletét (ez a fiúk közti 
játékokban, a katonai felvonulások üdvözlésében manifesztálódik), s így az elkövetkező pusztítás és 
veszteség- élmény is tudatosul bennük. A vég terhét hordozó generáció, az 1930-31-ben születettek 
vitális reakciója az irdatlan pusztulás és veszteség élményének tudatosulásából adódóan az, hogy egy 
új, egy másik társadalmat akar építeni, gyorsan, leginkább a törlésszerű felejtés stratégiájával, amely a 
gyászmunka „megspórolásával” az elfojtásokon épülő világok létélményét is előidézi.   57

A düsseldorfi akadémián 1976-ban osztályt indító Becher házaspár  munkássága 58

emlékezetpolitika és fotográfia viszonylatában figyelmet érdemel. Bernd Becher múlthoz való 
viszonya, amiben az 1934-es, potsdami születésű alkotótársával, Hilla Becherrel is osztozik, 
különösnek számít a német emlékezetpolitika története felől nézve: már az ötvenes évek utolsó 
harmadában nyilvánvalóvá teszik fényképeikkel, hogy nem felejteni akarnak, inkább emlékezni 
óhajtanak. Az ötvenes évek végétől gyarapodó fotografikus archívumukat megvesztegethetetlenül 
építették évtizedeken át, amiben nem a vég terhét hordozó generáció felejtő stratégiája ölt formát, 
hanem ezzel ellentétben a folytonosságteremtés szándéka, a megőrzés, az átmentés szándéka 
rajzolódik ki. Az ötvenes években nagyon is provokatívnak ható rezisztencia jellemzi őket: 
eltántoríthatatlanul mentik, szemlélhetővé teszik, amit a múltból menteni érdemesnek gondolnak, 
amihez személyes okoknál fogva is vonzódnak. Bernd és Hilla Becher 1958-tól fogtak hozzá a két 
háború közti, az ipari technológia változásával lassan elöregedő ipari építmények fényképezéséhez, és 
a fényképezésen keresztül e tárgyak tipológiájának megalkotásához. A konszenzuális értelmezés 
szerint munkájuk az indusztriális társadalom archeológiája. A lebontásra ítélt indusztriális építmények 
fotografikus megörökítésében és rendszerezésében láthatóvá válik az elmúló korszak jelentől 

 Heinz Bude német szociológus szóbeli közlése alapján. Baselitz-pódiumbeszélgetés. Budapest, Szépművészeti 57

Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria, 2017. május 4. 

 Akadémiai katedrát hivatalosan Bernd Becher kapott, de élet- és alkotótársának Hilla Bechernek is aktív 58

kapcsolata volt a növendékekkel. Hilla Becher (szül. Wobeser) 1934-ben született Potsdamban. 1958-ban 
fotográfusként meghívással érkezett Düsseldorf egy fotóügynökségére. 1958-tól a düsseldorfi akadémiára járt, itt 
ismerkedett meg Bernd Becherrel. 
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különböző sajátossága: az ipari építmények szerkezetükben és funkciójukban átláthatók 
(transzparensek), egyszersmind a nehézipari munka hajdani társadalmi szerepe is szemléletessé válik. 
Ám a szisztematizált dokumentálást végző fotográfusokat, saját bevallásuk szerint, leginkább egy a 
formákat elemző fényképes „nyelvtan” megalapozása motiválta. Ezzel a fotografikus grammatikával 
azonban közel másfél évtizedig nem igen tudott mit kezdeni a német tudásrendszer. A szikár 
objektivitás csillapíthatatlan vágyában fogant archívum sem a művészeti, sem a tudományos 
diskurzusok rendjébe nem illett bele. Egyfelől a két háború közti évek egy elterjedt formájának, a 
fotografikus tipológiáknak, és ezen keresztül például a Karl Blossfeldt és August Sander nevéhez 
kapcsolt enciklopédikus vállalkozásoknak a felelevenítése zavarba ejtő lehetett a fotografikus 
tipológiákkal visszaélő, a sanderi fényképlemezeket pedig bezúzó nácizmus árnyékában. Másfelől az 
ötvenes évek fotográfusi gyakorlataiban sokkal inkább a belső világ felé forduló, az Otto Steinert 
fémjelezte szubjektivizmus, az alkotói szubjektum esztétikus világlátását érvényre juttató 
kifejezésmód uralkodott el, és talált kedvező fogadtatásra. A fényképek a népszerű magazinokban is 
jobbára a reklámnyelv, a közönséget megszólító fotókiállításokon pedig az ideologikusan színezett, 
emfatikus narratívák alapanyagaként szolgáltak.  

A fotográfia elasztikus használata, vagyis a fényképek narratív képfolyamokba szerkesztése, a 
felvételeknek, mint a fotográfus szerzőtől eloldozható nyersanyagnak dinamikus vágása és méretezése, 
összességében a fotografikus képnek a kiállításdesign alá rendelése az ötvenes években eklatánsan 
Edward Steichen kurátori munkájában mutatkozik meg. Steichennek ezt a képszerkesztői-kurátori 
gyakorlatát, amely a két háború közt szárba szökő New Vision-tól is érintett , mint hadszíntéri 59

tapasztalatokkal és katonai fokozattal bíró fotográfusnak a New York-i MoMA-ban volt alkalma 
kimunkálni. A háború éveiben rendezett kiállításai a hátország önbizalmának és a jó oldalon állás 
hitének megerősítésében játszottak szerepet; a fénykép progresszív alkalmazásának a kiállítás-
rendezésben feltűnő „fogásai” (mint a merész montírozás és az efemer printeknek a falra, illetve 
paravánra kasírozása) a propaganda szolgálatában álltak.  Az 1955-ben a MoMA-ban megrendezett és 60

onnan világkörüli útra induló kiállítása The Family of Man címmel minden addigi tárlatánál nagyobb 
sikert aratott, de immár - a hidegháborús feszültség közepette - a pacifizmus és a humanizmus 
hirdetésével, az élet nagy sorskérdéseiben közösen osztozó emberiség családként aposztrofálásával, 
vagyis a kulturális különbözőségek mellett a hasonlóságok hangsúlyozásával. A hidegháború éveiben 
ez az apolitikusnak tűnő magatartás érthető, ám a „mégis csak csodálatos ez a világ” illúziójának 

 Leginkább Moholy Nagy László nevéhez köthető, a Bauhausban kiérlelt mozgalom, amely a fotografikus 59

képalkotás új perspektíváit és alkalmazásait szorgalmazta, és a társadalmi nevelés utópiájával lépett fel. Egy 
olyan, rövid ideig (1920-as évek) a gyakorlatban, például kiállítások rendezésében, könyvkiadásban is érvényre 
jutó elgondolás, amely nem mellékesen Walter Benjamin fotográfia témájú esszéit is inspirálta. A Bauhausból 
induló Herbert Bayer Steichen 1942-es Road to Victory című kiállításánál látványtervezőként működött közre. 

 A Road to Victory (1942) és a Power in the Pacific (1945) kiállítások kiadványai címükben is 60

képfolyamokként definiálják a bemutatott fényképeket, a kurátor pedig, mint Captain Steichen, katonaként is fel 
van tüntetve. 
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előállításában , főleg az idő távlatában, igencsak ideologikusnak látszik. Több éven át utaztatott 61

kiállításként nézettsége a blockbuster mozifilmekét is meghaladja. A kiállítótér paravánokból épített 
útvonalain, a felületeket beborító óriási nagyítások, mint dramatizált szekvenciákba szerkesztett 
ideiglenes muráliák, fotografikus képek áramló „szalagjai” sodró erejűek: a mából egyfajta papír 
alapú, térbeli moziként hatnak a televíziózás hajnalán. A New Vision eszközrendszerének, például a 
narratívát teremtő montírozásnak és az elasztikus méretezésnek felhígított alkalmazása, annak a 
társadalmi életet és a vizuális nevelést forradalmasító utópiája nélkül. A kiállítás népszerűségének oka 
talán ebből is adódik: az avantgárd hatáskeltő kelléktára időközben részben a reklámiparba szívódott 
fel. Egy reklámnyelvet beszélő kiállításon a békéltetés jó szándékú, ám a problémákat kitakaró 
üzenete már egy népszerű eszközrendszeren keresztül érhetett el hatást.  

A Becher házaspár meglátásában ez a háború után eluralkodó tendencia, amelyben a 
fotográfiának a külső világ jelenségeit elfogulatlanul leíró adottsága marginalizálódott (nem 
függetlenül attól, hogy a fénykép dokumentum értékéből a diktatúrák képhasználata következtében a 
közönség ugyancsak kiábrándult) és inkább az anekdotázás alapanyagaként, vagy a fotografikus 
leképezés esztétizálásán keresztül (a perspektívák és optikák egyénítésével) az alkotói szubjektum 
kifejezőeszközeként erősödött fel, rossz irányba sodorja a fotográfiát, mint képalkotó eljárást. Ezt a 
rendkívüli találmányt, amely multifunkcionális és intermediális potenciáljában, valamint természete 
kettősségének feloldhatatlanságában  óhatatlanul kitett az ideológiáknak.  62

A fotografikus eljárás ideológiákkal szembeni sérülékenysége kardinális kérdés Becherék 
szemléletében és alkotói praxisában. Mintha Becherék vonzalma egyértelműen a Fotográfiáé lenne. 
Elfogultságuk a fotográfia irányába hajlik. Elköteleződésüket aforizmatikus tömörségben a 
következőképpen fogalmazhatjuk meg: nem a világot, intézményeinket kell félteni a fotográfiától, 
hanem fordítva, a fotográfiát kell félteni a világtól. Tárgyválasztásuk redukáltsága, szigorúan kötött, 
frontális fényképezői nézőpontjuk (amely se nem felül-, se nem alulnézeti, vagyis nem torzítja 
semmilyen irányba a látványt), szisztematizált tipológiájuk és sztenderdizált képkidolgozási 
technikájuk puritanizmusa, valamint képi világuk kiegyenlített szürke tónusa mögött az 
elfogulatlanság értelmében vett „objektivitásnak” való elköteleződés forrósága hevül. A „tárgyak 
családjának” ritmikus ismétlődésében az archívum-építés szenvedélye lüktet. Egyfajta tudástár 
formálódott munkájukban az évek folyamán, még inkább a látás ABC-jének megalkotása, amelyben 
tárgyuk és a leképezés módja összeforrt. Indusztriális épületek képeit hozzák létre, egy a fényképes 
pillanatfelvétel uralma előtt használatos, majd a mérnöki területekre szorult fotografikus eszközzel, a 
nagysíkfilmes kamerával. Eldönthetetlen, hogy a fényképek szolgálják egy kipusztulóban lévő 

 Thomas Struth egy 2007-es beszélgetésben nyilatkozik így erről a kiállításról, amit családképei kapcsán hozott 61

szóba beszélgető társa Gil Blank fotográfus. in: „The Tower and the View: Gil Blank and Thomas Struth in 
Conversation”.Whitewall, 6. 2007, Summer, 104 – 119.

 A fotografikus eljárás kettőssége szabadalmaztatása óta létező tapasztalat. A több aspektusból megnyilvánuló 62

ambivalencia nem felodható, viszont újra és újra felélénkülő polémiákra adott alkalmat, amelyek a tudomány és 
művészet, technika és természet, nyom és tükör, vizuális és mechanikus, optikai és technikai, ikon és index, 
reprezentáció és dokumentum dichotomikusan felfogott fogalmai köré szerveződtek.
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„populáció” megörökítését, vagy az enyészetnek kitett, a lebontásuk előtt álló épületek tesznek egy 
utolsó szolgálatot még a fotográfiának azzal, hogy az, mint a dokumentum értékű megörökítésre 
egyedül képes (az archaikus és arisztokratikus művészetfelfogást kibillentő) képalkotó eljárás 
visszaszerezhesse hitelét.  

Blake Stimson a Becher-recepció áttekintésével és Becheréknek a tanítványaikra tett hatása 
felől árnyalja életművük interpretációját.  Stimson teljesen félrevezetőnek látja a becheri tipológia 63

társadalomtudományi és archeológiai olvasatát. Becherék egy politikailag és morálisan terhelt háború 
előtti fotografikus paradigmát hoztak helyzetbe az ötvenes évek végén. August Sander tipológiáját, 
amely az arcvonásokban és a megjelenésben implicit karaktert kutatja (ahogy Becherék a façade-ban a 
funkciót) a Neue Sachlichkeit (például Albert Ranger Patzsch fényképeinek) ipari ikonográfiájával 
elegyítették. Ott vették fel a szálat, abban a történelmi időben, mondja Stimson, ahol a New Vision, 
illetve a társadalmat forradalmasító művészmérnök utópiája is ered (és nemcsak a Neue Sachlichkeit 
fogalom alatt tárgyalt fotográfus életművek). A forradalmi és avantgárd mérnök-alkotókkal ellentétben 
azonban Bernd és Hilla Becher attitűdje melankolikus (de nem lemondó). A vizuális nyelvtanra 
egyszerűsített fényképarchívum mindenekelőtt olvasni, látni tanít: kiegyensúlyozott nézőpontot kínál, 
és komparatív készségeket stimulál. Szikárságában az instrumentális fényképhasználatok mellett mutat 
alternatívát, és mindezt évtizedeken át, az archívum „tárgycsaládjait” ritmikus repetícióban gyarapítva. 
Bernd és Hilla Becher a fotográfiát nem egyszerűen a modernizáció melléktermékének, hanem aktív 
alakítójának tartja. Ennyiben nagyon is ragaszkodnak a New Vision felvilágosult eszmerendszeréhez. 
Ám erről a társadalmi megváltást ígérő utópiákat inkább lehántanák. Tipológiájuk aszketikus, higgadt, 
programjuk azonban nagyon is szenvedélyes: előásni és felmutatni azt az alapot, amelyről az utópiák 
is elrugaszkodtak, és amely az ideológiák félreállításával a fotográfiából továbbra is fontos és (az ipari 
építményekkel együtt) megőrzésre érdemes.  Mintha a fotográfiát lecsupaszítva, a maga pőreségében 
szeretnék elénk állítani. Ebben a „meztelenségben” a fotografikus eljárás pontosan rögzítő 
mechanikája, vagyis a dokumentumképzésre alkalmas találmány nagyszerűsége tárul fel, egyszerűen. 
Akárcsak a társadalomformáló szerepbe kerülő, illetve kívánkozó avantgárd alkotók, a modern 
vizuális gondolkodás és alkotás Becherék számára is elképzelhetetlen a gép mechanikus előnyei 
nélkül, ám ambíciójuk szerényebb, mint a New Vision alkotóié. Működésük terepe az esztétika, 
ideáljuk az egyházi és állami propaganda mentes közösségalakítás: a vizuális alkotó az értelmiségi 
erudíciójával és elemző kompetenciájával, a tudománytól tanult modell-alkotás képességével lép 
színre. Ehhez médiumuk a fotografikus eljárás, amit nem óhajtanak alárendelni sem technikatörténeti, 
sem társadalomtudományi diszciplínáknak. Csalódottan, de határozottan visszahúzódtak, ha 
fényképeiket illusztrációként akarták használni. És rendíthetetlenül gyarapították tovább a szigorú 
paraméterekkel konstruált szisztémájukban alakuló archívumot, amelyben az egyes kép mindig a 
befoglaló szekvencia, a szerialitás többletével is bír. Meggyőződésükké vált, hogy a fotografikus kép 

 Blake Stimson: The Photographic Compartment of Bernd and Hilla Becher. in: Tate Papers, 1. 2004. Spring. 63

http://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/01/photographic-comportment-of-bernd-and-hilla-
becher utolsó letöltés 2017. május 11. 

http://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/01/photographic-comportment-of-bernd-and-hilla-becher
http://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/01/photographic-comportment-of-bernd-and-hilla-becher
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önmagában, a társadalomtudományi és fotóelméleti kommentárok nélkül is megáll a lábán. A 
fényképhez már kísérő képaláírás sem kell, a cím egyszerűen megnevezi a leképezett tárgyat, és nem 
befolyásol ideológiai irányba, nem szükséges akadályozni és terelni a néző asszociációs csapongását, 
hiszen a leképezett tárgy, mint optikailag síkokra bontható architektúra és a fotografikus kép konstruált 
tektonikája egymással szervesülő felületté, önálló képi egységgé áll össze. Életművükben és 
életművük tanítványaikra tett hatásában a fotografikus kép épp azon a sajátosságán keresztül 
emancipálódik, amely művészetté avanzsálásának gátja volt: szikár leíró természetével. Ebben a 
szikár, aszketikus fényképezési módban a leképezett tárgynak van prioritása, a fotográfusi szubjektum 
nem dominálhat, indulatainak és érzelmeinek nincs helye az egyes képben. Szigorú frontális pozíciót, 
distanciát alakít ki a fotográfus a leképezés tárgyával: nincsenek elkápráztató perspektíva váltások, 
meghökkentő ráközelítések és nagyítások, sem torzító optikák, sem extrém képkivágások, vagy belső 
montázs és szélsőséges fényhatások. A felhős atmoszféra szűrt fényviszonyait kivárva dolgoztak, 
kiegyensúlyozottan, rendíthetetlenül mindig ugyanolyan távolságból és magasságból. Stimson 
felvetése, hogy a Becher-archívumot az avantgárd utópiák kontextusába helyezve a kiábrándultság 
melankóliájában merítse meg gondolatébresztő, a Becher életmű megszilárdulni látszó értelmezését 
pedig (a Neue Sachlichkeit és a sanderi atlasz fejlődésvonalába illesztett interpretációját) kimozdítja, 
illetve finomítja.   

Moholy-Nagy László az 1920-as években a pigment (festészet) mellett a fény-árnyékra 
alapozott statikus és kinetikus optikai megformálás lehetőségeit vázolta fel. „A fényképezőgép 
meglepő lehetőségeket villantott fel, s az új lehetőségek felmérésének még csak épp a kezdetén 
vagyunk – írja 1927-ben megjelent könyvében . (…) mert – habár a fénykép már több, mint száz éves 64

– a fejlődés folyamata csak az utóbbi években tette lehetővé, hogy a maga sajátos műfaján túlmenően 
a fényképezés képalkotó következményeit felismerhessük. Látásunk csak mostanában érett meg 
annyira, hogy megragadhassuk ezeket az összefüggéseket” A kezdeti időszak érzetének lendületében 
Moholy-Nagy szárnyal. Vision in Motion címen ismert, fotókönyv formában összegzett utópisztikus 
elgondolása és egyben hagyatéka (1946) nem annyira a kinetikus formaképzés lehetőségeinek 
foglalata, sokkal inkább a szintetizáló látás (a mozgékony gondolkodás, a látás mozgásban) 
képességének fejlesztését kitűző pedagógiai program a fotóalapú vizuális kultúrában. Számot vetni a 
fényképezés képalkotó következményeivel: ez Becherék számára is kiindulópont. Mondhatjuk, hogy 
visszatérnek a húszas éveknek az experimentális alkotók, például Moholy-Nagy által felvetett 
kérdésköréhez. Bernd és Hilla Becher azonban már nem szárnyal: a fekete-fehér nyersanyagú, a fény-
árnyék uralta fényképezés képalkotó lehetőségeit megfontoltan statikus állapotban tesztelik. Ugyan a 
Neue Sachlichkeit alkotóival és August Sander enciklopédikus vállalkozásával (atlaszával) történő 
összevetés elterjedt Becherék életműve esetében, azonban az egyes képeket összehasonlítva, például 
Albert Renger-Patzsch és Werner Mantz képei mellett szemügyre véve azokat, látványos a 
különbség.  Csak az ipari ikonográfia, ami közös. Mind Renger-Patzsch, mind Mantz a nézőpontok 65

 Moholy Nagy László: Festészet, fényképészet, film. 1978: 5.64

 Martina Dobbe 2007: 101-126.65
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kötetlen váltogatásával dolgoztak, pontosabban az architektúra bejárásával feltáruló nézetek rögzítését 
végezték. A Becher-házaspár fényképein az ipari építmények térben izoláltan (tompa fényben), 
szigorúan frontális nézőpontból, egy-egy oldalukat síkfelületté transzformálva mutatkoznak; a 
fotografikus leképezés tárgya és a síkba transzponáló képalkotó eljárás módszere szervesül; egy 
intermediális, az indusztriális építmények és a fotográfia mechanikus apparátusa közti összeolvadás, 
ami a felirat nélkül is értelmezhető autonóm képek létrejöttét előidézi: egy az intermedialitásból 
keletkező új tárgy. A distancia igényével formálódó archívumukkal figyelmünk nemcsak az 
indusztriális építmények felé irányítják, hanem magát a fotografikus leképezést is távolságteremtő 
figyelemmel kezelik és egy elkülönböző „entitásként” láttatják. Munkájukban ezt a két területet, az 
indusztriális építményeket és az indusztriális (egyben tudományos) képalkotó eljárást hozták fedésbe. 
A találkozások (találkoztatások) határán zajló kísérletezés ez, ami a két világháború közti 
experimentális alkotók, a fotográfiát különféle tárgyakkal és tárgyalkotásokkal összeeresztő 
gyakorlatával rokonítható, például a Constantin Brâncusi szoborfotográfiáiban megnyilvánuló, a 
kanonizált fotótörténetben mellőzött intermedialitással. Meggyőződéses pedagógusi munkájuk pedig a 
társadalmi átalakulást szorgalmazó forradalmi és avantgárd alkotók nevelő hevületére emlékeztet. 
Becherék azonban már nem törekszenek a társadalom átalakítására, hanem a tanítványok 
mikroközösségében, és e mikroközösségen keresztül kívánnak hatni. A Becher-örökség Stimson által 
kiemelt komponensei, mint az aufklärista racionalizmus, az elköteleződés és az örömlelés egy olyan 
pedagógiai program alapelvei, amely egyszerre követelt módszertani fegyelmet és támogatta a 
határjárást, és mindenekelőtt a személyes élményekben fogant képalkotói program kialakítását.   66

A Struth-interjúk alapján azonban Becherék múltfeldolgozása, illetve a múltból kiemelt 
referenciáik íve messzebbre is nyúlik a New Vision időszakánál. A dolgok alapos szemügyre vétele, a 
típusban is a különbségek felfedezésének öröme, a modernizáció ágenseként a fotografikus eljárás 
képalkotó lehetőségeinek kutatása, az ideológiától való távolságtartás – tagadhatatlan, hogy ez mind 
megmutatkozik Becherék archívumában, ám nemcsak tárgyválasztásukban kötődnek a letűnőben, 
elmúlóban levőhöz, hanem a fotográfusi technikákat tekintve is a múltból merítettek. De távolibb 
múltból, mint a Bauhaus és a New Vision utópiájának időszaka. Tulajdonképpen a piacot is meghódító 
és a látást is forradalmasító - és ezzel együtt utópiába lendítő -, kézre és testhez álló Leica 
fényképezőgép (1925) előtti stádiumba, még inkább a tizenkilencedik századba, a nagysíkfilmes 
kamerák virágkorába. Ez az az időszak, nyilatkozta Hilla Becher, amikor a fotografikus eljárással még 
dokumentáltak, de az átgondoltan szelektáló fotográfus tárgyválasztásának, tehát a fényképezést 
megelőző gondolkodásnak gyümölcseként az elkészült és fennmaradt fényképes dokumentum egy 

 Maren Polte emeli ki, hogy mindegyik Becher tanítvány olyan területen fényképez, illetve dolgozik, amely 66

személyes érdeklődési körébe tartozik, életvitelének része.
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korszak metaforájaként, történelmi folyamatok emblematikus megjelenítőjeként is működésbe lép.  67

Hilla Becher történelmi, a fotográfia múltja iránti vonzalmára „a nyílt látvány és a nyílt érdeklődés 
randevújának” Bódy Gábor megfogalmazta élménye rímel: a kamera, a kamerát kezelő ember és a 
látvány egységének emlékezete ez. Amikor a fotográfus és készüléke még egy szinten volt, ahogy 
Benjamin fogalmazott rövid fotótörténetében. Az ötvenes években, a jövő felé gyorsítás iramában, a 
technológiai fejlesztések robbanásszerű lendületében, a propagandisztikus hírfolyamok és a mozi 
csábító diktátumának világában a fotografikus állóképpel előidézett lassítás, a rezisztencia politikája és 
poétikája ez, egyfelől. Másfelől Becherék meggyőződése az, hogy a fotográfia lehetőségei leginkább 
leíró (depict) karakterében, és ezzel összefüggően dokumentáló képességében rejlenek, ezért ezzel 
érdemes foglalkozni, és mindenekelőtt nemcsak önfeledten exponálni, hanem átgondoltan választani, 
hogy mire is irányítjuk a kamerát; a nagysíkfilmes kamerát, amely Struth eszközévé is vált, amelynek 
használatára tanítványaikat Becherék buzdították. Ez a kamera nem a perspektívák és optikák 
változatosságának meglepő élményével szolgál, ellenben képes a téri mélység illúziójának 
visszaadására, és a részletek bőségének éles visszatükrözésére is. Használata átgondoltságot, előzetes 
tervezést igényel, ugyanakkor a keletkező felvétel a részletek kimeríthetetlen bőségével 
gyönyörködtet. Az optikai érzék csúcsra járatásának fényképészeti technikája: a strukturáló látás és a 
részletek gazdagságában gyönyörködő szemlélődés eszköze.  A nézőpontok variabilitása és 
rugalmassága helyett a nagysíkfilmes kamera működtetésével a nézőpont stabilizálódik; szükséges és 
óhajtott, egyben jelentést konstruáló technikai részlet. Mondhatnánk, hogy használatán keresztül a 
képkészítő pozícionálja magát a világ fluktuáló színes kavalkádjában és az így keletkezett, 
fotografikusan izolált tér-idő szegmensek nézőire is ez a feladat vár. Csakhogy ez a méretében 
tekintélyes kamera nem egy a képkészítő szeméhez emelhető, teste kiegészítéseként, „protéziseként” 
funkcionáló darab. Az alkotó állítja be és használja, mégis, mintegy az alkotótól elkülönülve 
helyeztetik a világba. Nem a szubjektív nézés, hanem az alkotótól függetlenedő Tekintet apparátusa. 
Becheréknek ez az alkotói szubjektivitást visszaszorító és múltból merítő hitvallása azonban 
ugyancsak különösnek, a szisztematizált, monoton fényképes tipológia pedig nehezen befogadhatónak 
tűnt egy olyan időszakban, a háború végétől az ötvenes és hatvanas éveken át, amely leginkább a jövő, 
vagy a belső világ felé fordulásnak kedvezett. Senki nem akart visszanézni, de még a jelent sem akarta 
szemügyre venni – mondja Hilla Becher egy 1989-es interjúban – csak előre, a jövő felé. Ez a 
menekülés egy módja volt.   68

 „In the nineteenth century, you have both the object and the metaphor, and if you see them in the right way it 67

becomes so fascinating that in the end you can really say: this is a certain object, it has a name and so on, buti t 
also stands for a certain historical condition. This is a matter of choice, of course; you cannot photograph 
everything, you choose typical objects.” in: Bernd and Hilla Becher. Conversation with Jean-François Chevrier, 
James Lingwood and Thomas Struth. (1989). eredeti közlés: in: Ed. Jean-François Chevrier and James 
Lingwood: Another Objectivity / Un’ altra obiettivitá. Milan, Idea Books, 1989, 57-62. Javított fordításban újra 
közölve David Campany 2003: 230-32.

 in: Bernd and Hilla Becher. Conversation with Jean-François Chevrier, James Lingwood and Thomas Struth. 68

(1989). eredeti közlés: Bernd and Hilla Becher, conversation with Jean-François Chevrier, James Lingwood and 
Thomas Struth, 21 January 1989. in: Ed. Jean-François Chevrier and James Lingwood: Another Objectivity / Un’ 
altra obiettivitá. Milan, Idea Books, 1989, 57-62. Javított fordításban újra közli David Campany in: Art and 
Photography, 2003. 231.
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2007-ben Struth Gil Blank fotográfussal beszélgetett és a Becher házaspár munkája is szóba 
került. A szerkesztett dialógus tanulságos olvasmány a tekintetben is, ahogy Becherék tárgyilagosan 
elemző, az indulatmentesség distanciájában a szuverén megnyilatkozás lehetőségét bátorító 
szemléletmódját Struth mestereivel szemben megfogalmazott kritikájában is felismerni véljük. Fény 
derül a különböző generációhoz tartozó mesterek és tanítványok közti kötések és oldások mibenlétére. 
Ezen keresztül betekintést kaphatunk a történelmi folyamatok fotografikus képpel történő 
reprezentációjának problémakörébe, illetve emlékezetpolitika és fotográfia, politika és művészet 
változó viszonyába. Figyelemre méltó, hogy Struth képzeletét mennyire megragadta Hilla Bechernek 
az a tanítványaival is megosztott élménye a háború utáni német mentalitásról, amelyet fentebb már a 
szubjektív befelé fordulással, a belső világba meneküléssel kapcsolatos szabatos véleményként 
idéztünk. Sőt, mintha ez ragadta volna meg leginkább Struth képzeletét, hiszen magát a látást érintő 
tapasztalatról van szó. A látásról, amely a különféle érdekű és vágyakban fogant tekintetek 
torzításában ugyan sokféle lehet, ám az optikailag érzékelhető jelenségek alapos szemügyre vétele, az 
érzéki percepció is része. De Hilla Becher háború utáni és rajta keresztül Struth emlékezetébe is 
beívódott élménye pontosan az volt, hogy két évtizedig hallgatólagos közmegegyezéssel tilos volt 
nézni; egyszerűen kinyitni a szemed, jól megnézni valamit és arról beszélni.   69

Mintha az ipari építmények becheri fotografikus tipológiája nevelő módszerként teljesítette 
volna be leginkább a küldetését: a lesütött szemek közegében, nemcsak csendesen rávesz az alapos, 
hosszan kitartott nézésre, de a szubjektív tekintet elfogultságainkat formáló erejének visszafogásán 
keresztül a látás differenciáló képességeit veszi edzésbe. A tekintetet elhomályosító indulat 
tudatosításával a megismerő látás technikáit szélesíti és követeli vissza, makacsul. Mindebben az 
izolált tárgya architektúráját és a fotografikus kép tektonikáját összeegyeztető, a szisztémában a 
különöst, a részletek különbözőségeit felismertető, hosszan tanulmányozható fotografikus állókép 
adekvát eszköznek bizonyult. Ám Struth-ban, generációs helyzetéből adódóan is, hiányérzetet hagy, 
sőt averziókat kelt Becherék tárgyválasztása. A hetvenes évekre már nyomokban is alig létező ipari 
építmények fényképei exotikusan idegennek, tipológiájuk pedig egyfajta kuriózum-, kvázi 
„lepkegyűjteménynek” hatott Struth percepciójában. A módszer és a szisztéma jó, gondolta Struth már 
a hetvenes években, de a tárgyválasztás nem. Az ipari építmények fotografikus megörökítésében 
Becherék örömüket lelték, hiszen személyes érintettségük és vonzalmuk is vezette őket ebben, ám 
archívumukból hiányzik a történelmi folyamatok elemző látásának és a történelmi tudatosságnak az a 
sajátos képessége és foka, aminek pedig, és ez Struth személyes tapasztalata, nagyon is birtokában 
voltak. És főleg, az emberi létezés dinamikája iránti szenvedélyes érdeklődés, amiben Struth is 
osztozik Becherékkel, de Bernd és Hilla Bechernek ezt képeikben, Struth szerint, nem sikerült 
keresztül vinniük. „Jól ismerem őket, és amit inspirálónak találok a beszélgetéseinkben az az, hogy 

 „The Tower and the View: Gil Blank and Thomas Struth in Conversation” in: Whitehall, 6. 2007, Summer, 69

104-119. http://www.gilblank.com/images/pdfs/blankstruthintvw.pdf Utolsó letöltés 2017. május 20.
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mindig Proustról és a francia politikáról és a vaskohókról mesélnek. A történelmi folyamatok elemző 
olvasásának különös képességével bírnak, de… a képeiken ez nem jön át.”   70

Struth az ötneves évek gyermekkorából magával hozott megismerési vágya, amely a publikus 
és a privát terekben egyaránt - a városok épített környezetében és a családi fotóalbumokban - a múlt 
némaságában is árulkodó vizuális nyomaiba, a múlt hallgatásra ítélt jelenlevőségébe ütközött, 
Becherék módszerével és látásmódjával, a fotografikus kép bizonyságtevő, dokumentatív erejébe 
vetett hitével eszközt kapott a kibontakozásra. Tárgyválasztásban viszont már mestereitől eloldozva 
egyre inkább a maga, pozitivista szemléletűnek egyáltalán nem nevezhető útját járta. Még akkor sem, 
ha Bernd Becher Struth akadémiai, még Richter-tanítványként kirakott beszámoló kiállításán - ahol 
Struth 49 (7x7), Minoltájával egy előre elgondolt program szerint készített düsseldorfi utcaképet tett ki 
Ed Rusha sorozataira reflektálva - saját látásmódját vélte felismerni.  Struth az alkotói aktivitást 71

politikusabbnak, kommunikatívabbnak képzelte el a jelen vizuális reprezentációjában vállalt felelősség 
jegyében.  Nem annyira a tárgyak és az építmények analitikus fényképezése vonzotta, sokkal inkább 72

a fotografikus leképezés reprezentációs lehetőségei, a fényképes klisék létezése és alakulása, illetve a 
klisék változásaiban nyílt rések narratív töltete. E klisék mögött pedig az interperszonális kapcsolatok 
dinamikája és ezek családi, lakóhelyi és társadalmi determinációja érdekelte és e fenomének 
dokumentumértékű vizuális reprezentációjának lehetőségei. Ezért is választotta a fotográfiát a 
festészet helyett.   

Struth Becher-kritikáján túl azonban az, hogy Bernd és Hilla Becher mindvégig kitartott 
választott tárgya mellett az alkotópályára készülő tanítványaik körében mindenképp példamutató 
lehetett. Öröm, elköteleződés, felvilágosodás – ez a Becher-házaspár öröksége, írja Stimson , 73

leginkább ezt hagyományozták tanítványaikra. A kidolgozott fényképezői mód kötött kritériumainak 
(fényviszonyok, a távolság és a nézőpont magassága) türelmes, megvesztegethetetlen betartása, 
évtizedeken át fenntartott következetessége már önmagában meggyőző: a megtalált tárgyban örömét 
lelő alkotómunka és az elköteleződés apoteózisa. A keletkező fényképek tipológiája elemző nézésre 
invitál, a hasonló szerkezetek szériájában, az egyformaság felületes látszatában a lokális megoldások 
partikularitása tűnik elő. Ez a fotografikus leírásra koncentráló vállalkozás, mint már szó volt róla, 
sokáig nem illeszkedetett sem a tudomány, például a technikatörténet, sem a művészet episztemológiai 
keretei közé. Ám a hetvenes évek elején ez az elköteleződésben és türelemben heroikus vállalkozás 
meghozta gyümölcsét. Az indusztriális anyagokra, a sorozatgyártásra, a műtárgy helyhez 
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kötöttségére , valamint az alkotói szubjektum helyett a befogadói szubjektivitásra hangsúlyt helyező 74

minimalista alkotók figyelme, illetve az „anonim szobrászat” megnevezés (amit Becherék később 
visszautasítottak, mert félrevezetőnek találták) a kortárs művészeti diskurzus felé terelte fotografikus 
archívumukat. Carl André az Artforumban közölt róluk cikket.   „A kérdés, hogy ez műalkotás, vagy 75

sem, nem nagyon érdekes számunkra. Valószínű, a bevett kategóriák között helyezkedik el.”  - idézte 
Carl André Hilla Becher nyilatkozatát. „Mindenesetre a művészet iránt érdeklődő közönség az, 
amelyik van annyira nyitott szellemű, hogy hajlandó legyen gondolkodni róla.”  Hilla Becher 76

nagyvonalú, non-chalance attitűdöt közvetítő nyilatkozata mögött azonban a vizuális szisztémájukba 
vetett hitük meggyőző ereje tornyosul. A felszínen ez a minimalizmus híveinek a modernizmus 
narratíváját, a modern művészeti intézményrendszert bomlasztó elképzeléseivel kommunikál, hiszen 
valóban, Becherék szisztémája leépíteni látszik annak egyik „pillérét” az alkotói szubjektivitást. Ám 
mi máshoz lenne köthető szisztémájuk következetessége, ha nem az ő alkotói magatartásukhoz, 
szubjektív szenvedélyükhöz, ami a kapcsolati háló alakításának és az utódok nevelésének ugyanúgy 
motorja, mint az archívum szüntelen bővítésének. A technikai apparátus megkerülhetetlenségének 
belátása, az indusztrialitás, a repetitív formaalkotás és a néző helyzetbe hozása (megszólítása, 
ingerlése, vagy provokálása, Becherék esetében leginkább nevelése), azonban olyan jegyek, amely 
Becherék és a minimalista alkotók szemléletében közös. Az elmúlt két évtized megmutatta, írta Kirk 
Varnedeo művészettörténész 1990-ben, hogy a minimalista forma ténylegesen a jelentések szélesebb 
spektrumát generálta és különféle művészetek bázisául szolgált.  A háború utáni művész már nem 77

aspirál kozmikus, univerzális jelentésre, a repetitív formával eloldozza magát az elődök utópisztikus 
vízióitól és hitétől. Aszketikusan szkeptikusak a művészet kommunikatív lehetőségeit tekintve: kerülik 
a metaforákat és az asszociatív jelentéseket, a fókusz a befogadóra és a befogadásra helyeződik át. 

A Becher-fotográfiáknak a minimalizmussal érintkező jegyei, nevezetesen az alkotói 
szubjektum személyének, személyességének a háttérbe tolásával szimultán a lefényképezett tárgy 
előtérbe helyezése, valamint a repetitív, a szisztémában a partikulárisra érzékeny „előadásmód” és a 
néző megszólítása Struth alkotói folyamatában is jelen vannak, sőt, Struth részvevőként be is vonja a 
nézőt. Vagyis ezt a látásmódot már nemcsak a mozdulatlanságában fotogén tárgy (néptelen utca) 
ábrázolásában érvényesíti, hanem továbblép és a szüntelen mozgásban lévő, az emberek benépesítette 
helyek, illetve az interperszonális kapcsolatokban alakuló helyzetek fényképezésénél is gyakorolja. 
Struth mint fotográfus először a családképek készítésénél lép be az előre nem látható „érintkezések” 

 Bernd és Hilla Becher első düsseldorfi kiállításának és kapcsolódó könyvük címe. A címadás azonban a 74

publicitást növelő, a képek befogadást megkönnyítő kiadói ötletből fakadt. Az anonim szobor kifejezés nem állja 
meg a helyét, főleg a szobor művészeti konnotációi miatt félrevezető, ellenben az ipari építmények helyhez 
kötöttsége és indusztriális esztétikájuk vitathatatlan. Ugyanakkor Becherék fényképein az indusztriális épületek 
„auratikus” környezete (a konkrét, egyénített hely) épp hogy nem jelenik meg; a tárgyra fókuszáló fényképezői 
módszerük a környezet semlegesítésével is együtt jár.  

 Carl André: A Note on Bernhard and Hilla Becher. in: Artforum, 11. 1972, December, 4. „The question of…”75

 Idézi Carl André Hilla Bechert az Artforum 1972-es számában. Újraközölve: Campany 2003: 227.76

 Varnedoe 1990: 169.77
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ígéretét hordozó, találkozásokat előidéző szituációkba. Az 1989-től készített múzeumképek, majd a 
közönségfrízek (Audiences) esetében sem mellékes tényező, hogy a fényképezés folyamatában a 
kamera látóterébe kerülő szereplők, a fényképezésben részvevők cselekvő jelenléte túlterjed a 
fotográfus akaratán és kontrollján. Struth a hajnali, néptelen utcák fényképezése után, dokumentarista 
látásmódban működtetett kamerájával belép a kiszámíthatatlan helyzeteket is hozó interperszonális 
kapcsolatok terébe. Ezeken a helyszíneken a nagysíkfilmes kamera nem célba vesz, hanem a hely 
szellemében is alakuló interakciók szövevényes világába „helyeztetik”. Egy állványra helyezett, maga 
is figyelemfelkeltő, tekintélyes szerkezet, amellyel a fényképész tevékenykedik: megkeresi a helyét, 
beállítja. Alapvetően egy camera obscura doboz, amelybe nem belekukucskál a fotográfus, hanem a 
hátoldalán fordítottan (fejjel lefelé és tükörfordításban) megjelenő projektált kép ellenőrzésével igazít 
a gép pozícióján, beállításain. Türelmesen vár (expect és nem wait értelemben), közben kommunikál, 
rábízza magát a szereplőkre és a véletlenekre.  

Gerhard Richter műtermében 

A vég terhét hordozó, építő nemzedék lélektanilag érthető aktív munkája, amely a múlttal való 
szembenézés helyett a jövőre fordítja energiáját, a kettéosztott és felnégyelt fővárosú Németországban 
a poszt- és az antifasiszta ideológiákra alapozott, markáns határokkal elválasztott új országhatárok és 
különböző társadalmi lehetőségek közepette különféleképp realizálódott. A drezdai születésű Gerhard 
Richter a háború után az ellenrendszer építésének társadalmában találta magát. Az ötvenes évek 
végétől a drezdai akadémiára járt, ami eleinte a szabadság szigetének tűnt az antifasizmus – egy újabb 
rendteremtő, kérlelhetetlenül és nyíltan uniformizáló ideológia – intézményes keretei között. A 
szocialista realizmus hajlíthatatlan követelményrendszere, amely a nemzetközi tájékozódás 
blokkolásával is együtt járt, egyre fojtogatóbbá vált az ambiciózus, nemcsak az új világot, hanem 
magát is építeni igyekvő Richter számára. 1961-ben, még a berlini fal felhúzása előtt sikerült maga 
mögött hagynia a kelet-német megoldás szűk kereteit; egy Szovjetunióbeli utazásról visszafelé 
Nyugat-Berlinig vonatozik, hogy előkészítse disszidálását. Richter a düsseldorfi akadémián, immár a 
szabad piacnak és az egyéniségnek is teret adó posztfasiszta rendszerben újra tanulásba és alkotói 
identitása újra-pozicionálásába kezd (1961-64). Mint a rendteremtő ideológiáktól duplán érintett, 
alkotópályára készülő fiatalember különösen érzékeny az ideológiáktól áthatott szisztémák 
működésére: a szocialistából a „kapitalista realizmusba” kerülve alkotói látásmódjában is érvényesül 
az a kompetencia, amelyet leginkább a távolságtartás képességeként írhatunk le. A drezdai akadémián 
szerzett alapos technikai ismeretekkel felvértezve Richter olyan festészetet kultivál, amelyben a 
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demokratikus keretek között berendezkedő fogyasztói társadalom elhatalmasodó konformizmusára  78

és ennek ideológiai hordozójára, a fotografikus alapú tömegkultúrára is reflektál. A határjárók 
(határsértők) távolságtartó pozíciójában rejlő kritikai potenciál, valamint a populáris, fotóalapú 
képkultúra új élménye olyan hajtóerők, amelyek a múlt vizuális nyomait már jóval a nyolcvanas évek 
előtt besodorják Richter alapvetően modernista festészeti praxisába. A történelem Richter 
festészetében a düsseldorfi akadémia kijárása után, már a hatvanas évek közepén visszatér. A portré 
festészet zsánerének megújítási lehetőségeibe, a fotografikus és festészeti eljárások viszonyának 
kérdésébe ágyazva Richter „ködös” festményein háború előtti családi fényképek és friss sajtófotók 
sejlenek át: miközben a harmadik birodalom áldozatainak szelleme kísért a rémtettek tevékeny 
előidézői is előkerülnek.  79

Az archívum-építés Richter alkotói munkájában is jelen van. A történelem szellemeiként kísértő, a 
festményein átsejlő fényképek ugyanis Richter Atlaszában gyűltek, és onnan kerültek a festményekre. 
Ennek az Atlasznak az összeállításában, a fényképek válogatásában és csoportosításában, majd 
pannókra ragasztásában, és az Atlasz kiállításra történő előkészítésében növendékként, 1976-ban, 
Struth tevékenyen részvett (Atlas der Fotos, Collagen und Skizzen). Úgy tűnik, Richter nem 
pedagógusként hatott, hanem mint a tanítványok munkáját igénybe vevő és ezen keresztül a praxisába 
betekintést engedő Mester.  

„At the time I pasted a pile of Photo Porst copies onto cardboard, had to evaluate tons of photos, 
and saw all juxtaposed to one another, which actually is part of everyday perception, but in this 
immediacy made on impression on me.”  – emlékszik vissza Struth a Richter műtermében töltött 80

időszakra. 

Richter képfelhalmozó, képgyűjtő vállalkozása nem egyedül álló. A reprezentáció és a percepció 
kérdéseivel tudatosan foglalkozó vizuális művész módszertanában alapvető a környező vizuális 

 Az ötvcenes évek konformizmusához Erich Fromm 1956-ban megjelent könyvéből: „A jelenkori nyugati 78

társadalomban is a csoporttal való egyesülés az uralkodó módja az elkülönültség leküzdésének. Olyan egyesülés 
ez, amelyben az individuális én nagymértékben megszűnik, és ahol a cél, a nyájhoz tartozás. Ha olyan vagyok, 
mint mindenki más, ha nincsenek olyan érzéseim vagy gondolataim, amelyek megkülönböztetnek, ha szokásaim, 
öltözködésem, eszméim a csoportmintához alkalmazkodnak, meg vagyok mentve; megmentve az egyedüllét 
ijesztő élményétől. A parancsuralmi rendszerek fenyegetéssel és erőszakkal idézik elő ezt az alkalmazkodást; a 
demokratikus országok ösztönzéssel és propagandával. A két rendszer közt minden bizonnyal van egy lényeges 
különbség. A demokráciában lehetséges a nonkonformizmus, és valójában soha nem is hiányzik teljesen; a 
totalitárius rendszerekben legfeljebb arra számíthatunk, hogy néhány rendhagyó hős, vagy mártír megtagadja az 
engedelmességet. De e különbség ellenére a demokratikus társadalmakban nyomasztó méreteket ölt a 
konformizmus. Az ok abban a tényben rejlik, hogy meg kell találni az egyesülés valamilyen módját, és ha más 
vagy jobb mód nincsen, akkor a nyájjal való egyesülés konformizmusa lesz az uralkodó. Csak akkor érthetjük 
meg a különbözéstől való félelem hatalmát, a félelmet attól, hogy csak néhány lépésnyire is elkóboroljanak a 
nyájtól, ha megértjük, hogy milyen mélységesen mély az emberekben a szükséglet, hogy ne legyenek elkülönülve. 
(…) De valójában az emberek sokkal nagyobb mértékben akarnak alkalmazkodni, mint amennyire kénytelenek 
alkalmazkodni, legalábbis a nyugati demokráciákban.” in: Erich Fromm: A szeretet művészete. (The Art of 
Loving, 1956) Ford. Várady Szabolcs. Budapest, Helikon Kiadó, 1984. 22-23.

 Gerhard Richter: Onkel Rudi, olaj, vászon, 1965; Tante Marianne, olaj, vászon, 1965; Herr Heyde – Werner 79

Heyde im November 1959, als er sich den Behörden stellte, olaj, vászon, 1965

 Polte 2017:70. 80
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kultúra mediális határokon átívelő pásztázása, és saját konkrét problémakörével érintkező szűrése; 
számos példát tudunk rá.  Ebből az is kiderül, hogy a vizuális alkotó tekintetét nem kizárólag a 81

képalkotó tradícióra függeszti, munkája nem csak az elődökkel folytatott diakronikus (és hermetikus) 
dialógus, hanem a vizuális környezet szinkronikus tapasztalása is. Jelen értekezés keretében Richter 
Atlaszanak ismertetése Struth tanulóévei légkörének megelevenítéséhez is hozzájárul. Az Atlasznak az 
anti-pozitivista, képi forrásaikban heterogén képgyűjtések kontextusába helyezése egyszersmind a 
fotografikus képhez való viszonyát is árnyalja.   

Richter Atlaszát, ezt az amatőr fényképeket, privát családfotókat, utazások emlékeit őrző 
felvételeket, tematikus fényképes jegyzeteket (felhők, hegyek, vasúti töltések), újságokból és képes 
magazinokból kivágott képeket, valamint vázlatrajzokat, kép, tér és néző relációit vizsgáló kollázsokat 
„tároló” gyűjteményt Benjamin H. D. Buchloh vizsgálta – az Atlasz megnevezésből kiindulva merész, 
ám tanulságos gondolattársítással – az 1920-as évek avantgárd montázstechnikájának kontextusában.  82

Az atlasz elnevezés ugyanis, amely a 19. század német kultúrájában hagyományosan az empirikus 
tudományok pozitivista tárházát jelölte, a századforduló után jelentésbeli változáson ment át és az 
elnevezés metaforikussá vált: a heterogén és az avantgárd montázsszemlélettel rokonítható 
képgyűjtések megnevezésére is szolgált. A montázstechnika pedig, történelmi nézőpontból egy olyan 
paradigmának bizonyul, amely nemcsak a vizuális kultúrát, a filmet és a forradalmi/avantgárd képi 
gondolkodást, hanem az irodalom- és történettudományokat is áthatotta. A montázstechnika – 
konszenzuálisan - szisztematikus kritikája a szerzőségnek; az idézet halmozás a posztburzsoá és 
poszthumanista szubjektivitás konstruálásának eszközeként is értelmeződik például Walter Benjamin 
írásainak retorikus olvasata szerint.  83

Ahogy Buchloh tanulmányának már a címe is mutatja (anomikus archívum, the anomic archive), 
Richter Atlasza nem a kötött paraméterekkel dokumentumot konstruáló, szisztematikus archívumok 
körébe illik, mint Bernd és Hilla Becheré, hanem egy formátlanságában nyitott, jellemzői – a 
diszkontinuitás és a heterogenitás – alapján egyszersmind a társadalmi anómia, az irány- és 
tradícióvesztés, az emlékezet-krízisről árulkodó képgyűjtemény. Ahogy Blake Stimson Becherék 
archívumépítő szenvedélyét a húszas években virágzó New Vision utópisztikus eszmevilágába meríti, 
úgy Buchloh Richter képgyűjteményét Aby Warburgnak az 1925-től 1929-ig gyarapodó, az avantgárd 
montázseljárással rokonítható Mnemonsyne Atlas-ával hasonlítja össze. A Mnemosyne Atlas történeti, 
szociokulturális kontextusait felrajzolva Buchloh feleleveníti az avantgárd fotómontázs önmagában 
sem egységes esztétikáját és ideológiáját (röviden: a sokkhatástól a narratíva konstruálás igényéig jutó 
berlini montőrök, köztük például Hannah Höch munkáját), valamint a weimari Németország 
szélsőséges fotóelméleteit, amelynek két extrém formálója Siegfried Kracauer médiapesszimizmusa 

 Szabó Dezső: Kontaktok. Off-Biennálé, Budapest, 2015.81

 Benjamin H. D. Buchloh: Gerhard Richter’s „Atlas”: The Anomic Archive. in: October, 88. 1999, Spring, 82

117-145.

 Például Walter Benjamin Passagen-werk és Einbahnstraße c. munkái. 83
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és Walter Benjamin-nak a közösségi filmművészet utópiáját és a politikailag motivált montázs ideáját 
tápláló technológiai determinizmusa.   

Richter Atlaszában Buchloh figyelmét a fényképek tematikus (amatőr és privát, valamint 
magazinképek) felhalmozódásai és szakadásokról árulkodó előidéző hirtelen váltásai ragadják meg. A 
családi fotók sokasága után a magazinképek látványos megjelenése egyfelől Richter keletről nyugatra 
történő disszidálásának lélektana, a személyes veszteség, az otthonelhagyás és a miliőváltás hatásai 
felől értelmeződik. Másfelől a privát/amatőr fényképek és a magazin kultúra pszeudoidentitásokat 
konstruáló fotografikus kliséi közötti radikális váltások olyan hasadás élményt generálnak, amely nem 
meglepő módon, a kollektív elfojtás pszichológiája felől keltik fel a figyelmet. Ennél a pontnál 
azonban meg kell, hogy jegyezzem, hogy mint Struth 1976-os diákmunkájának felidézése 
nyilvánvalóvá teszi, a képeket gyűjtő halmozás és atlaszba rendezésük nem szimultán folyamat: a 
gyűjtés és a rendszerezés minimum két, időbeli távolságban is elkülönülő fázis, vagyis az Atlasz 
konstruáltságát nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Ez azonban nem cáfolja Buchloh olvasatát, inkább 
az alkotói tudatosítás műveletébe helyezi azt. 

Ahogy Warburg Atlasza, úgy Richteré is a mnemonikus tapasztalat lehetőségeit adresszálja 
drámaian különböző körülmények között: a történelmi emlékezet traumatikus destrukciójának 
előestéjén, illetve erre visszatekintve az elfojtás és az elutasítás helyzetéből. Lehet-e a fotografikus kép 
a kollektív emlékezet hordozója, illetve a történelmi emlékezet megkonstruálásának eszköze, az 
emlékezet tapasztalatának rögzítője és a kulturális átörökítés médiuma az emlékezetkrízis érzetének 
időszakában? Kérdezhetjük Warburg Atlasza (1925-29) kapcsán. Lehet-e a fotografikus kép az 
önmagát traumatizáló társadalom emlékezetkiesésének fokán, a kollektív elfojtás stádiumában az 
anamnézis eszköze? Kérdezhetjük Richter 1961-től alakuló Atlasza láttán.  

Aby Warburg Walter Benjaminhoz hasonlóan bízott a fotografikus kép információs értékében, és a 
terjesztés jótékony hatásában; a fényképes reprodukció nem mellékesen a diszciplína történetének is 
ágense, különböző módszertanok aktív alakítója, hiszen a fotografikus kép a művészettörténész 
mnemotechnikai eszköze, amit Warburg viszont a diszciplína határain túli vizuális jelenségek 
begyűjtésére is munkára fog. Warburg Atlaszában az extrém téri és temporális heterogenitás jegyében 
összegyűjtött vizuális jelenségek a homogenizáló fotográfia terében szimultán vannak jelen. 
Mindezzel Warburg munkája (felületes rátekintésben) a történelmi kontextus és a társadalmi funkció 
absztrakcióját is megelőlegezi, ami egy univerzális esztétika jegyében majd André Malraux Le Musée 
Imaginaire-jében ölt alakot. Ugyanakkor Warburg látásmódja és módszere a húszas évek avantgárd 
alkotói gyakorlataival is párhuzamokat mutat: a fotografikus reprodukcióval közel hozott egymástól 
térben, időben és kulturális funkciójuk tekintetében is távoli jelenségek tablói nem a felületi 
hasonlóságok összefűzését ambicionálja, épp ellenkezőleg. Warburg az emlékezet tér-időn átívelő 
pszichodinamikájának (történelmi perspektívából a trauma, tünetképződés, manifesztáció 
folyamatának) vizuális nyomait kutatja és fotografikusan rögzíti. Richter azonban nagyon távol áll a 
montázseljárás didaxisba is hajló szemléletétől; elmondása szerint John Heartfield munkái, még az 
NDK-ban töltött évek alatt, első ránézésre viszolygással töltötték el. Ha a weimari Németország 
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múltjából valamivel rokonítható Richter látásmódja – még mindig Buchloh gondolatmenetét 
rekapitulálva – az leginkább Siegfried Kracauer médiapesszimizmusa, aki szintén a kapitalista 
médiaipar termékein keresztül vizsgálta a fényképet. Kracauer profetikus meglátásában a fénykép 
inkább erodálja, semmint életben tartja az emlékezetet, még inkább a helyébe lép a megélt élményben 
fogant emléknek. A fotográfia univerzális jelenléte lerombolja a kognitív és mnemonikus 
folyamatokat. „A képes újságokban a közönség azt a világot látja, melynek érzékelésében épp a képes 
újság gátolja. A térbeli kontinuum a kamera perspektívájából elfedi a felismert tárgy térbeli 
megjelenését, a vele való hasonlóság elmossa „történetének” kontúrjait. Még egyetlen kor sem tudott 
ilyen keveset magáról.” – írja Kracauer 1927-ben.  Richter Atlaszát tanulmányozva az a felismerés 84

körvonalazódik, mondja Buchloh, hogy német közegben a tömegkultúra képi világában a fénykép 
nemcsak, hogy spontán átveszi a megélt élmény helyét, hanem a megélt élmény helyébe léptethető: a 
képzelt identitások fotografikus kliséinek tömeges banalitása a kollektív törlés nyomán keletkező 
hasadás befedésére hivatott, a pszichés anesztézia pajzsának vizuális megfelelői.   

Richter a fotografikus képalkotás örökségeit mély szkepszissel figyeli. Ahogy Buchloh összegzi, a 
reklám és amatőr képeket tároló atlaszával Richter lelohasztja az avantgárd utópikus aspirációit: a 
fotográfia uralkodó társadalmi gyakorlatai között a fotónak bármiféle művészi, vizuálisan nevelő 
funkciója kétséges. A fotográfia az ideológiai dominancia terepe, az avantgárdtól öröklött eszközök 
pedig a társadalmilag szentesített kollektív amnéziát és anómiát szolgálják. A fotómontázstól öröklött 
perceptuális sokk előidézése például a random illesztések esztétikai eszközével a társadalmilag 
érvényesített formátlanságot és a kapaszkodók nélküli bizonytalanságot erősíti, ami az individuális 
függetlenség haladó állapotának álcázza, és ezen keresztül legitimálja magát. Richter Atlasza a 
fotografikus montázsok felelevenítésének technikája felől a tengerentúli Rauschenberggel kerül 
közelségbe: eldönthetetlen, hogy a perceptuálisan sokkoló strukturális anómia mint esztétikai 
eszközrendszer egy társadalmi modell affirmatív megnyilvánulása, vagy kritikai hatású reflexió. Az 
egymás mellé kasírozott fotók és riportfotók egy híradófilm emlékét idézik, jegyzi meg Erdély Miklós 
1966-os Montázs-éhség című írásában Rauschenberg képei kapcsán.  Nincs más lehetőség, mint a 85

különféle fotografikus alapú reprezentációk kliséinek egymáshoz viszonyítása, a különféle 
fotóalkalmazások és fényképek regisztereinek archeológiai szétszálazása, leginkább azon pszichés 
reakciók felől, amit a különböző csatornákon terjedő, és a csatornák determinálta fotografikus képek 
kiváltanak - a tárgypótló fétisiszta vágytól az élmény megindító felelevenítéséig. 

A kollektív elfojtás fotografikus szövetét egy típusú fénykép hasítja fel. Nem meglepő módon 
Richter a hatvanas években, akárcsak a két világháború közt Kracauer és majd a hetvenes évek végén 
a fotó fenomenológiáját örökül hagyó Roland Barthes a média csatornáit elkerülő privát és amatőr 
fényképekben látja a kiindulópontot fotográfia és emlékezet viszonyának kérdéskörében. Az 

 Siegfried Kracauer: A fotográfia. Ford. Schulcz Katalin. in: Szerk: Bán András, Beke László: Fotóelméleti 84

szöveggyűjtemény. Enciklopédia Kiadó, 1997. 137-146. Első megjelenés: Die Fotografie. in: Frankfurter 
Zeitung, 1927. 9. 28. 

 Erdély Miklós: Montázs-éhség. in: Erdély Miklós: A filmről. 1995. 99.85
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emlékezet viszonyában a kettős ügynök szerepét betöltő fénykép (hol előadja, megvalósítja, hol 
rombolja az emlékezetet) csak a privát fotókban bír fix pozícióval történelem és emlékezet változó 
viszonyrendszerében. (Megjegyezzük, a digitális technológia és a médiakonvergencia időszakában, a 
közösségi oldalaknak a privát és a publikus szférák határait oldó fázisában ma már ez is ingatag.) 
Buchloh szerint sem a teoretikus Kracauer, sem a vizuális alkotó Richter nem támaszt igényt az 
autentikus identitás fikciójának rekonstrukciójára, amelynek kiindulópontja a test, illetve műalkotás 
esetében az aura. Ez vállalkozásukat határozottan elválasztja Barthes törekvésétől, aki anyja csak 
általa ismert (olvasója előtt is titokban tartott) gyermekkori fényképében megkísérli helyreállítani a 
testi emlékezetet.  Barthes egyedül álló módon a fenomenológiai autenticitással átitatott amatőr, 86

privát fénykép javára lemond a fotografikus leképezést esztétizáló, és így a fotográfia noémáját, az 
extatikus Időélményt felhígító művészeti alkalmazásokról. Ugyanakkor Buchloh végkövetkeztetése 
Richternek a fotografikus képhez való viszonyáról nagyon is összecseng Barthes 
fotófenomenológiájával. Az Atlaszban a magazinfotók és az amatőr családképek szuvenírjei közé 
hasító koncentrációs táborok fényképei egy olyan tárházzá teszik Richter képgyűjteményét, amely a 
realitás halálának és a halál realitásának szüntelen ingázásában olvasható. Buchloh 
megfogalmazása Roland Barthes Camera Lucida című fotómenológiájának élményére rímel, miszerint 
egyedül az amatőr fénykép őrzi a fotografikus extázist, a fényképnek az Idővel, saját elmúlásunkkal 
szembesítő, a nyelvet felfüggesztő működési mechanizmusát. Ezt a fényképes extázist az esztétizáló 
fotóművészet (nem ugyanaz, mint az intermediális fényképezői praxisokban keletkező, a fotografikus 
nyelvet tagoló mai fotografikus művészet) kioltja. A Camera Lucida pszichoanalitikai kontextusát 
Margaret Iversen, a fotóelméletet gazdagító művészettörténész fejtette fel 1994-ben publikált 
tanulmányában. Ebben Iversen a Camera Lucidat Lacan-kommentárként olvassa, amelyben Barthes a 
freudi halálösztönt pozitívba fordítja át. Az elragadó, birtokló tekintetet a distanciában lecsendesítő, 
kiegyensúlyozott lacani képpel, a tableau-val szemben Barthes a trompe l’ oeil mellett tesz hitet, 
Iversen olvasatában.  87

Ugyan a fotografikus dokumentumoknak, mint a jelenlét tapasztalatáról tanúskodó vizuális 
bizonyítékoknak közvetett alkalmazása Richter festészetében megjelenik, alkotói tevékenységével 
„csak” a reprezentációs klisék elcsúsztatásának, áthelyezésének terepén mozog. Richter a festészet és a 
fotográfia közti mediális határokat szigorúan betartja, és ez még a mediális tekintetben hibrid, a 
kilencvenes évektől készített felülfestett fotográfiáin (Overpainted Photographs) is feltűnő. Richter 
növendékeként Struth egyfelől a fotókonceptualizmusra figyelve, másfelől Richter Atlaszából 
inspirálódva szemantikai elemzések sorát hajtja végre. Düsseldorfi városfotóiban a program keretében 
megjelenő véletlenek izgatják, ugyanakkor maga is egy gyakorló atlasz (vizuális segédeszköz) 
összeállításába kezd.  a városi terek fotografikus ábrázolásának összehasonlító elemzését végzi, a 88

magazinok városképeit, épületfotográfiáit gyűjti, vagyis a tömegkultúra kliséit, illetve azok változásait 

 Természetesen Roland Barthes Világoskamra című esszéjéről van szó.86

 Iversen 1994: 450-464.87

 Polte 2017:224.88
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elemzi a klisék közt nyíló résekre, elcsúszásokra figyelmesen. A fotografikus reprezentációk 
szemantikai elemzése mellett, azonban a fotografikus reprezentációkba történő tevékeny beavatkozás 
lehetőségét, vagy annak hitét Struth Bernd és Hilla Becher útmutatásával tette magáévá. Richterrel 
összehasonlítva Becherék viszonya a fotográfiához és azon keresztül az emlékezetpolitikához 
messzemenően aktív. Richter a fotográfiának az emlékezetben betöltött szerepét a létező fotografikus 
reprezentációk komparatív elemzésével vizsgálta és lehangoló eredményre jutott. Becherék 
beavatkoztak a kollektív emlékezet tendenciózus folyamataiba, és egyben eltérítették a fotografikus 
formaképzés domináns irányát; vizuális ABC-jükkel aktívan művelték az emlékezést, és ezzel a jövő 
alakítását. 

Bernd és Hilla Becher tulajdonképpen az avantgárd alkotók örökségén haladtak: csendesen, de 
radikálisan beavatkoztak a fény-árnyék uralta optikai megformálás uralkodó tendenciáiba, mintegy 
korrigálták azt a területen kívüliség pozíciójából, melyet elkerítettek maguknak. A mából mondhatjuk: 
a múltbéli alapokban bízva, azokat átmentve a jövőt írták. Pedagógiai missziójuk nem különben az 
avantgárd tettvágy utófénye: meggyőződésük mellett - mi szerint a fotó visszaszerezheti 
dokumentumteremtő hitelét és emancipálódhat - aszketikusan kitartottak és továbbadtak azt. 
Mindehhez némi naivitással árnyalt idealizmus is kellett. Izgalomban tartó szkepszis és termékeny hit: 
röviden talán így lehetne összefoglalni Struth düsseldorfi iskolaévei alatt szerzett élményeit. Hogy 
Struth a Becher-házaspár közel- és régmúltból merítő szenvedélyes hitére fogékony volt, abban 
viszont szerepet játszott az ötvenes és hatvanas évek kollektív elhallgatásában keletkező szakadás 
élménye, amely leginkább a történelmi folytonosság „mesés” állapota utáni érzékenységében, és a 
narratívák utáni vágyában érhető tetten.  

 „Being in Edinburgh the first time was an outstanding experience for me. First of all, being a German 
and coming from a generation that grew up with the after-effects of Fascism and the Second World 
War and the visibility of that, I was often schocked at being in a city that is historically intact, where 
history in unbroken. I’ve had that experience before in London or Paris or Rome, but when I came to 
Edinburgh I found not only that the urban environment is unbroken, but also that the Scots have a 
particular love for their own history. People didn’t have to be skilled in their profession to have 
knowledge about their history. When I met the Robertsons the first time through one of their sons, I 
thought I was entering a fairy tale of the historical sort. I thought these people looked like they live in 
the 17th century. Of course they weren’t. I was very intrigued to make a portrait because of Giles’s 
relationship and his profession as an art historian, and also because of his rather soothing quality. 
(…) When I first met them they were actually sitting at the table like that. The photograph was done 
two years later after a number of lunches and dinners. They’ve lived together for fifty years or so, but 
the two of them have a realm of their own. (…) It’s not so much a symbiotic partnership. I find that’s 
what’s quite nicely expressed in that picture of them at the table, there’s a quietness and space between 
them. This is speculation. When you look at a picture, you start to develop narratives. My function is 
to make the narrative legible.”   89

 http://db-artmag.de/archiv/2003/e/10/2/87.html  utolsó letöltés 2017. augusztus 28.89

http://db-artmag.de/archiv/2003/e/10/2/87.html
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Unconscious Places – tudattalan tereink 

New York utcái centrális perspektívában 

Thomas Struth amióta tanulmányai alatt fényképezni kezdett a figyelmét, és a miénket is a 
kamerájával a külső világunk publikus helyei felé tereli; a városoknak az ember alkotta építményekkel 
formálódó, a történelmet rétgeződéseik megmutató, vagy ezek a rétegződések hiányában 
„szakadásról” árulkodó tereire. 1976-tól Bernd Becher osztályában az addig a festészeti tanulmányait 
is segítő fényképezés Struth fő tevékenységévé, az urbánus építészeti környezet megfigyelése, a 
düsseldorfi város-fényképek készítése, valamint a fotografikus leképezés és a fényképes befogadás 
szemiotikájának elemzése (program és véletlenek metszetében) módszeresen kutatott tárgyává válik. 
Becherék módszere felszabadító volt számára. Richter a festészet története és saját alkotói praxisa 
előtérbe helyezésével konzultált a növendékekkel, Bernd és Hilla Becher viszont a gondolkodás 
laboratóriumát kínálta a tanítványoknak. Pedagógiai módszerüket a nyitottság és a diszkurzivitás 
jellemezte. Kapcsolatot teremtettek a különböző területek között, emlékszik vissza Struth: irodalom, 
politika, gazdaság, festészet és film, Proust és Atget, vagy konkrét választott kutatási területükön 
keresztül demonstrálva a tárgy (a vaskohók technikai fejlesztése) és a társadalmi, történelmi 
kontextusuk összefüggéseit.  Bátorításukra Struth áttért a komponálást és a kép élességét segítő 90

nagysíkfilmes kamera használatára, mely kamera eleve képszerű működésre van megkonstruálva. Az 
objektív látószögébe kerülő látvány a gép hátoldalán képbe transzponálva mutatkozik, hiánytalanul, 
míg kisfilmes gépnél a keresőn keresztül látott optikai jelenségek „képkivágása” és a rögzült felvétel 
kerete között különbség van. Vagyis a nagysíkfilmes kamera a véletlenek rizikóját csökkenti, a 
nyersanyag pedig nagyobb mennyiségű információ befogadására képes. A fekete-fehér nyersanyaggal 
készülő felvételek részleteikben élesebbek, árnyalatuk fokozatosságában, a szürke végtelen 
differenciáltságában gazdagabbak. A mélységélesség és a fény-árnyék eloszlások, a fényviszonyok 
felől nézve viszont ez a kamerahasználat a technikai ismeretek elsajátítását és gyakorlatát igényli. 
Struth ezzel a típusú géppel újra fényképezte Düsseldorf utcáit. Fontos, hogy ez a kamera, amellyel 
hosszabb expozíciós időt érdemes alkalmazni, eleve jobban kedveli a mozdulatlan tárgyakat. Ez a 
későbbiekben a portrék, a családképek és főleg a Múzeum Fotográfiák esetében lesz igazán érdekes, 
ahol Struth ezzel az emberekhez általában nem kegyes fotográfiai technikával a tanult 
viselkedésmintákkal alakuló, de váratlan interakciókat is hozó interaktív formációk terében 
munkálkodik. Mindeközben - a hetvenes évek második felének elején járunk - Gerhard Richter 
műtermi munkájából empirikusan is tanulva Struth gyakorlóatlaszt készít magának a Der Spiegel 

 Thomas Struth: Photographs 1978-2010. Kunsthaus Zürich, 2010: 185.90



  54

magazin 10 évfolyamát megszűrve . Figyelme a városi terek és építmények fotografikus 91

ábrázolásának képeire irányul: azok konvencióit és kliséit tanulmányozza gyarapodó 
képgyűjteményén keresztül; a magazin kultúrában hogyan használják az építészeti fotográfiát és 
változik-e mint tárgy. Szüntelen nyugtalanítja a kérdés, hogy miért olyanok a városok lakóhelyei és 
közterei amilyenek. Milyen döntések, szükségszerűségek és múltbéli történések alakították és mindez 
hogyan hat vissza az ott élőkre, az ezeket a tereket használókra, illetve e tereket öntudatlanul is 
formálókra. Tapasztalata szerint, a német városokban az emberek ugyanolyan vigasztalanok, mint az 
épített környezet. A gyermekkori emlékek, a német múlt kérdésében a szülei generációjával megélt 
konfrontációk árnyékában a városi tér arculatváltozásaiban is hajthatatlanul a felelősség kérdése, 
annak kollektív és egyéni aspektusai izgatják.  Érdeklődése formálta fényképezői programja kilendíti 92

Düsseldorf városának határai közül. Csoporttársával, a szociológiát is hallgató Axel Hüttével 1977-ben 
heteken át East London negyedeit járja (Tower Hamlets), majd 1979/80-ban Thomas Schütte-nél tölt 
néhány hetet Párizsban (társa a düsseldorfi akadémiáról, aki rezidencia program keretében tartózkodik 
a francia fővárosban), hogy az újonnan épült Beaugrenelle bevásárló központot és a környező negyed 
arculatváltását fényképezze. E képeit 1980-ban Rüdiger Schöttle meghívására Schöttle müncheni 
galériában ki is állította, de a korai modernizmus utópikus várostervezését a kortárs urbánus 
építkezésekkel némileg didaktikusan konfrontáló fotográfusi projektje nem talált értő fogadtatásra.  E 93

kettő, a londoni és a párizsi munkák között Struth elnyerte a New York-i PS1 ösztöndíját.    

1978-ban Struth közel egy évig New Yorkban élt. A hat hónapra szóló ösztöndíj alatt eddigi 
programja szerves folytatásaként városképek készítésével, New York megismerésével, és fényképezői 
programján keresztül, a fekete-fehér fényképek elkészítésének határozott koncepciója alapján 
mondhatjuk, hogy a metropolisz „feltérképezésével” töltötte idejét. Hilla Becher is időnként New 
Yorkban tartózkodott (fiánál), így Struth az ő fotólaborjukban dolgozhatta ki felvételeit és készítette 
elő a nagyításokat ösztöndíjas tartózkodásának fináléjára, az ösztöndíj beszámoló kiállítására.  Címe: 94

Streets of New York City: Central Perspectives. A stúdiója falára mindenféle keretezés nélkül rögzítette 
a fényképeket.  Élete első kiállítása volt ez, amely jó fogadtatásban részesült: a pozitív visszajelzések 

 Polte 2017: 22491

 Thomas Struth: Photographs 1978-2010. Kunsthaus Zürich, 2010: 188.92

 u.o.93

 Elena Cué: It’s important to note that you were the first artist to receive a grant to be in residence at the PS.94

1 Studios in Queens, where they dedicated an exhibition to you. Was this your first one? 

TS: „Yes it was my first exhibition. I photographed for five months and made the street photographs, which you 
know from New York, then I printed them in the studio of Hilla Becher who was living in New York at the time. 
And then I organised an exhibition. I just mounted the prints on cardboard and then I glued them on the wall 
without frames.” http://www.alejandradeargos.com/index.php/en/all-articles/21-guests-with-art/421-thomas-
struth-interview  Utolsó letöltés 2017. május 15.

http://www.alejandradeargos.com/index.php/en/all-articles/21-guests-with-art/421-thomas-struth-interview
http://www.alejandradeargos.com/index.php/en/all-articles/21-guests-with-art/421-thomas-struth-interview
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anyagiakban mérhetőn is megmutatkoztak, ami nem elhanyagolható egy művésznövendék számára.  95

A kiállított és 50 dolláros darabáron eladott fényképei jövedelméből Sruth meghosszabbította New 
York-i tartózkodását, vagyis 1977 decemberétől 1978 őszéig Struth New Yorkba helyezte át iskoláját. 

Struth a hetvenes évek végi New York-ban, Manhattan, Queens és Brooklyn negyedeiben 5 
hónap alatt közel kétszáz felvételt készített. A hajnali órákban még néptelen, és a városnak kevésbé 
frekventált utcáiban állította fel nagysíkfilmes kameráját. Ahogy a PS1-ban megrendezett kiállítás 
címe egyértelműsíti, minden egyes fénykép olyan nézőpontból, az úttest közepén felállított állványról 
készült, ahonnan a keletkező fényképen az egyenes utcák terei a centrális perspektíva 
hangsúlyozásával a mélység illúziójában látszanak. Struth fekete-fehér New York-i fényképei egy 
sajátos fejezetét képezik máig keletkező városképeinek, amelyek csoportját (szólamát) az 1985-ben, a 
városképek első válogatott és átfogó kiállítása alkalmával (Kunsthalle Bern) Unconscious Places 
címre keresztelte; e címen készült el a kiállítást kísérő katalógus. Az Unconscious Places összefoglaló 
címmel Struth hangsúlyozni kívánta, addigi félreértések tapasztalatai miatt is, hogy nem az építészet 
története, nem a különböző kultúrkörökről szóló tudósítás és nem is az épületek stiláris vonatkozásai 
érdeklik, hanem az épített környezetben, még inkább az épített térben manifesztálódó „kollektív 
tudattalan”, vagy másképp kifejezve, szintén az ő szavaival, az urbánus terekből kiolvasható 
történelem.   

 Streets of New York City: Central Perspectives, 1978. Struth címadásai a kezdetektől fogva 
egzaktak, tömörek, mindig a felvétel tárgyára, és egyben a leképeződő fotótárgyra vonatkoznak. 
Érdemes komolyan venni, már csak azért is, mert a címadás magáról a fotográfiához és a fotográfusi 
mesterséghez való viszonyáról is sokat elárul. Röviden: Struth fényképezői magatartásában a 
keletkező fénykép és annak tárgya szorosan összetartozik, szétválaszthatatlanul. Úgy tűnik, a New 
York-i városképek és az 1985-ös kiállítás esetében Struth ettől eltért, hacsak a címben nevezettek nem 
mind maguk is fotografikusan kezelt tárgyak. 

A centrális perspektíva fényképek címeként már önmagában zavarba ejtő. Még pedig azért 
mert a fotografikus leképezésnek a látványt képbe fordító mechanizmusa eleve a centrális perspektívát 
is lehetővé tévő geometriai törvényszerűségeken alapul. A fényképek konikus projekciók.  96

Ugyanakkor a fotografikus leképezés a látványt síkfelületre transzponálja: projektív homológia, 
amelyben a dolgok relációjának proporciója megőrződik. A fénykép a valóságdarabokat sokkal inkább 
egymásmellé sorolva sűríti, és leginkább a percepció és ábrázolás megfeleltetései közti 
konvenciókból, a látás tanultságából adódik, hogy ezeket a síkba transzponált homologikus 
megfeleltetéseket, a technikának köszönhetően a jelenvalóság illúziójával megjelenő látványelemeket 
tereknek látjuk, illetve térben látjuk azokat.  

 Nemcsak művésznövendék számára ösztönző az anyagiakban is mérhető visszajelzés. Minden képalkotó, vagy 95

vizuális művész számára megerősítő, ha munkája annyira tetszik, hogy egyesek még pénzt adni is hajlandók érte. 
Az örömöt adó egyben megélhetést biztosító munka megvalósításának ígérete. Struth New Yorkban határozta el 
magát végleg, hogy az alkotói pályára lép, úgyis mondhatjuk, hogy művész lesz. 

 Michel Frizot: Who’s Afraid of Photons? in: Ed. James Elkins: Photography Theory. 2007: 277.  96
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A centrális perspektíva, mint fényképek címe bizonyos értelemben eltérít a képek tárgyától, ez 
viszont Struth fényképezői programjával ellenkezni látszik. A centrális perspektívának már említése is 
gondolatainkat arra az elméleti problémára tereli, amely a fotografikus kép kettősségében 
tapasztalható, és amely a fotografikus képek tradícióba kötésének kísérleteiben feloldhatatlan 
ambivalenciaként mutatkozik. A fotografikus leképezés modhatni eredetmítoszának írásában, az 1400-
as évek képelméleteivel összekötő vállalkozásban két álláspont körvonalazható. A fényképet a Leon 
Battista Alberti által leírt, a lineáris perspektíva tudományával szerkesztett Ablak-kép ideából, a déli 
modellből (firenzei festők és festőműhelyek) levezető elgondolás az északi alternatív képalkotó 
modellt (Jan van Eyck) hangsúlyozó érveléssel rivalizál. Míg a déli alkotót a tárgyaknak a szabályosan 
tagolt térben elfoglat helyzetük érdekelte, az északit inkább a fény-árnyék modellálta és a fényt 
visszaverő tárgyak. A fény analízise szempontjából úgy lehet fogalmazni, hogy a déli művészt a lux 
izgatta, amit a világot felfedező szem sugároz , az északit pedig a lumen, a tárgyak által kibocsátott 97

fény.  A kamera fényben működik és fénnyel dolgozik, a rögzített fénykép a fotonok nyoma, 98

működésében mechanikusan mérnöki, pozicionálása emberi beavatkozással, az ugyancsak történetileg 
kontextualizálható és változó látószögben történik. Az északi és déli képalkotói modell 
„versenyeztetése” viszont kísértetiesen felidézi a fényképek szemiotikai megközelítésével sem 
megoldott, inkább gerjesztett paradoxonát: a fénykép ikonikus (fény közvetítette optikai hasonlóság) 
és indexikus (fény általi mechanikus nyomvétel) természetének kettőssége a reprezentácó 
problémaköréig ível. Még a 2000-es évek első évtizedében is tartó, évtizedeken át visszatérő és épp 
1977-ben fellángoló fotóelméleti polémiák tárgya volt az „index-kérdés” , amely a diszciplináris 99

érdekeltségi köröket is befolyásolta, és amelynek tétjét röviden így foglalhatjuk össze: amennyiben a 
fénykép megítélésében index voltát, vagyis a nyomvétel emberi beavatkozástól mentes technikáját és 
annak automatizmusát hangsúlyozzuk, a szerzői intenciót posztuláló művészetfilozófia felől nézve ab 
ovo nem lehet reprezentáció. Művészetfilozófiai nézőpontból a fotografikus ábrázolás 
reprezentációként (művészetként) való elfogadtatásához (teoretikusan) az indexikus sajátosságot 
oldani érdemes. Vagyis a referenciális kapcsot oldó alkotói konstruálás, mint az alkotói szándék 
megnyilvánulása, illetve az indexikus minőséget felülíró eszközök alkalmazása (a kamera kijátszása a 
fényképezett tárgy megkonstruálásával, illetve a kamera elé helyezett tárgyak komponált 
elrendezésével, laboresztétizálás, átszerkesztés és főleg festészeti kritériumok érvényesítése mind 
létrehozásában, mind interpretációjában) lehet a járható út (teoretikusan és praktikusan is). Struth 
fényképezői programjában azonban a leképezés materiális világba kötöttsége, vagyis a képnek a tárgyi 

 A tekintetet leleplező kutatások tulajdonképpen ebből a déli látás-modellről és látásmodellből beszélnek. 97

Például Michel Foucault leírása a 18. században születű orvosi tekintet működéséről: „Miden világosság a szem 
apró lángjában összpontosult” – a szem empirikus működésének függvénye a tárgya sötét, átlátszatlan 
passzivitása. in: Michel Foucault: Elmebetegség és pszichológia. A klinikai orvoslás születése. Ford. Romhányi 
Török Gábor. Budapest, Corvina, 2000. 96.

 Svetlana Alpers 2000: 69, 270-271. 98

 Példa rá a James Elkins szerkesztésében megjelent Photography Theory (2007). A könyvben közölt 99

kollokvium és a kollokvium kapcsán írt tanulmányok centrális kérdése a fotografikus index, amit végül a néhány 
hozzászóló (pl. Margaret Iversen és Abigail Solomon-Godeau) reagál le. 
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világtól való függése, a hely bizonyossága, az ott látottak dokumentarista rögzítése, archíválás, a tér-
idő szelet és a kép közötti analógiás viszony, a dolgok jelenvalóként láttatása, vagyis fényképbe 
fordítása vitathatalan alap. Ebben a tárgyérzékenységben elgondolkodtató a vizuális reprezentáció 
klasszikus eszközére (formájára) irányított figyelem. Hangsúlyozásával a képzőművészeti tradíció és a 
szemiotika felől nézve azonnal a fotó ambivalenciájának ingoványos sűrűjébe kerülünk. Hacsak, a 
geometriai szerkesztés hangsúlyozásában nem a festészetre való utalást, hanem a fotografikus eljárás 
egyik eredőjének megidézésében inkább annak tudományos vetületét vesszük észre. De ne 
spekuláljunk, Struth egzaktul és tömören fogalmaz. Saját bevallása szerint a centrális perspektívára, 
mint a nem-szubjektív érdeklődés (nicht-subjektive Interesses) egy prototípusára öntudatlanul esett a 
választása.  Ebben a kijelentésben a prototípus kifejezés legalább annyi figyelmet érdemel, mint a 100

nem-szubjektív és az öntudatlan. A fotográfus prototípusként, mint egy médiumoktól független és 
használatba vehető mintaként hivatkozik a lineráis perspektívára. 

Dey Street New York 1978, Crosby Street New York 1978, Water Street New York 1978, 
Broadway at 22nd Street New York 1978, 58th Street at 7th Avenue New York 1978, 6th Avenue at 50th 
Street New york 1978. Ezeket a hagyományosan fekete-fehérnek nevezett felvételeket nézve persze 
rögtön arra gondolok, hogy jó vizuális alkotónál egzaktabbul fogalmazó emberrel ritkán találkozni. 
Egy kereszteződésből, mint egy csomópontból indul ki tekintetem (ahol ténylegesen is állt a kamera) 
és suhan végig az egyenes utcákon, amíg az utca végén halvány szürkében derengő épületekbe nem 
szalad bele. Vagy a 6th Avenue at 50th Street-en amíg az úttest aszfaltja az éggel összeér, és akkor ott a 
függönyfalú felhőkarcolók vertikálisai egy keskeny, hosszanti sávot hagyva (mint negatív formájukat) 
megközelítik egymást. Az égnek a messzeségbe vesző épületek szürkéjénél is finomabb árnyalatú, 
homogén felületét az épületek szögletes sziluettje hasítja, vágja kisebb-keskenyebb felületekre, 
papírkivágások jutnak eszembe. Nincs levegő perspektíva, az nem a fotografikus felvételek sajátja, 
hiszen a kamera lencserendszerének köszönhetően objektívek. A kamera rögzít mindent élesen, 
ameddig csak ellát látószögében, vagyis ameddig objektívje a fény útján még információt, képpé 
transzformálható adatot érzékel. Ezeken a fényképeken nem veszek bele puha atmoszférába (nincs 
chiaroscuro), minden éles, így újra kezdem a futást, itt vagyok megint a csomópontnál. Az 
épülethomlokzatok horizontális és a függönyfalak vertikális tagolásai rácsszerkezeteket képeznek, a 
vonalak vékonyságuk és vastagságuk adta hangsúlyeltolódásokban vektorokként dinamizálnak. 
Induljak az emeletek horizontális osztásán újra végig az utcán, vagy inkább felfelé a vertikálisokon? A 
vertikálisokon messze nem nem jutok. Néznék felfelé, de a képkivágás nem enged. A közelben lévő 
magasba törő épületek alsó szintjeikkel, magasságuk töredékében látszanak, a távolban magasodó 
házak 15-16 emeletükkel is belefértek a képkivágásba, a 6th Avenue-n az 50. utcán végig tekintve a 
40-45 emeletesek is. Ha a csomópontból egy kisebb utcába nézek, a 10 emeletesnél kisebb épületek 
fölött keskeny, az épületek sziluettjétől szögletes felületekre vágva még az ég is megmutatja magát. 

 Idézi Benjamin H. D. Buchloh. in: Benjamin H. D. Buchloh: Thomas Struths Archiv. in: Texte zum Werk von 100

Thomas Struth 2009: 18. „Die Zentralperspektive, so Thomas Struth nach eigenem Bekunden, wurde von mir 
unbewusst gewählt als ein Prototyp des nicht-subjektiven Interesses”. Buchloh a tanulmányát Struth első 
amerikai szóló kiállítása (The Renaissance Society at the University of Chicago) alkalmával írta 1990-ben. 
http://www.renaissancesociety.org/exhibitions/362/thomas-struth-photographs/ 

http://www.renaissancesociety.org/exhibitions/362/thomas-struth-photographs/
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Fellegekben kellene itt járni, ha látni akarjuk a felhőket. De a fotográfus nem enged. Józan 
magasságban tart, az extremitásokban egy kis önfegyelem nem árt. És van látni való bőven itt a 
földközelben is, még ha jobbára néptelenek is az utcák, vagy épp azért, lehet nyugodtan szemlélődni. 
De előtte még egymás mellé és fölé teszem ezeket a képeket. Minden csupa egyenes és mégis forogni 
látszik: a házak középirányba tartó horizontális osztásai sugarakként hatnak. A távolba szaladó 
egyenes utcák ékalakban választják szét a házsorok homlokzatát és a felhőkarcolók függönyfalát. 
Egyik színpad a másik után: egy forgószínpad közepén érzem magam. Vagy mintha papírforgók 
választéka lenne kiterítve előttem. Az a benyomás fogan meg bennem, hogy a centrális perspektíva 
technológiáját New york sugallta, belehasított Struth tudattalanjába. Na nem, inkább valahol tudata 
peremén találta el. Mi lehetne más ebben az egyenes utcákkal, derékszőgű kereszteződésekkel 
szerkesztett és a felhőkarcolók „vertikálisaiban” felfelé terjeszkedő, a geometria szabályait sugalló 
városban a tárgyát empirikusan megismerni vágyó dokumentarista fotográfus megismerő eszköze, ha 
nem a centrális perspektíva?  

Dey Street New York 1978 és Crosby Street New York 1978. E két képnél időzöm. A 
Broadway-ről a Dey Streeten végignézve ez a tér, illetve utcakép a legzártabb. A jobb oldalon a 
historizáló épület portikuszát 3 kannelúrázott törzsű oszlop tartja, vaskosak. Még az első emelet 
ablakai alatti stukkók és a pilaszterek osztásai is jól kirajzolódnak, hogy sűrű redőkké keskenyedvne 
távolodjanak, de így is mutassák a homlokzat egységességét. Az épület előtt végig autók parkolnak. 
Az utca másik oldala egy másik világ: sötét tónusával is kontrasztott képez a „klasszicizáló” és világos 
homlokzattal. Itt a parkoló autó kevesebb, ez a bár, az optikus, a mozi és egy sarki bódé, a gerilla 
plakátok, a flyerek, a reklámtáblák, a homlokzaton fityegő szellőzők és a hulladék oldala. Sehol egy 
ember és a tér zárt. Ugyanis egy hatalmas felhőkarcoló függönyfalának téglalapja, mint egy matt 
ezüstlemez tölti be a kép legtávolabbi, szemben lévő síkját: frontális felületben összefogni látszik ezt a 
két világra szakadt helyet. Még hajnali szűrt fény van, a képen mégis minden éles. Derengő élesség. 
Álomból ébredő képlet. Az ég egy keskeny, szabálytalan négyszögben látszik csak, amely 
leghegyesebb szögével nyílegyenesen lefelé mutat, mint egy világos hasíték a kulisszán. Kiszakítja a 
„hátteret”, ahogy leghosszabb oldalával a felhőkarcoló halványszürke téglalapjával, másik vertikális 
vonalával pedig a megtépázott flyerektől cafatos oldal legtávolabbi, sötét házának élével illeszkedik. A 
felhőkarcoló nincs közel, de így is csak magassága töredékében tűnik elénk, a felvétel mátrixában, 
mint háttér színpaddá szervezi ezt a teret. Fehérezüst tónusával, sűrűn felfelé futó vertikális 
osztásaival, amit két széles, világosabb vízszintes sáv szakít meg, az üzletsor utolsó házának sötét 
homlokzatához pontosan illeszkedő látszatában egyre inkább egy mozgatható falnak vélem, amit 
betoltak a színpadra háttérnek. Ismerős homlokzat, ismerős épület. Ellenőrzöm a térképen. Igen. Ez az 
utcakép ma már telejsen másmilyen, és ilyen képet sosem fog adni már. Kinyílt a 9/11 után. 
Radikálisan átrendezték a történelem színpadát. (…) Crosby Street New York 1978. A kép bal oldalán 
egy szolidan 5 emeletes ház, és az utca többi épülete is, erkélyekkel, tűzlétrával még az Ártatlanság 
kora-ból  származik. Talán még a szmog pora is, amit öltözetként magukra vontak az idők folyamán. 101

 Martin Scorsese: Az ártatlanság kora (The Age of Innosence), 1993. 101
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Az utca végén, szemben tizenemeletesek halvány szürkében még mutatják magukat, ami utána lehet 
az már „ködbe vész”. Beleborzongok, milyen messze lehetnek ezek a házak, de finoman még 
letapogatta őket az objektív, illetve a házak megtörte fényhullámok még épp elérték a lencséket és 
„rálehelték” magukat a fényérzékeny lemezre, ami felérzékenyítve várta, hogy érkezzenek. Szorosan 
egymás mellett egy papíron a közel és a távol. És ez nem ámítás, mégis varázslatos. A kép alsó 
szögleteitől teljes szélességében indul az úttest, ami a következő kereszteződésig - csak addig és nem 
tovább, de teljes szélességében - olyan mintha apró darabokra robbantották volna az aszfaltot, csupa 
törmelék. Ettől az utcakép olyan, mint egy posztapokaliptikus filmből kivágott kép, még inkább, mint, 
egy filmforgatás alatt készült standfotó. Az úttesten szétszórt szemét akár a konflisok korának 
„latyakja” is lehetne, vagy egy szerencsétlenül járt indusztriális mennyiségű szemétszállítás esetének a 
helyszíne (és színhelye). De a kép bal oldalán magányos tűzcsap töpörödik és egy kóró kandeláber 
ágaskodik, a jobb oldalon a második kereszteződésben meg egy fehér kisbusz tolta előre magát, 
előttünk az első kereszteződésben pedig nem fuvaroskocsi, hanem egy „road runner” parkol. Vagy 
csak megállt? Előtte egy stop tábla, de szorosan a padka mellé húzódva fénylik a karosszériája. 
Valószerűtlen most ez a fénylés, és mégis. Esőáztatott talán? Hátsó ablakán még a fölé magasodó ház 
homlokzatát is tükrözi. Amíg vár tükröz egy kicsit, de inkább hajtana tovább. Néma csend. Kiürült a 
metropolisz. Néhány autót itt hagytak a keresztutaknál. A kisbuszt és a tükrözve fénylő autót is, vagy 
csak a következő jelenet forgatásáig parkoltatják. Ebből az eklektikus montázsból előálló hangulat, 
ami eszembe juttatja a filmeket? Vagy fordítva, a filmek emléke (nem mintha konkrétan tudnék egyet 
is mondani, vagy mégis, talán a 12 majom, de lehetne Alain Resnais, vagy Chris Marker La Jetée-je, 
vagy Michelangelo Antonioni néptelen utcái), ami mintha egy álomtérbe helyezne? Nem hiszem. Vagy 
igen. Mindenesetre ennek köze lehet a centrális perspektívához is. A mozdulatlan kamerával készült 
felvételekből egyesek, mint a Crosby Street és a Dey Street kereszteződéséből készült is, különféle, 
más-más időből származó töredékeket, motívumokat láncba fűző „plánszekvenciaként” működnek. 
Pedig „csak” a ténylegesen jelenlévők fogotrafikus archíválása.  

A centrális perspektíva, mint prototípus úgy hangzik, mintha egy kézbevehető szerszám lenne. 
New York kínálta fel, mint egy használataba vehető szerkezetet az átlásátásra és megörökítésére. 
Mintegy jól azonosítható réteget képez az optikai látvány és annak fotografikus ábrázolása között. 
Ennek hatásában a személyes percepció során észlelt városi terek hangsúlyozottan konstruáltként, a 
mozgásban keletkező észleléstől jelentősen elkülönböző módon jelennek meg a fényképeken. 
Kétszeresen is eltávolítva, hiszen a kamerának eleve másképp mutatkozik meg a természet, mint a 
szemnek . Egy objektív, két szem, etc… Minden fényképen a jelenvalóság illúziójában megjelenő 102

valóságdarabok a fényképemulzió szemcséiben lapulnak, a szó szoros értelmében (kémiai 

 „Hiszen másféle Természet az, amelyik a kamerához és más az, amelyik a szemhez szól; más mindenekelőtt 102

annyiban, hogy az ember által tudatosan átszőtt tér helyébe egy tudtattalanul átszőtt lép.” Walter Benjamin: A 
fényképezés rövid története. Ford. Soltész Gáspár. in: Fotóművészet, 1973 /4. p6. „Es ist ja eine andere Natur, 
welche zur Kamera als welche zum Auge spricht; amders vor allem so, daß an die Stelle eines vom Menschen 
mit Bewußtsein durchwirkten Raums ein unbewußt durchwirkter tritt.” in: Walter Benjamin: Kleine Geschichte 
der Photographie (1931) in: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Drei Studien zur 
Kunstsoziologie. Framkfurt am M., Suhrkamp Verlag, 1972. 72.
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nyersanyagról van szó). Egy mátrix. Struth a New York-i fényképek címadásával a város 
elrendezéséből kiolvasható geometriát nevezi meg, és egyben azt a térábrázoló szerkesztési eljárást, 
amely a kameraműködés alapja is, és amelyre a fényképezőgép kereszteződésekbe pozícionálásával 
ráerősít. A Bernd és Hilla Becher örökség értelmében a leképezés és tárgyának szerkezete összenő. 
Plusz a fotografikus leképezés perspektivikus eredője, a konikus projekció hangsúlyt kap. A fénykép 
mibenlétének konstruáltságát mutatja meg. És ha nem is tudatosítjuk, hogy ezért, de a fényképes 
ábrázolás idegensége, az érzéki percepció viszonylatában annak mássága is figyelmünk tárgya lesz. 
Ebben a kétszeres eltávolításában (a fotografikus elidegenítésre ráerősítő hangsúlyos centrális 
perspektívában) New York utcáin, a terek néptelen óráiban olyan felvételek készültek, amelyek a tér 
használóit a tér képének szemlélőivé, a belakott és a lakók által is alakított terek külső 
tanulmányozóivá teszi. Az adott terek dokumentarista részletei mellett a leképezés eszköze, a kamera 
működése, működési mechanizmusa is a szemlélés tárgya. Ebben a dupla eltávolításban egyfelől 
absztrakttá, ugyanakkor hatásában színpadszerűvé válik a belakott tér, amit a részletek vitathatatlanul 
valós, dokumentarista részletei töltenek ki. A terek egy külső tekintet fényében válnak szemlélhetővé. 
Ez a tekintet viszont nem a képalkotóé és nem is a miénk. A látómezőnek egy a kamera, mint külső 
tekintet által bejárt része, adott látványok függvényében „doboza” előtt állunk, vagy a néző átlelkesítő 
hajlandósága szerint, abban járunk. A kamera, persze miután pozícionálták, az egyénileg 
birtokolhatatlan külső tekintet apparátusaként az alkotótól függetlenül végzi a látvány részleteit 
rögzítő munkáját; messzire elérő lencséje a beállítástól függően, oly sok részletet rögzít a látvány 
mélységében és sorakoztatja azokat egymásmellé a síkfelületen, hogy a nézőben a tér illúziója és a 
térben felhalmozódó időrétegek nyomainak montázsa áll elő. A kötött program választása, ha részben 
öntudatlan is volt e döntés, továbbra is az alkotói szubjektum köré szervezi e képeket, ugyanakkor e 
programnak való alárendelődés, az aktívat passzívba csúsztató pozíció elfogadása is megmutatkozik. A 
választás, a döntés és az alárendelődés összefűzésének megoldása ez.  

Erwin Panofsky 1927-es előadás óta tudjuk (mely tanulmány hatásának folytonosságában nem 
igazán tudatosítjuk, hogy ugyanabban a kritikus időszakban, az emlékezetféltés krízisének két 
világháború közti éveiben írta szerzője, amikor Aby Warburg a Mnemosyne Atlaszon dolgozott), hogy 
a centrális perspektíva eszköze maga is ambivalens. „… a perspektíva történetét éppen úgy 
tekinthetjük a távolságteremtő és objektiváló valóságérzék diadalának, mint a távolságteremtést 
tagadó emberi hatalomtörekvés diadalának, éppen úgy tekinthetjük a külvilág megszilárdításának és 
rendszerezésének, mint az én-határok kiterjesztésének; ezért a művészeti gondolkodásnak mindig újra 
meg újra meg kell birkóznia a problémával, hogy vajon milyen értelemben használja fel ezt az 
ambivalens módszert.”  Panofsky az 1920-as években végzett kutatásait összegző tanulmányában a 103

pszichofiziológiai tér szerkezetével teljesen ellentétes centrális perspektíváról, mint egy szimbolikus 
formaról gondolkodik.  1978-ban Struth a centrális perspektívát, ezt a New York inspirálta 104

 Erwin Panofsky: A perspektíva, mint „szimbolikus forma”. in: Panofsky 1984: 195.103

 Ernst Cassirer fogalomalkotását a művészettörténet számára is hasznosítva egy stílusmozzanatot igen, de 104

értékmozzanatot nem tartalmazó szimbolikus formának fogja fel. A szimbolikus formákban szellemi 
jelentéstartalom egy konkrét érzéki jelhez tapad. Panofsky 178-179.
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„eszközt”, mint egy alkalmazható prototípust veszi kézbe. Mint egy médiumoktól független 
szerkezetet, amely azonban úgy tűnik önállósulni képes. A hetvenes évek kritikai irodalma, 
filmelméleti és eszmetörténeti kutatásai mindenesetre ezt mutatják. A hetvenes években a századok 
távlatában szimbolikus formaként értelmezett és bevésődött centrális perspektíva szerkesztési modulja, 
a látógúla (cone of vision) önálló életre kelt, eszmetörténeti és filmelméleti tanulmányokban, mint 
metafora vált hasznossá. Nem függetlenül a lacani „tükör-stádium” és a geometriai modellben 
demonstrált látáselmélet hatásában. A látógúla, mint tekintet-, illetve látásmód metafora elterjedt 
használata pozitív és negatív hatást is kifejtett. A pozitív az, mondja a pszichoanalízis módszerében és 
történetében jártas Victor Burgin, hogy visszahelyezte a szubjektumot a reprezentáció terébe. A 
reprezentációk diszkurzív terében a szubjektum, mint a reprezentáció kiindulópontja jelent meg, 
problematizálva is ezt. A negatív pedig az, hogy a szubjektum vágyvezerélt tekintetének 
leleplezésésvel is fenntartotta, amitől pedig szabadulni kívánt, a szubjektum-objektum dichotómiát, 
ami a tudat-tudattalan topológiája felől kint és bent relációjában azt jelenti, hogy a pszichikai teret a 
külső tér csatolmányaként tételezzük, vagyis a külső láthatóságokat olvasva megismerni véljük a 
belsőt, a viselkedésből a lelki életet. A látógúla, mint metafora, vagyis a kritikai elméletekben a 
narratívák dekonstruálásának eszköze, ahogy ezt Burgin világossá teszi, a Nyugati Tradícióval való 
episztemológiai szakítás időszakában (vagyis a vizuális művészetek laboratóriumi és sokszínű 
időszakában, amire általában reprezentációs krízisként utalunk) egyfajta aide-mémoire-ként, 
mnemotechnikai eszközként, az emlékezet kötőanyagként működött.  Teljesen mindegy, hogy 105

milyen politikai elköteleződéssel, elutasító, vagy magasztaló indulatból, de a reneszánszból eredő 
nyugati képhagyományhoz fűződő szál, amibe kapaszkodni lehetett.  

Struth munkájában a centrális perspektíva, mint prototípus a kamera tekintetének 
működéseként értelmeződik, amely nem esik egybe az alkotó tekinetetével. A lineáris perspektívával 
(mint a képszerkesztés geometriai tudományának prototípussá és metaforává vált eszközével) a 
fotografikus konikus projekció láttatása a továbbiakban, a nyolcvanas években is feltűnik Struth város-
fényképein, amennyiben az adott város szerkezete ezt megkívánja. Leginkább Düsseldorf utcáinak 
felvételeinél, majd a német egyesítés után a hajdani NDK városaiban készült felvételein.  A 106

továbbiakban, a néptelen városképek készítését lehetetlenné tévő (nem engedő) távol-keleti városok 
(Japán és Kína), vagy Róma és Nápoly esetében a mélységillúzió hatását keltő perspektíva egy olyan 
eszközként működik tovább, mint aminek skálabeosztása is van. Ezen a skálán Struth a kamerája 
pozícióját kényelmes szem-magasságban, horizontális irányokban történő elmozdulásokkal és a 
tárgyakkal felvett distanciák viszonyában mélységében variálja. A fókusztávolságban lévő „tárgy” hol 
frontális, hol diagonális nézőpontból, a látőszög variálásával képződik le. A déli-európai városok 
esetében a diagonális elmozdulásokat mintegy a városok többrétegűsége, a német városokhoz képest 
történelmi intaktságuk is inspirálja: a diagonálisan kinyíló látószögben az itáliai városok évszázadokon 
átívelő építészeti tereinek rétegei válnak olvashatóvá. még inkább, diagonális látószögben érdemes 
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pozícionálni a kamerát, hogy a képbe beleférjen a rétegzettségében gazdag tér.  Az 1989-től készített 107

Múzeum Fotográfiákon, ahol a nézők részvételével történik a képalkotás, a nézők térbeli helyzetének, 
a képek és a nézők relációinak a fotografikus síkba transzponálásában is működteti Struth a centrális 
perspektíva prototípusának „skáláját”. A tárgy és az empirikus tér előformálta nézőpont-választásban, 
a frontális és a diagonális pozíciók játékában a kamerával kihasított tér-időszeletek színpadtérként 
működnek, úgyis mondhatjuk, hogy az optika színpadias (mint például Meliés filmjeiben). Ebben a 
konikus projekció adottságaival számoló, ugyanakkor a részletek színes gazdagságával (etnográfiai 
értelemben és a színes nyersanyag miatt is) élő leképezési módban harmóniák és disszonanciák 
szólalnak meg a keletkező, immár színes felvételek színpadtereiben: a „csengőn” szóló, történetileg 
különféle síkokat láttató konstruáltság, a kristályos frontalitás és az „altba” hajló, a történelmit és a 
kortárs pillanatot „egybeolvasztó” diagonális mélyülés. A hangzatok megszólaltatása az adott 
perceptuális tér és a részvevők mozgásának, valóságosan zajló térfoglalásának, a néző-játékosok 
interakciójának függvénye. A lineáris perspektíva, illetve annak tudatosítása Struth fényképein 
továbbra is fotografikus jelként, jelölőként olvasható szerepbe kerül: láttatja a fénykép 
konstruáltáságát, ugyanakkor a térhatással öblösíti az ábrázolt teret, a befogadással kibomló 
narratíváknak ágyaz meg. A lineáris perspektíva adottságai és tanulságai a térábrázolással az 
elbeszélés kibontakoztatásának, pontosabban beindításának lehetséges eszköze. Ebben az 
elbeszélésben azonban, nem egy konkrét „sztorit” kapunk, hanem az aktuális befogadók nézésében, a 
nézés különféle irányai, aspektusai, dinamikái írják a „történetet”. 

1990-ben, Struth város-fényképeinek első önálló amerikai kiállítása alkalmából Benjamin H. 
D. Buchloh — talán a centrális perspektíva kétélűségétől is inspirálva — Struth város-fényképeit az 
archívumok ambivalenciája felől közelítette meg.  Buchloh kontextus választásában az archívum, a 108

diszkurzív terek problémakörének kurrens volta, az archívum-kérdéskör iránti érzékenysége is 
szerepet játszik. A Düsseldorfból az Egyesült Államokba igazolt művészettörténész Struth 
fényképeinek értelmezésében az archívumok dialektikus kétértelműségét a Becher-életmű akkor 
konszenzuális értelmezésének megfelelően - mi szerint Becherék munkája a Neue Sachlichkeit 
fejlődésvonalán halad - a Neue Sachlichket örökségével fűzi össze. Az értelmezés időbeli 
meghatározottságának szükségszerűsége: Buchloh Struth városfényképeit alapvetően a múlt vizuális 
jelenségeit újraértelmező, az azt árnyaló friss kutatások mellé helyezve az archívum és a Neue 
Sachlichkeit kontextusában gondolkodik. Interpretációja így egyfelől a városfotó-archívumok 
ambivalenciájára fűződik fel, pontosabban a 19. század óta művelt város-fényképezés hagyományában 
kimutatható dialektikára. Ez a dialektikus hagyomány egyfelől a melankolikus emlékezés, a bontások 
és pusztítások okán a veszteség fenyegetettsége, másfelől az esetenként kompromittáló szisztematikus 
feltérképezés, az új territóriumok meghódításának ambíciója összefonódásával íródik, és amelynek 

 Struthra már 1971-ben, egy 17 éves korában tett iskolai tanulmányi kirándulás során mély benyomást tett 107
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ambivalenciája Struth kötött program szerint gyarapodó város-fényképeihez is kontextust kínál. 
Buchloh összetett gondolatmenetének másik szála Struthot leginkább, mint Becher tanítványt láttatja. 
Vagyis a Becher-életmű akkor aktuális interpretációja felől, mely szerint Becherék fotográfusi praxisa 
a Neue Sachlichkeit örökségnek a felélesztője, Struth tipológiákban gondolkodó és a Neue 
Sachlichkeit hagyománya mellett elköteleződő alkotóként tűnik fel. E gondolatmenetben Struth város-
fényképeinek színpadiasságát (zavarbaejtő kétértelműségét) Buchloh következetesen a Neue 
Sachlichkeit elnevezés alatt tárgyalt fényképeknek (Werner Mantz és Albert Renger-Patzsch 
munkáinak) a pittoreszk minőségét artikuláló, nevezetesen Wolfgang Kemp kutatási eredményei mellé 
helyezi. A Neue Sachlichkeit fotográfusainak a festészet metafizikus tereket képző hagyományával 
kapcsolatot teremtő, a fotografikus ábrázolást a New Vision alkotóival ellentétben nem manipuláló, 
nem montírozó praxisa és ezzel összefüggő ún. anti-modernista magatartása Struth képalkotói 
programjának magyarázó elvévé válik. Város-fényképei a Neue Sachlichkeit pittoreszk minőségén 
keresztül a festészeti hagyományhoz illesztve „anti-modernistaként” értelmeződnek Buchloh 
meglátásában, amit igazolni látszik Struth-nak a festő Giorgio de Chirico metafizikus tereire tett 
utalása, valamint nyilatkozata. „Durch den Verzicht auf die Abbildung von Menschen überwinde ich 
das normale Verhältnis des Betrachters zum Foto. Die menschenleere Straße ist wie ein Bühnenbild. 
Die Akteure kann man sich ausmalen.”  E nyilatkozatból azonban leginkább az világlik ki (az én 109

közel három évtizeddel későbbi, a városfényképeket már a későbbi fejlemények viszonylatában is 
néző meglátásomban), hogy Struth képalkotó-programjában egyaránt fontos a fotografikus képhez 
való nézői viszony megváltoztatása, vagyis a fotografikus ábrázolás eszközeinek láttatása, valamint a 
térábrázolás problematikájával összefüggő narrativitás, ami Becherék képein irreleváns.  

A centrális perspektíva láttatásával Struth egy üres színpadteret teremt. A térábrázolás, illetve 
térreprezentáció problematikája egyfelől idézetszerűen, vagyis történetisége tudatosításában jelenik 
meg, ám így is megeleveníti a képi elbeszélés kibontakoztatásának, a narratíva beindításának a 
fotografikus (perspektivikus) leképezéssel összefüggő kérdéseit.  Meglátásomban Struth nem anti-
modernista (kellemetlen hangzású, a kétpólusú világrend eszmerendszereinek kifejezéseinkben 
nyomot hagyó dualitása?). Ha egyáltalán el kell, hogy helyezzük ebben a duális rendszerben, akkor 
inkább a modernizmus narratívájához, annak visszabontásához, illetve gazdagításához van szava 
(képe). A modernizmus festészetre alapozott narratívájának („road to flatness”) eredetmítoszában a 
fotográfia, mint a Nyugati Perspektíva, a reneszánsztól öröklött kép-idea pusztítója jelenik meg a 
japán fametszetek társaságában.  A fényképek, mint a nézőpontok megsokszorozásával belülről 
„bomlasztó termeszek” és a japán fametszet (annak is a közeli és távoli nézeteket radikálisan 
montírozó típusa), mint a „kívülről hirtelen lecsapó gyilkos darázs” értelmeződtek, ahogy Kirk 
Varnedoe e hasonlatokkal érzékelteti a „road to flatness” narratíva eredetmítoszát. A modernizmusnak 
nevezett festészeti forradalom hagyományos narratívájában a fotografikus leképezésre, mint egy 
veszteségélmény okozójára tekintenek: optikai kép és technikai kép is. Mechanikusan képes előállítani 
az optikailag pontos képét a külső valóságdaraboknak. A festészeti tradíció determinálta művészeti 
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reprezentáció, illetve művészetfogalom felől így a fotográfia egy távoltartandó mechanikus eljárásnak 
minősül, mivel a képalkotásnak az individuális művész manuálisan konstruáló munkáját, a kézjegyét 
kiiktató, technikai, vagyis szintaxis nélküli módja . A modernizmus, a progresszív művészet 110

narratívája, lévén az alkotói szubjektumra alapozott, így a fotográfiával való ellentétében íródott. 
Ebben a távoltartásban, azonban a fotografikus leképezésben folytonos olyan kérdések is 
marginalizálódtak (lévén konikus projekció, a perspektíva maga), mint a tér-reprezentáció és a képi 
elbeszélés problematikája. A kép tömören fogalmazva: Ablakból Fallá vált.  Ez a „road to flatness” 111

narratíva viszont (a kép, mint alapvetően síkfelület) a Chartres-i katedrális és a Parthenon mellett 
egyszer majd a Nagy Bíró előtt - ahogy Varnedoe üdítő humorérzékkel megjegyzi - kevés lesz, 
legfeljebb a kárhozatra elég; újra kell mesélni a művészeti modernizmus történetét. E narratíva korai 
dekonstruálásának részét képezik a fotografikus alapú médiumok, a reprezentáció és a narratíva 
kérdésköreit összekapcsoló fiatal vizuális művészek munkái a hetvenes évekbeli New Yorkban. 
Például az 1976-ban nyíló PS1-ban bemutatott installációk (Rooms c. kiállítás), vagy a ma Pictures 
Generáció néven ismert (akkor fiatal) alkotók, akik 1977-ben Pictures címen az Artists Space-ben 
mutatták be a médiumok határainak oldásában fogant képeiket.  

Buchloh elemzésében a fotografikus képek viszonylatában ugyanaz az ambivalencia 
fogalmazódik meg, mint ami Gerhard Richter Atlaszát elemző írásának (1999) is alapélménye (lásd a 
Gerhard Richter műtermében c. részben). Lehet-e a fotográfiának szerepe a társadalmi realitások 
előállításában? A térben és időben zajló élményszerű érzékelés emlékezete íródik a fotografikus 
leképezéssel, vagy inkább a „szociális” elapadásának elfogadását közvetíti? A térben láthatatlanná váló 
társadalmi affirmatív megnyilvánulása, vagy az autentikus élmény utópiája, illetve nosztalgiája-e az, 
ami szemléletessé válik Struth néptelen, színpadias város-fényképein? Mindazonáltal, ugyan a Neue 
Sachlichkeit pittoreszk minőségén keresztül a festészeti, metafizikus terekre utalva, de Buchloh 
összefüggésbe hozza Struth város-fényképeit a reprezentációk idézésének kérdéskörével.  

Struth New York-i város-fényképein a szembetűnően alkalmazott eszköz, a centrális 
perspektíva (illetve a konikus projekció) és az ezzel való játék, a kiterjedt látómezőből hol frontális, 
majd egyre inkább diagonális irányban egy háromdimenziós tér illúzióját előállító rész 
„körülrajzolása” a Múzeum Fotográfiák ismétlődő konstitutív eleme is lesz. A városoknak egy a 
szkopikus rendszerek viszonylatában sűrű helye, a múzeumok egy-egy szegletének, illetve 
helyszínének a kép a képben alakzattal és a nézés-nézettség tematikájával fotografikusan előállított, 
diagonálisba fordított „doboztere” az elbeszélést beindító térként válik olvashatóvá, miközben a kép a 
leképezés aktuális téridejének referenciálisan dokumentarista megörökítése is. A reprezentáció 
konstruáltságát és a fénykép világba kötött életszerűségét összeszerkesztő képekbe a szerző a 
mindenkori nézőt is bevonja: a képen ábrázolt cselekvések az aktuális nézésben tautologikusan 
ismétlődnek, egyszersmind cselekményesítik a befogadást. Mindez a Múzeum Fotográfiákon 

 A szintaxis nélküli technikai képhez lásd: William M. Ivins Jr.: A nyomtatott kép és a vizuális kommunikáció. 110
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bontakozik ki, de a város-fényképeknek a fotografikus konikus projekciónak a centrális perspektíva 
hangsúlyozásával konstruált színpadterei ezt már megelőlegezik. Visszatérve fejezetünk szorosan vett 
tárgyához, a város-fényképek témájához: A New York-i városképek nemcsak a festészeti metafizikus 
tér folytatása felől nézhetők, hanem a fotografikus leképezésnek, mint perspektívának (konikus 
projekciónak), ezzel összefüggésben a narratíva terét megképező reprezentációs módnak a helyzetbe 
hozása felől is. A reprezentációt láttató képeken egy a narratívát implikáló üres színpadtér keletkezik, 
amit - Struth szavait idézve - a néző akár be is népesíthet. A modernizmus narratívájának 
főszólamában, a pigment és a síkfelület, illetve a festészeti nyelv hermetikus átörökítésének, az 
elődökre utaló fejlődésvonalának hangsúlyában a tér és a narratíva mindennapok tapasztalatával 
érintkező kérdéskörei marginalizálódtak. A figurális ábrázolással is összefüggő narrativitás kérdése a 
festészetben leginkább az új expresszív tendenciákkal került elő a hetvenes évek végétől. Ezt az új 
festészeti tendenciát viszont, a fotografikus képalkotás alternatíváját preferáló művészek és 
művészettörténészek, akik számára épp a fotografikus leképezés apparátusának nyomvételi 
mechanikája, a dokumentarizmus kérdése volt érdekes, egyfajta regresszióként élték meg. A 
modernizmus paradigmájának válságtünetét, a festészeten keresztül a szerzői szubjektumot mitizáló és 
misztifikáló intézmény mozdíthatatlan nehézkedését, a kézjegyével, a szubjektív látásmódjával 
operáló szerző mítoszának erőltetését, egyszersmind a modernizmus erre alapozott paradigmájának 
tarthatatlanságát látták benne.   112

Maren Polte németül 2012-ben, angolul 2017-ben megjelent (az Emlékezet és fotográfia 
fejezetben ismertetett könyve) a művészettörténeti és médiatudományi kutatásoknak abban a fázisában 
jelent meg (gondoljunk a már idézett Blake Stimson 2004-es tanulmányára és Martina Dobbe 2007-es 
könyvére), amikor a Becher-archívum értelmezése már kimozdult a Neue Sachlichkeit fejlődésvonala 
determinálta kontextusból, és eltávolodva az „Industriearchäologie” bevett értelmezői kulcsfogalmától 
a hangsúly munkájuk intermediális aspektusaira helyeződött át. Mindebben a tanítványoknak a 
digitális technológiával együtt alakuló képfogalma is szerepet játszhatott, amely az idő távlatában és 
retrospektív új megvilágításba helyezte Becherék alkotói programját. Polte állítása az, hogy Bernd és 
Hilla Bechernek a fotografikus leképezés deskriptív karakteréhez ragaszkodó, pozitivista-materialista 
elköteleződését hatálytalanította a digitális technológia és a fotografikus kép státuszának 
megváltozása. A Becher-tanítványok első generációja, a Becher alkotópáros diszkurzivitásnak teret 
engedő laboratóriumában nevelődve, eloldozza magát a külső realitások és a fotografikus ábrázolás 
tartalom-alapú (és referenciális) kapcsolatától a láthatóságok formáival való játék javára.  Polte 113

Struth város-fényképeinek elemzését nem is a Becher-archívum felől, hanem Gerhard Richter 
képgyűjtő Atlasza felől tárgyalja. Gondolatmenetében így Struth városfényképei a fotografikus 
kollektív klisék színrevitele és a dokumentarista módon rögzített partikuláris részletek, a fotografikus 
alapú vizuális reprezentáció és a fényképek világba kötöttségének sajátossága metszetében 

 Douglas Crimp posztmodern elméletére és az October-kör kritikai tevékenységére gondolok. Továbbá az 112
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értelmeződnek. Így Richter fotófelfogásán keresztül (lásd Gerhard Richter műtermében c. rész) Struth 
a hetvenes évek posztmodern képkritikájához kerül közel. Ahogy Polte Struth-tal készült, 
publikálatlan interjújából (és a Bernd és Hilla Becher öröksége c. részben idézett interjúból is kiderül) 
Struth kritikával kezelte Becherék tipológiáját. Nem a tipologikus gyűjteményezés, hanem „a 
percepció esztétikájának szemiotikai processzusa”  érdekelte inkább. Polte elemzésének konklúziója, 114

hogy Struth-nak a már létező fotografikus ábrázolásokhoz való viszonyára nem a distancia jellemző, 
hanem sokkal inkább az azokkal való játék, azok áthelyezése, elcsúsztatása. Városfényképein a 
topográfiai részletek realizmusába meríti a kollektív kliséket.  115

Buchloh és Polte időben távoli elemzésében azonban mégis csak van átfedés. Mind Polte, 
mind Buchloh interpretációja a fotografikus reprezentációk láttatásában konvergál. Ez a kérdéskör 
pedig épp 1977-től a New York-i művészeti színtér diskurzusait is intenzíven tematizálta.  

Freud New Yorkban – 1977 / 78 

Bernd és Hilla Bechernek a dialógust és az interdiszciplináris gondolkodást bátorító 
laboratóriumában, a fotografikus leképezés dokumentarista karakteréhez való hűségen kívül, Struth 
mintha a területen kívüliség attitűdjét is elsajátította volna, sőt mintha ebben mutatkozna meg 
leginkább Bernd és Hilla Becher öröksége. A becheri tipológia szigora Struth fényképeinek 
architektúrájában az azonos témára készült variációk csoportjaivá oldódik. Tárgya szélesebb 
spektrumából adódóan nagyobb teret enged a variabilitásnak, és a helyek, majd a helyek és belakóik, 
illetve átutazóik változékony konstellációjában feltűnő véletleneknek. Ahogy a Bevezetőben már szó 
volt róla – saját szavainak idézésével – Struth távol tartja magát a kanonizált fotótörténettől, ellenben a 
fotografikus leképezés és a történelem viszonya nagyon is érdekli, a modernizmusnak a médiumokat 
elkülönítő, médium-analitikus tradícióját viszont egyáltalán nem tartja izgalmasnak. Ami biztos, hogy 
a festészet mellett a fotografikus képalkotás alternatívájában gondolkodik és cselekszik. Referenciái 
tág körét pedig Bernd és Hilla Becher, Gustave Flaubert, Szergej Eisenstein, Eugéne Atget és Sigmund 
Freud említésével rajzolta meg 1990-ben. Amit Struth Düsseldorfból New York-ba magával vitt, az a 
fotografikus kép emancipálásának becheri ambíciója a területen kívüliség pozíciójából, ami 
egyszersmind az optikai-technikai fotografikus eljárásra alapozott, alternatív képesztétika igényének 
bejelentését is jelenti. Ebben hangsúlyos a fénykép technikai volta, mechanikus automatizmusa, az 
apparátus kiismerése és elfogadása (vagyis nem paranoid távoltartása), a leképezendő tárgy primátusa, 

 Polte (2017): 70.114
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a tárgynak és a fotografikus felvételnek strukturális szervesülése amit, hogy sikerüljön, egy a 
képkészítést előkészítő fotográfus „tudománynak” kell megelőznie. E tudomány része az empirikus 
tárgyismeret, a dolgok alapos szemügyre vétele és a leképezés koncepciójának kidolgozása a 
szubjektív fantázia helyett. Ez a típusú fényképezői gyakorlat, írja Klaus Honef a fotográfia melleti 
védőbeszésében, a dolgok közvetítése, képbe fordítása iránt elkötelezett, amit a külvilág dolgai 
felkeltette érdeklődés inspirál, ugyanakkor fokozza is a dolgok iránti figyelmet, a dolgok jelenvalósága 
iránti érzékenységet.  A fotografikus képek persze, általánosan és nemcsak e pszeudo-tudományos 116

módszerrel készültek, a dolgok jelenvalóságának bűvöletét idézik elő, beleeszik magunkat a 
tudatunkba. Vagyis a fizikometrikus processzus során készült optikai-technikai képek egy finoman 
hangolt biometrikus rendszerrel, kulturálisan befolyásolt és mélylélektanilag egyéni percepciónkkal 
találkoznak és ütköznek. Ezért is válnak ideológiailag is kódolt esztétikák és művészetfogalmak 
csataterévé. 

Struth 1978-as New York-i munkája alapján, a területen kívüliség már-már stratégiának tűnik, 
ha észre vesszük, hogy otthonról hozott, a külső világ felé forduló fényképezői programjától és a 
fényképezés gyakorlata melletti elköteleződésétől aktuális tartózkodási helye közegében sem hagyta 
eltéríteni magát. Ugyanakkor a fotografikus eljárásnak a fiatalok körében aktuális kérdései, és az őket 
képviselő fórumok (October folyóirat, PS1, Artists Space) hátteret adnak Struth munkái árnyalásához. 
A fotografikus eljárás nyomvételi eljárásként és a reprezentációs folyamatokban szerepet játszó 
képtípusként is kurrens témája volt az ekkoriban New Yorkban bontakozó posztmodern-elméletnek, és 
a pszichoanalízis módszerét és eredményeit involváló új művészettörténeti figyelemnek. Struth 
fotófelfogása, amelyben a kép tárgyához kötött referenciális kapcsolata mellett a fotografikus klisék 
változásainak figyelemmel kísérése szimultán van jelen, érintkezni látszik a New York-i színtér 
kritikai diskurzusainak eleven kérdéseivel, amelyek fókuszában a fotografikus eljárás modell-teremtő 
működési mechanizmusa állt ebben az időszakban. „A PS1 – egy hatalmas, lerobbant épület Long 
Island Cityben – tavaly került az Institute for Art and Urban Resources kezelésébe, amely elkeresztelte 
Project Studios One-nak. Ez a hely lett az otthona annak a 75 művésznek, akik elsősorban 
„installációkat készítettek – olvashatjuk Rosalind Krauss 1977-ben publikált tanulmányában.  117

„Műveik minősége meglehetősen egyenetlen volt, ugyanakkor témaválasztásában a csoport meglepő 
egységet mutatott. Ez a művészcsoport – melynek tagjai egymástól függetlenül dolgoznak – újra és 
újra visszanyúlt az index fogalomkészletéhez. Módszerük az épület fizikai jelenléte valamely 
aspektusának tudatos további rombolása volt, miáltal ők is elhelyezték azon mulandó nyomukat.”  

Struth New Yorki tartózkodásának ideje néhány hónappal Rosalind Kraussnak a (fotografikus) 
indexről írt jegyzetei megjelenése és a Douglas Crimp által képviselt, később Pictures Generáció 
néven ismertté vált fiatal alkotók bevezetése után vette kezdetét. Crimp posztmodern elméletének 

 Klaus Honef: A fényképezés a hitelesség és a fikció között. in: Szerk. Bán – Beke: Fotóelméleti 116

szöveggyűjtemény. 1997: 161-202.

 Rosalind Krauss: Notes on the Index: Seventies Art in America. in: October, 3. 1977, Spring, 117
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kibontakozása  is ezen időszakra tehető. Ami a hetvenes évek végi New York színterének kritikai 118

irodalma felelevenítésben jelen gondolatmenetben érdekes, az a fotografikus kép, illetve a fotografikus 
képalkotások gyakorlatának megértésben működtetett pszichoanalitikai módszer. Pontosabban az erre 
tett kísérlet. Mind Krauss, mind Crimp nagyhatású tanulmányaikban a kortárs vizuális művészetek 
értésében a pszichoanalízis felismeréseivel segítik ki, illetve teszik érthetővé magukat. Írásaik 
egyébként jelentős recepciójában azonban, ez a pszichoanalitikai impulzus elsikkadt. Abigail 
Solomon-Godeau egy 2007-es hozzászólásában  az „index” körüli vitáknak a fotó- és 119

reprezentációelméletet mozdulatlanságba dermesztő ismétlődését tapasztalva éppenséggel a 
fotografikus kép pszichológiáját hiányolja, amit pedig Krauss (az indexről szóló polémiák 
ősforrásként hivatkozott tanulmányában) már felvezetett.  

Rosalind Krauss 1977-ben publikált, egy a PS1-ban rendezett kiállítástól inspirált (Rooms, 
1976), Notes on the Index: Seventies Art in America című tanulmánya, leginkább az index-téma 
napirenden tartásában, nagy hatással volt a fotóelméleti diskurzusokra. Ez a hatás azonban leginkább a 
fotografikus kép index voltának pro és kontra vitatásában, az index-téma hosszúra nyúlt árnyékában 
mutatkozott meg. Krauss a fotografikus kép hatását leginkább index-voltában látja, ami azt is mutatja, 
hogy a fényképre alapvetően jelelméleti, szemitoikai fogalmakon kersztül tekint, és ezt ebben a 
tanulmányban teoretikusan megerősíti. Krauss e szövegének pro és kontra hivatkozásaiban azonban, 
elsikkadt, hogy egy radikális állítás alátámasztásához használja a fotografikus index szemiotikai 
„felduzzasztását” André Bazin fotóontológiájával és a lacani Imagináriussal alátámasztva. A hetvenes 
években tapasztalt művészeti pluralizmus, úgyis, mint széttartó szubjektivizmus irritálóan hatott, 
valami módon hiteltelennek tűnt kritikai érzékenységének, mondja ő maga, e tanulmányára emlékezve 
2007-ben.  Lehet-e bármikor bármit megtenni függetlenül az adott közegtől? E nyugtalanító kérdés 120

nyomában valamiféle közös nevezőt, egységesítő magyarázó elvet keresett ebben a mozgalmak utáni 
időszakában. Krauss ezt a közös nevezőt leginkább a fotogram mintáján bemutatott, és alapvetően 
Roland Barthes nyomán, szemiotikai rendszerben elgondolt fényképben találta meg. A Man Ray 
készítette fotogramok és a Duchamp-i ready made-ek nyomán a non-figuratív festményekben, 
performance-okban és hely-specifikus installációkban is a fotografikus eljárásnak a kontinuus térből 
kiemelő, egyszersmind csak a külső világ kontextusában értelmet nyerő, „üres” shifter-ként működő 
mechanizmusát látta érvényesülni. Lábjegyzetben jegyzi meg, hogy már az absztrakt 

 Douglas Crimp inspirálója Leo Steinberg már említett, 1968-ban a MoMA-ban tartott előadása, amit 1972-118

ben az Artforum is közölt. in: Crimp 1993 (2000):47. Steinberg ebben az előadásban a „post-Modern” kifejezést 
a vizuális művészetek kritikai diskurzusába emeli, hogy a képi felületben történt radikális változásokat 
érzékeltesse. A kép, mondja Steinberg, Dubuffet matéria-festményei és Rauschenberg fényképeket applikáló 
kollázs-festnényei kapcsán, már nem a természet, hanem a kultúra modelljében működik. A kép ugyan falon van, 
de nem vertikális megfelelője az álló ember pozíciójának, hanem sokkal inkább tudata horizontális 
kiterjedésének, illetve a képi elemek fragmentális szétszórtságukban a munkasztal, a műterempadló, a 
nyomdaipari sajtó (flatbed printing) analógiájára képzelhető el. A kép címzettje az emberi imagináció. Steinberg 
meglátásában azért is radikális a képi modellben zajló változás, mert a természet/kultúra oppozíciójában 
fogalmaz.  
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expresszionizmus is a nyomok és a lenyomatok, a jelenlét rögzítésének vágyában működött, 
ugyanakkor ez a fejlődés nem folytonos, mivel az ötvenes-hatvanas években még a festészet volt, a 
hetvenes években viszont már a fotográfia a funkcionális modell. Krauss csendesen, lábjegyzetben egy 
paradigmaváltást jelent be.   121

E paradigmaváltás érzékeltetéséhez Krauss érvelésében a szemiotikán keresztül látott 
fotografikus képet Charles Peirce jeltaxonómiájával (index) és a szemiotikára a mélylélektan felől 
néző Jacques Lacan topológiájával (Imaginárius) hozza érintkezésbe, és mindebben André Bazin 
ontologizmusára támaszkodik. Számomra, a mából visszatekintve ez azért érdekes, mert egy olyan 
mozzanatnak tűnik a New York-i October kör kritikai tevékenységében, ami a fotóértés egy alternatív 
esztétikájának kibontakoztatása felé mutat, és amelynek megalapozásában, szókészlete formálásában a 
pszichoanalízis fogalomkészlete is segíthet. Ez az impulzus mind Kraussban, mind Douglas 
Crimpben, illetve az Octoberben publikált írások szerzőiben ott munkált, hiszen írásaikból kitűnik, 
hogy éppen a fotografikus képek múzeumi és muzeológiai újrapozícionálása, és annak nyelvezete 
rettentette meg őket. A muzeológiai és műkereskedelmi érdekek összefonódását tapasztaló kritikai 
érzékenységüket az irritálta leginkább, hogy azokat a fotografikus képeket is, amelyek nem művészi 
szándékkal, vagy ambícióval készültek festészeti szakzsargonnal emelik múzeumi státuszba. Ennek 
része (és következménye), hogy a szerzőt és a szerzői kézjegyet kitüntető festészeti narratívát a 
multiplikálhatóságában a képek minden más típusától különböző fotografikus képre kezdik alkalmazni 
(vintage-kultusz és a fényképekben a kompozíció, vagyis az elrendezés szerzői művészetének 
hangsúlyozása). Ez az intézménykritikában érdekelt kritikusoknak és kurátoroknak visszatetsző és 
averziókat keltő volt; regresszióként élték meg.  Krauss „nehéz” index fogalma azonban, mint a 122

nyelvészetből, a szemiotikából (Barthes) és a pszichoanalízisből a bazini ontologizmus alapján 
összerakott konstrukció túlterhelt, egyben statikus, és talán ezért nem lehetett megtermékenyítő. A 
Charles Peirce triádikus jelfogalmából származó indexet (fizikai nyom) összefüggésbe hozza a nyelv 
szintagmatikus leírásából származó shifterrel (névmás), ami az indexikusnak, mint rámutató aktusnak 
a felfogásával érintkezik ugyan, de Krauss ezt a fényképpel és nem a kameraműködéssel hozza 
összefüggésbe. Bazin „élményes” fotóontológiája mellett azonban a fotográfiát a szemiotikán 
keresztül értő Krauss mintha elbeszélne. Bazin fotóontológiájában implicit módon a filmről ír. A 
fotografikus eljárást azért tartja a művészet történetében mérföldkőnek, mert a tárgy jelenvalóságaként 
létező fényképek megszabadítják az embert attól a lélektanilag érthető, szüntelen nyugtalanító 
vágyától, hogy képeivel a való világot újra teremtse. E vágy éppen a centrális perspektíva 
kidolgozásában ragadható meg leginkább Bazin szerint, amit teológiai metaforával a nyugati művészet 
eredendő bűnének nevez , és ami végleg szétszakította a pszichológiai és esztétikai realizmust. Bazin 123

meglátásában e hasadástól a Fotográfia válthat meg minket. A Fotográfia, mint „második eljövetel” 
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magára veszi ezt a szüntelen kísértő vágyat, és ezzel egy új művészeti nyelv, a filmnyelv formálásának 
az alapja lehet; a triviális, önmagát jelentő, tárgyával azonusoló fénykép a filmnyelvi jelentések alsó 
szintjeként működik Bazin felfogásában. Vagyis a szemiózis egy szüntelen fejlődő, változó 
szisztémájának az alapja. Bazin a fotografikus eljárás feltalálását egy pszichológiailag érthető vágyból 
eredezteti, ugyanakkor a filmnyelv alapjaként a felszabadítás eszköze is lehet, amennyiben a filmmel a 
lelki tartományokat közlésre bíró, képnyelvi rendszer alakítható. Bazin elgondolásában a fotografikus 
képnek, az idő bebalzsamozott halotti maszkjaként jövője van, Krauss felfogásában, a fotogramként 
bemutatott, és a szemiotikán át láttatott Fotográfiának inkább a különféle alkotói gyakorlatokban és 
formákban feloldódó jelene; a szerteágazó alkotói cselkevések és formák funkcióját tölti be.    

Krauss Bazintől inspirálódva a pszichológia felé fordul, pontosabban Jacques Lacan 
előadásaihoz. „(a fényképet) Az igazi ikonoktól fizikai genezisének abszolút volta választja el, - írja 
Krauss - hiszen ez a folyamat látszólag rövidre zár, lehetetlenné tesz mindenfajta sematizálási 
kísérletet vagy szimbolikus beavatkozást, amely legtöbb festmény esetében a grafikus megjelenítés 
alapja. Amíg a Szimbolikus a megjelenítés formái mögött működő emberi tudat révén kerül a 
képzőművészetbe, összekötve a tárgyakat és jelentéseiket, addig a fotográfia esetében mindez nem így 
működik. Ez utóbbi csak indexként érvényesül, jelentése pedig az Imagináriushoz kapcsolódó 
identifikációs módozatokban rejlik.”  Ezeket az identifikációs módozatokat Krauss egy konkrét 124

grammatikai elem, a névmások működésének analógiájára gondolja el. A shifterek beszédaktusban 
jelentéssel telítődő működésével világítaná meg fénykép és az intrapszichikus történések közti 
kapcsolatot. Nehezen elképzelhető modell, ami talán abból adódik, hogy Krauss az esszenciálisan 
fotogramként felfogott fényképről beszél és azt egy izolált grammatikai elemmel hozza összefüggésbe. 
Krauss e gondolatmenetében, a mechanikusan vett nyomot őrző és a referensére rámutató képet érti a 
Fotográfián, és azt nem a fényképezés folyamatának dinamikus rendszerében gondolja el. Ezt a 
beszédaktusok változásában is statikus fényképfogalmat viszont teoretikusan körülbástyázza, és 
számos alkotói produkció mélyén munkáló funkcióként értelmezi. Bármennyire is fontos Kraussnak a 
fénykép mechanikus nyomvételi természetében, ebben a kritikus időszakban, amikor az October-kör 
mintegy ideológiai készenlétben a múzeumi intézménynek a műkereskedelemmel összejátszó 
működési módjait teszi kritikája célpontjává, a fotografikus eljárást instrumentalizálja. Egy ilyen 
funkcióban nincs tere a fotografikus nyelv szuverenitásának, például a „kamerák lingvisztikailag 
prestabil, önnön beszédükből fakadó jelentéseinek” . Krauss ebben a sokat hivatkozott 125

tanulmányában, amennyire a fotográfia megkerülhetetlenségét hangsúlyozza, a szemiotikán keresztüli 
fotóértése annyira monolitikus is. A fotografikus eljárást lingvisztikailag kötötten érti, egy izolált 
grammatikai elemhez hasonlítja, nem gondol a fotografikus eljárásnak, mint nyelvnek történeti és 

 Ex Symposion p8.: „Its power is as an index and its meaning resides in those modes of identification which 124

are associatred with the Imaginary.” Rosalind Krauss: Notes on the Index: Seventies Art in America, October 3, 
(Spring, 1977) p75.

 Bódy Gábor megfogalmazása a kameraműködésről. in: Bódy (2006):67-68.125



  71

mozgásos aspektusaira, de a nyelv mozgásos, történelmi aspektusaira sem.  Persze tanulmányának 126

tárgya nem a fotográfia továbbgondolása, hanem érvelésmenete eszköze a fotografikus kép. Krauss 
kritikusi működése Roland Barthes és Walter Benjamin amerikai recepciójának fontos részét képezi, 
és ezen belül leginkább az antiszerzői elméletek közvetítését és diskurzusba fűzését végzi. Célja, hogy 
megértesse: nemhogy csak a fotografikus kép, de mivel minden más alkotás is az indexikus és 
mechanikus fotó működésének logikáját követi, nem lehet kizárólag a mitizált szerzői szubjektum 
produkciója, és a fiatalok (lásd PS1-ban rendzett kiállítás), nem is akarják, hogy annak tekintsék 
munkáikat. A szerzői szubjektum fikcióját opponálják maguk is a csak installatív helyzetekben, az 
aktuális közeg kontextusában értelmet nyerő munkáikkal. Mindez, vagyis az antiszerzői elméletek 
határozottan az intézménykritikát szolgálták a kiélezett művészetpolitikai körülmények között. 
Akárcsak Douglas Crimp írásaiban és posztmodern elméletében. Krauss szóban forgó írásának 
konklúziója azonban ugyancsak érdekes: a fiatalok munkáiban (legyenek azok installációk, vagy 
installatív helyzetbe hozott monokróm festmények) a szukcesszivitás, a folyamatban érzékelés, a 
filmtől tanult narrativitás igényét állapítja meg. Összességében Krauss index-teóriája azért érdekes, és 
ezért szántam rá ennyi helyet, mert problematikusságában is a pszichoanalízis filmelméleti használatba 
vételével egyidőben (Christian Metz, Laura Mulvey írásai ), a „képzőművészet” domíniumában, a 127

múzeum, a művészettörténet és az alkotó köré szerveződő kulturális mezőben keletkező tárgyak 
értelmezéséhez a pszichoanalízisre irányítja a figyelmet.  

Douglas Crimp, akárcsak Krauss, a művészeti pluralizmust (az anything goes szlogen alatt 
futó szubjektivizált sokszínűséget) regresszióként éli meg, és mindebben, Krausshoz hasonlóan, ő is a 
fotográfiának vízválasztó szerepet tulajdonít. Ugyanakkor elgondolásai egy a festészet nyelvjárásaitól 
elkülönböző interpretációs módszer, alternatív képesztétika kidolgozásának irányába, Krausshoz 
viszonyítva, jóval előbbre járnak. Mindehhez eszközt, Crimp számára, többek közt a pszichoanalízis 
tanulságai kínálnak. 

 „A strukturalista nyelvészet azonban az elemi alakulatok zárt csoportjának elkülönítésére törekedve 126

kiküszöböli a nyelvből a mozgást, nem képes sem a nyelvi formák belső, szükségszerű összefüggéseinek 
megragadására, sem a nyelvi fejlődést koncipiálni. A nyelv legmélyebb és legáltalánosabb mozgatótörvényei így 
rejtve maradnak. Zsikla János „szerves rendszere” megmutatta a strukturalista nyelvleírás és szemantika 
alapvető korlátait, melyekben – minden eltérése ellenére – a legmodernebb amerikai lingvisztikai koncepció is 
osztozik.” – írta a filmnyelv-újító Bódy Gábor a hetvenes évek első felében. in: Bódy Gábor: Filmművészet, a 
film nyelve, filmi gondolkodás. in: Bódy 2006:58-65. Bódy Zsilka János szerves nyelvi rendszeréből 
(paradigmaelmélet) tanulva a filmnyelvi kutatásaiba, elméleti írásaiba egy olyan nyelvészeti modellt, illetve 
módszertant involvál, amely nemn izoláltan kezeli a nyelvészeti kódokat, hanem abban a nyelvészeti szerkezetek 
és azokat jelentése, a szintaxis és a szemantika egymást feltétlezve tárul fel. Zsilka példájában, amit Bódy idéz, a 
mondat ábrázolóképessége az igei jelentések bővülésével növekszik. Az ige specializálódásával, tárgyától való 
elszakadásában a metaforikus használat felé nyílik ki. Ennek párhuzamára elgondolva a fotografikus alapú képek 
filmi szekvenciái a valóságot (annak triviális leképezésén alapulva) a valóságról szóló nyelvvé teszik. in: Bódy 
Gábor: Szöveggyűjtemény és aspektusok egy filmprogramhoz. in: Bódy 2006:74-75. Az igei kifejezés 
differenciálásával foglalkozó nyelvészeti aspektusok (befejezettség, befejezetlenség, folyamatoság, állapot) Peter 
Wollen gondolkodásában (Fire and Ice, 1989) a „statikus” fénykép értésében a fotóelméleti kutatásokat is 
kisegítik. Mindez a fotografikus művészet értelmezésében számunkra is érdekes.  

 magyarul Laura Mulvey: A  vizuális élvezet és az elbeszélő film (1975). in: A kortárs filmelmélet útjai. 127

Szöveggyűjtemény. Palatinus, 2004.



  72

Crimp a hetvenes évek végétől bontakozó teoretikus és kritikai írásaiban egyfelől a foucault-i 
archeológia mintájára a múzeumot, mint a kizárás és elkülönítés intézményét vizsgálja, amiben 
módszere a fotografikus képek muzeológiai klasszifikációjának történeti bemutatása. Másfelől, 
ezekben a modernizmus intézménykritikáját a nyolcvanas években kidolgozó tanulmányaiban a 
pszichoanalízis freudi topológiája, a tudatos és a tudattalan közti feszültség belátásának hatása is 
átsejlik. Köztük az October 15. számában közölt (majd az 1993-ban publikált tanulmánykötetében újra 
közreadott ) dolgozatában Crimp a fotográfia és a modernizmus festészetre alapozott narratívájának 128

viszonyában egy feszültséget láttat. A modernizmus narratívája egy elfojtáson alapul, még pedig a 
fotográfiának a művészetet megváltoztató hatásának, a Walter Benjamin által már 1931-ben közölt, 
majd 1936-ban megismételt  felismerésnek az elfojtásán. Az elfojtás leginkább az alkotói 129

szubjektumnak, mint a művészet eredőjének mítoszát szolgálja. Az alkotói szabadság pluralizmusa, az 
új expresszív festészteben elszabadult alkotói ego a modernizmus betegségének a tünete, a paradigma 
fenntarthatatlanságának szindrómája. Az új expresszív festészeti tendenciák alkotóiban sokszor a 
fotográfia iránti heves gyűlölet munkál. A posztmodern pedig nem más Crimp meghatározásában, 
mint a fotográfiának a művészetben, illetve a művészet intézményrendszerében betöltött, ám hárított 
szerepének tudatosítása. A fotográfia ugyanis leginkább a művészettörténeti módszertanok 
alakulásában és a művészet kiterjesztésében használatba vett, ám saját jogán, vagyis heterogenitása, a 
művészeten kívüli világgal kapcsolatot tartó „természete” miatt a művészeti modernizmus 
narratívájából kizárt technikaként létezett a modernitás művészeti intézményrendszerében. A 
fotográfiának a hetvenes években zajló muzeológiai újrapozicionálása a szerzőhöz köthető vintage-ok 
felmagasztalásával, vagyis a tradicionálisan a festészetben virulens alkotói szubjektum és kézjegy 
fogalomkörén keresztül történik. Ez az, ami a fiatal, a fotóalapú reprezentáció kérdéseiben érdekelt 
„posztmodern” alkotókat és az October-kör kiritkusait irritálta. Crimp 1993-as kötetének előszavában 
saját kutatásait a foucault-i alapokon végzett intézménykritikaként jellemzi. Ám ahogy egy radikális 
gesztussal átrendezi a modernista művészeti intézményrendszer triádikus modelljét, és a műterem/
művész – művészettörténet – múzeum pillérei tartotta intézményi rend helyett a fotográfia – 
művészettörténet – múzeum modelljét javasolja átgondolásra, abban nemcsak Freud és Foucault, 
hanem, Roland Barthes-nak a szerzőt deszakralizáló írásának (A Szerző halála) hatása is érezhető. 
Elillan a szubjektum, írja Roland Barthes, a műben már nem a szerző hangját kell keresni. És ahogy 
Barthes Mallarmé-ra hivatkozik, aki megjósolta, hogy a nyelvet kell majd annak helyébe állítani, akit 
mindeddig birtokosának véltek, úgy Crimp is (és az általa képviselt fiatal művészek is) a fotografikus 
alapú reprezentációkban nem a szerző személyét, hanem a szignifikáció folyamatát tartja érdekesnek. 
A fotografikus alapú reprezentációkat idéző, azokból kiemelő, egy-egy képet kimerevítő fiatal alkotók 
munkáiban a fotografikus nyelv egy idézetekből szőt sokszínű teret teremt, amelyben a szerző 
szubjektuma annyiban mutatkozik meg, ahogy ezeket a különféle „szövegeket” összefűzi. Munkáik, 

 Douglas Crimp: The Photographic Activity of Postmodernism. in: On the Museum’s Ruins. 1993: 108-125. 128

Első megjelenés: in: October, 15. 1980, Winter, 91-101. Magyarul: A posztmodernizmus a fotográfiában. Ford. 
Horányi Attila. in: Ex Symposion, 2000 / 32-33. sz. 17-22. 

 Walter Benjamin: A fotográfia rövid története, 1931 és A Műalkotás a technikai sokszorosítás korszakában, 129

1936.
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képeik egységét nem eredete, hanem rendeltetése, vagyis az olvasónak, mint a nyelvet bíró 
nyomolvasónak a helyzetbe hozása teremti meg.  130

Crimp posztmodern elméleti rendszerében a hetvenes évek vizuális művészeti jelenségeinek 
értésében a példamutató esztétikai módusz a performansz-művészet.  Crimp nem a fényképek 131

nyomrögíztő index-mivoltára figyel, hanem inkább a fotografikus alapú képeknek a reprezentációt, 
mint mentális folyamatot befolyásoló, aktív működésére. 1977-ben Douglas Crimp szervezője volt az 
Artists Space-ben Pictures címen megrendezett kiállításnak. A kiállító fiatal alkotók képei egyik 
médiumhoz sem tartoznak kizárólagosan, ugyanúgy hasznát veszik a filmnek, a fotográfiának és a 
performance-nak, mint a művészet tradicionális módjainak, a festészetnek, a rajznak, a szobrászatnak. 
Ezért Crimp a képek vizsgálatát médiumokon átívelve végzi és azokat nem csupán főnévi értelemben 
egy esztétikai tárgyként (picture), hanem igei értelemben (to picture) mentális folyamatként is érti. A 
pszichoanalízis hatásában fogalmaz: a reprezentáció nem az imagináció terméke, hanem funkciója. 
Mivel a realitás csak képeken keresztül közelíthető meg (a képek elbitorolták a realitást) és 
tapasztalatainkat az újságok, magazinok, a televízió és a mozi képei irányítják, a feladat e képeknek a 
megértése, a szignifikáció, a jelentésképzés és a jelentésadás folyamatának kutatása. Nem az elveszett 
valóság keresése, vagy helyreállítása, hanem a képnek, mint jelölő rendszernek, jelölő és jelentett 
változó viszonyának a megismerése a feladat. Annak a tapasztalatnak a hátterével, hogy a képek a 
tartalom szintjén egy mindent felölelő hasonlóságban fuzionálnak (az aktuális és a fiktív esemény, az 
ártalmatlan és a rémisztő, az evilági és az exotikus, a lehetséges és a fantasztikus összekeveredik), 
Crimp a fiatal kortárs művészeknek a múlttal folytonosságot teremtő aktivitásában azt a vágyat és 
szándékot véli felsimerni, hogy a képet egy körülhatárolható, felismerhető dologgá tegyék. Mindehhez 
a fiatal alkotók a tömegkultúrából, annak is a valóságot duplikáló médiumaitól inspirálódva (fotó, 
film, videó, magazinok, televízió) és e képeket újrahasznosítva a képek színrevitelével, a színrevitel 
eszközeinek láttatásával vannak elfoglalva (idézet, keretezés, kiemelés). Felforgatják a képek 
sztenderd jelölő funkcióját, a dolgok képei nem a dolgot jelölik már: a reprezentált zsarnokságától 
felszabadított reprezentáció folyamatának láttatása zajlik. Nem a médium specifikuma érdekli őket, 
hanem inkább a szignifikáció struktúrája. A kép pszichológiájának kérdését vetik fel erőteljesen. 
Crimp meglátásában a Pictures fiataljai nem szakítanak a modernizmussal, hanem a médium-

 Roland Barthes: A szerző halála. Ford. Babarczy Eszter. in: A szöveg öröme. Budapest, Osiris Kiadó, 1996. 130

50-51.

 Crimp: Ex Symposion, 2000: 17. Crimp: 1993 (2000):108-109. Előre utalva jegyzem itt meg, hogy Erika 131

Fischer-Lichte a hatvanas éveket a „performatív fordulat” jegyében tárgyalja. „… nemcsak elfogadott, hanem 
kifejezetten üdvözlendő lett az a tény, hogy az előadás létrejöttének alapfeltétele a kontingencia. A figyelem tehát 
explicit módon is a feedback-szalagra (nézők és játékosok, nézők és nézők közti interakciók, amelyek 
befolyásolják az előadást) mint olyan autopoetikus rendszerre irányult, amely elvileg nyitott, nem jósolható meg 
a kimenetele, és amelynek megszakítására, vagy célirányos szabályozására még a rendezői stratégiák sem 
képesek. Ily módon nem a rendszer lehetséges kontrollja, hanem az autopoézis különleges módusza került az 
érdeklődéás homlokterébe.” in: Erika Fischer-Lichte: A performativitás esztétikája. 2009: 51. Ez a performatív 
fordulat, illetve a néző-játékos szerepcseréből, valamint az interakciók váratlanságából keletkező autopoézis 
Struth Múzeum Fotográfiáinak értésében, a nézőket játokossá tévő fotografikus képek esetében is érdekes lehet, 
mely képek azonban már a pszichonalatikai praxissal történt empirikus találkozás és a nápolyi utazás élménye 
után keletkeztek 1989-től 2005-ig.
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specifikumra fókuszáló modernizmus felfogásban marginalizálódott szürrealista örökséggel 
érintkeznek.    132

1979-ben Crimp újra visszatér a „Pictures-témára”, ám ebben a második fordulóban már 
nyíltan Michael Frieddel polemizál.  Cindy Sherman 1978-ban Untitled Film Stills címen bemutatott 133

(a fotografikus művészetben azóta mérföldkőnek számító) fényképeiben Crimp elgondolásai 
érvényességét megerősítve látta. Crimp állás- és nézőpontjából Fried szűken vett modernizmus 
fogalma a célpont, valamint Fried művészetféltése a mediális átjárásoktól. Fried a művészet, vagyis a 
művészeti modernizmus fenntarthatóságát a mediális tisztaság, az ön-referenciális zártság 
garanciájában látja, a művészetek közti területek számára a színház, a baljóslatú és kerülendő 
teátralitás zónája. Meglátásában a teátralitással összefüggő intermedialitás a művészet elpusztításának 
veszélyét hordozza magában. Már pedig a fiatal alkotók munkáiban Crimp pontosan ennek a teátrális 
köztes zónának a bejárását, a mediális átjárásokat, a medialitás láttatását látja megvalósulni. A fiatal 
genrációt éppenséggel ez a köztes érdekli: szakítanak egy szűken értett, a médium-specifikumra 
orientált modernizmus tradícióval és egy tágabban értett modernizmus, a szürrealista hagyományt is 
elismerő modernizmus felfogásból merítenek. Fried elgondolásában a művészet fogalmának csak az 
individuális művészeteken belül van értelme, Crimp a művészet ontológiájának megingását állítja 
ezzel szembe: a különféle médiumok integritása szétbomlott. Érvelésében hangsúlyozza azt a 
meglátását, ami Fried attitüdjét érinti: Friedet a minimalizmusban nemcsak annak „perverz” 
teátralitása (köztessége) zavarta, hanem az idővel való elfoglaltsága is, az élmény időtartamával való 
foglalatoskodás. Ez a temporalitás fenyegető a modernista absztrakcióra nézve. Ha ez impliciten benne 
volt a minimalizmusban, akkor az utána következő fejleményekben explicitté vált, mondja Crimp: a 
mű a néző emlékezetét mozgósítja, a képekben és a képek által egy pszichologizált temporalitás 
működik. A sejtelem, az előérzet, a gyanú, a szorongás és a vágy, mint az élményháttérből előkerülő 
rezonanciák azonban nem a kép tartalmából adódnak, hanem színrevitelük módjából (presented, 
staged). A kép struktúrájának a funkciójából. Mitől irritálóak Cindy Sherman Film Stilljei? – kérdi 
Crimp. A fotografikus felvételek beállítasaiban filmes utalásokat vélünk felfedezni, a kellékekből 
helyekre, elmúlt időkre asszociálunk, de hogy mi történik, egyáltalán, hogy történik-e valami, az csak 
sejtelem. Töredékesek, mint egy snpashot, de látszik, hogy ez a képi fragmentum nem egy természetes 
téridőkontinuum részlete. Nem tudjuk másnak, csak színre vittnek látni a fotografikus jelenet-
töredéket. Egy narratív hangulat áll elő a narratíva kielégítő funkciója nélkül: pszichológiailag 
sokkoló. A jelenlét és a hiány szimultaneitásában ugyanakkor szintagmatikus szekvenciaként kínálják 
fel magukat ezek a képek. Az idézet, a kiemelés, a keretezés képi jelek, jelentők, amelyek e képalkotó 
stratégiának (a színrevitelnek) és a képértő figyelemnek (a jelentésadásnak) alkotó elemei. Nem az 
eredet forrásait keressük, hanem a szignifikáció, a jelentésadás, jelentésteremtés struktúráit. Minden 
kép alatt egy másik kép van, írja Crimp. Fried modernizmus koncepciója szigorú és szűk: sem a 
filmet, sem az alapvetően teátrális szürrealista festészetet nem engedi be. Crimp modernizmus 

 Crimp: Pictures.1977 (2005):19.132

 Crimp: Pictures. 1979: 79.133
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felfogása forrását viszont a Mallarmé meghírdette szimbolista esztétikában jelöli meg. Ezzel Crimp 
egyben inspirálóját, Roland Barthes-ot is feltünteti és határozottan bejelenti, amit Krauss index-
teóriája inkább csak megelőlegez: a műértésben és a kritikai teóriákban Freud elméleteinek 
involválása ugyancsak hasznos lehet (mondjuk inkább, hogy a pszichoanalízis, hiszen Crimp 
esszéjében a Freud-olvasó Lacannak a mélylélektant a szemiotika felől finomító gondolatai is 
megjelennek), amit maguk a fiatalok képei implikálnak.   134

Struth New York-i tartózkodásának idején és közegében (PS1), a kibomlóban lévő 
posztmodern elmélet képviselői egy olyan nyelv megalkotásába kezdtek, amely a fotografikus kép és a 
befogadás pszichológiája felől emancipálná a fotografikus alapú művek értését a festészet tradicionális 
diszkurzív mezőjében. Az önreferenciális művészet-felfogás és a társadalmi szerepvállalás kérdéseiben 
éles konfrontációkat kitermelő New York-i közegben mindez erős kontúrokkal körvonalazva 
jelentkezett. Ezzel nagyjából egyidőben, Struth észak-wesztfáliai otthonában mindez, vagyis a 
fotografikus kép alternatív esztétikájának teoretikus igénye, a tudomány és a művészet intermediális 
összefüggéseibe ágyazva egy visszafogottabb, mondhatni klasszikus öltözetben jelentkezett. Az 1979-
es Dokumenta, a Bernd és Hilla Becher képeit is bemutató fotószekció kísérő katalógusában Klaus 
Honef így fogalmaz a fotográfia, a fotografikus alapú művészetért írt „védőbeszédében”: „A 
tudományos tevékenység segítette hozzá a fotográfiát egzisztenciájához, de ezen túlmenően gyakran 
befolyásolja a fényképészeti gyakorlatot is, amikor például a fotográfusok tárgyaikat leíró, 
összehasonlító és elemző módszerrel teszik át a képbe.  Hogy közben nem tudományt hoztak létre az 135

semmit sem jelent. Vagy fordítva: a fotográfusnak szüksége van a kézműves-művészi ügyességre, hogy 
fényképfelvételt hozzon létre, s egyre megy, hogy milyen felfogást követ munkájában. Művészi ízlés és 
művészi képzelőerő nélkül valamint kézműves készség híján nem képes hatásos fotót készíteni. Ezek az 
utalások egyelőre csupán azt a sajátos körülményt vannak hivatva megvilágítani, hogy a kézműves-
művészi hagyomány és a tudományos módszer a fényképezésben olyan zavaróan és meghatározó 
módon keresztezi egymást, mint semmilyen más kifejezésformában sem, és ezért alig választható el 
egymástól. A művészi-kézműves és tudományos eljárás közötti áttételként a technika működik – a maga 
részéről a mindenkori kézműves tevékenység részeként. (…) „mechanikus, fizikai, kémiai folyamatok 
kapcsolódása és mindig valaminek a képe, soha nem magánvaló kép, hacsak nem akarja elveszíteni 
speciális-fotográfiai jellegét. Olyan esztétikát követel, amely speciálisan technikai természetű, és 
amely a hagyományos képi esztétikától teljesen különbözik.  Honef álláspontja, illetve kutatásai 136

 Crimp: „A return to the writings of Freud with a completely new understanding of how they might be useful 134

for ctiticism is one of the prospects that this art offers.” in: Pictures.1977: 30.

 Példaként Honef többek közt az amerikai felfedező fotográfusokat, Eugène Atget-t, az FSA fotográfusokat és 135

Bernd és Hilla Bechert említi. 

 Klaus Honef: A fényképezés a hitelesség és a fikció között. Ford. Schulz Katalin. in: Szerk. Bán — Beke: 136

Fotóelméleti szöveggyűjtemény. 1997:165-166. (Documenta 6. Band 2. Fotografie, Film, Viedo (katalógus), 
Kassel, Paul Dierich KG & Co. 1979: 11-27.)



  76

irányának kialakításában fontos szerep jut Hauser Arnold művészetszociológiájának : a képnek, mint 137

vizuális műalkotásnak az esztétikai mellett ugyanolyan fontos a szociológiai és a pszichológiai rétege. 
Továbbá Honef számára ugyancsak megkerülhetetlen André Bazin fotóontológiája, valamint Walter 
Benjaminnak a fényképezéssel kapcsolatos íásai, ahogy ez utóbbi két gondolkodó munkája az 
October-kör tagjainak is hivatkozási alap. A festmény minden részletében benne van a festő 
személyisége és csak addig tart, amíg igazolással szolgál annak a művészetére, aki festette, idézi 
Honef Benjamint. Ellenben a fénykép a tárgya miatt is érdekes, és e miatt él tovább, ám autenticitása 
ellenére sem a valóság másolata és nem is annak tükörképe, hanem a valóság megbízható és 
következetes képi átformálása természetesen saját törvények alapján, sajátos képi rendszerbe áttéve. A 
fotó a valósággal szemben független, a látható valóságtól eloldott pótvalóságban létezik. A reprezentált 
zsarnokságától felszabadított reprezentáció, ahogy Crimp fogalmazott ugyanekkor a Pictures c. 
kiállítás fiatal alkotóinak munkái kapcsán. Az October-kör kritikusai azonban nem a hard science, a 
fizikai, kémiai és geometriai ismeretek presztízs növelő tárgyalásához, felemlítéséhez, hanem a 
szemiotikával vegyülő pszichoanalízishez folyamodtak, hogy megértessék magukat.  

Hogy a technikai-reprodukáló képalkotó eljárások művészeti alkalmazásában a fotografikus 
alapú képi nyelv emancipálódása mennyire elterjedt, a kétpólusú világrend határait átjáró kérdéskör 
volt (a filmes kultúra „globális” ismeretétől nem függetlenül), azt a történeti avantgárd eredményeit a 
filmkészítésbe kanalizáló kinematográfus és videográfus Bódy Gábor (és a budapesti Balázs Béla 
Stúdió) hetvenes években végzett filmnyelvi kutatásai is példázzák. Bódy a magyar játékfilmek 
tematikai expanzióját és a filmes történet fonalától elszakadó filmnyelv szuverenitásának megjelenését 
a „valahol Hollywood és a Moszfilm Stúdiója” között létező magyar „mozi” végével, a magyar filmes 
„új hullám” hatvanas évek közepén megjelenő munkáiban detektálja. A tematikai expanzió explicit 
társadalmi funkciók felvételét ígérte („valóságfeltárás”, „történelmi tudatunk revíziója”), amely a 
hatvanas évek végétől a fiatal rendezők és szociológusok, valamint a fotográfiát és a mozgóképet 
használó képzőművészek interdiszplináris műhelymunkájában (BBS) a dokumentarizmus és a 
filmnyelv együttes kutatásait generálta, és ezzel érintkezve a fotografikus képalkotás analitikus 
alkalmazására, a fotográfia képnyelvi lehetőségeit is kutató konceptuális alkotói gyakorlatokra volt 
hatással.   138

Bódy filmnyelvi kutatásainak a gondolatmenetbe fűzése természetesen az értelmező 
látásmódját is tükrözik, a „szemüvegét” láttatják, amelyen keresztül a New York-i diskurzus 
szövegforrásait olvassa. Értelmező egy olyan nyelvi közegből és szociokulturális környezetből, egy 
sajátos nyelvjárással is bíró művészeti diskurzusból beszél, amelyben a strukturalista nyelvtudomány 
kritikája (Zsilka János nyelvész „szerves nyelvi rendszere”) a filmnyelvi kutatásokat is 

 Honef ebben a 1979-ben közölt szövegében, amit saját maga aposztrofál a fotográfia melletti 137

védőbeszédként, sűrűn hivatkozik Arnold Hauser (1892-1978) könyveire. Sozialgeschichte der Kunst und 
Literatur, München, 1952. Magyarul: A művészet és az irodalom társadalomtörténete, Budapest, Gondolat, 1968. 
Philosophie der Kunstgeschichte, 1958. Magyarul A művészettörténet filozófiája, Budapest, Gondolat, 1978. 
Soziologie der Kunst, München, 1974. Magyarul: A művészet szociológiája, Budapest, Gondolat, 1982.

 Bódy 2006: 62-64.138
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megtermékenyítette (lásd a filmre vonatkoztatott paradigmaelméletet Bódy tanulmányaiban ), és 139

azok Bódy 1985-ben lezárult, nemzetközi reputációval bíró filmes életművén, valamint írásain 
keresztül a mai napig elevenen hatnak. Továbbá a pszichoanalízis recepciójának és 
továbbgondolásának, ha egy a hallgatás (elhallgattatás) és a hangadás között ingázó, szakadásokkal 
íródó történetként is, de e vidéken jelentős hagyománya van.  A gondolatmenetbe szövésüket 
indikolja, hogy a hetvenes évek elejétől zajló, kelet-közép-európai szemiotikai kutatások (ezeknek az 
adott kultúrpolitikai közegben zöld útja volt, és láthatóan megtermékenyítette mind a filmnyelvújító, 
mind a pszichológus munkáját), teroretikus alapot képeznek, elméleti eredményekkel szolgálnak a 
strukturalista nyelvészet örökségében gondolkodó amerikai műkritikusok hetvenes évekbeli 
tanulmányainak összhasonlító, kritikai olvasatához.  

Budapesti „levél”, 1971 

A budapesti, kétnyelvű (magyar és francia) Mérei Ferenc pszichológusként vizsgálta a 
filmszemiotikai jelenségeket 1971-ben.  A pszichológust a szemiózis, a jelentésadás folyamata 140

érdekelte, nevezetesen az, ahogy a helyzetet helyettesítő jel, a változatlan jelentő (például filmképek) a 
dekódolás közben, a jelentésadás folyamatában (befogadás, interpretáció) átalakul, színeződik. 
Ugyanis a változtalan jelentő mellett a jelentett, mivel a dekódolás az élményhátterekből táplálkozó 
„asszociatív felhő” kíséretében zajlik, folyamatosan változik, átalakul. Mérei tanulmányának első fele, 
filminterpretációi alapja a Freud-olvasó Jacques Lacan előadásainak közvetítése, amiből Mérei két 
lényeges felismerést emel ki.  Az egyik, hogy a jelentő soha sem fedi a jelentettet, viszonyuk egy 141

dinamikus, lebegő reláció. A másik, hogy a tudattalan nem tagolatlan közeg, hanem strukturált világ; 
vagyis struktúrájában a nyelvet, a verbális, a képi és a cselekvéses nyelvet követi. Másféle 
grammatikával ugyan, de mégis úgy működik a tudattalan (vagy a lacani topológia Imagináriusa), 
mint egy strukturált nyelv.  A jelentőnek és a jelentettnek ez a lebegő viszonya áttételek során 142

 Bódy Gábor: Szöveggyűjtemény és aspektusok a filmprogramhoz. (1972, 1979) in: Bódy 2006: 66-78. ezen 139

belül a paradigmaelméletről 74-77.

 Mérei Ferenc: Filmszemiotikai jelenségek pszichológiai elemzése (1971). in: „…Vett füvektől édes illatot.” 140

Művészetpszichológia. 1995. 163-187.

 Jacques Lacan 1973-as budapesti tartózkodása alatt, amikor is Hermann Imre pszichoanaltikust érkezett 141

meglátogatni, Hermann és Lacan között Mérei volt a tolmács. in: Jean-Jacques Gorog: 1973, Lacan Budapesten. 
in: Thalassa, 4. 1993, 2, 100-102. 

 Mérei a freudi tudattalan és a lacani Imaginárius közti ellentmondást csak látszólagosnak tartja. „A tudattalan 142

feszültségrendszeri annyiban strukturálódnak a nyelv szerint, amennyiben a kifejezéshez közelednek.” in: Mérei 
1995: 165-166.



  78

szövődik, az áttételelek közegét pedig a képzetáramlásnak a tudatműködés szempontjából labilis 
élményegységei adják: a szándék, a szorongás, a vágy, az álom, a véletlen, „egyszóval a pszichikus 
valóságnak az a rétege, amelyet szürreáliának mondanak. Valójában nem szürreáliáról, hanem két 
reális közt élő, mozgó, változó közegről van szó. A kettő közül az egyik a jelentőnek a szintje: a szónak, 
a képnek, a gesztusnak az észlelhető valósága. A másik az elsüllyedt élményháttér tartománya: az 
elfelejtetté, a megsejtetté, egy szóval egy olyan közegé, amelyet közvetlenül nem észlelünk, de amely 
áttételesen mégis eljut a jelentőhöz.” Lacan ezeket az áttételeket jellegzetes, körülhatárolható, leírható 
pszichikus formációknak tekinti: logikájuk, kapcsolódási grammatikájuk megragadható. Mérei 
hozzáadott és revelatív munkája az, hogy ezt a felismerést, a pszichológiai áttételek retorikáját a 
konkrét filmképekre alkalmazva, a filmjelek létrehozásának és megértésének példáin mutatja be. A 
művészek az ábrázolás folyamatában ugyanis, így Mérei, ezeket az intrapszichikus képalkotó 
folyamatokat, vagyis figurális áttételeket tudatosan alkalmazzák: a vizuális művészek a jelentő 
ökonómiája mellett a jelentett gazdagításának ismerői.  Az áttételek retorikájának, a figurális 143

áttételek dinamikájának pszichológusi tanulmányozásához pedig a film a legalkalmasabb Mérei 
szerint. Ennek oka pedig leginkább abban rejlik, hogy az intrapszichikus történést, ami az emberben 
döntően képi, leginkább a filmes ábrázolás tudja hitelesen és meggyőzően visszaadni. A filmképek 
tanulmányozásával a pszichológus számára követhetővé válik a képi megfogalmazással kiváltott 
emocionális hatás. Mérei elfogadja, mintegy empirikusan igazoltnak látja a filmképi szekvenciák és az 
intrapszcichikus történések (amelyek alapvetően képiek) megfeleltethetőségét, pontosabban azt, hogy 
az intrapszichikus működés képiségében a filmes ábrázoláshoz áll a legközelebb. Ennek pedig 
nemcsak az az oka, hogy a filmkép mozgókép, hanem az is, hogy fotografikus alapú, vagyis bazini 
értelemben a dolgok re-produkált képeivel, mint alapegységekkel dolgozik, amelyek jelenvalóságuk 
látszatában beleeszik magukat a tudatunkba és semmilyen más képhez nem foghatóan összeszövődnek 

 Gondolhatunk például Szergej Esisenstein a montázseljárást tárgyaló írásaira, amelyben az emocionális hatás 143

kiváltása felől taglalja racionális egzaktsággal a montázsos képszerkesztés különféle fajtáit. A filmforma 
dialektikus megközelítése, A film negyedik dimenziója, Montázs 1938. in: Eisenstein: Válogatott tanulmányok. 
Budapest, Áron Kiadó, 1998. 115-184.
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fantázia és emlékképeink képi minőségeivel, „textúrájával”.  Mérei három jól elkülöníthető 144

pszichológiai alakzatot, mint az intrapszichikus áttételek figuráit emeli ki, amely mind a belső 
képalkotásban, mind a filmképek szerkesztésében megragadható: a sűrítést, az elliptikus kiemelést és a 
dúsítást.   

A sűrítés szemléletes pédájaként Mérei Makk Károly Szerelem c. filmjének (1971) 
fotografikus állóképekkel szerkeszett azon képsorait hozza fel, amelyben több képzet olvad egybe: „az 
öregasszony olvas a levélben „titkosrendőrökről”, s elképzeli, amint ezek elegáns lovas csoportban 
kísérik a fiát, mint egy főherceget biztonsági kísérete egy vadászaton a századforduló táján. (…) Az 
aktuális hír és a díszbemutatóra vonatkozó távoli emlékek egybefolynak.”  A belső képalkotás 
majdnem mindig kihagyással dolgozik, a képzetáramlást ha megállítjuk (önmegfigyeléssel), kiderül, 
hogy az embereket, a tájat, a hátteret csak pregnáns részleteivel jelenítjük meg. Az elliptikus kiemelés, 
a második pszichológiai alakzat, ugyanolyan gyakori fordulata a filmábrázolásnak, mint a 
rémálmoknak, írja Mérei. Bergman, Antonioni üres utcái és terei azt is érzékeltetik, ami nincs jelen. A 
hiány révén a kiemelt járókelő más érzelmi közegbe kerül, és mindez az álomtechnikának feleltethető 
meg. Nem valóságos térben játszódnak a látottak, a filmes ábrázolás az intrapszichikus, álombeli 
szemléleti képhez hasonlóan élménytérben látszik megjelenni, illetve élményteret teremt. Az üres, 
néptelen terek ábrázolása egy olyan filmjel, amelynek saját jelentésadási többlete van: a jelentő időn 
és téren kívüli irrealitását fokozza. A dúsítás (mint a Mérei által minősített harmadik alakzat) az, 
amikor idegen anyagot, elkülönböző képi elemet toldunk az asszociatív láncba. Ennek díszítő 
funkciója van, térkitöltő elem és egyben kontrasztot is képez a képi elemek asszociatív láncának többi 
elemével; megjelenése víziószerű. Mérei interpretációjában Jean-Luc Godard Bolond Pierrot-ja 
teljesen át van szőve dúsításokkal: a szerelmes pár nem kel át az óceánon és nem vált világnézetet, 
„házhoz jön” mindaz, ami romantikus. A történet kiöblösödik, majd folytatódik. A dúsítás, mint 
filmjel, kontraszt és díszítő funkciójával, és főként játékosságával megkérdőjelezi a történést, de 
érintetlenül hagyja a felkeltett érzelmet. Ugyancsak érdekes Mérei azon megfigyelése, amelyet Alain 

 A fotografikus alapú filmképek e hatását Victor Burgin a 2000-es évek első felében tette kutatása és 144

tanulmányai tárgyává, amelyben a pszichonanalízis tanulságait kamatoztatja és az elemző önmegfigyelésből 
származó felismeréseit a (fotografikus) képi befogadás, az emlékezet és a fantázia összefonódását érintő 
kérdésekben megosztja. in: Victor Burgin: The Remembered Film. 2004. 7-28 és 58-73. Mérei egyfelől az 
intrapszichikus történéseket a filmnyelvben figyeli, másfelől saját álmai manifeszt anyagának, vagyis a szuverén 
álomnyelvnek (a freudi álomfejtésén túl és egyben prefreudiánus, statisztikai módszerrel, nem az álom 
jelentésének, hanem a tartalom „köntösének”) a vizsgálatában is érvényesíti a fotográfiától és a filmtől 
tanultakat. A Lélektani naplóban Mérei álmai manifeszt anyagának leírásában, tagolásuk kialakításában egymást 
követő, vagy egyidejű expozíciókról ír, illetve az álmok regisztrálása, az önálló álomnyelv öt, elkülöníthető 
kvalitásmozzanatának (szemléletes rész, tartam nélküli, villámszerű implikált tudás, tartammal bíró gondolat, 
kísérő affektus, tudatélmény) regisztrálása akkor sikeres, írja, ha azok leírásuk alapján filmezhetők lennének. 
Fontos, hogy az álmokat nem izolálva, hanem álomcsoportokként, az álomleírások folyamatában vizsgálja a 
pszichológus, folyamatban vizsgálva ugyanis összahasonlíthatók és jobban artikulálhatók az álomnyelv 
tagolható elemei. Mérei börtönévei alatt készített álomstatisztikájával bizonyította, hogy az álomban a manifeszt 
anyag, az álom nyelve, a jelentés „köntöse” is determinált, sokat elmond az álmodó társas helyzetének 
(társkapcsolatainak, interperszonális viszonylatainak) aktuális egynesúlyáról, Mérei aktuális helyzetében a 
prizonizáció hatásáról, illetve az elmagányosodás átmeneti időszakairól. in: Mérei Ferenc: Lélektani napló. 192, 
200, 202, 222.  A Lélektani napló élményháttere az a négy és fél év, amelyet „szerzője 1958 októberétől 1963. 
március végéig, az ’56-os forradalom utóvédharcaiban, a szellemi ellenállásban betöltött szerepe miatt börtönben 
töltött”. in: Litván György: Mérei Ferenc a börtönvilágban. in: Mérei élet-mű. 2006: 181.
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Resnais Tavaly Marienbad-ban c. filmjének képsorai kapcsán fogalmaz meg: a részletek fotografikus 
konkrétsága irreálissá teszik a képi élményt. A kamera letapogatja a részleteket – írja Mérei – 
lassúságával, egyenletességével, magyarázatnak beillő ritmusával áthangolja az időt, lezárja a teret. 
Azt vesszük észre, hogy intrapszichikus történések terében járunk: a film pszichológiai 
jelentésrégetében az alternáció működését tapasztaljuk meg, az objektív és a szubjektív, a tárgyi 
valóság és a pszichikus valóság váltakozását.  145

A pszichológus Mérei Ferenc 1971-ben írt „levele” fényében Struth New York-i fényképeinek 
pszichológiai rétege is feltárulni látszik. A centrális perspektíva láttatásával a néptelen utcák 
felvételeiben olyan színpadterek képződnek, ahol a minden részletében pontos fotografikus leírás, 
mint a környezet dokumentarista realitása egyszer csak az irrealitás színpadába fordul át. Ismerős hely, 
de hol is vagyunk? Talán egy belső, pszichikai térben járunk? Mint egy álomban: üres utcán, mély 
csendben, magunk vagyunk. Ha még nem álmodtuk magunkat üres utcába, akkor is valahonnan 
ismerősnek tűnik, és hatása alá kerülünk a szabályos geometrikus szerkesztéssel előállított, fekete-
fehér nyersanyagú, részleteiben kirajzolódó üres terek metafizikai jelentettjének. Belénk ívódott; 
leginkább a filmek képi nyelvének tapasztalatában. Streets of New York City: Central Perspectives 
1978, avagy Streets of New York City: Film Stills 1978.  Strtuh nem elfedi, hanem láttatja a 146

fotografikus kép ábrázoló technikáját, ugyanakkor a filmekből ismert képi jelet, az elliptikus kiemelés 
eszközét is használja: nem a médiumanalízis ösvényén jár, inkább a fotografikus képnek a filmnyelv 
hatásában elsajátított pszichológiai rétegét, a fotografikus alapú képek befogadásának szemiotikai 
tanulságait juttatja érvényre. A színrevitel eszközével üres színpadot teremt, a színrevitel 
tudatosításával bevonja a nézőt a játékba, mint egy színpadra, az emlékezés színpadára, vagy egy 
álomvilágba invitálja, ahol szorongás és vágy a néző imagináriusa, élményháttere függvényében 
egyaránt beléphet a képértelmezés folyamatába. 

New York centrális perspektívában megörökített utcái vitathatalanul dokumentumok, egy 
korszak, egy bizonyos évtized kordokumentumai is. A kollektív emlékezetben a hetvenes évek New 
York-ja a félelem városa is volt, gyakran tűzektől füstölt az ingatlan beruházások előtt járó biztosítási 
csalások nyomán, a kommunális feladatok ellátásában (szemétszállítás és tűzoltás) káosz uralkodott. A 
Taxisofőr, a Klute, az Annie Hall évtizedében, vagy Patti Smith és Robert Mapplethorpe 
színrelépésének éveiben közel egy millióan hagyták el a várost. Struth centrális perspektívában 
ábrázolt New York-ja, a néptelen utcák fotografikus forgószínpadán megjelenő város képei nemcsak a 
történelmi emlékezet dialektikus lienaritásába, a dokumentumfotók archívumába helyezhetők, hanem 
az emlékezet személyes terében, pszichologizált idejében is nézhetők. A társadalmi, etnográfiái és 
várostörténeti értelmezések forrását képező szikár dokumentarizmusuk bázisára egy pszichológiai 
réteg is kerül. Ez, a metafikzikus terek filmjeleinek, a filmes kliséknek az ismeretéből adódóan a néző 
imaginációs folyamatainak mentális tereivel szinkronizál. A vágyak és a rémálmok 

 Mérei (1995) 167-174.145

 Utalás Cindy Sherman Untitled Film Stills c. munkájára (1978). 146
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élménymaradványait mozgásba hozó üres terek látványa emocionális hatásokat vált ki. Mást 
jelentenek e fényképek egy New York-inak és mást az átutazónak, a tartós, vagy ideiglenes 
rezidensnek, a turistának, vagy annak, aki filmekből ismeri. Mást annak a New York-inak, aki a 
hetvenes években élt és volt fiatal, és mást annak, aki 2001 után született. Mást annak, aki ekkor 
elhagyni kényszerült e várost, és mást annak, aki mindezzel együtt „imádta” a metropoliszt. A 
fotografikus képek befogadásában az egyénileg különböző tudattalan különösen átszínezheti, 
gazdagíthatja a jelentettet, a jelentést. Éppen azért, mert a fotografikus kép textúrája minőségében 
közel jár álmaink, vagy nappali képzetáramlásaink szemléleti képének minőségéhez, és nagyon is 
összevegyülhetnek.  

Terápiás munkában – a tudattalan a fotográfusa   147

1982-ben düsseldorfi városfényképei ismeretében (amelyeken a New York-i képekhez 
hasonlóan a centrális perspektíva erősen jelen van) Thomas Struthot megkereste Ingo Hartmann 
düsseldorfi pszichoanalitikus és felkérte, hogy működjön közre egy kutatási projektben, amelyben a 
privát családfotók is az analízis részét képezik.  Hartmann nemcsak munkatárs, hanem barát és 148

mentor is lett Struth életében, életműve további alakulásában.  Hogy Struth-ot mennyire érték el a 149

fotografikus állókép emancipálódását segítő pszichoanalitikai tanulságok, vagy képeztek hátteret 
alkotói munkájában, az későbbi interpretáció, illetve munkái kontextualizálásának kérdése, de az 
biztos, hogy a pszichoanalízissel, mint módszertan formáló tudománnyal Struth nemcsak teoretikusan, 

 „Thomas Struth ist in vielen westlichen Ländern als „der Fotograf des Unbewussten” bekannt.” 147

in: Ingo Hartmann: Der Brückenbauer.(1997) in: Texte zum Werk von Thomas Struth. 2009: 103-104.

 A. A. In the ‘80s you started a project in collaboration with your friend, the psychoanalyst, Ingo 148

Hartmann, which led you to carry out a series of family portraits that were analyzed by the patient later on. 
What was the outcome of that partnership and in what way did this psychological analysis of others impact 
your later work in portrait photography? 

Th. S.  I think I learned a lot about photography. He, had developed an idea with new patients who came to look 
for help, where they'd tell a story and create a narrative about what they believed they suffered from and what 
they thought the cause might be. He asked them to bring 3 or 4 photographs to show what their family life was 
like. When we met and got to know each other, he found out that I was a photographer with a darkroom and the 
tools to print. So he, told me that it was a dream of his for a long time to collect pictures like this and bring them 
together and work with them and make an exhibition at the institute where he was working. I said yes, I was 
interested, so we collected these photographs from about 35 people. Everyone brought about 2 or 3 photographs, 
so we had 80-100 pictures and I reproduced them all, made them all the same size and all in black and white, 
because before they were all in colour and I wanted to make them more comparable. http://
www.alejandradeargos.com/index.php/en/all-articles/21-guests-with-art/421-thomas-struth-interview 

 Thomas Struth: Photographs 1978-2010. Kunszhaus Zürich, 2010. 194.149

http://www.alejandradeargos.com/index.php/en/all-articles/21-guests-with-art/421-thomas-struth-interview
http://www.alejandradeargos.com/index.php/en/all-articles/21-guests-with-art/421-thomas-struth-interview
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a fotóelmélet gazdagításának egy lehetséges elméleti módja felől, hanem empirikusan, a terápiás 
munkába betekintést nyerve, abba involválódva is megismerkedett.  

Hartmann a páciensek privát családfotóit vonta be a terápiás munkába, Struth szerepe pedig 
ezeknek a családképeknek az újrafotózásában és fotográfusi szemmel történő elemzésében, 
rendszerezésében öltött formát. Első lépésben fekete-fehér nyersanyagra újrafényképezte, majd azonos 
méretűre nagyította a közel 40 analizált személytől kapott privát fényképeket. „We were hoping to 
retrieve and present what was legible and understandable, to see what narratives about family life 
could be reconstructed from this evidence”.  Az így készült, illetve elemzett képekből 1982-ben 150

körülbelül hatvanat (60) be is mutattak, mintegy kiállítás formában prezentálták Familienleben címmel 
a Deutsche Akademie für Psychoanalyse in Düsseldorf intézményében, ahol Hartmann dolgozott, 
majd az akadémia freiburgi intézetében 1983-ban. Ezt a munkát művészeti közegben soha nem 
mutatták be, kutatásként tartja számon mind fotográfus Struth, mind a pszichoanaltikus Hartmann. A 
kiállítás a gyógyítást, a párbeszédre épülő analitikusi munkát segítette, amennyiben a terápiás munka 
új eszközzel történő gazdagítását, illetve lehetőségei kitágítását szolgálta. „Ennél fogva kitartok 
amellett, hogy az analitikus feladata az, hogy felszabadítsa a másik képzeletét és lehetővé tegye az 
illúziók világának létezését. (…) az analízis teljes egészében attól az imaginárius konstrukciótól függ, 
amely a szabad assziciációs módszerrel végzett belső térnyfeltárás eredményeképpen jön létre. Az 
analitikus dis(z)kurzus az imaginárius szövedékéből bomlik ki: ez a megállapítás legalább annyira 
érvényes a pszichoanaltikusra, mint az önmagát feltáró páciensére, hiszen az értelmezések is ebből a 
forrásból származnak.(…) Az analízisben csak is a képzelt, ebből következően valóssá és szimbolikussá 
váló értelem számít, amely kettőnk, az (ön)analizáló és az analitikus közti párbeszédben alakul ki.” – 
írta Julia Kristeva 1985-ben pszichoanalitikusi tapasztalati alapján.  Ebbe a szigorúan egyéni és 151

egyszeri, áttételekben konstruálódó, az illúzió nélkülözhetetlenségét elismerő és használó terápiás 
folyamatba bekerül, mert Hartmann és az analízisben lévő kliensek beviszik a bizonyító erejű, 
tényszerű családfotót, ugyanakkor eltávolító átíráson keresztül ezek a fényképek ki is kerülnek az 
intim szférából egy ugyan a pszichoanalízis közegében tartott, de azon belül nyilvános fórumra. A 
privát fényképek ebben a formában és helyzetben a családi élet múltjában fellelhető és nyomot hagyó 
dinamikák szerint összehasonlíthatóvá, rendszerezhetővé válnak, az élettörténeti hasonlóságok 
felismerését megoszthatóvá teszik (terápiás közegben), a páciens-nézők interakciójában, feed-
backjében pedig a további megnyilatkozások bátorítói is lehetnek. A méretük egységesítésében és 
fekete-fehér áttételeküben a komparatív szemlélődést lehetővé tevő (eredendően privát, de distanciába 
helyezett) fényképek azonban nemcsak a pszichoanalitikai párbeszéd, az analízisben létrejövő 
megnyilatkozás, a felszabadító szóra bírás, az analitikus és az analizált közti, áttételekben 
konstruálódó elbeszélés egyszerre bizonyítékszerű és fiktív alapjai lehetnek, hanem a fotográfusi 
tevékenység tekintetében is tanulságokkal szolgálhattak. Közvetlen kapcsolatról nem beszélhetünk a 
Hartmannal végzett kutatási munka és Struth ismert Család Portréi (Family Portraits) között. Ezzekkel 

 u.o.150

 Julia Kristeva: Kezdetben volt a szerelem. 2012: 34-38.151
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a családok kooperációjában készülő fotográfiákkal az alkotó saját bevallása szerint saját 
élettapasztalatai, a háborút átvészelő és a háború után született generációk közti feszültségek, a családi 
dinamikába nyomot hagyó társadalmi szerkezet kérdésköre felől kezdett foglalkozni. Mindazonáltal, 
ezeket a máig készülő Család Portrékba Struth a nyolcvanas évek közepén, e kutatási tapasztalat után 
fogott bele.  

A terápiás munkában fotográfusként való közreműködés, a terápiás munkának való 
alárendelődés az alkotó látásmódját is finomíthatja. A nyolcvanas évek elején még nem dívott privát 
képeink közösségi oldalon történő megosztása. A személyest, a hajdanán készült családi 
pillanatfelvételeket terápiás céllal közrebocsátó helyzet nem számított szokványosnak. A privát 
családképek elemzése során nyilvánvalóvá válhatott, ami az „alkotói” fényképezésben elsikkad: a 
fényképezés közösségi cselekvés is lehet, de minimum egy több szereplős játék, amelyben szerepek 
manifesztálódhatnak, vagy válhatnak kontúrozhatóvá későbbi visszatekintés során. Az összehasonlító 
elemzések hozadékaként hangsúlyeltolódások keletkezhetnek a képen megjelenő szubjektum 
konvencionális passzivitása és a képet készítő szubjektum konvencionális aktivitása közt. Már a ki kit 
fényképezett, miért és hogyan, ki kire néz és kihez áll közel kérdések boncolgatásával is 
kontúrozódnak mind az akkori élethelyzetekben, mind a konkrét esemény, a fényképezés 
szituációjában érvényre jutó szerepek: elindulhat e szerepek tudatosítása és átgondolása. A 
fényképezés nem egy határozott iránnyal rendelkező aktus, sokkal inkább egy játéktér, amelyben 
számtalan, előre el nem tervezhető mozzanat történik meg, illetve öntudatlan mozzanatok válhatnak 
retrospektíven felismerhetővé. A fotográfia egy teoretikusának, Ariella Azoulay-nak egy későbbi, a 
mához közelebbi megfogalmazásában: „A fotográfiában – és ez minden egyes fényképben nyilvánvaló 
– van valami, ami túlmutat a fényképész aktusán, és egyetlen fényképész, még a legtehetségesebb sem 
támaszthat igényt arra, ami a fényképen megjelenik. Minden másokról készült fénykép a fényképész és 
a fényképezett személyek közötti találkozás nyomát őrzi, és egyikük sem határozhatja meg 
kizárólagosan, hogy ez a találkozás miképp vésődik a képbe.”   152

Az Ingo Hartmann pszichoanaltikus által a terápiába bevezetett családfotó-elemzés egyfelől az 
én pszichoszociális konstruáltságának belátása felé is hat: ami vagyok az kapcsolataimon, 
kötődéseimen keresztül manifesztálódik, és szüntelen változik is újabb kapcsolataimban és 
dialógusaimban. Ugyanez a családképeket elemző fotográfusnak is tanulságokkal szolgálhat: nem 
kizárólagosan a fotográfus készíti a bizonyító erejű fényképet, hanem a fényképezésben részvevők 
mindannyian; ami a fényképen nyomot hagy az egy interakciókban formálódó megnyilatkozás. A 
fényképek elemzésével és ennek hatásában a kamera működtetésébe bevezetett változtatásokkal, 
szituálásának tudatosításával a szubjektum új értelmezése alakul.  Struth fotográfusi tevékenységében 
meglátásom szerint ez a tanulság nem annyira a tematikusan leginkább a terápiás munkához köthető 

 Ariella Azoulay (2008): 11. „In photography – and this is evident in every single photo – there is something 152

that extends beyond the photographer’s action, and no photographer, even the most gifted, can claim ownership 
of what appeares on the photograph. Every photograph of others bears the traces of the meeting between the 
photographed persons and the photographer, neither of whom can, on their own, determine how this meeting 
will be inscribed in the rersulting image.”
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Család Portrékban, hanem a Múzeum Fotográfiákon jelenik meg elementárisan. A Család Portrékon a 
fényképezés folyamatának tudatában a családtagok elhelyezkednek, pózolnak és pozicionálják 
magukat mind a kamera felé, mind egymás közötti helyzetükben. A Múzeum Fotográfiákon a 
mozgásban lévő múzeumlátogatók közreműködésével és az alkotó részéről a kép a képben klasszikus 
alakzatának felelevenítésével sűrű helyzetek és gazdag képi rétegek alakulnak a publikus múzeumi 
térben spontánabbul, mint a családok otthonában. James Lingwood szerint Struth Múzeum Fotográfiái 
nemcsak a képen látható terek és emberek fényképei, azok dokumentumértékű ábrázolásai, hanem 
egyben mentális terek megjelenítői is. A fotografikus kép megduplázza tárgyát Struth képein: mentális 
képeink, az ideológiák formálják tereinket, ám e terek használata során mentális képeink is változnak, 
majd újra és újra átalakulnak.  E léptékváltó képek, a Múzeum Fotográfiák létrejöttében, 153

elképzelésem szerint benne van a pszichoanalízis empirikus ismerete, illetve a Hartmann vezette 
kutatás egyfelől, másfelől ugyancsak egy város, nevezetesen Nápoly elementáris hatása is. Struth 
képei architektrúrájának egymásból szervesen alakuló egységein az látszik, hogy a konceptuálisan 
kidolgozott, kötöttnek is mondható programot mindig egy személyes élmény, jobbára egy idegen, 
megismerni vágyott városban fogant benyomás sugallja. Mint ahogy a New York-i fényképeken is 
láttuk. Mintha tudatosan kitenné magát az utazások, a különféle városok adta élményeknek, a Múzeum 
Fotográfiáin pedig felérzékenyíti magát a mozgásban lévő közönség, a nézők interakciójának 
követésére, a távolság és az elvegyülés dinamikájában működő megfigyelésére.  

Wendy Lesser Out of Berlin című írásában emlékezik meg Thomas Struth Metropolitan 
Múzeumban rendezett kiállításáról, ahol őt is a múzeumi fotográfiákban megnyilatkozó átjárhatóság 
élménye (permeability), a művészet és a megélt tapasztalatok közti határok porózusságának 
tapasztalata bűvölte el. Amikor Struth-ot a kiállításához szervezett beszélgetés során a munkájához 
fűződő viszonyáról kérdezték a következőképp foglalta össze azt: „I want to use the word ’submit’”, 
he said, „but with any sense of forced obedience or something like that. I want it to include free 
choice, and will, but also a sense of giving myself over to something, allowing myself to be taken 
over.”   154

 James Lingwood: Seeing is Believing in: Thomas Struth Photographs 1978-2010, Kunsthaus Zürich, 2010: 153

170.

 Wendy Lesser: Out of Berlin. in: Wendy Lesser: Room for Doubt. 2008: 50-54.154
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Nápolyból a Louvre-ba 

A porózus város  

„Lám, jól tudom, hogy a helyeknek nincs más életük, nincs más valóságuk, mint amelyet 
tőlünk nyernek…”   155

Nápoly. Ez a címe Walter Benjamin Asja Lacis-szal  közösen írt esszéjének, amely 1925-ben 156

jelent meg a Frankfurter Zeitungban, majd 1976-ban Benjamin összegyűjtött írásainak frankfurti 
kiadásában. A város rájuk gyakorolt elementáris hatását, ha egy szóba kellene sűríteni, akkor az a 
porózus lenne. Nápolyban minden porózus, írják, az épületek és a cselekvések áthatják egymást. 
Házszámok alapján ne is próbáljon tájékozódni az idegen, mert a szakrális és a szekuláris épületek 
egymásba érnek, és nincsenek a „látványosságokhoz” vezető utak, vagy azokat megkülönböztetően 
körülölelő terek. Az útleírásokkal ellentétben egyébként pedig a város szürke és okker, a tenger és az 
ég között, és akinek nincsen formaérzéke, semmit nem érthet meg belőle. Nápolyban a lakás nem egy 
körülhatárolt privát sziget, ahová visszahúzódhatunk, és ahonnan ügyeink intézésére elindulunk: a 
nappali az utcára költözött, az utca pedig a lakóházakba. A magán és a közösségi élet átáramlik 
egymásba. Nápolyban a létezés, Észak-Európával ellentétben nem magán, hanem közösségi ügy. 
Nincsenek kijelölt határok. Ha van valami, amihez a nápolyiak ragaszkodnak, akkor az, az előre nem 
láthatók új konstellációjának újabb és újabb teátrális megvalósulása. A véglegesség plombája 
kerülendő, nincsenek az örökkévalóságnak szánt helyzetek. Az utca zsongásában a tegnap zenéjének 
maradványai ringanak, amelyek a holnap ünnepének is nyitányai. Az ünnepek persze nem válnak el a 
munkanapoktól, és a vasárnapot is átitatja a hétköznapi hangulat.  A szegénység az utcán hever. Itt a 
19. század európai vívmánya, amely a vitális szükségletekben az ennivalónál előbbre valónak tartja az 
öltözetet és a fedelet nem talált kedvező fogadtatásra. Nincs az étkezésnek és az alvásnak 
konvencionális ideje, napi rutinja, a szegénység kitágította a határokat, amelyben a gondolat 
áramlásának a szabadsága tükröződik. A katolicizmus, ha a föld színéről eltűnne, lábnyomát 

 Luigi Pirandello: Forog a film.184. A regény, Serafino Gubbio operatőr feljegyzéseinek hét füzete, 1916-tól 155

1925-ig jelent meg folytatásokban.

 Asja Lacis, lett kommunista forradalmár és színházvezető 1924 nyarán Capriban ismerkedetett meg 156

Benjaminnal. Éveken át tartó szerelmes kapcsolatuk alatt Lacis mutatta be Benjamint Bertolt Brechtnek, akinek 
Lacis asszisztense volt, és Benjamin Lacis invitálására utazott Moszkvába. Benjamin Asja Lacisnak dedikálta 
Einbahnstraße (One-Way Street) című írását 1928-ban. in: Walter Benjamin: One-Way Street and Other 
Writings. Intr. Susan Sontag. 1979. 11. Az 1979-es angol nyelvű kiadás szövegeit az 1974-76-os frankfurti 
kiadás alapján fordította Edmund Jephcott és Kingley Shorter. Gesammelte Schriften, Bd I-IV, Suhrkamp Verlag. 
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Nápolyban hagyná és nem Rómában. Itt az egyház keretében tovább él a dús barbarizmus. Az öröm 
lüktet mindenben: zene, játék és fagylalt cirkulál mindenütt. A hét fő bűn közül Nápoly bizonyára a 
lustaság lenne, de ez a mindenre jellemző porózusság nemcsak a déli lustaságból, hanem az 
improvizáció szenvedélyéből is fakad, amely Nápolyban teret és lehetőséget követel magának. Bármi 
áron.  (kiemelések P.M.) 157

Benjamin és Asja Lacis porózus és szerelmes Nápolya, az óra járásához igazodó Észak 
kultúrájával szemben az oldott, laza Dél városa Roberto Rossellinit képzeletét is fogva tartotta, és 
ahogy Benjamin montázsos írástechnikájára a Nápolyban Asja Lacis-szal közösen szerzett 
benyomások hatással voltak , úgy Rossellini alkotómunkáját is megtermékenyítette a porózus város. 158

Rossellini képzeletét megragadták a katolikus kultuszok keretében űzött pogány rítusok (élettelen 
tárgyak animálása), amelyek a Vezúv jóindulatát hivatottak biztosítani, a virágzás és a pusztulás 
körforgásának a mindennapokban jelenlévő emlékeztetői, a luxus és a szegénység közös televénye, az 
élők és a halottak szellemének egymással megférő közelsége, az irracionális és a józanész keveréke. 
Ahogy a város vidékén a mitologikus történeteket és a történelem vájta nyomokat palimpszesztként 
őrző helyek is: Aeneas partot érésének atmoszférájában a szaracénok, majd a britek partra szállásának 
maradványai. És mindenekfölött Pompeii. Az antik civilizáció e fosszíliája a felvilágosodás kultúrájára 
is jelentős hatást gyakorolt  és Rossellini a felvilágosodás e tradíciójának örököse: szenvedélyesen 159

kutatta Pompeii múltját, jelenét és a háború után, az ötvenes évek elején újra induló ásatásokat is 
figyelemmel kísérte. Régész kapcsolatainak köszönhetően remélte, ha újabb leletek előkerülése 
várható, időben értesítik, hogy filmre tudja venni a gipszöntvényes eljárással végzett leletmentés 
processzusát. 1951-ben érkezett el ez az alkalom, és ezzel kezdetét vette a Viaggio in Italia, az Itáliai 
utazás forgatása. 

A film forgatásának finanszírozását és megtérülését biztosítandó a főszereplők hollywoodi 
sztárok: Rossellini felesége Ingrid Bergman (akivel utolsó közös filmjük lett az Itáliai utazás) és 
partnere George Sanders neve fémjelzi az 1952-ben elkészült filmet. Ám Rossellini rendezésében a két 
film-ikon a Nápolyba Bentley-jükön érkező filmbéli házaspárként határozott rendezői színészvezetés 
nélkül tévelyeg a múltat és a jelent, a materiálist és a spirituálist sűrítő városban. A dokumentarista 
látásmódban filmezett helyszínek ugyanis nem egyszerűen kulisszák a filmes narratíva kedvéért. A 
nápolyi öböl panorámája, a szakrális és a szekuláris efemer montázsait termő utcaképek, a vendégek 
fluktuálásában változó enteriőrök, az antik világ mitológiai hőseinek otthont adó múzeum és a napi 

 in: One-Way Street. 1979: 167-176.157

 „The permeability that Lacis and Benjamin saw in the streets of Naples is also found in One Way Street, a 158

street that will eventually lead to the Passagen-Werk. We will remember that Benjamin named this street Asja 
Lacis Street, after she who, like an engineer, cut it through the author.” in: Victor Burgin: The City in Pieces. in: 
Victor Burgin 1996: 140.

 J. W. Goethe: Utazás Itáliában159
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rutin keretében látogatott osszárium, a Vezúvnak a látványt felhőbe burkoló kénes párolgása, a 
pompeii-i ásatások során „előhívott” áldozatok napvilágra kerülése, és a Szüzet imádó körmenet 
hirtelen felduzzadó hömpölygése olyan helyzetek, amelyekbe a színészek belevettetnek.  Ezen az 
animizmus magától értetődőségétől kísérteties vidéken a pár már a „történet” elején kettéválik. A 
szentimentalizmusra hajló nő a múlt jelenlététől megigézve az emlékezés révületében sodródik, a 
pragmatikus férfit a babona infantilizmusa irritálja, frusztrált kitörések jelzik megtorpanásait. Nápoly 
átveszi a főszerepet: nem egy tehetős angol házaspár életének helyszíneként funkcionál, hanem sokkal 
inkább a színészek belső utazásának katalizátora, a lélekfejlődés megjelenítője lesz. Rossellini hagyja 
ezt, sőt, rendezési módjával az eseményorientált és a sztárkultuszból élő filmipar konvenciói ellen 
tiltakozik. Miközben hűen önmagához, a lelket és a várost egyaránt pusztító és újraformáló 
történelemről mesél, Nápolytól inspirálva a filmes narratíva és a látványt ábrázoló dokumentum-
felvételek hangsúlyai eltolódnak, az utóbbi javára. A porózus város hatásában a játékfilm műfaji 
határai feloldódnak, és ha „a dokumentumfilm a film filozófiája” , akkor Rossellini itt a filmről 160

filozofál. 

A porózus város képeinek tűnődő nézője 

 A celluloidra forgatott Viaggio in Italia a digitális kultúra térnyerésével, mint Pompeii, maga 
is fosszíliává vált, egy a múltat őrző tárgy – olvashatjuk Laura Mulvey 2004-ben megjelent 
tanulmánykötetében.  Sőt, a modernitás par excellence művészeti médiuma, a celluloid mozifilmek 161

univerzuma maga is fosszília ma már, vagyis is egy feltárásra váró múltbéli egész világ. Történelmi 
időket idéz. Miközben a digitális technológia a celluloid filmet kiszorította a filmipar vérkeringéséből, 
ugyanakkor „archeológiai” elemzéséhez eszközökkel is ellátta. A DVD-terjesztéssel lehetővé vált a 
celluloid filmek teljesen egyéni módon űzött lassítása, szétszedése. Tetszőleges filmképeket 
merevíthetünk ki (nem az eredeti frame-k), például azért is, hogy az egyes filmképek „topográfiáját” 
szemléljük, tanulmányozzuk, vagy gyönyörködjünk benne. A film egy állóképnyi részlete, mint egy 

 „A tagolás konvenció és lehetőségei végső meghatározotságukban egy nyelvet kell, hogy alkossanak: ez 160

minden fikció alaprajza”. — írja Bódy Gábor a Hol a „valóság”? A dokuemntumfilm metodikai útvonalaihoz 
c.tanulmányában. Majd így folytatja: Ahogy a kockák képsorokká válnak tehát, ismét megindul a „kettős 
vetítés”. A „tiszta dokumentum, bár jól tudjuk, hogy ott pereg a vásznon, számunkra láthatatlan, csak a 
dokumentum és a fikció arányában jelenik meg. Ebben az arányban érvényes formát kell alkotni, illetve 
megtalálni azt a gyakorlati módszert, amely ilyen forma alkotására képes, minden valamire való filmkészítő 
legbensőbb ambíciója. Nem túlzás tehát azt mondani — legalábbis akkor, ha erre a formalkotásra kísérlet 
történik —, hogy a „dokumentumfilm” a film filozófiája.” in: Bódy 2006: 105-106.  

 A Rossellini Itáliai utazás című filmjének elemzésében Laura Mulvey „tűnődő elemzését közvetítem. 161

Értelemszerűen olyan részeket emelik ki abból, amelyek gondolatmenetemet gazdagítják, és Struth Múzeum 
Fotográfiáinak értéséhez, meglátásom szerint, közelebb visznek. Laura Mulvey: Roberto Rossellini’s Journey to 
Italy / Viaggio in Italia (1953) in: Laura Mulvey: Death 24x a Second. Stillness and the Moving Image. 2006: 
114-122.
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időtöredék indexe  a filmkészítés idejének is részletekben gazdag dokumentumaként kerül új 162

megvilágításba. A filmben a fényképet újra felismerő, vagyis egy médiumban egy másik médiumot 
felismerő úgynevezett tűnődő befogadás tárgya lesz.  Rossellini filmje ebben a késleltetett, 163

állóképekben újranéző megközelítésben (delayed cinema) több rétegre bomlik szét: nemcsak a 
dokumentum és a fikció, a felvétel és a narratíva időrétegei szálazhatók szét, hanem a dokumentum 
rétegből további terek nyílnak az egyes fotografikus állóképeken keresztül.  

A filmikon mögötti ember és a velük együtt lefilmezett hétköznapi munkások múltbéli 
emanációjában, valamint a múltat átlelkesítő Nápoly 60 évvel ezelőtti vizuális kultúrájának 
jelenidejűségében a fotografikus állókép grammatikai igeidőkkel megzabolázhatatlan sajátossága 
elevenedik meg. A 19. században, a fotografikus eljárás elterjedésével a fénykép a halál utáni élet 
asszociációit rögvest magával hozta („thanatográfia”) és a mozgókép elterjedéséig eleven tapasztalat 
volt a „nekromániáig” fokozott élmény: megdermeszteni látszik az élőt és életre kelteni a halottat. A 
halál gondolatkörének a fényképekben megjelenő élménye, azonban a mozgóképes játékfilm és a 
médiaképek uralmában, a pillanatfelvétel eltömegesedésével, történelmi távlatokban nem is olyan 
hosszú idő alatt, elhalványult. Vele együtt, mintha az elmúlás tudatával gerjedő érzelmi affektusok is 
elfojtás alá kerültek volna.  

A hosszú idő után újranézett celluloidokban Mulvey figyelmét nagyon is megragadja a 
fényképek e „noémájának”  az előbukkanása. Lassítva, vagy kikockázva a hatás még erősebb: a 164

filmszegmensekben, a fotografikus képekben hirtelen hátborzongató közelségbe kerül a múlt. 
„Minden fénykép két üzenetet közvetít, írja John Berger 1982-ben: az egyik a lefényképezett jelenségre 
vonatkozik, a másik a diszkontinuitás sokkja. A rögzítés és a jelen idejű nézés pillanatai között 
szakadék tátong… De annyira hozzászoktunk már a fényképekhez, hogy e dupla üzenetből a második 
fel se tűnik. Kivéve különleges körülmények között…”  Berger ugyan a különleges körülményre az 165

eltávozott szerettek viszontlátást hozza fel példának (akárcsak Siegfried Kracauer, Gerhard Richter és 
Roland Barthes), de esetünkben ilyen különleges alkalmat a régi celluloid filmek fényképekre bontása 
jelent; a hajdanán élt szereplők viszontlátása teljesen megváltozott körülmények között és technológiai 
közegben. A diszkontinuitás sokkja bukkan elő a mozgóképek e késleltetett kikockázásával. Derengeni 
kezd az az élmény, amiről Roland Barthes ír fotófenomenológiájában: a fénykép az Idő tapasztalat 
eksztázisát válthatja ki, mert a jelen tapasztalati közelségébe rántja az ’Ez volt’ (ez biztos, hogy volt, 
hiszen itt van) élményét. A fotografikus nyom ugyanis, mint egy időpillanat „indexe” nem áthidalja az 

 A filmelmélet felől Peter Wollen hozta először összefüggésbe a fotografikus kép, a mozgókép szegmensét 162

Peirce jeltaxonómiájával (1969). Mulvey (2006): 55.

 Mulvey éppen a celluloid filmek újranézésének és újraértelmezésének gyakorlatában jut el a kétféle 163

befogadói tekintet megkülönböztetéséhez: a rajongó, birtokló (possessive spectator) és az önreflexiónak is teret 
nyitó tűnődő (pensive spectator) befogadói látásmódok megfogalmazásáig.

 Roland Barthes: Világoskamra. 2000: 96-99.164

 John Berger: Appearances. The Ambiguity of the Photograph. in: John Berger: Understanding a Photograph. 165

2013: 62-63.
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időt, nem egy időbeli folyamatot rekonstruál, hanem egyenesen tagadja az időbeli távolságot. Az idő 
nyomát viseli ugyan, és mégis, tagadja az idő lineáris folyását. Egyes fényképek ellenállhatatlanul az 
Idő, az elmúlás tapasztalatába rántanak. Ez katasztrofális a lineáris és a kronologikus időfelfogás 
uralma felől nézve; vad és illetlen. Így hát nem árt domesztikálni, ahogy ez meg is történik, Barthes 
szerint, az eltömegesítés és az esztétizálás kulturális gyakorlataiban.  

Mulvey Rossellini és Hitchcock filmjeinek lassított nézésében, fényképekre bontott 
befogadásában ezeknek az időtöredék-nyomoknak a rétegét kutatja: a filmes narratíva előidézte illúzió 
alatt a „kettős vetítés” dokumentum rétege izgatja. A fotográfiai eljárás jelelméleti meghatározásból 
indul el, ám tovább jut az index szemiotikai értelmezésénél. A fotografikus nyomnak ugyanis a 
temporalitása érdekli: a fotografikus „indexet” egy olyan fizikai nyomként értelmezi, amely 
mindenekelőtt egy időtöredék őrzőjeként, nyomaként értendő. Vizsgálódása a fotografikus eljárásnak 
sem a mechanikus, sem a vizuális modelljében nem helyezhető el kizárólagosan, ugyanakkor 
mindegyik „játszik”: fontos a kamera és a leképezett jelenség mechanikus kapcsolata és a „retinális 
hasonlóság”, a referens felismerhetősége is.  Mindezzel azonban még nem jutnánk előbbre, ha a 166

számtalanszor ismételgetett fogalmat, az indexet Mulvey nem gazdagítaná új tartalommal. Barthes 
nyomán haladva Mulvey a fényképet leginkább temporális értelemben veszi nyomnak, majd az 
időtöredéknek ezt a fotografikus „indexét” a pszichoanalízis tanulságaiban meríti meg. A fotografikus 
„index” keltette érzésminőséget a freudi unheimlich-hel hozza összefüggésbe. Sigmund Freud 
elemzései, nevezetesen a kísértetiesről írt esszéje felől olvassa össze André Bazin filmelméletének 
alapját, a fénykép ontológiáját, Roland Barthes Camera Lucidáját és (Hitchcock Psychoja mellett) 
Rossellini Itáliai utazását. A kísérteties hatást kiváltó, mert a kísértetiest elraktározó fénykép (a 
celluloid filmek másodpercenkénti 24 fényképének) kimerevítésén keresztül egzisztenciális és 
művészetfogalmi kérdések dimenziójába lépünk át. A filmet a digitális lejátszó eszközökkel 
fotografikus állóképek sorozatára bontó és a mozgóképben hangsúlyosan a fényképes rétegre figyelő, 
vagyis azt alapvetően nem narratív filmként, hanem állóképek szekvenciájaként néző, tűnődő 
befogadásban Mulvey a rendezők tudatosan és tudattalanul filmjeikbe kódolt krédóját fejti fel az 
elmúlás, az Idő örök talányát illetően. A filmnek az optikai illúzióval előállított mozgásos, illetve a 
filmi diegézis rétege alól, a felvételek keletkezése után több, mint félévszázaddal, Mulvey, mint egy 
archeológus a pillanatfelvételek időzárványait ássa elő. A Kronosz lineáris rendjét feldúló, az 
időképünk kollapszusát előidéző fotografikus felvételek archeológiai rétegében (mint a régészeti 

 Joel Snyder and Neil Walsh Allen: Photography, Vision, and Representation. in: Critical Inquiry, 2. Autumn 166

(1),  1975, 143-169. A szerzők a mechanikus és a vizuális modell tarthatatlanságáról (index és ikon), a 
fotografikus leképezés különlegességének megkérdőjelezéséről értekeznek a hetvenes évek közepén, amikor a 
fotografikus kép természetének megvitatása különösen kurrens téma volt. A művészettörténet adós egy 
fotótörténettel, írják a szerzők. Hiszen a lencséket, majd a camera obscurát és a camera lucidat használó festők 
munkájában nem az volt az érdekes, hogy olyan képet készítsenek, amely előáll, illetve előállítható ezen optikai 
eszközökkel, hanem épp fordítva. Hogyan lehetne olyan képalkotó, mechanikus szerkezetet készíteni, amely 
képes olyan képek előállítására, amelynek a modellje (a centrális perspektívával szerkesztett térillúzió és az 
optikai látszatok részletekben gazdag, hű kidolgozása) a festői gyakorlatokban (a közönség, és a megrendelők 
megelégedésére) már létezett. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy Mulvey e fotóelméletet érintő kutatásokon 
túl az index temporalitásának, egyben időélmény-vonzatának kérdését helyezi figyelme centrumába.
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ásatások időrétegek szerinti leletmentésében és jelentéskonstruálásában) a lélek megrázkódtatásainak 
nyomaira bukkanunk.  

Freud a Kísérteties-ről írt esszéjében  az etimológia felől, illetve a hátborzongató élményt 167

kiváltó dolgok ismertetésén keresztül vezeti be olvasóját az unheimlich érzésminőség analízisébe. 
Érdekes, hogy már maga a heimlich szó jelentése is ambivalens; tegyük hozzá, mint maga a 
fotografikus eljárások során keletkező kép. „A heimlich tehát olyan szó, amelynek jelentése az 
ambivalencia irányába halad, míg az végül ellentétével, az unheimlich-hel esik egybe. Az unheimlich 
bizonyos mértékig a heimlich egy fajtája” – írja Freud és emlékeztet Schelling unheimlich 
definíciójára: „Kísérteties mindaz, ami titok, tehát rejtettnek kellett volna maradnia, mégis 
föltárult.”   Freud több dologban és lelki diszpozícióban is beazonosítja a kísérteties érzésminőségét, 168

vagy a kísérteties érzésre való fogékonyságot: a Doppelgänger jelensége, amelyben a hasonmás 
először a túlélés bizonyosságaként, majd a halál előhírnökeként jelenik meg, az azonos helyzetek 
ismétlődése, déja vu, a gondolat mindenhatóságába vetett hit, babona, animizmus, és a pszichikus 
valóság túlértékelése az anyagi valóság helyett. Bőségesen adatolt és körültekintő kutatómunka után 
levonja következtetését: az unheimlich a szorongás egy formája, amiben a szorongást keltő elfojtott 
jelenség visszatérő jellegű, vagyis a lelki élet számára ismert (heimlich), ám az elfojtás folyamatában 
eltávolodott, ám éppen ezért ismételten visszatérve hátborzongató érzést kelt (unheimlich), kísért.  169

Ami mindenekfelett kísértetiesnek tűnik sok embernek az a halállal, a halottakkal, az elmúlással függ 
össze.  „Egyetlen területen sem változott az ősidők óta olyan keveset gondolkodásunk és 
érzésvilágunk, mint éppen a halállal való kapcsolatunkban, és maradt fenn a régi gondolkodás oly sok 
maradéka. Két mozzanat ad felvilágosítást erről a nyugalmi helyzetről: a halállal kapcsolatos eredeti 
érzelmi reakcióink erőssége és tudományos ismereteink bizonytalansága. Biológiánk még nem volt 
képes eldönteni, hogy a halál minden élőlény szükségszerű sorsa-e vagy csak egy szabályszerű, talán 
még kiküszöbölhető véletlen az élet folyamán. Az a mondat, hogy „az ember halandó”, a logika 
tankönyvében, mint az általános kijelentés példája díszeleg, de egyetlen ember számára sem 
meggyőző, és tudattalanunk ma éppoly kevés helyet ad saját halandóságunk elképzelésére, mint 
bármikor korábban.” (…) A halálhoz történő viszonyulás ilyen megváltoztathatatlansága láttán 
inkább azt kérdezhetnénk, hogy mi lett azzal az elfojtással, amely szükséges ahhoz, hogy ez a primitív 
érzés, mint kísérteties térjen vissza.”   170

 Freud esszéje E. T. A. Hoffman Homokember című elbeszélésének pszichoanalitikus értelmezése, ezen 167

keresztül a kísérteties érzésminőség meghatározása és elemzése. Első megjelenése: Das Unheimliche. 1919, 
Imago. A kísérteties. Ford.: Bókay Anna és Erős Ferenc. in: Művészeti írások. Sigmund Freud művei IX. 
sorozatszerkesztő Erős Ferenc, Budapest, Filum Kiadó, 245-281.

 u.o. 251. 168

 u.o. 251.169

 u.o. 268-69.170
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Freud kérdésére Siegfried Kracauer adott egy lehetséges választ a fotográfiáról írt esszéjében 
(Die Fotografie), amely 1927-ben a Frankfurter Zeitungban jelent meg. Kracauer a fotografikus 
pillanatképeknek a tömegmédiumokban tapasztalt népszerűségét éppen a halálfélelemmel hozza 
összefüggésbe. „Hogy a világ harap rájuk (a képes magazinokra), az a halálfélelem jele. A halálra 
való emlékezést, mely ott van minden emlékképben, a fotók halmozásukkal szeretnék elűzni. A 
képeslapokban a világ fényképezhető jelenné lett, és a lefényképezett jelen teljesen meg van örökítve. 
Megszabadulva látszik a haláltól; a valóságban ki van szolgáltatva neki.”   Emlékszünk, Barthes is 171

az Idő tapasztalatába rántó fényképes eksztázis domesztikálását a fénykép eltömegesítésében látja. A 
fényképes mágia devalválódása az elaprózó szétszóratásában, mindenütt jelenlévőségében az elfojtás 
egy formája.  

Barthes a fénykép ontológiája tekintetében, saját bevallása szerint, Realista.  Ez nemcsak 172

abban mutatkozik meg, hogy a fotografikus képet a múlt emanációjának tartja és a fizikai 
jelenségvilághoz köti létezését, hanem abban is, hogy a fotografikus kép ténymegállapító erejét nem a 
tárgyára, hanem annak idejére vonatkoztatja. Fenomenológiai szempontból, írja Barthes, a 
Fotográfiában a hitelesítő erő fölülmúlja az ábrázoló erőt. A fénykép keltette időélmény a grammatikai 
igeidőkkel megragadhatatlan, kívül áll a nyelvileg leírható rendszereken, vagyis a fotografikus képet 
ebben az extatikus potenciáljában Barthes a lacani Reálissal hozza összefüggésbe. Barthes sorai 
mögött azonban több kutató, köztük Mulvey is, Bazin fotóontólógiáját véli felfedezni. A Camera 
Lucida soraiból helyenkét Bazin sorait, és vele meggyőződését olvassák ki, miszerint a fénykép 
„bebalzsamozott idő”, a modell maga. „A Fotográfia nem idézi fel a múltat (nincs benne semmi 
prousti). – így Barthes. Nem azzal hat rám, hogy rekonstruálja, amit az idő, a távolság lerombolt, 
hanem azzal, hogy tanúsítja: valóban létezett, amit látok. Ennyiben kifejezetten botrányos hatású. A 
Fotográfia mindig meglep, s ez a meglepetés tartós, szüntelenül megújul. Lehet, hogy ennek az örökös 
meglepetésnek a forrása valami vallásos dolog, ami bennem is megvan; A Fotográfiának van némi 
köze a feltámadáshoz. Nem ugyanazt mondhatjuk-e el róla, amit a bizánciak Krisztus Szemfedőjéről, 
amely ma a torinói katedrálisban látható: hogy akheiropoiétosz hatja át, a rajta lévő kép nem emberi 
kéz műve.”  Valóban, Barthes fénykép-fenomenológiája, akárcsak Baziné a vallással és a mágiával 173

érintkezik. Mindketten a fényképre, mint Imágóra tekintenek, egy olyan képmásként értékelik, amely 
az ősök, az elmúló, és ezen keresztül a halál jelenlétét biztosítja az élők sorában. Imago és művészet 
viszonyának kérdéskörében azonban Bazin és Barthes perspektívája már szétválik. Az Ez volt banális, 
oszthatatlan evidenciájának hallucinatorikus élményében a fotografikus kép az észlelés szintjén 
hamisnak, az időbeliség szintjén viszont igaznak bizonyul – írja Barthes. Az időnek ez az örvénybe 
rántó tapasztalata rokon az őrület élményével, a szerelemi szenvedés és a szánalom érzeményével. 

 Siegfried Kracauer: A fotográfia in: Fotóelméleti szöveggyűjtemény. 1997: 144.171

 Roland Barthes: Világoskamra, 2000. 92-93.172

 u.o. 86.173
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Barthes meglátásában a Fotográfiát domesztikáló gyakorlatokkal az Idő tapasztalatát, a saját 
elmúlásunkkal való szembesülés élményét a tudatunkba csempésző fotográfiai eksztázis egyre inkább 
eltűnik, megszelídült. Az eksztázisba rántó fénykép megszelídítésének két módja van: az egyik az 
eltömegesítés, a másik pedig az esztétizáló művészet. Barthes számára ez visszafordíthatatlan 
folyamat: az Imágóval visszaélő fotóművészetről lemond; az emberi kéz közreműködése nélkül 
létrejött képmás tartja fogva képzeletét.  Barthes a hiányt nem tudja pótólni, és nem is akarja: a 174

hiányban őrjítő vágyat, amit a fénykép újra és újra felhevít benne, nem kívánja csillapítani.  

Ezzel szemben viszont, Bazin fénykép-ontológiájában a nyugati képzőművészet 
legjelentősebb eseménye a fotográfia feltalálása: Bazin a fényképpel nem kerüli meg a művészetet, 
inkább beleszövi annak történetébe. Számára a fénykép az Imago második eljövetele: a művészet 
újjászületésének letéteményese. Bazin fényképontológiája értelmében a centrális perspektíva a nyugati 
művészet eredendő bűne, elterjedésével ugyanis széthasadt az esztétikai és a pszichológiai realitás; 
vagyis a művészet és annak antropológiai eredője, hogy re-prezentálja az eltávozottat és a hiányt, 
eltávolodott egymástól. „Most már nem az ember halhatatlanságát szolgáló megörökítésről van szó, - 
írja a centrális perspektíva elterjedésével fokozatosan szekularizálódó és emancipálódó művészetről - 
hanem a való világ hasonlatosságára egy olyan ideális világot kezdenek teremteni, amely maga is 
önálló időbeliséggel rendelkezik. Ha nem tudjuk, hogy a művészet iránti abszurd csodálatunk mögött 
az a primitív szükséglet húzódik meg, amely a forma örökkévalóságával akarja legyőzni az időt, a 
festészet joggal csak a hiúság vásárának tűnhetne fel.”   175

A fénykép keltette hallucináció realitásában azonban, az elmúló itt tartását, a szeretett 
megőrzését óhajtó lelki szükséglet elégülhet ki. Bazin, Mulvey megfogalmazásában, a fénykép 
létezésén keresztül transzcendentálja a halált,  számára a fénykép a gyászmunka segítője. A 176

fotográfián keresztüli túlélés lehetőségében feloldja az egzisztenciális szorongást. A bazini 
művészetfelfogás azonban, több, mint intellektuális bizonyosság: hit. Bazin nem egyszerűen retorikai 
eszközként használja a keresztény megtestesülés tanának két fordulatát, a Bűnbeesést és a 
megtestesülésben, az újjászületésben lehetséges Megváltást. Bazinnek a fotográfiára alapozott 
művészetfelfogását katolicizmusa is táplálja. És az ugyancsak katolikus Rossellini rendezői 
gyakorlata. Barthes-tal szemben Bazin meglátásában a fotografikus művészet, vagyis a fénykép alapú 
film a nyugati művészet megváltását hozhatja el, a filmművészet ugyanis az antropológiai és 
pszichológiai szükségletekből fakadó fényképet, mint képmást involválva visszatalálhat a 
közönséghez. Persze az ártatlanság kora visszahozhatatlan: az elvont, a spirituális megtapasztalásához 
csak a tárgyakat képmásként ábrázoló filmes nyelvezet elsajátításán keresztül juthatnunk el. Amiből az 
is következik, hogy a filmművészet nem egyszerűen ábrázolás, hanem önnön kifejező eszközeit, 

 „az én értelmezésem szerinti Fotográfia merev, korlátozott műfaj, ha fájdalmas, semmi sem tudja benne 174

gyásszá transzformálni ezt a fájdalmat. (…) A fotó a Halál halotti színpada, a Tragikum elenyészése, kizár 
mindenfajta megtisztítást, katarzist.” Világoskamra 2000: 94.

 André Bazin: Mi a film? (2002): 17175

 Laura Mulvey: The Index and the Uncanny: Life and Death in the Photograph. in: Mulvey: Death 24x a 176

Second 2006: 54-66.
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tagolását is láttató nyelv.  „Egyébként pedig a filmet nyelvnek kell tekintenünk” – zárja Bazin 
fénykép-ontológiáját.   

Rossellini Itáliai utazás-át Mulvey a Giacomo della Porta és Athanasius Kircher művelte 
„természetes mágia” egyenes ági leszármazottjának tartja. A laterna magica 17. századi mestereinek a 
technika realitása egyszerre volt tudomány és gyönyörűség, és Mulvey Rossellininek a fotografikus 
képalkotó technikához való viszonyában is ugyanezeket a minőségeket érzékeli.  Mulvey Rossellini 177

rendezői gyakorlatát és képfelfogását explicit módon összefüggésbe hozza katolicizmusával. 
Rossellini katolikus perspektívájából a szenvedés bevésődik a lélekbe, ahogy a freudi tudattalanba is. 
Freud a városok történelmi rétegeinek, azok építményeinek rommá válásával, pusztulásával, vagy 
átalakulásával szemléltette a lelki életet, a pszichoanalízis technikáját pedig a betemetett archeológiai 
rétegek feltárásaként. Rossellini filmjeiben az elpusztított várost és a mentálisan meggyötört embert 
látjuk egymásra vonatkoztatva: a romok, a múlt maradványainak dokumentarista felvételeiben az 
emberi lélek szenvedéseinek nyomára ismerünk. A kritikusok, Bazintól kezdve, egyetértettek abban, 
hogy Rossellini mozija a látható és a láthatatlan között közvetít. Nem borzong a megelevenítéstől, az 
élő és az élettelen, a materiális és a spirituális közti átmenet faggatásától. Sőt, a filmvevővel a 
kinematográfus Rossellini tulajdonképpen hitet tesz: a fényképező ember, a kinematográfus sokkal 
inkább megelevenít, életre kelt és életben tart, semmint a halál mozdulatlanságába dermeszt.   

Az Itáliai utazás pompeii-i ásatásokat rögzítő dokumentum-felvételeiben a fénykép, illetve a 
pozitív-negatív eljárással képet alkotó fotografikus eljárás allegóriájára ismerhetünk. A mindent 
betemető vulkáni hamu vastag rétegében az évszázadok alatt az emberi test űrt hagyott maga után: egy 
negatív öntőformát. A régészek a földbe vájt kis lyukakon keresztül gipsszel töltik fel ezeket a 
gödröket, a Vezúv kitörésekor a mozdulat közben megdermedt hajdani élők testnyomát. A kötés 
idejének leteltével, ami a pozitív-negatív fotografikus eljárás látencia periódusának feleltethető meg, 
az ásatások munkásai óvatosan eltávolítják a hamu megszilárdult rétegeit. Előhívják, mint a 
sötétkamrában a laboráns a negatív nyersanyagból a pozitív képet, a hajdanán élők Imágóját. E néhány 
percnyi filmes szekvenciában mintha Bazin művészettörténetét látnánk megelevenedni: a 
művészettörténetet a halotti maszkoktól a fényképes nyomvétel feltalálásáig tartó ívként újragondolni 
érdemes. Mulvey az animálás filmes lehetőségeinek példájaként Rossellini múzeumi szekvenciáit 
hangsúlyozza. A filmrendező a nápolyi archeológiai múzeumban azzal játszik, hogy az antik 
szoborcsoportok „döntő pillanatba” dermedt figuráit a svenkelő és premier plánokban dolgozó 
kamerával mozgásba hozza: megeleveníti a márványba faragott és bronzba öntött figurákat. A drámai 
helyzetek kompozícióinak figurái a fotografikus alapú film létformájában érzelmeket tesznek jelen 
idejűvé. Elevenségük túltesz a látványuktól lenyűgözött, zavarában megdermedt Ingrid Bergmanén. A 
mauzóleumi nyugalomban Rossellini a kamerájával a megelevenítés mutatványát hajtja végre. Erre a 
„képteológiára”, a képekkel űzött megelevenítés hagyományára (Kircher – Rossellini, Bazin) Struth 

 Mulvey 2006:108.  „This cinema is the direct descendant of the ’natural magic’ practised by Giacomo della 177

Porta and Athanasius Kircher. For them, as for Rossellini, the machine’s reality was a matter of both science and 
beauty.”
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Múzeum Fotográfiai kapcsán emlékeznünk érdemes, ahogy André Bazin-nek a festészet és a film 
kapcsolatáról írt soraira is ki fogunk térni a maga idejében.  

Mulvey többedszeri olvasásra is mindig új összefüggések meglepetésével és részletekkel 
szolgáló tanulmánykötetéből nemcsak azért idéztem ilyen hosszan (saját kiegészítésekkel és 
bővítményekkel), hogy a porózus Nápoly megtermékenyítő hatását (amely Rossellini filmjén keresztül 
magát Mulveyt is megérinti) érzékeltessem. Gondolatmenete a fotografikus táblaképek, a fotografikus 
művészet vonatkozásában is megfontolandó.    

Mulvey kutatásának figyelemre méltó eredménye az, hogy a film felől, a mozgóképek 
fotografikus szegmensekre bontásával emlékeztet a still-ben rejlő időformák variánsaira, és ezen 
keresztül kiemelt státuszba emeli a filmnyelv alapjaként működő fényképet, a befogadó által 
tetszőlegesen kiemelt frame-eket. Azzal, hogy a celluloid film kikerült a fogyasztására szánt mozi 
teréből, elsődleges funkciója is megszűnt. A szórakoztatás megtérülő hasznossága mögül, a statikus 
fényképekre bontott, késleltetett filmbefogadásban (delayed cinema) a fénykép, a filmszegmens lehet 
az értelmezések gazdagításának talaja. Mulvey a filmből kivonja a hangot, lenémítva vizsgálja azt, 
figyelmét a celluloidnak a valóságot az optikai regiszterben konzerváló hatása ragadja meg, amelyben 
Rosellini laza instrukciókkal zajló színészvezetésével és Nápoly utcáinak főszerepet adó 
jelenetszervezésével a véletlenek nagyszámban kerültek rögzítésre, és amelyek az idő távlatában 
különösen jelentőssé válhatnak. Mulvey a celluloidnak ebből az optikai rétegéből, a filmes narratíva 
alól mintegy előássa a fotografikus leképezés szekuláris „csodáját”, az anakronisztikus „ott van” 
revelációját, a természet és a technika összjátékának igéző, az elfojtásával is (vagy éppen azért) 
visszatérően kísértő hatását. Hogy a film kötött idejű narratívájának, a filmidőnek a diktátuma alól 
felszabadítsa a film nézőjét, Mulvey a celluloidok alapanyagában, a fotografikus állóképben azt az 
Idő-élményt (a lineáris idő kollapszusának tapasztalatát) hangsúlyozza, amellyel kiegészíthetjük és 
dekonstruálhatjuk a filmes elbeszéléssel közvetített, a mozgókép sodró hatásában uralkodó lineáris (a 
múlt, a jelen és a jövő idősávjainak grammatikájában strukturált) idő-felfogást és elbeszélői 
konvenciót. Mindeközben egzisztenciális kérdések felületévé válik a fotografikus állókép. Ezt Mulvey 
a kutatásait összegző könyve címével is hangsúlyozza: a film „másodpercenként 24 kocka halál”, ami 
Bazin (vagy a Bazin „tanítvány” Godard) aforizmájának, mi szerint „a film másodpercenként 24 kocka 
igazság,”  a parafrázisa.  178

A filmes narratívától eloldó befogadásnak a példájával Mulvey a befogadóval együtt, magát a 
fotografikus képet is kiszabadítja a filmidő, illetve a mozgókép diktátuma alól. Mulvey vállalkozása 
Christian Metz 1984-es tanulmányának arra a kijelentésére rímel, mi szerint a film tönkreteszi a 
fényképet.  Miközben Metz e tanulmányában (Photography as Fetish) a film és fénykép, a 179

 A bazini ontológiát evidenciaként kezelő, esetenként hivatkozásaiban pontatlan Bódy Gábor André Bazin-nek 178

tulajdonítja ezt az aforizmát, a Bódy kötet szerkesztője javítja a forrást Godard-ra. Bódy 2006: 105 

 Christian Metz: Photography and Fetish in: Ed. Liz Wells: The Photography Reader 2003: 138-145. „…the 179

photographic lexis has no fixed duration (=temporal size): it depends, rather, on the spectator who is the master 
of the look, whereas the timing of the cinematic lexis is determined in advance by the filmmaker.”
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mozgókép és a statikus fotografikus kép közti kapcsolatot teoretizálja, alapvető különbségeikre is 
rávilágít. Technikai hasonlóságuk ellenére a mozgóképként befogadott fotografikus szekvenciák és a 
statikus fénykép viszonya az időhöz nagyon is különböző, ahogy a keretezés és a tárgyiság 
vonatkozásában is eltérőek. Míg a statikus fénykép esetében a „master of look” annak nézője, a kötött 
időtartamban befogadott mozgóképben a tekintetek orkesztrálója a rendező, írja Metz. Mulvey 2006-
ben publikált kutatásai mind a fényképnek, mind a nézőnek elégtétellel szolgálnak: kibővítve 
szemléletessé teszi Metz állítását. Mulvey a filmből előássa, mintegy megmenti a pusztulástól a 
mozgóképben „bedarált” fényképet. A mozgókép és a narratíva kötöttségéből kiszabadítja a 
fotografikus állóképet és felszabadítja a nézőt is, aki a filmszegmensekben nézett filmnézés 
folyamatában a pillantások mesterévé léphet elő.  

Mulvey a pensive és a possessive befogadás leírásával, valamint a pensive, tűnődő 
befogadásnak a tanulmányain keresztüli bemutatásával azt a filmrendezői gyakorlatot teszi meg a 
befogadás móduszává, amely a filmes narratívát a fotografikus szegmensek „megállításával” szakítja 
meg (freezed és stilled), és e látszólagos mozgásszünetben (hiszen miközben az észlelt kép állni 
látszik, a film pörög tovább) a filmes önreflexiónak nyílik tér.  

A festmények érintése 

Struth 1988-ban több hónapot Itáliában, Rómában és Nápolyban töltött. Városképeket 
fényképezett. Rómában érdeklődéséhez és alkotói programjához hűen jobbára olyan, kevésbé 
frekventált utcákon dolgozott, ahol az ötvenes-hatvanas évek építkezései, felújításai, a háború után 
kialakított jellegzetes lakónegyedek is szembetűnőek. Közben családképet is készített (Messina 
Family). Nápolyba is ezzel a következetes és jól felépített koncepcióval érkezett. A nyughatatlan, a 
spontaneitás teátralitásában, a változékonyság színrevitelében élő város azonban már városképei 
jellegzetes komponáltságába is „beleszólt”. Walter Benjamin és Asja Lacis szürke, porózus, csak a 
formaérzékkel bíróknak feltáruló városa Struthot a városfényképei enyészpontjának elmozdítására 
bírta. A párhuzamosok nem a kép középpontja felé tartanak: ez a város diagonális kompozíciókban 
mutatkozik meg, és a rétegzettség gazdagságával lep meg. Benjamin és Asja Lacis szerelmes Nápolya 
Struth fekete-fehér képein mindenekelőtt a lüktetés dinamikájában kanyarog és halmozza a 
horizontális és vertikális irányokban is megmutatkozó történelmi rétegzettségét, sokszínűségét.  

 A múlt folytonosságában lüktető Nápoly Struthra is nagy hatást gyakorolt, meglepte. A 
fotográfus történetesen festőrestaurátoroknál lakott nápolyi tartózkodása alatt, és miközben életükbe 
közvetlen betekintést nyert rendszeresen elkísérve őket munkájukba, megkísértette a múlt. Egyfelől a 
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restaurátorok napi rutinjában, a több évszázada készített festmények szövetébe hatoló érintésében a 
távoli múlt magától értetődő közelségének az élménye ragadta meg, másfelől saját közelmúltja is 
megkísértette: a fotográfia kedvéért elhagyott festészeti praxis emléke.   Mindenekelőtt az a közelség 180

lepte meg, amelybe a restaurátorok a festményekkel azok matériáján keresztül kerülnek. Legyen az 
olaj-vászon kép, vagy a vakolatrétegbe ívódott freskó a restaurátor a kép szövetébe hatol. A restaurátor 
napi rutinja részét képezi a régi képek tisztítása és javítása, munkáján keresztül a múltat magától 
értetődően szövi bele a jelenbe, együtt él vele. A képek állagmegőrzése élettartamuk 
meghosszabbítása, hogy a jelen befogadója számára is elevenen hasson. A képet hajdanán, több 
évszázada elkészítő festőn kívül senki nem kerülhet annyira közel a képekhez, mint a restaurátor, aki a 
matérián és az eszközhasználat felderítésén, mintegy visszafejtésén keresztül az alkotói mozdulatok és 
gondolatok ismerőjévé válik. A készítés processzusának empirikus megismerésén keresztül a 
módosítások, átrajzolások és átfestések egymást követő fázisába is belelát. Rekonstruálja, 
tulajdonképpen megismétli a hajdanán élt festő gondolatmenetét tükröző mozdulatsorát, és ezen 
keresztül azonosul is vele, több, mint jó ismerőse lesz. A régmúlt festményeivel fesztelenül együtt élő 
fiatal restaurátorok munkája a szekulárist és a szakrálist, a múltat és a jelent, a materiálist és a 
spirituálist sűrítő Nápolyban talán kevésbé hat „csodabogár” hivatásnak, mindenesetre, és talán épp 
ezért Struthra elementáris hatást gyakorolt. Amely élményben természetesen festő-növendék múltja 
sem mellékes. A festmények viszonylatában éppen ez a lélegző, lelkes természetesség lehetett Struth 
számára megragadó, akinek több mint egy évtizede már a képek viszonylatában sokkal inkább a 
fotografikus képalkotás jelentette ezt a jelennel kapcsolatot tartó elevenséget, éltességet. Nápolyi 
tartózkodása utolsó napján Struth elkészítette a Restaurátorok a San Lorenzo Maggioreban címen 
ismert felvételét. Ezzel az élménnyel távozott, amely azonban mintha következő állomásán lépett 
volna működésbe igazán: a porózus Nápolyban szerzett élmények a Louvre-ban kezdtek erjesztő 
működésbe, a városban szerzett benyomások emléke kezdett alakot ölteni.   

1988-89 téli ünnepkörét Struth Párizsban töltötte és a Louvre-ban, és a nem régiben újra rendezett 
Musée d’Orsay-ban is időzött. Nápoly után, a restaurátorok munkájának közvetlen megismerésének 
hatásában, azonban a múzeumok múzeumában a látogatók és a festmények viszonylatában a 
fetisizálás kórjának élménye hasított bele. Talán a nagysíkfilmes kamerával dolgozó alkotói 
gyakorlatának, a kamera hátoldalán megjelenő „absztrakt” képet (hiszen fejjel lefelé és 
tükörfordításban jelenik meg a gép hátoldalán) és a kamera látóterébe kerülő helyszínt felváltva 
figyelő rutinjának, vagyis a kamerahasználattal a distanciaváltásokra kondicionált látásmódjának is 
köszönhető, hogy Struth a múzeumba is begyűrűző fétis-kultusz jelenségén kívül, azonban mást is 

 „In Naples, Struth shared an apartment with Janice Guy and Giulia Zorzetti, a restorer of old paintings. On 180

occasions, Struth went with Zorzetti to look at the paintings being restored. He recalls that the visits “offered a very 
thought-provoking encounter with the medium I had given up a decade ago. Restorers get closer to a painting than 
anyone has ever been since the work was originally painted. They have an intimate proximity with the manufacture of 
the painting, with the way the material had been manoeuvred on the surface of the canvas or wall. On the last day of 
his stay in Naples, Struth made the photograph of Zorzetti and three of her colleagues, The Restorers in San Lorenzo 
Maggiore.” http://www.thomasstruth32.com/smallsize/photographs/naples_and_rome/index.html  

http://www.thomasstruth32.com/smallsize/photographs/naples_and_rome/index.html
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észrevett. A műtárgyak, mint fétisek között hömpölygő, leginkább a pályaudvarok színes nyüzsgésére 
emlékeztető tömegben  a különféle korú és etnikumú látogatók spontán csoportosulásai időnként 181

feltűnően hasonlónak tűntek Struth tekintetében a múzeum falán lévő festmények ábrázolásaihoz. 
Mintha percepciójában az elé táruló látvány hol szétnyílt, képek síkjára bomlott volna, majd újra 
összeállt.  

Vagyis Struth távolságtartó, a képekkel szimultán a képek nézőit is pásztázó tekintetében a 
képeket látni igyekvő látogatók részben öntudatlan formációi a múzeum falára függesztett festmények 
csoportábrázolásainak kompozíciót ismételték. A képeken ábrázolt jelenetek, mint figurális 
kompozíciók Struth percepciójában hasonlónak, analógnak tűntek a képek előtt tudatosan és 
öntudatlanul egymáshoz és a képekhez is igazodó, eleven csoport-kompozíciókhoz. Továbbgondolva: 
mintha a nézők átvennék a festményeken látott mozdulatokat, testtartásokat és a tekintetek irányában 
megtestesülő csoportdinamikát, vagy a képek hangulatától érintve a jelenben ismétlik azokat, és 
ezáltal a jelenben megeleveníteni látszanak a múltat. A múzeumi látogatók különféle tempójú haladása 
és az örvénylő mozgásban szüneteket beiktató szemlélődése öntudatlanul is olyan csoport-
elrendeződések és interperszonális relációk kialakulása felé halad, (a részben ismerős, de jobbára 
egymásnak idegen individuumok elrendeződésének öntudatlan komponáltsága felé), amelyek a kétsíkú 
festmények ismétlésének, ezen keresztül azok térbeli kiterjesztésének hatnak. Egy tautologikus és a 
falon lévő képek viszonylatában egy repetitív ismétlésben a múlttal mintegy folytonosságot teremtő 
vizuális élmény. Az egyes festmények és az előttük spontán csoportokba rendeződő és így a 
festményeket valamiképpen hangulatukban, vagy kompozíciójukban ismétlő nézők is kompozíciót 
alkotnak. Mintha a falon lévő képek megelevenednének, mert a múzeumok enteriőrjében maguk a 
nézők elevenítik azokat, öntudatlanul. Ugyanakkor a nézők egy látvány részeként (a képalkotó művész 
tekintetében) maguk is képpé válnak. Átjárhatóvá, porózussá válik a múzeumban őrzött képek fiktív 
világa, illuzórikus tere és a képeknek otthont adó múzeum tere. Megfelelő távolságból nézve nem is 
olyan áthatolhatatlan a régi művészet és a mindennapi élményeink közti határvonal. A fotográfus által 
a múzeum tereiben érzékelt vizuális élményben a látvány a múlt és a jelen szétnyíló, vagy 
összecsukódó rétegeire nyílik szét.  

Struth még 1989-ben a belefog a múzeumi munkába. A Louvre-ban négy felvételt készít, a Musée 
d’Orsay-ban kettőt (vagyis a készítés folyamatában, a helyszínen többet, de ennyit nagyított fel és 
ezeket ismerjük fotografikus képtárgyként), majd a firenzei Uffizi, a bécsi Kunsthistorisches Museum 

 Struth maga él a pályaudvar hasonlattal, ami a pályaudvarból átalakított múzeum, a Musée d’Orsay esetében 181

különösen találó. 
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és a londoni National Gallery következő állomásai.  Hamar érdekessé válnak ezek a képek mind a 182

műkritikusok, mind a fotográfia ideológiai kritikáját kultiváló művészettörténészek számára. 1990-ben 
Benjamin H. Buchloh-val beszélgetve Struth így beszél a múzeumokban készített fényképei kapcsán: 
„Mintha a nekrofília állapotában lennénk, a személyes és a társadalmi szintjén is (…) Azért éreztem 
szükségesnek megcsinálni a múzeum-fotókat, mert a sajátos történelmi körülmények között létrejövő 
műalkotások többsége puszta fétissé vált - a sportolókhoz és a celebritásokhoz hasonlóan - és a 
munkák hajdani, eredeti inspirációja teljesen feledésbe merült. Leginkább azt akartam megmutatni 
ezzel a sorozattal, amely legfeljebb 30 képből fog állni, ahogy a múzeumban lévő emberek 
reprezentációja engem egy újabb kép elkészítésének aktusához vezet, hiszen ez a két mechanizmus 
bizonyos tekintetben hasonló: a fotográfián látható nézők egy olyan térben vannak, amelyben mi 
magunk is, amikor ezeket a fotográfiákat nézzük. A fotográfiák erre az eleven kapcsolatra világítanak 
rá, és talán kibillentik a nézőt abból a pozícióból, amelyben a műalkotásokat puszta fétis-tárgyakként 
kezelik, és teret nyithatnak a személyes átélésre és a történelmi viszonyrendszerekbe hatoló egyéni 
intervencióhoz.”   183

 Struth idézi A Buchloh-val folytatott beszélgetésben a múzeum / pályaudvar hasonlatot, ami azért is érdekes, 182

mert Wolfgang Schivelbusch például a vonat-utazás élményének egy hatásaként írja le az ún. panoráma-látás 
kialakulását, amely látásmód a múzeumi látogatások esetében is megfontolandó. Wolfgang Schivelbusch 
németül 1977-ben publikált könyvében a vasúttal megváltozó időélmény és tájérzékelés neuro-pszichés 
hatásairól, a panoráma-látás kialakulásáról értekezik. A 19. században a tér és az idő folytonosságát 
megsemmisítő vasutat „lövedékként” írják le, (a huszadik században a fényképezéshez kapcsolódik majd ez a 
militáns metafora). A táj tere a vasúttal átváltozik földrajzi térré és ez a táj érzékelésben beállt változás a 
látóérzék esetében mutatkozik meg a legvilágosabban, írja Schivelbusch: a világ panorámaszerűvé válik. Szó 
szerint elvész az iparosodás előtti észlelés mélységélessége, amikor a sebesség következtében a közel fekvő 
tárgyak elmosódottakká válnak. Ez jelenti a közvetlenül belátható tér végét, annak a térdimenziónak az eltűnését, 
amely az iparosodás előtti utazás alapvető tapasztalatát jelentette. Amikor a sebesség következtében felbomlik az 
elülső tér, az utazó elveszíti ezt a térdimenziót, kilép a távolit és a közelit összekötő „össztérből”. A tér, amelyből 
az utazó kilép, díszletképpé válik számára, kép- és látványsorozattá. Ez a panorámaszerű pillantás már nem 
ugyanahhoz a térhez tartozik, mint az érzékelt tárgyak. „Miközben a hagyományos utazáshoz igazodó tudat 
egyre inkább válságba kerül, egyidejűleg létrejön egy olyan érzékelési mód, amely nem berzenkedik az új 
utazási technika hatásai ellen, hanem teljesen magába olvasztja azokat. Ebben az esetben a fülkeablakból 
kitekintő pillantás számára gazdagodást jelent mindaz, ami a régi utazáshoz ragaszkodó tudat számára 
veszteségként jelentkezik.” in: Schivelbusch 2008: 69. 
 

„There’s perhaps a particular personal or societal necrophilia at play. (…)„I felt a need to make these 183

museum photos, because many works of art, which were created out of particular historcial circumstances, have 
now become mere fetishes, like athletes or celebrities, whereby the original inspiration for these works is fully 
obliterated. What I wanted to achieve with this series, which will be limited to maybe thirty photographs, is to 
make a statement about the original process of representing people leading to my act of making a new picture, 
which is in a certain way a very similar mechanism: the viewer of the works seen in the photo is an instance 
which finds itself in a space to which I, too, belong when I stand in front of the photo. The photos illuminate the 
connection and should lead the viewers away from regarding the works as mere fetish-objects and initiate their 
own understanding or intervention in historical relationships. (…) I got the first ideas in the Louvre around 
Christmas time; it was very crowded and thought that the world of visitors in the Louvre, people of the most 
diverse ages and ethnicities, were incredibly similar to the themes in the paintings. And the other conclusion was 
that I wondered: why are the people there, what are they getting out of it, is any change occuring in their 
personal lives because of it, in their public lives, in their activity, in their family, with their friends? Is any 
change through this museum visit even possible, or is it an entertainment, like watching music videos or like the 
way one needs some visual refreshmnet, to keep from getting bored.” 
 in Buchloh 1990: 252. 
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A múzeumlátogatásokat ábrázoló fotográfiák elkészítésével Struth a műtárgyak vonzásában 
kifejlődő nézői viselkedést teszi dokumentarista fényképei tárgyává, ám ez a „tárgy” egyben a 
fényképei keletkezését generáló cselekvés is. A múzeumba járás, a múzeumban zajló műélvezet Struth 
Múzeum Fotográfiáinak a tárgya, elkészítésükben az alkotót a múzeumi látogatások kultusza, a 
műtárgyak megtekintésének a múzeumi turizmusban is kulmináló szokása inspirálta, egyfelől. Ám az 
eddigi fekete-fehér városfényképektől elütő színes nyersanyagban és kidolgozásuk és installálásuk 
nagy méretében , valamint készülésük helyén, a művészeti intézményekben történő bemutatásukkal 184

a mindenkori nézőjük aktivitását előlegezik e fényképek, illetve a fotografikus kép és nézője 
találkozásának aktuális idejében megismétlődik, ami a fényképen is látható. A képekhez történő 
zarándoklás, a múzeumban kiállított képek tömeges látogatása nem egyszerűen tárgya Struth Múzeum 
Fotográfiáinak, hanem létrejöttük oka is, a nézők cselekvése a képek keletkezésének kiváltója, sőt: a 
kettő együtt történik. Mondhatnánk, hogy egy esemény fotografikus rögzítését végzi, illetve egy 
eseményt mutat meg a fotográfus, ám itt sokkal inkább a fotografikus kép keletkezésének láttatása 
zajlik: egy elmozdulást érzékelünk a konvencionális követői fényképezői gyakorlatoktól. A nézőket, a 
festményeket néző befogadóknak a lefényképezése, mint fotó-szenzitív helyzetek rögzítése olyan 
fényképeket eredményez, amelyekben saját, aktuális tevékenységünket felismerve a művészet in situ 
nascendi keletkezésének élményébe, de legalábbis ennek illúziójába kerülünk. Nincs más lét-oka a 
művészeti képeknek, mint hogy nézzék, élvezzék és értelmezzék azokat, a kép nézője, nézése a 
generáló ok és a cél. A nézőket és a nézésük tárgyát együtt mutató fényképek saját megtörténtüket is 
láttatják és ezzel mintegy a képek keletkezésének a lét-okát érjük tetten. Ez a művészetfenntartó és 
gerjesztő lét-ok a nézésben megvalósuló műélvezet maga, amelynek emblematikus színhelye (és 
helyszíne) a múzeum, illetve a műkincseket őrző templom. A Múzeum Fotográfiák nem bekerülnek a 
múzeumba, illetve a műtárgyakat őrző (számon tartó, rendszerező, értelmező és állaguk megőrzéséről 
gondoskodó) intézményrendszerbe, nem idővel muzealizálódnak, hanem ott fogantak és ott készültek 
el: elsődleges kontextusuk a múzeum, a múzeum-zarándoklat és a képáhítat. Minden egyes 
kiállításukkal aktuálisan közvetítenek az alkotói és a befogadói nézőpont között, pontosabban már 
létrejöttükben összevegyültek ezek a konvencionálisan szétválasztott aspektusok. 

A Múzeum Fotográfiák címe is komolyan veendő, akárcsak a korábbi, vagy ezután készített 
fényképek tömör, egzakt címadásai. Az egyes képek címe nem más, mint az adott helyszínt befoglaló 
múzeum neve és mellette a múzeumot magába foglaló város neve. A címek állomásnevek, amelyeken 
az átutazók jobbára áthaladnak, illetve helyek és helyzetek, állapotok jelölői. A fényképek őrizte terek, 
enteriőrök a sodródásban egy rövid idő alatt előadott, még inkább előálló jelenet színpadaivá válnak, 
amelyek aktuális nézőjük felé nyitottnak tűnnek. Ezekben a jelenetekben egyaránt fontosak a 
fotográfiákon láthatóvá váló festmények, térhatároló épületrészek (falak, felületek, homlokzatok) és a 

 Louvre 1 06.01.1989, 183x234 cm, Cat.4011; Louvre 2 06.01.1989, 221,5x181 cm, Cat.4021; Louvre 3 184

06.01.1989, 168x152 cm, Cat. 4031; Louvre 4 06.01.1989, 187x211 cm, Cat.4041.
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közönségnek a nézésben megragadható cselekvése, interakciója. A kép-a-képben klasszikus alakzata 
(mise en abyme, ekphrasis) és performativitás: ezen a két fogalmon haladunk tovább. Struth 
fotográfián sehol nem szerepelnek a régi, történelmi, interpretált festmények adatai: nincsenek 
képcédulák, nem látható a festők neve és a képek címe, datálása, vagy múzeumi leírása. A festmények 
felületi morfológiája, színképe és a nézőknek a képek közti viselkedése, mozdulataik és kellékeikkel 
(öltözetük, magukkal hozott tárgyaik) színre vitt szerepük játszik; az így keletkező Múzeum 
Fotográfiák gerjesztik, de legalábbis bátorítják a tanultaktól elrugaszkodó, vagy anélkül is működő, 
játékos befogadást. 

E hatás elérésében két tényezőt mindenképp részletezni érdemes. Az egyik a kamerával 
működtetett megelevenítés mozzanata, a másik a nézők alakítása, akik nézőből szereplővé, illetve 
játékossá lépnek elő. Benépesítik a Struth város-fényképeiből már ismert üres színpad teret, és az ő 
játékukkal születik az előadás. 

A fotográfia nem egyszerűen közvetíti az emberi szem számára hozzáférhető látványokat 
(egyes fotográfiai eljárások, mint a röntgen és az infra többet is), hanem az optikai leképezéssel hozzá 
is ad, amennyiben egy újabb, egy másik létformába helyezi át és teszi szemlélhetővé azokat. Ezt, az 
emberi érzékelés és a kameralátás közti különbséget hangsúlyozó premisszát Walter Benjamin is 
beleszövi mind a fényképezésről írt rövid történetébe, mind az esetünkben sem megkerülhető 
Kunstwerk esszéjébe: a természet másképp mutatkozik meg a szemnek, és másképp a kamerának.  185

De mi történik akkor, ha a kamera, amely egy kétdimenziós felületre vetíti a látványt, eleve egy másik 
kétdimenziós felületre, például a festményre irányul? Ezt Benjamin a Kunstwerk esszéjében a „valódi 
mű” és a manuális másolás (hamisítás), illetve a technikai reprodukálás relációjában elemzi: „Először 
is a technikai sokszorosítás az eredeti művel szemben önállóbbnak bizonyul, mint a manuális. A 
fénykép pl. kiemelheti az eredeti kép olyan nézőpontjait, amelyek csupán a beállítható és szemszögét 
önkényesen megválasztó lencse számára hozzáférhetők, az emberi szem számára viszont nem; vagy 
bizonyos eljárások segítségével (mint amilyen a nagyítás vagy az időlassítás) olyan képeket rögzíthet, 
amelyek egyszerűen eltűnnek a természetes optika számára. Ez az első ok. Másodszor a technikai 
sokszorosítás az eredeti mű képét olyan szituációba hozhatja, amelyeket még az eredeti mű sem érhet 
el. Mindenekelőtt lehetővé teszi, hogy a vevő elé toppanhasson, akár fénykép, akár lemez 
alakjában.”   186

A „kameraszem” működésének eredménye, a kamerának a természethez, illetve a korábbi 
képalkotó eljárásokhoz, vagyis az alapvetően kétdimenziós létmódban elénk kerülő képi 
médiumokhoz való viszonya André Bazin ötvenes években írt filmtanulmányaiban is kritikus kérdés. 

 Walter Benjamin: A műalkotás a technikai sokszorosíthatóság korszakában.  in: Walter Benjamin: 185

Kommentár és prófécia. 1969: 326.

 u.o. 305-306.186
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Bazin a festmény és a film (úgyis, mint a fotografikus állóképekből összeálló mozgókép) relációja 
kapcsán gondolkozik erről, ám látásmódját Benjaminnal ellentétben nem a technika determinálja: ő 
humanizálja a technikai képalkotó eljárást. Bazin számára a fotografikus felvételek készítése, nemcsak 
mint eszköz tágíthatja az emberi megismerést és nemcsak közel hozhatja a láthatóságok 
jelenségvilágát; számára a filmezés eleve nem egy lélektelen művelet. Alain Resnais Van Gogh című 
filmjének elemzése során jut arra a következtetésre, hogy ugyan „a festett képfelület létformája 
különbözik a külső természeti világtól”, ám „a filmkép felépítése egyenesen olyannak mutatja a 
festményt, mintha természeti jelenség lenne”. „… a film egyáltalán nem kompromittálja, vagy 
korcsosítja el az egyéb művészeteket, épp ellenkezőleg, ismét felkelti irántuk az érdeklődést, s ezzel 
tulajdonképpen megmentésükre vállalkozik.  „Ítéletünket – folytatja Bazin – egyáltalán nem a 187

műalkotásokat ismertető művek, hanem a film és a festészet összeházasításából született, önálló 
esztétikai megnyilatkozások anatómiai vagy még inkább „szövettani” törvényei alapján kell 
meghoznunk. (…) A film nem szolgálja ki és nem árulja el a festészetet, hanem annak új létformáját 
(kiemelés P.M.) teremti meg. A festészetről készült filmeket a mozivászon és a festmény olyan esztétikai 
szimbiózisának tekinthetjük, mint amilyen az algák és a gombafonalak együttélése a zuzmókkal.”  188

Bazin a kamerának, a fényképezésnek ezt az optikai látszatokat egyneműsítő adottságát nyereségként, 
és nem veszteségként könyveli el, de nem a képekhez való hozzáférés demokratizálásának eszméje 
felől. A festmény annak ellenére, hogy nem természeti képződmény, hanem készített artefactum 
(picture, akárcsak a fénykép) a kamera lencséjén keresztül ugyanolyan „természetes” minőségében 
jelenik meg, mint például az élőlények. A kameraszem tekintetében, a fénykép által életben marad az 
elmúló. Bazin perspektívájából a képek története organikus, a képek evolúciójában a festett és a 
kamera előállította kép szétválaszthatatlan, egyik a másikból következik, a régi átadja helyét az újnak, 
az újabb őrzi magában a korábbit. Ha Rossellini Viaggio in Italia-ja Giacomo della Porta és Athanasius 
Kircher „természetes mágiájának” egyenes ági leszármazottja, akkor Struth múzeumban készült 
fényképei is e sorba illenek. Akárcsak Rossellini a nápolyi archeológiai múzeumban (Viaggio in Italia) 
Struth is végrehajtja kamerájával a megelevenítés mutatványát. Animál. Nem fázisképeknek a mozgás 
illúzióját adó szeriális szerkesztésével, hanem a régi képeknek és a jelenben fogant, a nézők által 
előadott kompozícióknak szekvencia-plánban történő felvételével. Megeleveníti a múlt képeit a 
látogatók spontán közreműködésével. A régi képek az újabb fotografikus médiumon keresztül élnek 
tovább. Struth a fotografikus leképezéssel mintegy restaurálja a régi festményeket, sőt, rekonstruálja 
azokat a nézők eleven, a jelenben kibontakozó reakcióinak folytatásában. Az alkotójukról, 
pontosabban az alkotói biográfiát kitüntető szemléletmódtól leválasztva élővé teszi azokat, 
amennyiben nagyon is hasonlítanak a jelen „képeihez”, vagyis a nézők által előadott jelenetekhez 
(kompozícióban, vagy hangulatban, vagy érzékletes minőségekben). A festmény minden részletében 
benne van a festő személyisége és csak addig tart, amíg igazolással szolgál annak a művészetére, aki 
festette, írta Walter Benjamin a Fényképezés rövid történetében. Struth Múzeum Fotográfiáin a kamera 
előtt, és annak tudatában kibontakozó nézői tekintetekben az alkotói biográfiák részleteinek híján is 

 André Bazin: Mi a film? 149-150.187

 André Bazin: Mi a film? 150-151.188
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megelevenednek a régi festmények, és megőrződnek fotografikus képként, illetve kép-a-képben 
alakzatot alkotva a nézői formációkkal együtt. Mindezzel történelmi perspektívából nézve (hiszen 
1989-től 2005-ig készültek a Múzeum Fotográfiák, vagyis Struth közel harminc éve fogott ezek 
készítésébe) Struth dokumentumot is teremtetett. A fotografikus leképezés eszközével rezisztensen 
köztünk tart egy olyan időszakot, a múzeum turizmus konjunktúrájának azt az időszakát, amikor még 
nem a mobiltelefonunk kameráján át néztük a világot és a múzeumi képeket. Nem is volt olyan rég, de 
elmúlt ez az idő is már.  Ahogy Struth egy interjúban megjegyzi, ilyen képek ma már nem jöhetnének 
létre, a látogatók leginkább mobiltelefonjaikkal (vagy a múzeumi belépőjeggyel együtt 
megvásárolható szolgáltatásként a hangzó anyagon keresztül a múzeumi ismertetések hallgatásával) 
vannak elfoglalva a múzeumi terekben.  

Erika Fischer-Lichte a Performativitás esztétikája című könyvében a hatvanas éveket a 
„performatív fordulat” jegyében tárgyalja. „… nemcsak elfogadott, hanem kifejezetten üdvözlendő lett 
az a tény, hogy az előadás létrejöttének alapfeltétele a kontingencia. A figyelem tehát explicit módon is 
a feedback-szalagra (nézők és játékosok, nézők és nézők közti interakciók, amelyek befolyásolják az 
előadást) mint olyan autopoetikus rendszerre irányult, amely elvileg nyitott, nem jósolható meg a 
kimenetele, és amelynek megszakítására, vagy célirányos szabályozására még a rendezői stratégiák 
sem képesek. Ily módon nem a rendszer lehetséges kontrollja, hanem az autopoézis különleges 
módusza került az érdeklődés homlokterébe.”  Ez a performatív fordulat, illetve a néző-játékos 189

szerepcseréből, valamint az interakciók váratlanságából keletkező autopoézis (még ha a színház 
esztétikában árnyalt jelenségről is van szó) Struth Múzeum Fotográfiáinak értésében segítségünkre 
lehet. A véletlenekből, a kamera tudatában a festményeket nézők, mintegy szereplők feed-back-jének 
váratlanságából adódó autopoézis, ami Struth képzeletét is megragadta, illetve kivárja a helyszínen 
felállított és jól látható kamerájával a bekövetkezését. A fényképek esetében a nézés, a figyelem, a 
tekintet mestere - ellentétben a filmmel - a néző, írta Christian Metz 1984-ben . Ez a „master of 190

look” Struth fényképein nemcsak nézőből játékos, hanem a szerző mellett a fényképek létrehozója is 
lett. Ez a két aspektus, a kép-a-képben alakzatvariációkon keresztüli animálás és a performatív 
képlétrehozási móduszból fakadó autopoézis az, amit a Múzeum Fotográfiák interpretációjában 
relevánsnak látok és hangsúlyozni kívánok.  

Hogy Struth permeábilis, a történelmi és a kortárs pillanatokat egy képbe, fotografikus 
szekvenciaplánokba sűrítő Múzeum Fotográfiáinak keletkezésében a porózus Nápoly, és az ott élő és 
dolgozó festőrestaurátorok „érintése” mennyire jelentős impulzus volt, azt az is sejtetni engedi, hogy 
Struth még 1989-ben visszatért a dél-itáliai városba, amikor is készített egy újabb képet. E 
fotografikus felvételnek (és tárgyként kidolgozott műnek) kivételes módon a címében is megjelennek 
a szereplők. Nevezetesen a fénykép létrehozásában az alkotóval közreműködő restaurátor Giulia 
Zorzetti, aki akkori munkahelyén, egy templom apszisában ülve, illetve munkája kellékeivel 

 Erika Fischer-Lichte: A performativitás esztétikája. 2009: 51.189

 Christian Metz: Photography and Fetish in: Ed. Liz Wells: The Photography Reader. 2003: 138. 190
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körülvéve, a szentélyt belakva néz a kamerába, valamint Zorzetti munkájának tárgya (és élete része), a 
régi, a restaurálás alatti állapotában fesztelenül elforgatott és letámasztott festmény szerzője, Franceso 
de Mura. Giulia Zorzetti mit einem Gemälde von Franceso de Mura (04.07.1989, 119,0x159 cm, Cat.
3881). A kilencvenes évektől Struth már nemcsak kizárólag múzeumi terekben állította fel a 
kameráját, hanem a képáhítat szakrális tereiben, az oltárképeket őrző, mai napig a vallásgyakorlat 
helyeiként működő, ugyanakkor a régi festmények és műtárgyak turisztikai célpontjaként is működő 
templomokban (San Zaccaria 02.09. 1995, 182x 230 cm, Cat. 6451), vagy a turistazarándoklatok 
állomásaként is ismert műemlék épületekben (Pantheon 31.12. 1990, 183,5 x 238 cm, Cat. 4171). A 
2005-ig ívelő munkában a hangsúly egyre inkább a néző-játékosokra tolódott el. A firenzei 
Akadémián, ahol a kamera Michelangelo Dávidjának talapzata mellől, Dávid tekintetének irányában 
szembesül a nézőkkel és pásztázza őket, valamint a szentpétervári Ermitázsban, ahol Leonardo 
Madonnája felől néz és rögzít a kameraszem, az ámuló, illetve a felkészült múzeumok recepcióján 
kölcsönzött és fülükhöz szorított készülékben a múzeumi ismertetéseket hallgató nézők képei már 
Audiences címen, mint közönségképek frízei kerültek bemutatásra.    
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A poszt-cinematikus fotográfia: a táblakép fotografikus nyelvjárása 

Áll és mozog: Delacroix moziban 

Maren Polte a Becher-Iskola társadalom-kritikai képtudatosságának forrását, illetve annak 
kritériumait Vilém Flusser „fotófilozófiájából” eredezteti.  Polte meglátásában a Becher-Iskola első 191

generációja (Thomas Struth, Thomas Ruff, Candida Höfer, Axel Hütte, Andreas Gursky) Flusser 
elméleti írásainak közegében (hatásában) a fénykép Dingcharaktere (thingness) mellett kötelezik el 
magukat. A fényképet nem egyszerűen információhordozó, tetszőlegesen méretezhető, tömöríthető 
felületként, hanem tárgyként kezelik. A fénykép (legyen a felvétel analóg, vagy digitálisan 
kidolgozott) számukra egy dolog, amelynek kiterjedése, „keretezése”, formátuma, vagyis materiális 
minőségei az optikai kép konstans, fix elemei, és e dologi összetevőivel együtt lép be a képek 
körforgásába (a vizualitás internetes gyarmatosításának időszakában, tehetjük hozzá). Polte a Becher-
Iskola első generációjának e dologi minőséget hangsúlyozó fényképeit, illetve képalkotó eljárásaik 
programjait a fényképezés technikái, illetve a fénykép és a referense közti viszony alapján két 
osztályba sorolja: a német nyelv szójátékával megnevezve a Bild-Erfinder, a képet feltaláló, előállító 
(„fabrikáló”) és a Bilder-Finder, a képet a környezetében, a külvilágban fellelő kategóriáiba. A képet 
„fabrikáló” fotográfusok sokkal inkább a különféle fotóeljárások mediális jegyeit, magát a mediális 
közvetítettség kérdését teszik képeik témájává, gondoljunk Gursky digitális technológiát a képek 
témájában is szerephez juttató eljárására, vagy Ruffnak a fotótechnikák széles skáláján (kompozit 
fotótechnika, infra-lencsék, digitális tömörítés mátrixának láttatása) játszó alkotói programjára. A 
digitális képalkotás lehetőségeit kihasználva és arra reflektálva a becheri örökségtől jelentős 
elmozdulás érzékelhető az ő munkáikban. A képet megtaláló, a tárgyát a külvilágban fellelő, és azt 
dokumentarista módon megközelítő, az optikai-technikai fényképen látható és referense közti analóg 
viszonyhoz ragaszkodó alkotók, mint például Struth és Höfer képein, a becheri fotografikus kép 
ideájának jegyében, a fotografikus leképezés és tárgya egymástól elválaszthatatlanul szervesül, egy 

 Polte 2017: 186-189. Vilém Flusser hivatkozott szövegében, A fotográfia filozófiájában (ezt Polte 191

nem részletezi) a fotográfia filozófiájának igényét jelenti be, amelynek kulcsfogalmai a kép, az apparátus, a 
program és az információ lehetnének. Flusser a fotográfiát, mint apparátust a humanisztikus apparátus-kritikával 
ellentétben nem „emberfeletti titánként”, hanem „ember alatti titánként” érti. Elgondolásában az apparátus, mint 
gondolkodást szimuláló gép, illetve rendszer programjaiban kicselezhető. Ebben a játékos kísérletezésben 
alapvetően az experimentális fotográfusok járhatnak élen. Az experimentális fotográfusok (mondhatjuk, hogy 
hagyományosan) a médiumok közti határzónákon kalandoznak.  
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szuverén entitássá válik, amely szuverenitását a kamera működés láttatásának is köszönheti. A kamera 
tekintete konstituáló szerepbe kerül a szubjektív, alkotói tekintet visszahúzódásával szimultán.  

Ahogy ezt Struth Múzeum Fotográfián láthatjuk, az adott helyszín, az architektúrához kötött, 
képekkel „bélelt” környezet és a nézők színre lépésével keletkező, a mozdulatok és a pillantások 
relációjában szövődő szituációk és összjátéka a fénymennyiségekre érzékeny kameraszem 
látószögében, a fényképpé keletkezés folyamatában plusz jelentést termő alakzatként áll elő: a 
valóságot megduplázó, vagyis ahhoz képest minőségi többlettel bíró, jelentéses, szuverén képekként 
kerülnek elénk.  

Thomas Struth National Museum of Art, Tokyo (15.03.1999, 197,5 x 277 cm, cat. 7701) című 
fotográfiáján Eugène Delacroix ma a Louvre-ban látható, A szabadság vezeti a népet, 1830 július 28. 
(1830) című, vélhetően a legismertebb, allegorikus festménye első ránézésre a fénykép uralkodó 
eleme, morfológiailag annak legaktívabb része. A Múzeum Fotográfiák közül alighanem ez Struth 
legfeszesebb, frontális látószögében és a horizontális és vertikális képelemek relációinak 
geometriájában a legszigorúbb kompozíciója. Ez azonban a plexivédelemmel ellátott, plexidobozban 
paravánra helyezett és felülről bevilágított, valamint sejtelmes háttérfénnyel övezett tokiói installálás 
módjából is adódik: a nézők a paraván előtt sorokba rendezett székeken ülve szemlélik a forradalmi 
eseményt megörökítő, illetve a forradalmi eseményeket allegorizáló festményt. A tokiói múzeumban 
egy a világítástechnikával színpadra emelt, és ezzel távolságot is teremtő szituációban, ebből adódóan 
kényelmes (és fegyelmezett) pozícióból, mintegy nézőtérről volt szemlélhető Delacroix festménye. 
Struth fotográfiáján Delacroix műve mögött a fehér háttér világítani látszik. Úgy tűnik, mintha ennek a 
fehérségében ragyogó téglalapnak a reflexei súrolnák azt a két meleg-narancs árnyalatú, vertikális 
sávot, amelyek a ragyogó fehér felületet két oldalán, a fényképen keretbe foglalni látszik. A valójában 
mélységükben egymás mögötti térszakaszok (a paraván és a paraván mögötti térszelet) a kamera 
optikáján keresztül síkfelületre vetülve, mint egymás mellett lévő vertikális sávok összesimulni 
látszanak a fényképen. Az optikai-technikai leképezés fotografikus eredményén, a fényképen ez a két 
meleg-narancs vertikális sáv, amelyen a világosabb narancs csík, valójában a paraván mögül kiszűrődő 
fény érintésének a nyoma, a mozivásznakat keretező függönyre, vagy széthúzható paravánra 
emlékeztetnek. Ha a fotográfián látható nézőkkel egy téridőben szemlélődnénk ebben a nem 
szokványos installálási helyzetben, akkor a beágyazott festmény színein kívül, a velünk egy térben 
lévő emberek is „színesek” lennének percepciónkban. Így azonban, a kamera fényérzékeny, a nagyobb 
fénymennyiséget intenzívebben visszatükröző lencséjének eredményeként a tündöklően fehér 
négyszögletű felülettel, mint „vetítővászonnal” kontrasztot alkotva a nekünk háttal lévő közönség 
árnyékban figyeli a világítástechnikával teátralizált festmény színeiben ragyogó, mozgalmas 
eseményét, a holtak tetemén keresztül a barikádra hágó forradalmi csoportosulást. A Struth-fotográfia 
aktuális nézője, kiállítótérben állva, a kamera pozíciójából adódóan ugyancsak egy teltházas, 
emelkedő multiplex-terem hátsó sorában érezheti magát. A leképezett teret, mint egy mozi elsötétített 
nézőterét látjuk, a beágyazott festményt, pedig mint egy vetített filmet. Ez a distanciát eredményező 
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effektus még katalógusban nézve is működik: a forradalom festett allegóriája szögletes fehér 
hátterével, mint széles passzpartúval, ragyogó jelenés a fotográfia közepén.  

Delacroix festménye teljes egészében látható, nem kerül elé semmi zavaró „elem”, hiszen 
Tokióban a nézőket széksorokkal várták, leültették őket. Így a festménynek alárendelődve, annak 
fotografikusan pontos „reprodukcióját” kapjuk Struth fényképétől. Ugyanakkor a festményt 
beágyazott képként, környezete keretében ha ekphrasisként olvasva fejtem fel, határozott ellenpontot 
képez befogadóinak árnyékjelenlétével, e kiállítótéri „moziban” egymáshoz érzéki közelségbe kerülő, 
a látottaktól megérintett, vagy azzal azonosuló csendes, idegen nézőivel. A Struth-fotográfián a dúsítás 
retorikai alakzata, egy az intrapszichikus történésekben is elkülöníthető figurális áttéttel tűnik fel.  A 192

Struth-fotográfián látható múzeumi tér, mint a befogadókkal és a befogadás tárgyával együtt láttatott 
nézőtér „kiöblösödik” a vásznon pergő forradalmi eseménnyel. Kontrasztot képez a csendes 
befogadással, így a befogadás folyamatában keletkező konfrontatív helyzetet is látjuk. A kamera 
tekintetének, önbeszédének is teret adó fényképezés során egy plusz, fiktív térrel gazdagodott a 
fotografikus kép. Nem közvetlenül az adott tokiói helyszínen, hanem az arról készült fényképen válik 
érzékelhetővé a beágyazott festmény aktív eseménye és a közönség nézőtéri nyugalma közti ellentét. 
Másképp fogalmazva, a konikus projekcióval a fénykép síkján megjelenő vizuális elemek 
kontrasztjában, a mozgásos festmény és a nézők statikus nyugalmának kontrasztjában keletkező 
élmény egy fiktív tér, a mozit idéző elbeszélői tér-idő jelenik meg. Ebben az olvasható, gondolati 
térben felvonulnak előttünk az egymásba hajló, egymást idéző különféle képi médiumok: a festmény, 
a mozi, a fénykép. Ugyanakkor a beágyazott kép, Delacroix festménye, mint a kép középpontja és 
egyben legmozgalmasabb felülete külön is a figyelmünk fókuszába kerül. E felületről rugaszkodunk el 
a képek intertextualitásból terebélyesedő alagútjába, ahol az azonosulást, vagy a játékos 
kapcsolódások felismerését kísérő affektusok is megjelenhetnek. A fegyvert ragadó és a trikolórt 
lobogtató fedetlen keblű „Marianne” melletti kölyökben a kollektív emlékezet a kis Gavroche-t véli 
felfedezni, aki a kronologikus idő törvényszerűségeit és a fikciós határokat áthágva Victor Hugo 
Nyomorultak című regényéből került Delacroix vásznára, és akivel a forradalmi filmrendező, 
Eisenstein is előszeretettel azonosította magát.  Struth fotográfiája, ha az alkotói processzus, a 193

kamera használat felől értelmezem, akkor egy szekvencia-plánban keletkező montázs, amelynek két, 
valójában szétválaszthatatlan szegmense - a fotografikusan beágyazott festmény és a leképezett 
múzeumi szituáció – a kamera önbeszédében válik egy a vásznon megjelenő „film” és annak csendes 

 A szemiózis, a jelentésadás folyamatát, a jelentő és jelentett lebegő viszonyát lacani felismerések alapján a 192

filmnyelvben vizsgáló pszichológus, Mérei Ferenc három jól elkülöníthető figurális áttételt különít el, amelyek 
mind a filmnyelvben, mind a tudatos kontrolltól szabadon működő, alapvetően képi intrapszichikus 
folyamatokban működnek: a sűrítést, az elliptikus kihagyást és a dúsítást. A dúsításban idegen elemek jelennek 
meg az asszociatív láncban, amelyeknek díszítő funkciója van és kontrasztot képeznek a képfolyammal. Mérei a 
dúsításban gazdag filmes példának Jean-Luc Godard Bolond Pierrot című filmjét hozza fel. in: Mérei Ferenc: 
Filmszemiotikai jelenségek pszichológiai elemzése, 1971. in: Mérei Ferenc 1995: 167-174.

 Eisensteinnek a kis Gavroche-sal történő azonosulása a fikciós karakterek világi jelenlétére, fantáziánkat és 193

percepciónkat befolyásoló „„valóságosságára” világít rá, a kis Gavroche-nak Delacroix vásznán történő feltűnése 
pedig a képeknek a lineáris időt megkerülő, jól ismert potenciálját mutatja. A festmény két évvel korábban 
készült, mint hogy az Hugo által 1862-ben publikált regényében, a Nyomorultakban megörökített 1832-es 
párizsi felkelés, ahol Hugo Gavroche-a színre lép, megtörtént volna.
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igézetében ülő nézőközönség közös, mozinak tűnő terévé. Ha a fényképezés képi eredménye az 
értelmezés kiindulópontja (és nem a kameraműködés), akkor a kép egy kollázs, amely a reális élmény 
és a mediatizált tapasztalat jelenségeit jeleníti meg a különféle textúrájú képi médiumok, a festmény, a 
fotografikus állókép és a mozgókép közti metaleptikus átjárások láttatásával. A fotografikus kép a 
festményt beágyazva annak mozgalmasságát involválja, ugyanakkor moziként közvetítve amennyire 
distanciát teremt vele, annyira közel is hozza az újabb képi médiummal összefűzve. A tokiói isntallási 
környezetben megörökített, a fotográfián moziban vetített filmmé váló Delacroix-festmény, mint egy 
filmstill, elevenebbnek látszik, kortársunknak sokkal inkább, mint (horribile dictu) a Grand Galerie 
belsőépítészeti környezetében, fáradt megvilágátásában, több 19. századi festmény között sorolva egy 
„borzalmas”, mert idejétúltáságban a képet is megdermesztő keretben. Az intertextuális játék azért 
lehetséges, mert a fotografikus kép egyszerre transzparens és reflektív felület, trompe l’euil és tableau.   

Struth e feszes, frontális kompozícióján a kameraszem ereje (hatalma) szembetűnő. Struth a 
tokiói múzeumban talált installálási módból adódóan ezen a képén látványosan ad teret a kamera 
működésének, amely a szituációra történő rámutatásban egy újabb, a fotográfia nézője által 
gondolatilag bejárható, fiktív (elbeszélői, képi) teret teremtett. Egy olyan pillanatot látunk a 
fotográfián, amely nem a múlt rögzítésének nyoma, hanem egy performatív aktusban, a kamera 
tekintetének rámutató aktusában keletkező, csak a fényképezéssel, a fényképen valóságossá váló, az 
elbeszélés valóságát adó fiktív pillanat.  Struth alkotói eljárásából kitűnik, hogy a kameraszem, mint 194

a látómezőben szóródó, birtokolhatatlan tekintet apparátusa nemcsak fenyegető, vagy fegyelmező, 
hanem formáló és megőrző, vagyis megtartó is lehet. A csak a fényképen létező tér-idő konstelláció, a 
mozi-tér fotografikus, fiktív terének szemlélő bebarangolásában – az intertextuális kapcsolódások 
felfejtésének játékában – a gondolatnak és a kísérő affektusoknak az áramlása zajlik. A par excellence 
mozgás: az érzelem és a gondolat az állókép rétegeinek, vizuális jeleinek felfejtésében rejlik és a 
szemlélő befogadásban bontakozik ki.     

Delacroix festménye a Múzeum Fotográfiák e darabján nemcsak egy mozi-szituációban 
filmként olvasható mozgókép (filmstill), hanem a múzeum intézményrendszerének gépezetében 
(apparátusában) is utazó és utaztatott, mozgó kép. Ahogy mi utazunk az intertextualitás 
időalagútjaiban, úgy maguk a képek is vándorolnak a kiállítóhelyek között, valamint egyik médiumból 
a másikba. Struth fotográfiáján Delacroix képének „mozifilmként” megelevenedő felbukkanásában a 
festmény filmes hatástörténete, a filmes re-enactmenttel, újra játszásokkal fenntartott jelenléte is 
derengeni kezd. Struth tokiói „Delacroix-mozija” a befogadó asszociációs láncában filmszekvenciák 
töredékeinek bevillanását is generálja. Jean-Luc Godard - a film Delacroix-ja, ahogy Louis Aragon 
nevezte - Bolond Pierrot című filmjének (1965) az a jelenete (képsora) jut eszembe, amelyen a piros 
ruhát magára kapó Marianne Renoir (milyen gyönyörűen beszédes név a szabadság „züllött” 
gyermekének) egy gépfegyvert felkapva iszkol szerelmével a balkonon át, Párizsból kifele… 

 Az indexikalitásról, mint performatív aktusról lásd David Green – Joanna Lowry: From Presence to the 194

Performative: Rethinking Photographic Indexicality.
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Delacroix 1830-ban festett mesterművét a „polgárkirály” Lajos Fülöp vásárolta meg, de 
forradalmi üzenetétől (forradalmasító hatásától) tartva a kép kiállítását körültekintőn felügyelték, 
politikailag korlátozták. Magánál a festőnél volt letétben (gondoskodott elhelyezéséről), egy rövid 
ideig volt kiállítva 1849-ben, majd az 1855-ös Világkiállításon. 1861-ben (Delacroix 1863-ban halt 
meg) a Musée du Luxembourgba került, végül 1874-ben vonult a Louvre-ba.  A kollektív 195

emlékezetben a forradalom allegóriájaként őrzött festmény 1974-75-ben tengeren túli utazásra indult 
Amerikába, majd 1999-ben Tokióba (ezt örökíti meg Struth fotográfiája, aki akkor éppen Japánban 
tartózkodott), amikor is óvatos szállítása csak az akkori legnagyobb légibusszal volt megoldható. A 
festményt beágyazó fotografikus táblaképpel, vagyis a fotografikus nyelvet író képtárgy 
közvetítésében (és annak múzeumi pozíciójában) a white cube-ban az apparátus, metaforikusan a 
black box (amelynek modellje a fotográfia) kerül átgondolásra. Ez esetben egészen konkrétan. A 
fotografikus alapú képekben, köztük a mozgóképekben cirkuláló képhagyomány és a múzeum 
apparátusában mozgó kép problémaköre is előkerül a befogadás e sajátos körülményeinek 
dokumentálásán, dokumentarista képpé formálásán keresztül.  

A film still igézetében 

Minden film: kockánként „dokumentumfilm”. Bódy Gábor írta ezt 1977-ben. A filmnyelvújító 
Bódy a bazini fénykép-ontológia alapjaitól („minden egyes filmkocka egy megtörtént pillanat 
sziluettje, halotti maszkja”) vezeti olvasóját ehhez a felismeréshez. „Minden film: kockánként 
„dokumentumfilm”. És ezen az sem változtat, hogy a „kockánkénti dokumentumon” belül teret kap a 
fikció: bizonyos konvenciók – az utánzás vagy a képelemek kontrasztjának vagy szériáinak 
megszervezése stb. – által.”  Témánk, a fotografikus táblaképek léptékváltó szerepének 196

megértésében ez a gondolat egyszerre lehet felütés és konklúzió. Érdemes ismétléssel hangsúlyozni a 
Zsilka János szerves nyelvi rendszeréből (a szemiotika paradigmaelméletéből) táplálkozó 
kinematográfus Bódy Gábor megfogalmazását: egyetlen filmkocka önmagában is egy 
dokumentumfilm, ugyanakkor egy kockányi dokumentumban már a fényképezés nyelvezetet termő 
konvenciói következtében is teret kap a fikció. Peter Wollen ugyancsak a fikciós diegézis idejét fedezi 
fel a statikus fényképben, amiről 1989-ben publikált írásában nem a múltat, a jelent és jövőidőt 
kifejező „igeidők” (tense) analógiájára, hanem az igés szerkezetek variánsainak (verb, copula) 
befejezetlenséget, befejezettséget, vagy folyamatosságot érzékeltető aspektusai segítségével 

 The Louvre. European Paintings. (Szerk. Michel Laclotte, Jean-Pierre Cuzin), Editions Scala, 1993. pp.118.195

 Bódy Gábor: Hol a „valóság”? A dokumentumfilm metodikai útvonalaihoz. in: Bódy 2006: 105.196
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gondolkodik.  Wollent nem annyira a kép statikussága, a mozgóképpel szemben annak megállítása 197

izgatja, sokkal inkább a mozgó- és az állóképekben egyaránt lehetséges narratív dimenziók, azok az új 
narratív formák, amelyek lehetővé teszik a nézőnek a befogadás során a képek határain zajló ki-
bejárását, az azonosulás és a külső pozíció közti ingázást. Amit Bódy, a nyelvújító, egyszersmind az 
újabb képalkotó eljárásoknak a tradicionális művészeti technikákhoz, például a festészethez 
materiálisan kötődő létmódját belátó és fontosnak tartó kinematográfus 1977-ben megfogalmazott, az 
a fotográfiát eszközként használó képzőművészek munkáiban szimultán a művészeti világ egymástól 
független régióiban, a hetvenes évek végétől fokozatosan praxissá válik. Egyetlen, narratív hatású 
fényképben, amely mintha filmből kivágott képkocka lenne, a fikciós idő működik. E fényképek 
szcenírozás során (Jeff Wall), vagy a dokumentarizmushoz hűen a kamera önbeszédének is utat nyitva 
(Thomas Struth néptelen városfényképei, majd a nézők bevonásával készült Múzeum Fotográfiái) 
nyerik el azt a minőségüket, amelyekben filmes hatásokra, a filmnyelv elsajátítására, ugyanakkor a 
régmúlt képhagyományára tett utalásokra is ráismerünk. A fotografikus állóképben gondolkodó 
vizuális művészek a fényképeik elkészítésében „filmrendezői” (Cindy Sherman), és a filmgyártásból 
ismert fogásokkal élnek (Jeff Wall, James Casebere), illetve a fotografikus apparátust a reprezentációs 
kliséket láttató nyelv eszközeként használják (lásd a később Pictures Generáció néven a művészet 
történetébe vonuló New York-i fiatalok 1978-as, Pictures címen rendezett kiállítását).  

Cindy Sherman 1978-ban bemutatott Untitled Film Stills c. munkái létrehozásában egy 
személyben látványtervező, maszkmester, világosító, színész, operatőr és rendező. Egyetlen fényképe 
egy egész sztori, vagyis inkább sztori-nak látszik: narratív hatású, emlékeztet a filmes klisékre, 
bizonyos évtizedek viseleteire, szerepmodelljeire, de konkrét narratívával nem szolgál, vagyis e 
tekintetben pszichológiailag sokkolja a nézőjét, ugyanakkor tovább gondolásra ingerli. Hiroshi 
Sugimoto ugyancsak a hetvenes évek végétől a mozi egyre kevésbé látogatott helyszíneire vonult be a 
fényképezőgépével. Filmszínházakban állította fel a kameráját, a vetítőgép előtt és attól lejjebb 
helyezve azt. A vetített film ideje határozta meg az expozíciós időt, vagyis a felvételek készültekor a 
kamera zárját több, mint egy óráig nyitva tartotta. Ezeken a több évtizeden át gyarapodó fekete-fehér 
felvételek közepén a vetített film egy vakítóan fehér, monokróm screen-ben sűrűsödik össze (és 
oltódik ki ebben a fehér teljességben), a filmszínház hagyományosan elsötétített tere pedig ez idő alatt, 
a vetített film fényében grafikusan kirajzolódik. Mondhatjuk, Sugimoto egyetlen statikus, ám másfél 
órányi tartam alatt keletkező fényképében benne van az egész mozi, a szó szoros értelmében, és a 
filmes hatások illúziója, az illuzórikus filmek világa is. James Casebere fényképein kiürült épületek, 
omladozó, vagy vízárban úszó kórházak, elhagyatott iskolák, pincék, üres börtönök és szűk ablaktól, 
mint keskeny fényforrástól megvilágított cellák, később romos mecsetek enteriőrjének fényképeit 
látjuk. Ezeken a fényképeken egyes helyszíneket felismerni vélünk, de ha máshonnan nem, hát 
híradásokból, vagy filmekből ismerősnek tűnnek. Az összeset Casebere építette, világította be és 
fényképezte le műtermének asztalán. Stúdiójában, kamerája látószögének arányaiban modellezte le a 
felvételeken megjelenő épületeket. Alkotói eljárását Casebere a hetvenes évek végétől fokozatosan 

 Peter Wollen: Fire and Ice. in: Ed. Liz Wells: The Photography Reader. 2003: 76-80.197
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dolgozta ki, és ez az alkotói processzus az, amelyet Berger 1968-as írásának idején, a filmek és a 
reklámok készítésének fényében és árnyékában a fotografikus kép vonatkozásában még az abszurd 
jelzővel illetett. Casebere képeit látva a befogadó pszichológiai emlékezete elevenedik meg: valami 
hátborzongató (uncanny, unheimlich, kísérteties) jelenik meg percepciónkban e képek felfejtése 
közben. Csend van, áll a levegő, valami történt, vagy mindjárt történni fog. Szabó Dezső a kilencvenes 
években természeti jelenségek modellálásába kezdett, a leginkább médiaképekből ismerős természeti 
katasztrófák jelenségeit, illetve azok képeit konstruálta meg stúdiójában. A kamera látószögében zajló 
építkezés, a létrehozni kívánt fotografikus kép ábrázolatának gradációja, a képalkotó-elemek 
léptékének összehangolása a dokumentarista hihetőség jegyében zajlik, vagyis a centrális perspektíva 
képalkotó szabályait a makettek elkészítése és a modellezés közben nem nélkülözheti sem Casebere, 
sem Szabó. Terepasztalukon, a műtermükben berendezett tér fotografikus leképezése, illetve az erről 
készített fénykép a képzelet működését gerjeszti, a narratíva igény azonnal működésbe lép. Casebere 
és Szabó a fénykép dokumentarista erejét és konvencióját fordítja visszájára: nem az érzékeinkkel 
tapasztalható valóságainknak, a térben bejárható épületek belsejének, vagy az érzékeinkkel 
megtapasztalható külső világ természeti jelenségeinek fényképét látjuk, hanem az épületek és 
természeti jelenségek kisméretű makettjének, illetve modellezett működésének statikus felvételeit. 
Első ránézésre mégis valós tereinkben és külső világunkról készült fényképeknek véljük e képeket, 
egyszerűen azért mert fényképek, és a külső valóságaink és a fénykép közvetlen megfeleltetésének 
rögzült rutinjától, mítoszától nehezen szabadulunk. Még sem mondhatjuk, hogy Casebere és Szabó 
elárulná a Fotográfia tényrögzítő adottságát, inkább számítva a befogadói rutinra, kijátssza azt. 
Ugyanakkor a megépített terek leképezésével, azok fikcionalizálásával intézményeinkre, 
metaforikusan a modernitás kétarcú, nevelő és fegyelmező rendszereire ismerünk Casebere kisablakú 
„cella” enteriőrjeiben, sőt, maga az izolált alkotói stúdió, még tovább haladva a reflexió ösvényén a 
fényképezés kamerája, a kis résen fényt beeresztő szerkezete is megjelenik az interpretációk 
panorámáján. Szabó képein pedig a fotografikus alapú médiaképeknek a népszerűsítő tudományos 
ismeretterjesztésekben és a tájékoztatásában betöltött uralkodó szerepe válik a merengés tárgyává. A 
képek e kétarcúságát, jelentésgazdagságát magának a fotográfiának a dokumentum és a fikció határán 
lebegő ambivalenciája idézi elő. Jeff Wall egyképes filmjei, a lightbox-ként installált diaképei 
ugyancsak 1978-ban jelentek meg a galériatérben, illetve Destroyed Room című munkája a galéria 
kirakatában, az utca felé fordítva képes oldalát. A „modern élet fotográfusaként” szereplőket válogat, 
szceníroz, világosít, rendez, fényképez, később már digitális utómunkálatok is zajlanak stúdiójában, 
professzionális szakember alkalmazásával. Nem festi, hanem fényképezi és az egy helyszínen több 
időpontban készült felvételekből (például a nappali és az éjszakai, a természetes és a mesterséges fény 
esetlegességeinek korrigálása végett) digitálisan „összevarrja” és alkotói szándéka szerint az apró 
zavaró részletektől megszabadítja, retusálja a modern élet e fotografikus képeit; a 19. század festőinek 
(Manet, Delacroix) munkáit továbbgondoló, parafrazeáló, vagy mai környezetben átírásukkal 
felfrissített, fotografikus kompozícióit. Eljárását sokkal inkább a rajzolás tradíciójába helyezi, 
ugyanakkor ő az, aki hangsúlyozza: ma már nem lehet olyan képet készíteni, amely ne viselné magán 
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a film still-ek nyomát.  A fotografikus táblakép alkotói a mozitól tanulták, hogy egyetlen kép is lehet 198

narratíva, illetve fikció. Gregory Crewdson a kilencvenes évektől gyártott, színes, nagyméretű 
szürreális fényképeihez már „csak” rendez. Casting, színészek, professzionális operatőri munka, 
gyártásvezető, asszisztensek, a megfelelő helyszínen zajló forgatások végett utcalezárások. Egyetlen 
egy fényképhez forgat, illetve minden egyes fényképéhez forgat, mint egy filmrendező, majd stúdióba 
vonul a digitális utómunkálatok elvégzéséhez, levezényléséhez.  

A fotográfiát eszközként használó képzőművészek munkájában ezt a „rendezői fordulatot”, a 
fotografikus táblaképek előállításában, vagyis a festészetben kimunkált táblakép revitalizálásában a 
filmnyelv hatásait érvényesítő alkotói szemléletet az angolszász szakirodalom, nevezetesen David 
Campany történeti perspektívából íródó feldolgozásában két jelenséggel, egy a mozi 
társadalomtörténetébe illő fejleménnyel és egy az elméleti diskurzusban nagyhatású szöveg 
megjelenésével hozza összefüggésbe.  199

Campany elbeszélésben a filmstúdiók standfotó-tárának, a professzionális fényképészek által 
készített, a forgatás helyszínein és közben készült standfotóknak, vagy a sokszor több felvételből 
komponált, a filmeket kísérő reklámképek (publicity pictures) gyűjteményének felszámolása, piacra 
kerülése nagymértékben megváltoztatta és gazdagította a vizuális környezetet. A stúdiók által a film-
repertoárként működő televíziózás időszakában, a hatvanas évektől a hetvenes éveken át már 
funkcióvesztettnek ítélt standfotó-állomány „utcára kerülése”, cirkulálása és elérhetősége izgalmas és 
izgató képiséggel bíró forrásként szolgált mind a gyűjtők, mind a konceptuális művészek számára. A 
film stillek szépsége és mesterségbeli kimunkáltsága (beauty and craft) kontextusokból kiragadva 
minden értelemtől elszakadni látszottak, ugyanakkor új módon faszcinálták aktuális nézőiket.  E 200

tekintetben, írja Campany, a film stillek megtestesíteni látszottak bármilyen fénykép potenciális sorsát: 
egy bizonyos szándék szerint készülnek, de könnyen leválaszthatók első kontextusukról és 
újradefiniálhatók máshol. A standfotók és a film stillek szerteágazó hatása a kilencvenes évek 201

alkotói gyakorlataiban tetőfokára ért, például a filmipar narratíváit dekonstruáló, vagy a filmipar 

 David Campany idézi Jeff Wall egy 1996-os kijelentését: „no picture could exist today without having a trace 198

of the film still in it, at least no photograph.” in: David Campany 2008: 127.

 David Campany: Photography and Cinema c. könyvének Art and the Film Still c. fejezete.  119-145. A leírt 199

gondolatmenet részleteiben feltűnik egy a Still – Fotográfia a múzeumban címmel rendezett kiállításhoz (2013, 
MODEM, Debrecen, kurátor: Perenyei Monika) írt tanulmányomban is. http://exindex.hu/index.php?
l=hu&page=3&id=925 

 David Campany elbeszélésének gazdag és tanulságos példatárán kívül érdemes elidőzni Richard Hamilton 200

1964-65-ben készített, Interior címen ismert, vegyes technikával készült táblaképein: screen printek, amelyek 
alapját film stilltől ihletett, illetve azt felhasználó kollázsok képezik. Mint ismeretes, Hamilton oktatói munkája 
során egy osztályteremben véletlenül találta azt az 1948-ban készült fotográfiát (egy az 1949-ben vetített 
Shockproof c. filmből származó film stillt), amely első pillantásra elbűvölte gondosan elrendezett 
kompozíciójával és a jól láthatóan speciálisan berendezett tér fotografálásával. A film stillen minden a kamera 
irányába és a képből kinéző fiatal nő felé konvergált (az asztal alatt a lábánál egy férfi fekszik), a felvétel pedig 
széles látószögű lencsével készült, amitől a perspektíva úgy torzult, hogy láttassa az egymásba átjáró terek 
összefűzöttségét és gazdag berendezését. Hamilton e hatvanas években készült munkái táblakép és fotografikus 
dokumentum, úgyis mint művészet és dokumentum problémakörének újragondolását is felvetik. 

 Campany 2008: 127.201

http://exindex.hu/index.php?l=hu&page=3&id=925
http://exindex.hu/index.php?l=hu&page=3&id=925
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hatásában alakuló archívumok (diskurzusok) hiányait boncolgató, a filmes alapú vizuális kultúrában a 
kisebbségi reprezentációiban tátongó űrt, illetve réseket problematizáló alkotói programokban és 
munkákban. A standfotók és a filmstúdiókban felhalmozott klisétárak (például enteriőrök, lépcsőházak 
felvételei) piacra kerülésével a gyűjtők mellett képzőművészek is filmképek gyűjtésébe és a filmipar 
struktúráját (stúdió, rendező, filmsztár, filmzsáner) ignoráló, illetve fölülíró vizuális archívumok 
felépítésébe kezdtek. A filmekből származó, vagy a forgatások során készült fényképeknek 
újrarendezésébe kezdett a humor felszabadító hatását sem mellőző szempontok szerint (csókok és a 
lóról zuhanó férfi rekeszei) például a konceptuális művészet keresztapjaként számon tartott kaliforniai 
John Baldessari is.  Baldessari a 20. század legnagyobb művészének, sokat mondón, nem Andy 202

Warholt, hanem a filmjeibe különféle eredetű állóképeket – plakátokat, festményreprodukciókat, 
újságborítókat, anatómiai atlaszok és egyéb könyvek képes oldalait – szerkesztő Jean-Luc Godard-t 
tartja. Baldessarit pedig éppen a fotografikus képek szuverén nyelvét, illetve a képeknek a 
reprezentációban betöltött funkcióját bolygató, a Douglas Crimp által képviselt Pictures generáció 
tagjai tartják mesterüknek.  Godard nem mellékesen a fényképezést, illetve a fényképet filmjeiben 203

szintén elemzés alá veszi, és azt leginkább a keletkezés fluid médiumaként kezeli.  És, hogy a 204

filmezés mesterei és produkciói, valamint a fotográfiát művelő képzőművészek közti kölcsönhatások 
elősorolásában mintegy körbe érjünk, Peter Wollen Godard személyében, illetve filmjeiben látja 
megtestesülni a folytonosságot a történelmi avantgárd és a hetvenes évek neo-avantgárdja között.  205

Megjegyzendő, hogy Wollen-nek a filmvilágban párhuzamosan létező, és egymást ignoráló avantgárd 
csoportosulásokat megérteni és megértetni óhajtó, a húszas évek forrásvidékét is bejáró 
gondolatmenetében jelentős részlet a történelmi avantgárd alkotók induló közegének láttatása: a 
festészeti, vagy a színházi múlt determinálni látszik a kísérletezések, az experimentális alkotói 
praxisok alakulásának irányát, fókuszát. Mindenesetre az évtized végére (1978-80-ban) már film-
stillek re-enactmentje (Cindy Sherman) és a film produkciós eljárásait (próbafelvételek, helyszín 
berendezés, utómunkálatok) elsajátító nagyméretű fotografikus táblaképek (Jeff Wall) kerülnek ki a 
kísérletező kedvű és a fotográfiát használó vizuális alkotók stúdiójából a galériák, majd a múzeumok 
falára.  

Campany elbeszélésében a másik figyelemre méltó jelenség, amely hatással volt a filmstill és 
a fotografikus művészet közti kölcsönhatásokban alakuló változásokra, megtermékenyítve a 
fotografikus művészetről és a statikus fotografikus képek nyelvezetéről szőtt diskurzust, az Roland 
Barthes egy először 1970-ben megjelent esszéje. Az Artforumban 1973-ban angolul is közölt 
Harmadik értelem szinte feltépte a gátakat a fotografikus képpel foglalkozó képzőművészek 

 A Brief History of John Baldessari http://www.youtube.com/watch?v=eU7V4GyEuXA  202

 Douglas Crimp: Pictures. 1977 (2005): 22.203

 Pethő Ágnes: Jean-Luc Godard’s Passages from the Photo-Graphic to the Post-Cinematic. Images in between 204

Intermediality and Convergence. Acta Univ. Sapientiae, Film and Media Studies, 4. 2011, 23-61.

 Peter Wollen: A két avantgárd. Ford. Müllner András. Apertúra, 2006. tél. URL: 205

http://uj.apertura.hu/2006/tel/wollen-a-ket-avantgard/ 

http://www.youtube.com/watch?v=eU7V4GyEuXA
http://uj.apertura.hu/2006/tel/wollen-a-ket-avantgard/
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filmelemzői lelkesedése és kompetenciája előtt.  Barthes ebben az esszéjében (is) a mozgókép 206

ellenében a statikus fényképet veszi védelmébe. Az Eisenstein filmstillek részletein elidőzve arra a 
higgadt következtetésre jut, hogy a filmszerűség, a filmi („filmic”) nemcsak a mozgásban és a filmes 
narratíva szcenírozásában, vagyis nem a film evidensnek vett sajátosságában, az idő dimenzióját 
optikai illúzióval előállító mozgásban keresendő, hanem már a film artefactumában, a stillben, a 
statikus fotogramban is benne van. Barthes filmstillek, Eisenstein filmek „képkockáinak” elmélyült 
elemzésével jut arra az elgondolásra, hogy az álló fotografikus képek és a mozgó film viszonyát egy 
vertikális alá- és fölé rendelődés nélküli palimpszesztként, egymáson áttűnő képek felületeként 
képzelje el. A nem verbalizálható harmadik értelemben, ami a fotogramban is benne van, keresendő a 
filmi dinamikus eredője. Vagyis a film dinamikája már a fotogramban, a montázs szegmensében is 
benne van.  

Minderről maga Eisenstein is értekezik. Montázs-tanulmányaiban a forradalmi filmrendező 
hangsúlyozza, hogy a szegmens (a filmkocka) semmiképpen sem a montázs alapeleme, hanem a 
montázs sejtje (molekulája) , és már a felvételnél előre gondol (és gondolni kell) a szegmens 207

majdani montázs-funkciójára. Ugyanebben a tanulmányában Eisenstein leírja, hogy a nyelv sokkal 
közelebb áll a filmhez, mint a festészet. A festészet ugyanis absztrakt alapelemekkel dolgozik (pont, 
vonal, szín), míg a film nem szabadulhat a fotografikus szegmensnek az anyagi valóságot rögzítő 
konkrétságától, ahogy a dokumentarista fényképezés művelői, a Bilder-Finder alkotók sem.  Épp ez 208

adja a kihívást a filmes manipulációban, a montázsok emocionális hatása és a filmes narratíva 
megszerkesztésében. Eisenstein praxisból származó ismeretei a szemiotikát, a szemiotikával is 
érintkező pszichoanalízist, valamint a filmelmélet tanulságait segítségül hívó fotóelmélet gazdagodása 
szempontjából is érdekesek, valamint szorosan vett témánk, Struth alkotói eljárása felől is figyelemre 
méltók. Visszatérve Eisenstein és Barthes szövegeinek összefűzőséhez: már Eisenstein is értekezik 
arról, hogy a filmkocka soha nem válik (elszigetelt) betűvé, hanem mindig többjelentésű ideogramma 
marad, amely felhangi komplexummal bír. Vannak vizuális és auditív felhangok, amelyek már egy 
fotogramot nézve is fiziológiai érzékleteket váltanak ki, és ezek a felhangok a szegmensei a negyedik 
dimenziónak. A montázs a szegmens emocionális hangzásán alapul.  Vagyis Roland Barthes-nak a 209

mozgóképpel szemben a statikus fotogram melletti védőbeszéde, amelyet Eisenstein filmkockáinak 
elemzésére alapoz, összhangban van az Eisenstein által leírtakkal, sőt, abból szervesen következnek, 
illetve logikusan kibonthatók, ahogy ezt Barthes meg is tette. 

 Roland Barthes: The Third Meaning: Research Notes on Some Eisenstein Stills. in: Artforum, 5. 1973, 206

Január. A harmadik értelem. Ford. Kálmán László. in: Filmspirál, 3. 1997, 2, 1-15.

 Eisenstein: A filmforma dialektikus megközelítése. in: Eisenstein: Válogatott tanulmányok. 1998: 122.207

 u. o. 129. „Miért kellene a filmművészetnek a színház és a festészet formáit követnie? Inkább a nyelv 208

módszerére kell támaszkodnia, ahol két, konkrét tárgyat jelentő szó kombinációjából teljesen új fogalom 
keletkezhet. A nyelv sokkal közelebb áll a filmhez, mint a festészet. Például a festészetben a forma olyan 
absztrakt elemekből születik, mint a vonal meg a szín, míg a filmművészetben a képkivágásban megjelenő kép 
anyagi konkrétsága – mint elemi egység – jelenti a manipuláció legnagyobb nehézségét.”

 Eisenstein: A film negyedik dimenziója in: Eisenstein: Válogatott tanulmányok. 1998: 136, 138, 142.209
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A vertikális befogadásra szánt képkomponálás re-vitalizálásában a filmnyelv és a filmgyártás 
tanulságait is érvényesítő alkotói processzus az (amit „rendezői fordulat”-nak is nevezhetünk), ami 
ugyancsak szerepet játszott a fotografikus táblaképek méretének szembetűnő, sokat vitatott 
növekedésében, a fényképformátum expanziójában. A fényképek léptéknövelésében nyilvánvalóvá 
válik a fényképek tárgyának megduplázása: a referenciális tárgyi valóság mellett a valóságot le-, 
illetve átíró, szinesztéziás felhangok megjelenítésére és különféle dinamikák láttatására is képes 
fotografikus nyelv, mint a fényképek elvont rétege is olvashatóvá válik. A fénykép elvont rétege, a 
fotografikus kép absztrakt mivolta, nyelvezete leginkább a felnagyítása során válik szembetűnővé. 
Mindenekelőtt az életnagyságot közelítő fényképen a különbség a látásunk és a kameraszem között 
azonnal problematizálódik. A térbeli, szenzuális érzékelés és a kameralátás valójában 
összemérhetetlen. Mozgás közben és két szemmel látunk, és ez a kognitív folyamatokban észlelt 
látvány nem olyan „kép”, mint egy adott látópontból, fix látószögben síkra projektált fénykép, amin a 
kamera időzárjának függvényében vagy minden élesen, vagy, mint Struth Múzeum Fotográfián, a 
mozgó és a statikus képalkotó „elemek” fotografikus nyomainak különbözőségében látszik. Mindez a 
kicsi, kézbe vehető fényképeket lapozgatva, vagy monitoron kevésbé tűnik fel. Annál inkább a 
befogadás meghittségéből kilépő fotografikus táblaképeken, amelyeknél ez a nagyítási sztenderdeket 
elhagyó gesztus, a méret felhúzása nagyon is jelentéses tényező. Léptékváltás történik, a szó szoros és 
átvitt értelmében is. A fotografikus táblakép és a szemlélő közti distanciában a fotografikus leképezés 
jegyei olvashatóvá válnak, és a tárgyi világot megörökítő dokumentarizmusával az azonosulás 
irányába is nyitott. A távolsággal keletkező külső tekintet pozíciója és képi világba való belépés között 
oszcillál a befogadói attitűd. A mindennapi használatban (fogyasztásban) megszokott sztenderdizált 
fénykép-méreteket elhagyó léptékváltás folyamatában a digitális technológia fejlesztései is számottevő 
tényezők. Mindez ugyanis csak a képkidolgozásban, a nagyításban a digitális technológiát alkalmazó 
laborok felszereltségével és a professzionális szakemberek közreműködésével lehetséges. Komplex, 
többtényezős folyamatok összjátéka: a múzeumok falára „egyképes mozik”, fotografikus táblaképek 
kerültek, amelyek méretükben nemcsak a festészetben kimunkált, a falra szánt táblaképek vertikális 
befogadási pozícióját elevenítik fel, hanem ezzel együtt a mozivásznat, az égi jelenés 
illuzionizmusának (és dokumentarizmusának) helyét is megidézni látszanak.  

Meg kell, hogy szabaduljunk attól a zűrzavartól (confusion), írta John Berger 1968-ban, ami a 
fotográfiának a szépművészetekkel (fine arts) történő folytonos összehasonlításából keletkezik. 
Minden fotográfiai kézikönyvben a kompozícióról írnak, folytatja Berger, jó fényképnek a jól 
komponált kép számít, holott ez csak akkor igaz, ha a fényképről, mint a festett képeket imitáló 
képekről gondolkodunk. A festészet az elrendezés művészete: minden részlete az elrendezettség, a 
megkomponált rendszer összefüggéseiben nyer értelmet, a formák közti relációk a festők szándékai 
szerint alakítottak. Ez azonban nem releváns a fotográfia esetében, mondja Berger, kivéve, jegyzi meg 
zárójelben, hacsak nem azokra az abszurd, műtermi felvételekre gondolunk, ahol a fotográfus a 
kamera látószögében a kép minden részletét elrendezi az expozíció előtt. Ahogy a filmrendező 
manipulálja az időt, úgy a festő is manipulálja az események megfestett összeillesztését. A fénykép 
valódi (igaz) tartalma azonban láthatatlan, mert az nem a formákkal, hanem az idővel való játékból 
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keletkezik. A fotográfiának nincs saját nyelve, mert a nyelv, amin megnyilatkozik, az események 
nyelve; minden referenciája saját maga viszonylatában külsődleges.  210

Néhány évtizeddel a fotografikus képek politikumára érzékeny Berger írása után, azonban 
teljesen megváltozott a technológiai környezet, amelyben a fényképezés művelői (vagyis mindenki, és 
köztük a fotográfiát eszközként alkalmazó alkotók is) újabb kihívásokkal és problémakörökkel találják 
szembe magukat. Személyes, a fotografikus felvételeinket digitálisan rögzítő készülékeinken 
váltogatjuk a mozgó felvételeket és a statikus fényképeket készítő alkalmazásokat, ahogy a képek 
fogyasztásában, vagy azokat feldolgozó befogadásában, sőt emlékezetünkben történő elraktározásában 
is elmosódnak a filmképek, a fényképek a megélt élmények emlékképei közti határok. Ami a 
szürrealizmus hajnalán par excellence DADA gesztus volt, például az elbeszélő filmek narratíváinak 
feltördelése, vagy a propaganda és a reklám funkciójában szerkesztett magazin-képsorok és hirdetések 
sokkoló  szétszedése és kiforgatása, az mára a mindennapok befogadói (és fogyasztói) rutinja lett. 211

Victor Burgin foucault-i ihletésben a cinematorikus heterotópia  fogalmát találja fel percepciónk 212

jellemzésére. Percepciónk a töredékesség feltételein működik. Különféle textúrájú és szövegforrású, 
narratíváikból és kontextusokból kiragadott képek, vizuális fragmentumok (filmképek, megélt 
élmények emlékképei) mozgásban lévő, helyhez nem kötött őrzői vagyunk. Befogadásunk, 
képfeldolgozásunk a cinematorikus heterotópia fogalmával írható le, amely a heterotópiák onirikus 
minőségével is érintkezik. Tárhelyeink (mentális tereink, tudatunk) a tudattalan képzetáramlásaitól 
színezve egyéniek, vagyis a fantázia és az emlékezés titkosított tér-idejébe meríti mindenki saját, 
töredékességükben felvillanó vizuális élményeit. Ez, amennyire a decentralizált egymás mellett 
beszélés káosza felé mutató tendencia, annyiban a homogenizáció ellen ható reményteli lehetőség is. 
Az évtizedek óta zajló folyamat során a festészeti tradícióban kidolgozott képalkotói nyelvet ismerő, 
valamint a filmnyelvre is érzékeny, mert a film hatásában felnövő, a fotográfiát eszközként használó 
vizuális művészek, esetenként a műteremben, a kamera látószögében komponált képeikkel - a Berger 
által anno abszurdnak titulált, mert akkor még leginkább a reklámfotók készítési eljárásával 
összefüggésbe hozott kompozíciókkal - tájékozódási ponttal szolgálnak. A fotografikus táblaképek, 
vagy autonóm fotografikus képek (az ún. große stille Bild előfutárai) a fotografikus nyelv 
szuverenitásának igényével együtt, Berger idézett írása után már egy évtizeddel megjelentek az 
egymástól távoli művészeti színtereken, egymástól függetlenül. Bergerrel egyetértve mondhatjuk, 
hogy a fotografikus művészetnek, a fényképnek az időformákkal folytatott, a szemlélővel való 
dialógusban kibomló játéka továbbra is jelentős potenciálját képezi, ugyanakkor az idő távolságából 
azt is mondhatjuk, hogy a fotográfiának van nyelve. Szuverén nyelve, amely többek között a 
fotografikus táblaképeken artikulálódik. A fotográfus a festővel ellentétben nem absztrakt jelekből hoz 

 John Berger: Understanding a Photograph. in: John Berger: Understanding a Photograph. 2013. 19-20. 210

 A DADA fotómontázs célja a perceptuális sokk előidézése a tördelés, a fragmentálás alkotói eszközeivel, a 211

képek elsődleges kontextusukból történő kiszakításával, a narratíva folyamatosságának megakasztásával.

 Victor Burgin: The Remembered Film. 2004: 7-14. 212



  116

létre egy „művi faktúrát”, hanem a filmrendezőhöz hasonlóan a tárgyát konkrétságában őrző technikai 
eljárással dolgozik. A fotografikus nyelvjárás, mint a szüntelen változás médiumának nyelvjárása, a 
médiumok közti résekben, illetve átfedéseikben nyilvánulhat meg leginkább. Ezért a különféle alkotói 
praxisokban keletkező tableau-kon vissza is fejthetők azok a képi médiumok, vagy művészeti ágak 
eszközrendszere, amelyek tanulságai alkotójuk figyelmét különösen megragadják, munkájában 
vezetik, segítik. Thomas Demand szobrászként papír szobrai fotografikus dokumentálásával kezdte, 
majd megfordítva a processzus irányát, a papírból készült efemer plasztikáit, térberendezéseit 
kimondottan a fotografikus tableau kedvéért készíti. A szobrászati kérdésekhez hasonlóan, a 
performance, a festészeti parafrázis, a dokumentumfilm ugyanígy lehetnek inspirálók a tableau-ban 
gondolkodó fotográfusok számára, akiknek munkájába, lévén optikai-technikai képalkotó eljárás az 
eszközük, az ezt az eszközt leginkább manipuláló és nyelvezetét árnyaló film, a filmgyártás rutinjai, és 
a szemiotikai és pszichológiai eredményekkel gazdagodó, a befogadó, a néző által is beszélt filmnyelv 
átszűrődik, illetve beépül.  
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Képek a képben: a kép öröme 

A játék-effektus 

Az analóg technika alkalmazásában és a fényképezés tárgyának dokumentarista 
megközelítésében hajthatatlan Thomas Struth és Candida Höfer bizonyul leginkább a becheri 
pozitivista-materialista örökség folytatójának - mondja Maren Polte. Ez a becheri „pozitivista-
materialista” örökség azonban a terek reprezentációjának kérdéskörével, továbbá Struth programjában, 
a Múzeum Fotográfiák permutációjában a látogatóktól benépesített múzeumi terek, a képekkel és 
egymással is interakcióba lépő nézők szituációinak dokumentarista követésével még tartogat 
meglepetéseket. 

Struth Múzeum Fotográfiái közül kettő, amelyek 1989-ben, két különböző helyszínen, a 
párizsi Musée d’Orsay-ban és a bécsi Kunsthistorisches Museumban készültek, mint egymás 
párdarabjai élnek bennem. Röviden csak a nyári- és a téli képnek nevezem őket. A nyári kép a Musée 
d’Orsay egyik Vincent van Gogh „szobájában” készült. A nézők lenge, színes öltözete, a ruhátlan 
testrészek bőrfelülete, az egyik látogató kezében a forró nyári délutánok praktikus kellékeként feltűnő 
legyező (amely véletlenül Van Gogh életművének japán hatására is utal), e nő mögött a kamera 
fókuszában a fényképező, rövidnadrágos fiú (aki ugyanúgy lehetne turista, mint szakmai látogató) és 
az enteriőrbe hatoló fényben a látogatók padlóra vetülő „déli” árnyéka a nyáridő érzetét keltő vizuális 
felhangok a fotografikus képen.  Egy forró nyári délután készült felvételnek a szemlélői vagyunk, 213

ahol a látogatók a napimádó van Gogh, többnyire Arles-ban, pontosan egy századdal korábban festett 
képei előtt keringenek; mint a falon lévő egyik, teljes egészében látható van Gogh festményen vígadók 
Arles báltermében.  Ahogy a japán fametszetek perspektívájától elbűvölve van Gogh a közeli és a 214

távoli részleteket egymás mellé rendezi a képsíkon, úgy Struth e fotográfiáján a térben távoli kisebb és 
a látóponthoz közeli nagyobb figurák is egy síkon jelennek meg. Van Gogh perspektívájának 
eredménye a transzcendencia lehetőségét ígérő térkihagyás: a báltermi nyüzsgésben feloldódni látszik 
minden és mindenki, a báli hangulat felhangjai uralják a képet. Struth fotográfiáján a nézők 
keringésének tere is hangsúlyos: a fotográfiát szemlélők is részesei lehetnek a fotografikusan 
megképződő képi térnek. Ugyanis a tokiói „Delacroix-mozitól” eltérően ez a kompozíció nem 

 Paris, Musée d’Orsay 1 01.06. 1989, 182 x 147 cm, Cat. 4051213

 The Dance Hall at Arles, 1888214
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frontális szerkezetű: a diagonális látószögben készült fotografikus képbe, a képi térbe oldal irányból be 
is léphetünk. A diagonálisan mélyülő tér a szemlélő képi térbe lépésének a lehetőségét kínálja, ez a 
látószög ennek a hatásnak a képkompozíciós eszköze.  

Az enteriőr architektúrához kötött berendezése, van Gogh múzeumi térben installált 
festményei a fotografikus kép fölső harmadának sávjában jelennek meg egymás mellé sorolt 
beágyazott képekként. A fotografikus képen, vagyis az ún. „nagyképen” belüli másodlagos képek a 
terem szeglete, a képi térnek a szemlélőtől legtávolabbi része felé egyre kevésbé ragyogóan 
mutatkoznak. A hét festményből öt részben takarásban van, köztük a jobb szélen van Gogh 1887-ben 
festett önarcképe, amely a legtávolabbi, és így a legtompábban ható beágyazott festmény a nagyképen. 
Két néző áll közel szemben vele, a nő hajzata a kép bal alsó sarkát kitakarja. Mindhárman egyformán 
kissé tompán látszanak, és így együtt egy hármas csoportot alkotnak a képi tér legtávolabbi részében. 
A festő kipillant a bensőséges hármasból: előtte fényjátékokban káprázó tér, amelyben színes figurák 
keringenek. A fénykép bal szélén látható, beágyazott festmény (Karavánok, Cigány tábor Arles 
mellett, 1888), nem fért bele teljesen a képkivágásba. E festményt, színeinek ragyogását megőrizve, a 
kamera pozícionálásával alakított képkivágás elvágja: a festmény kompozíciójának egy részét az egyik 
szekér melletti csacsival és vele a festmény széles arany keretét is a kamera, Struth képkivágást 
precízen komponáló beállításában, levágja. A fotografikus nagykép szélének egy darabja e festményt 
megrövidítve és „arany” keretét levágva fedésbe kerül az újra vágott festmény szélével. Ezzel a 
komponálással nemcsak közvetlenül érintkezik a beágyazott és a befoglaló kép, de van Gogh 
festményeinek sora, a szélső kép vaskos arany keretének levágásával nyitott marad: a képek sorolása 
képzeletben folytatható, a festmény pedig megszabadulva keretétől legalább egyik felén mintegy 
kiszabadul az „aranyos” (bearanyozott) szorításból. Struth kamerájának látószögében a festmények 
előtti tágas, diagonálisan mélyülő tér dominál, a beágyazott képek pedig nem frontálisan nézetben 
látszanak: a hangsúly a nézők térben elfoglalt helyének, illetve keringésének érzékeltetése felé tolódik 
el. A diagonális látószögben a közel és távol lévő látogatók arányaiban a mélységi tér látszata és vele 
annak érzete is megképződik a fényképen. A hozzánk legközelebb állók, egy fiatal pár lábát már nem 
engedi látni a képkivágás: a kép egy az optikai látómezőből kihasított, síkba transzponált töredék. 
Gustave Caillebotte, Edgar Degas, vagy éppen van Gogh festményein ez a fajta komponálás a japán 
fametszetek perspektívájának és a fotólátásnak az ihletésében, a közeli és a távoli motívumokat 
egymásmellé rendelő vizuális retorika egy világlátás közvetítője: a csak töredékeiben 
megtapasztalható valóság érzetének, a részekre bomlott világ láttatásának képi megfelelőjeként 
értelmeződik, ugyanakkor a távoli és a közeli elemek összeillesztésében költői többlet lakozik. Ez a 
19. század utolsó harmadában kultivált, hajdanán motívumok montírozásával festett kompozíciók 
megidézése Struth képalkotó eljárásában a kamerának egy a képketől rétegzett, sűrű helyszínen 
történő pozicionálásával és a nézők közreműködésével alakuló szituációk dokumentálásával történik. 
E szituációban a nézőknek az adott képek közötti spontán megjelenése, a kamera látóterében, a kép-
kivágatban való váratlan, kiszámíthatatlan fellépése a figyelem tárgya, valamint viselkedésük, ami 
nemcsak a falon lévő van Gogh festményektől, hanem a kamera jelenlététől, öntudatlanul is motivált. 
Ebben a valóságos térben, amely egyszersmind a fotografikusan megjelenített enteriőr fiktív, képi tere 
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is lesz, a kamera a képek és a nézők közötti megfeleltethetőségek, a közeledésben és távolodásban, a 
futó pillantásokban és a merengő nézésben létrejövő „játékok”, a rebbenő koincidenciák objektív 
rögzítője. A keletkező, majd a kiválasztás aktusával szerkesztett, vagyis kiemelt fényképek pedig 
ezeknek az illanó, efemer együttállásoknak az őrzőik, amelyek tableau-ként, nagyméretű képtárgyként 
ezzel az ún. autopetikus minőséggel, játékos könnyedséggel a mindenkori, aktuális szemlélőt is 
szembesítik.  

A felvételt rögzítő kamera is a tér, egyszersmind a szituáció része, a képalkotás technikai 
eszköze, egyszersmind a képalkotó folyamat gerjesztő eleme, konstitutív részvevője: egy a képek elé 
helyezett kötélkordon tartóeleméhez közel foglal helyet a valóságos, az adott fényviszonyokban 
egységes, ám fényjátékoktól gazdag térben. A fotográfiát hol a síkon sorolt elemek tarka 
összességének, hol a múzeumi tér érzékletes megjelenítésének látjuk, és ez a térábrázolás 
konvencióiból adódó perceptuális oszcilláció a fotografikus leképezés temporalitásának vizuális 
nyomai közt is működik. Alaposan szemügyre véve a képet, az életlen és az éles részletek különbségei 
is feltűnnek. A mindennapos használat automatikus, a másodperc ezrelékeiben mért expozíciós időnél 
tágabb időintervallumban készült ez a fénykép. A kamerafókusz az arcát megérintve merengő legyezős 
nő felsőtestén, a mögötte részben takarásban látszó fényképező fiún (aki Struth tevékenységét, és a 
szemlélt kép keletkezésének mediális aspektusait is tautologikusan ismétli, valamint a szituációt a 
fotografikus leképezésen keresztül olvasó szemlélőre is utal), a kamerás sráctól részben takarásban 
lévő és kissé előrehajló, farmernadrágos asszonyon, a mögüle kilépő fehéringes férfin, és az 
ugyancsak részben takarásban lévő festményen, Madame Ginoux aranyló hátterű portréján van. 
Madame Ginoux fekete haja érintkezni látszik a fehéringes férfi szőke fürtjeivel. Ez az egymást 
részben takaró és látni is engedő „motívumsor”, a nézőknek a térben, egymás viszonylatában spontán 
formát öltő elrendeződése, amely a fotográfián a merengő legyezős nő és az arles-i asszony, Madame 
Ginoux falon lévő portréja közti átmenetnek tűnik, maga is olyan, mint egy legyező szétnyitható és 
összecsukható lapjai: most éppen részben fedik egymást. A múzeumban álló legyezős nő és az arles-i 
asszony portréja között a kamerás fiú és két másik néző töredékében látható „lapja” közvetít.  

A látogatók mozognak, a fotografikus leképezés időintervallumában bemozdulnak: a 
statikusságában éles és a bemozdulásban életlen részletek egymásmellettisége rétegeiben gazdagítja, 
mozgásérzetekkel dinamizálja a felnagyított fotografikus állóképet. A belső világok pszichikus 
tartalmait szimbolikusan kifejező festett portrék  mellett a plein air és bálterem jelenetekkel együtt a 215

múzeumi enteriőr fotográfiáján a külvilági nyüzsgés felhangjai is kivehetők: atmoszférikus 
átszüremlések, érzetminőségek keletkeznek a beágyazott festmények és az enteriőrben keringők között 
a fotografikus nagyképet szemlélők imaginációjában. A festmények ábrázolata és a nézők mozdulata, 
helyzete között kis exkurzusok jönnek létre a fotografikus nagykép szemlélőjének olvasatában. A 

 A hét kép közül 4 portré: van Gogh 1887-ben festett önarcképe, a két aranyló háttérrel megjelenő nő, az 215

Arles-i asszony (1888), amelynek Madame Ginoux a modellje és az Itáliai nő (1887), akiben Agostina Segatori 
ismerhető fel, aki párizsi kávéházában (Le Tambourin) japán fametszetekből rendezett kiállítását. A költő, az 
„álmodozó” Eugène Boch arcképét (1888) van Gogh csillagos éggel övezte. Paintings in the Musée d’Orsay, pp. 
472-482.
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festészettörténeti, vagy biográfiai részleteken túl, azonban a Musée d’Orsay nézőinek kiállítótéri 
keringéséből előálló illanó együttállások az izgatóbbak. A befoglaló fotografikus kép keretén belül a 
mediálisan különféle portrék (a megfestett személyek és a lefényképezett nézők), a báltermi nyüzsgés 
és a múzeum termében zajló nyüzsgés megfeleltetésének esetlegessége, az együttállások spontán 
előálló, rebbenő poézise, akárcsak az illanó fényjáték a padlón, ami megragadja figyelmünket, hiszen 
a fotografikus nagykép legnagyobb felületét a nézők töltik ki, a múzeumi tér színpadán ők játsszák a 
főszerepet. A kép-a-képben alakzatnak a festészeti tradícióban kimunkált, önreferenciális alkalmazását 
tovább kell, hogy gondoljuk e fotografikus képek kapcsán.  

A fotográfián a holland művész hét, egymás mellett sorakozó festménye háttérként, 
színpadképként is nézhető a látogatók helyzetéhez képest. Még inkább: a festmények alapot képeznek 
a Musée d’Orsay-ban egy nyári délutánon, egy a nézők által előadott könnyed kompozíció 
megszületéséhez, és annak fotografikus leképezéséhez. A fotografikusan dokumentált szituáció képi 
eredményén, a múzeumi tér fényjátékainak közegében a nézők egy nyárdélutánon „előadott” 
kompozíciójában van Gogh képeinek déli atmoszférája is lüktet, megelevenedni érezzük azt. Hogy e 
lüktetésben, atmoszférikus hatásban ki, mit is elevenít meg, szétbogozhatatlanul szervesül. A 
fotográfián egy a festmények szituálta kompozíció keletkezésének rögzítése, a folyamat láttatása 
érvényesül. A beágyazott és a nagykép textúrája mediálisan különbözik: vagyis a befoglaló nagykép 
viszonylatában a festmények nem az ön-referencialitás logikájában felfejthető festészeti traktátusok.  

A festett kép-a-képben kompozíciók 19. századi, a progresszív művészek kezében fejlődő 
eredményein a kísérő kép és a nagykép relációja egymást erősíti: együtt a festészet valóságosságának 
hitvallásai. Visszatekintésünkben fontos állomás Eduard Manet-nak Emile Zola-ról festett portréja 
(1868). Manet nemcsak a festményeit védelmébe vevő író arcképét, hanem Zola ízlését, vizuális 
preferenciáit is megjeleníti a festmény jobb fölső szegletében megfestett kísérőképekben, amelyek 
mint Zola dolgozószobája falán lévő reprodukciók, nyomatok jelennek meg. Manet motívumokat 
montírozó képalkotó eljárásában azonban, a fotografikus reprodukció (Manet Olympia című 
festménye), a sokszorosító eljárással készült metszet (Vélazquez Bacchusa) és a japán fametszet mind 
a festő ecsetjárását, anyagkezelését hangsúlyozzák, akárcsak a Zola asztalán lévő könyvek, füzetek, 
írótollak festett ábrázolásai. E festészeti evolúció hatásfoka van Gogh és Gauguin képeket integráló 
festményeiben nyilatkozik meg leginkább (Tamburás nő, Tanguy apó és Gauguin: Marie Lagadu 
portréja, 1888). Festményeiken a kísérő kép (képek) és a befoglaló kép texturális azonosságán túl, a 
beírt és a nagykép művi faktúrájának, az individuális vonaljátékoknak, az anyagkezelésnek, az 
ecsetjárásnak látványos megfeleltetései maguk a festmény tárgyát képezik: a festményt (a festészetet) 
a minden illanó feletti egyedüli bizonyosságként hirdetik. Az alakzatnak a 20. századi modern 
festészetben megnyilatkozó megoldásaiban ez tovább fokozódik: a festett kép létrehozói egy percre 
sem feledhetik, írja André Chastel, hogy alkotásaik szubjektív jelek összességéből állnak. A műterem 
belső tere nem egyéb, folytatja a francia művészettörténész Henri Matisse Vörös Műterem című 
festménye kapcsán (amely egy mesteri Bilderbild 1911-ből), mint képek tartálya, a képeké, melyek az 
egyetlen győzedelmes valóságot képviselik e bámulatos festményen. A műfajok általános 
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végelgyengülésében, Chastel szavaival szólva, a festők figyelmének a festmények tárgya iránti 
apadásával egyre inkább a közvetlen környezetük válik a képek szüzséjévé: a festők előszeretettel 
időznek a műtermük és a festőállvány témájánál.  Struth fotográfiai azonban éppen a mediális váltás 216

következtében kilépnek ebből az önmagába záródó, önreferenciális festészeti evolúcióból, 
egyszersmind az alkotó stúdiójából és a modernizmus önreflexív festészeti hagyományából. Ezzel 
szimultán a fotografikus képalkotás dokumentarista válfajában újra felértékelődik a leképezés tárgya, 
sőt, kitüntetett szerepbe kerül a (fény) kép keletkezésének nélkülözhetetlen összetevőjeként, illetve 
Struth fotográfiáin, mint a képkeletkezés folyamatában részvevő, a régi képeket megelevenítő játékos. 
Míg a kép-a-képben alakzattal élő festmények a festészet egyedüli valóságosságának hírdetői, addig a 
kép-a-képben alakzatot involváló Múzeum Fotográfiák az intertextualitás megkerülhetetlenségének és 
gondolatébresztő játékának láttatói.  

A Múzeum Fotográfiák, a szemlélő involválásával, a kép-a-képben alakzat premodern 
alkalmazásának reminiszcenciáit is felidézik. André Chastel a kép-a-képben alakzat alkalmazásában, 
az esztétikai tudatosulás megnyilvánulásában három korszakot emel ki és elemez. A már tárgyalt 
festészeti modernizmus előtt Jan van Eyck 15. századi „naturalizmusában”, majd a 17. század 
festészeti praxisaiban vált e vizuális paradoxon jelentésgazdagító kompozíciós elemmé. A 17. századi 
festők megoldásai tovább árnyalhatók: a beírt kép, ami lehet térkép, festmény, vagy tükör a befoglaló 
festmény kontemplatív erejét fokozza a maximumig (Vermeer-effektus), vagy a festmény 
titokzatosságát sokszorozza meg (Vélazquez-effektus), vagy, mint Rembrandt esetében, a festő különös 
intenzitással éli át tulajdon művészete hatalmát (Rembrandt-effektus).  E három, elkülöníthető 217

vizuális effektus azonban, külön-külön és együtt sem elégíti ki a kép-a-képben alakzatot variáló 
Múzeum Fotográfiák hatásában keletkező vizuális élmény megfogalmazását. A Vélazquez- és 
Vermeer-effektus érintkezni, illetve megjelenni látszik a Múzeum Fotográfiák kompozíciós 
megoldásaiból, kép-kivágataiból fakadó hatásokkal, illetve a Rembrandt-effektus a kameraszem 
működésének hatalmában tűnik ki leginkább. A dokumentarista fényképezés szituacionista 
kamerahasználatában fogant Múzeum Fotográfiák interpretációja során, Struth fotográfiáinak 
dekódolásával, a 17. század festészeti praxisaiban kimunkált effektusokat, vagyis a kontemplációt 
segítő, a titokzatosságot fokozó és az alkotói öntudatot közvetítő kompozíciós eszköztárat az 
animálást, vagyis a megelevenítésként és átlelkesítésként egyaránt felfogható befogadást gerjesztő 
játék-effektussal gazdagíthatjuk tovább; a kép-a-képben alakzatot sokszor motiváló tiszteletadás 
gesztusának kérdését sem feledve, illetve újragondolva. A játék a múzeumi szituációba helyezett 
kamera, a festmények közegében járkáló-nézelődő és a kamera látószögébe belépő nézők és a kamerát 
pozícionáló és kezelő művész között zajlik. A Múzeum Fotográfiák olyan kép-a-képben alakzatok, 
amelyeken a beágyazott festmények a reprezentált tér, mint valóságos környezet szerves részét, 
architektúrájának elemeit képezik, ugyanakkor történelmi perspektívába is kerülnek, és közvetlen 
interakcióba, játékba lép velük mind az adott múzeumi térben keringő néző, mind a nagykép aktuális 

 Chastel:1986: 232-35.216

 Chastel 1986: 218, 226.217
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szemlélője. „Múzeumi munkám során - nyilatkozta Struth egy 2015-ben készült interjúban - az 
általam kiválasztott festményekhez sajátos módon akartam kapcsolódni a lefényképezett festmények 
előtti, és azokkal összhangba kerülő látogatók csoportjainak a fényképezésével. Olyan volt ez talán, 
mint egy életre keltési kísérlet: azt sugallni az embereknek, hogy ezek az ún. mesterművek nem 
mesterműveknek készültek. A mindennapi életük partikuláris körülményei között élő művészek 
készítették őket, és nem híres műtárgyakként jöttek létre. Szerettem volna, hogy mai munkáknak 
tűnjenek. Az izgalmas kérdés az, hogy a képek (műtárgyak) miért beszélnek hozzánk? Miért akarjuk 
látni őket? Mert a szerelem, a vágy, a gyönyörűség és más összetett érzelmi minőség sűrített 
információjával készültek és őrzik ezt? Vagy talán a bennük tárgyiasult mesterségbeli tudás miatt?  
Ezek mind rezonálnak bennünk a szemlélésük alatt, ami egy játékos folyamat, ám ami ezt a játékot 
elronthatja, az a túlzott tisztelet. Ha túl sok tiszteletet van bennünk, nem tudunk játszani, mert 
elbátortalanodunk és passzívvá válunk.  Úgy éreztem, az emberek túl sok tisztelettel érkeznek a 
múzeumba. Nem tudják, hogy mit szabad gondolniuk. Végül már csak azért mennek, mert ismerik a 
művészeket, vagy a híres képeket. E jelenség csúcsa a Mona Lisa, aminek a Louvre-béli bemutatási 
módja maga egy karikatúra.”  218

A Múzeum Fotográfiák képtörténetből inspirálódó interpretációja, a komparatív módszerrel 
artikulált különbségek és hasonlóságok érzékeltetése végett Jan van Eyck „naturalizmusa” is 
megfontolandó, még mindig a kép-a-képben alakzatnál időzve. Jan van Eyck (vagy a van Eyck 
fivérek) festészeti praxisából (mintegy a gyakorlattal íródó vizuális festészeti traktátusból) kitűnik, 
hogy az enteriőrök egységének képi tereit konstruálva kifinomultan játszott a történelmi képeknek a 
képi térbe, egyszersmind a képi történés közegébe szerkesztésével (például bútorok díszítményeként, 
vagy a padlózat részeként), láttatva és olvashatóvá téve a múlt és a jelen képeinek természetes 
összefonódását, egyben mediális különbözőségeit is. Nem törésként mutatja be a régi és az új képek 
egymást váltó folyamatát, hanem egy képen belül ütközteti őket, és ezzel elevenen tartja az új mellett a 
régit is. Struth kamerájának diagonális pozícionálása kapcsán pedig megjegyzendő, hogy Jan van 
Eyck egyes képein (rajzain), ahogy Struth szóban forgó fotográfiáin, a képi térbe oldal irányból léphet 

 Interview with Thomas Struth by Elena Cué https://www.huffingtonpost.com/elena-cue/interview-with-218

thomas-str_b_7869912.html 07.25.2015. „In my museum work, I wanted to connect with the paintings I chose in 
a particular way, through photographing groups of visitors corresponding with the figures in the paintings I 
photographed. It was maybe like an attempt of resurrection, to give people a hint that these master works or so-
called master artworks were not created as such when they were made. They were made by artists in particular 
circumstances of their daily life and these works were not born as the famous artworks that they are now. I 
wanted to make them look like more contemporary works. The interesting question is: why do works of art speak 
to us? Why do we even want to look at them? Because they were made with condensed information about love 
and desire and beauty and all kinds of complex emotional qualities? Because of their artistic craftsmanship? 
What resonates in us during the observation, which is a playful process, and one thing that destroys play is too 
much respect. When you have too much respect you cannot play, you are intimidated, you become passive. I felt 
that people would go to museums with too much respect. They don't really know what they’re allowed to think. 
Maybe in the end they only go to those museum galleries because they know the artists or the specific paintings 
are famous. The peak of the phenomenon is the Mona Lisa and the way it's presented now at the Louvre, which is 
quite a carricature. I think what happened was that the artworks in my photographs became a little bit more 
contemporary and the visitors were pushed back into history, because once I've photographed them, the moment 
has of course already passed. It created this double reflection of consciousness.” 

https://www.huffingtonpost.com/elena-cue/interview-with-thomas-str_b_7869912.html%252007.25.2015
https://www.huffingtonpost.com/elena-cue/interview-with-thomas-str_b_7869912.html%252007.25.2015


  123

be a szemlélő. Jan van Eyck egy finoman a diagonális irányába mozdított nézetben komponált 
enteriőrje kapcsán vonja le a konklúziót Wolfgang Kemp: a modern táblakép, vagyis a régebbi képek 
viszonylatában a 15. századi új kép, már nem önmagába záródó egész, mert a szemlélőnek a képi térbe 
vonása irányába mutat.  Az új és a régi, az előremutató és a meghaladott differenciája, illetve 219

diszkontinuitás-kontinuitás kérdésköre mindig az adott kor és közeg kontextusában, valamint az 
értelmező tekintetében értelmeződik, íródik és ölt alakot. A fotografikus táblakép zártsága és/vagy 
nyitottsága, ennek definiálása az értelmező preferenciáinak, művészet-felfogásának is függvénye. Nem 
is az a lényeges kérdés, hogy mit tartunk előremutatónak, vagy túlhaladottnak, hanem mi izgatja 
képzeletünket, illetve mit tartunk preferenciáinkkal, művészetképünkkel és vérmérsékletünkkel 
összecsengőnek? A táblakép mediálisan önreflexív zártságát, határainak átjárhatatlanságában 
megragadható autonómiáját, ahogy Michael Fried látja a fotografikus eszközökkel készített 
táblaképeket, vagy inkább a szemlélővel folytatott dialógusban, a mediális és fikciós határok 
permeabilitásában kifejeződő nyitottságát?  

Struth Múzeum Fotográfiáin a beágyazott festmények hol teljes „ragyogásukban”, hol 
részleges láttatásukban nem „egyszerűen” a kontemplációt fokozó felületek, illetve a beágyazott képek 
nem önmagukban a kontempláció forrásai. A nézők múzemi enteriőrben zajló, dinamikájukban 
változatos keringése határozottan aktív minőséggel töltik ki a fotografikus képeket, vagy ha a nézők 
passzívak, akkor a mozgalmas képekkel alkotott kontraszt egy olyan feszültségforrás, amely a 
nagykép képi terének (a képi fikciónak) olvasását dinamizálja. A titokzatosság fokozása helyett pedig 
inkább a titoktalanítás, a vad befogadás gerjesztésének vágya munkál Struth alkotói elgondolásában, 
képekhez fűződő attitüdjében. A megtanult és áthagyományozott, formulákká szilárdult képi jelentés, 
illetve a celebritássá emelt művészkép látást akadályozó konvenciói helyett a szenzuális képtapasztalat 
mellett tesz hitet. Az alkotás hatalmának effektusa pedig átcsúszott a fotografikus nagyképen láthatóvá 
váló, teret, architektúrát és szituációt egybefogó, és ezeket gazdag részleteiben egyben láttató 
kameralátásra. A Múzeum Fotográfiák, mint kép-a-képben alakzatok az öröklött, nemcsak a festészeti, 
hanem például a filmes kódokkal zajló játékok megtestesítői és nem annyira az alkotói öntudat 
közvetítői, amely öntudat a kamera szóródó, birtokolhatatlan tekintetével osztozik. Ahogy Struth 
nyilatkozta, a becheri örökség jegyében is, mint fotográfus alárendeli magát tárgyának. A nézők 
közreműködésének (pillantásaiknak, a múzeumi térben lejtett táncuknak) involválásával játékosan 
megközelített régi képek a fotografikus nagykép relációjában, vagyis egy szituacionista 
dokumentarizmus  processzusában fotografikusan rögzítve egy a művészet ontológiájában zajló 220

elmozdulás láttatói. A régi képek és a nézőikkel alakult relációk alapot képeznek a technikai-optikai 
eszközökkel folytatott képalkotáshoz. E kódokkal való játék a képek, a művészet keletkezésében zajló 
változásokat is láttatják. Elmozdulhatunk a kamera és tárgya, ez esetben a nézők szerepének 

 Wolfgang Kemp: 99-111. (A van Eyck testvéreknek (Jan?)  attribuált rajzot - Keresztelő Szent János 219

születése, miniatúra a torinói imakönyvből – Kemp közli könyve 110. oldalán)

 Bódy Gábor terminusa a dokumentumfilmek klasszifikációjában. 220
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átgondolása felé a képalkotás folyamatában.  Az egész apparátus: a kamera működése, a fotografikus 221

kép konkrét dokumentarizmusa, a laborálás, a tárgyi kivitelezés professzionális szakembereket, 
technikusokat igénylő technológiai közege, a kamera tekintetében gerjedő szerepek, és e szerepeken 
keresztül a régi képeket megelevenítő, a régi képek vizualitásának primér hatásában viselkedő 
befogadók mind kiveszik belőle részüket. Az optikai-technikai képeljárásoktól áthatott kulturális és 
művészeti közegben, a tárgyát fontosnak tartó dokumentarista képalkotás válfajában, a képalkotás 
nyelvezetét az alkotón kívül a kamera és a tárgya, ez esetben a képek nézője gondolja tovább.  222

A kép, a műtárgy keletkezése kikerül az alkotó kizárólagos fennhatósága alól. A „Szerző egyre 
zsugorodó szobrocska az irodalom színpadának legszélén” – írja Barthes Bertolt Brecht kapcsán a A 
szerző halála c. írásában, és közben Struth egyetlen önarcképére is gondolhatunk - München, Alte 
Pinakothek, 04.06. 2000, Cat. 7691 - amely mintegy az optikai-technikai eszközökkel íródó vizuális 
nyelvnek az alkotót megelőző megnyilatkozása. A múzeumi fényképein jobbára diagonális 
nézőpontból konstruálódó tér Struth egyetlen önarcképén, mint utalás van jelen. A képen az itáliai 
utazásokon tanult német mester, Dürer falra akasztott önarcképe felé lépő, kontúrjaiban elmosódott, 
mert bemozduló, „out of focus” megjelenő figura a Szerző maga, aki oldalról érkezve kerül a frontális 
nézetben fotografált kompozícióba. Egy a fotografikus kép szemlélőjének háttal álló, kék zakót viselő 
férfi „fele”, pontosabban „negyede”: ennyit látunk a fotográfusból. Dürer önarcképe is „negyedelt 
konstrukció”, ikonos önarcképén a fotografikus kép közepéről néz ki felénk. A perspektíva Délen 
inspirálódó, északi teoretikusa közvetlenül a kamerával (és a fotografikus kép szemléjővel) „szemez”, 
a fotográfus a kamera mellől, oldalról, a kamera látószögének pereméről kerül a képbe, amely ezúttal 
nem is a diagonálisan mélyülő tér illúzióját adja, hanem sokkal inkább egymás mögé sorolt síkokban 
konstruálódik. A kamera tekintetében a festő ikonja, mirabile dictu fotografikus arcmása és a 
müncheni Alte Pinakothek hosszanti csíkozású tapétája egyaránt éles objektivitásban jelenik meg. 
Dürer és a kamera tekintetváltásával képződő képi térbe a szerző maga is inkább „csak” belép, 
semmint konstruálja azt, ugyanakkor láthatóvá is teszi magát ebben a térben, mintegy áthatol az 
esztétikai határon. Ki-bejár a képi tér és a kép keletkezésének valóságos tere közt: a kompozíció 
vizuális jelei közé behatol az élő figura. Struth nem a kamerán át nézi a festményt (ahogy a többi 
múzeum-képet sem egy szeméhez emelhető kamerába kukucskálva készítette), hanem belép a kamera 
képkivágatában keretezett és a kamera optikájával letapogatva alakított képi térbe. A fétisizált tárgy, a 
hajdanán élő alkotó önportréja profán, evilági részletek, a hibáitól „otthonos” tapéta, a kamera és az 

 Wien, Kunsthistorisches Museum 1, 01. 12. 1989, 234 x 179,5 cm, Cat. 4091221

 Bódy Gábor írja a filmnyelvről, a művészi filmmel szemben felfogott művészfilmről, hogy annak nyelvét a 222

kamera és tárgya gondolja tovább. „Amíg a művészi film egy történetre fűz fel filmi jelentéseket – a 
filmművészet a filmi jelentésekből alakít ki történetet.” A művészi film a néző azonosulására tör, a filmművészet 
egy mélyebb „nyelvi azonosságot” feltételez, a művészi film mutat, a filmművészet láttat, a művészi film a 
kamera észrevétlenségén alapul, a filmművészet a kamera adaptációján. Hogyan kapnak a valóság képei 
meghatározott nyelvi jelentést, azt a dokumentumfilmek, a dokumentumon alapuló kompilációk mutatják meg 
legtisztábban. Bódy Gábor: Filmművészet, a film nyelve, filmi gondolkodás in: Bódy Gábor: Egybegyűjtött 
filmművészeti írások, Akadémiai Kiadó, 2006. Bódy 2006, pp. 64. 
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élő alkotó közrefogásában elevenedik meg. Ha nem tudnánk a címből, vagy implikált tudásunk 
bázisán, hogy az Alte Pinakothekban „járunk”, egy nappaliba is képzelhetnénk a jóvágású férfi 
portréját. A háttal álló - az expozíciós idő tartamában a fókusz távolságból kimaradó - figura, a 
fotográfus maga a nézői azonosulás ismert eszköze is. Oldja a képsíkok szabályosságát, festmény és 
fotografikus felület egymásra simulását, tágítja, térbeliesíti az elbeszélői teret. A kép előtti valós 
térben, illetve a fényképezés, a kamera rámutató aktusában (performatív jelenében) formálódó képi 
térben lezseren közlekedő, a bemozdulás elmosódott nyomát hagyó fotográfussal együtt a szemlélő is 
beléphet a „Struth-önarckép” keletkezésének idejébe, és tovább, a beágyazott képtől, a Krisztussal 
azonosuló Dürer önarcképétől szövődő történelmi időbe. A festő gondosan kidolgozott önkeze és a 
fotográfus hanyagul pantallója zsebébe tett, láthatatlan kézfeje - Dürer érzéki részletességgel láttatott, 
a fotografikus reprón is érvényesülni engedett szőrméje és Struth hétköznapi öltözete - az elismert 
művész szimmetrikusságában határozott kontúrja és korunk alkotójának elmosódott körvonala, a képi 
tér színpadának szélén felsejlő részlete - a Mester átható tekintete és a tanítvány (az utód) arcának 
elliptikus kihagyása, pillantásának a kamera tekintetével való helyettesítése - a hajdan élt alkotó dús 
fürtjei és kortársunk őszülő tarkójának egy kis részlete olyan motívumok, amelyek egymással 
feleselve egy öniróniától könnyed és a történelmi időt elevenséggel oldó vizuális játékot varázsolnak 
elénk. Ez a játék egyben ars poetica is, önarckép. A mesterséghez való játékos viszonyt, a kódokkal 
folytatott játékot, a technikai képalkotó eljárás nyelvezetét olvassuk, amit nem a szerző teremt, hanem 
belép abba és használatában árnyalja azt: a szerző akkor keletkezik, amikor műve, együtt formálódik 
vele, a kép szemlélője pedig felfejtve, kibontva a képi jelölőket, tovább gondolja azt. A régi kép ebben 
a jelenben írt technikai képben elevenedik meg, és a jelen mozzanatainak, pillantásainak fényében kap 
újabb, a jelenben őt megtartó jelentést. „A modern író viszont saját szövegével egy időben születik 
meg: nem tekinthetjük olyasvalakinek, aki megelőzi saját írását vagy több, mint ez az írás, nem alany, 
amelynek a könyv volna az állítmánya; kizárólag a megnyilatkozás idejében él, s minden szöveget 
örökké itt és most írnak. Azért van ez így, mert (vagy ebből következik, hogy) az írás nem a lejegyzés, a 
megállapítás, a bemutatás, a „leföstés” (ahogy a klasszikusok mondták) műveletét jelöli, hanem azt, 
amit a nyelvészek az oxfordi filozófia nyomán performatív aktusnak neveznek – ritka verbális forma 
(amelyet kizárólag első személyben és jelenben használhatunk), amelyben a megnyilatkozásnak nincs 
más tartalma (más közleménye (énoncé), mint a megnyilatkozás aktusa maga. (…) A szöveg 
sokdimenziós tér, amelyben sokféle írás verseng és fonódik össze, s ezek közül egyik sem eredeti: a 
szöveg idézetek szövedéke, amelyek a kultúra ezernyi forrásából rajzanak elő. (…) (A Szerző) Egyetlen 
tehetsége az írások vegyítésében áll, abban, hogy egyiket kijátssza a másikkal szemben, oly módon, 
hogy eközben egyikre se támaszkodjék.  223

 Roland Barthes: A szerző halála. in: Roland Barthes: A kép öröme. 52-53. A Barthes által említett performatív 223

aktus kapcsán itt is érdemes megjegyezni David Green – Joanna Lowry: From Presence to the Performative: 
Rethinking Photographic Indexicality (2003) című tanulmányát, amelyben a fotografikus kép indexikalitátását 
gondolják újra. A fotografikus kép nem annyira, vagy nemcsak fizikai nyomként index, hanem a kamera 
működés rámutató, performatív aktusában is, amelynek következtében a fényképet nem egyszerűen a múlt 
nyomaként, hanem a jelenben formálódó, a kamera rámutatásában keletkező pillanat vizualizálásaként is.    
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Struth önarcképe egy „tiszteletlen”, a közvetlen képmegközelítés figuráját előadó önarcképe 
kollázsként is olvasható: a mediatizált és a közvetlen élmény problematizálása történik. A perspektíva 
teoretikusának a kép középontjába helyzett ikonja a lineáris perspektívát és a hű leírást kombináló gép 
tekintetének a „foglya”. A hű leírás azonban átveszi a főszerepet. Az éles kameraszem minden részletet 
pontosan rögzítő működésében a múzumi tapéta vertikális csíkozása épp annyira valóságos, sőt, a 
szemlélő figyelmét különösen vonzó, taktilis érzeteket keltő vizuális elem, mint a „szent alkotó” keze 
nyoma. Dürer középpontba helyzett önarcképe a hétköznapok „aurájába” kerül, mert a csíkos és 
dombornyomású tapéta egy taktilis érzeteket keltő, a képsíkon valóságosságában megjelenő képi 
elemként, trompe-l’oeil-ként érvényesül. A tapéta, mint kollázsokon a villamosjegy, az esztétikai 
határokat bomlasztja, hétköznapi banalitásában képi elemként magasztosul fel, vagy még inkább a 
képet a mindennapok részeként hozza közel. Ez a kollázs-hatás azonban leginkább a filmes új hullám 
intertextuális játékainak, a filmképbe különféle textúrájú és eredetű képeket (festményeket, plakátokat, 
albumok képeit) beágyazó (kollázsoló) megoldásainak közvetítésében érkezik hozzánk. Jean-Luc 
Godard és Agnès Varda filmjeiben a cinema verité életszerű spontaneitása a precízen komponált 
képkivágások szerkesztésmódjával szervesül. A kamera pontos pozícionálásában a plánokba 
szerkesztett állóképek a filmi diegézis részeként kelnek életre. Összeszövődnek a kameraszemben és a 
hatás a képi síkok és diegézisek között reverzibilis: a képtárgyak szereplőinek animálása és az élő 
szereplők képekké alakulása oda-vissza működik. Struth önarcképén, a tapéta képe és Dürer festménye 
a kameraszemben szervesül, ebbe a képi térbe a szerző, a konikus projekció széli torzulásában 
mutatkozik, maga is része a képnek, ugyanakkor „képes felének” elliptikus kihagyásával a befogadói 
azonulás útmutatója is. A szerzővel lépünk be a vizuális jelekből (konkrét tárgyak képéből, síkokból, a 
kameraműködés temporalitást és térszerkesztést láttató érzéki jeleiből) szövődő képi világba. Az új 
hullám filmjeinek intertextuális kollázsai analógiaként működhetnek, már csak azért is, mert, ahogy 
Godard, vagy Varda esetében, úgy Struthnál is a festményeknek a technikai képbe szövését a 
festmények iránti csodálata is táplálja. Ám jelentős különbség, hogy míg Godard a fotografikus 
leképezéssel szemben szkeptikus (faux-tography mondja), Struth bízik a kamera dokumentumot termő 
erejében, a pillanatot megtartó, mert annak formát adó fotografikus képalkotásban. Amennyire a 
kameraműködés láttatásával a fénykép reflektált értését inspirálja, annyira a médium 
transzparenciájából (áteresztőképességéből) adódó játékok lehetőségeit is élvezettel használja. Úgy 
tűnik, Struth másfél évtizedes múzeumi munkája során a képekkel bélelt múzeumi enetriőr nemcsak 
helyszínként szolgált, hanem a múzeum fokozatosan médiummá vált, amelyen keresztül a képszövés 
intertextuális játékai a nézők közreműködésével tovább írhatók és fotografikusan megjeleníthetők. A 
nézőktől benépesített múzeumi eneteriőr a megelevenítésben formát öltő emlékezés, az intertextuális 
képszövés médiuma 1989-től 2005-ig.    

A több, mint félszáz képből álló Múzeum Fotográfiák polifón archiktektúrája Struth város- és 
családképeiből organikusan alakulva, majd új városélményekkel gazdagodva épült fel több, mint 
másfél évtized munkájával (1987/1988 – 2005). E múzeumi fotográfiák, az egyes képek külön is 
működőképes szuverenitása mellett, együtt egy másfél évtizedet felölelő atlaszként is nézhetők, 
amelyből kirajzolódik a múzeumok display-ének változása, a múzeumturizmus volumenének és 
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kelléktárának bővülése, és ezzel együtt a képek környezetében színre vitt viselkedésminták 
különbözőségei, és főleg a képekkel folytatott közvetlen, vagy mediatizált kommunikáció 
technológiailag is determinált változásai. A múzeumi fényképekből, mint a Múzeum Fotográfiák 
atlaszából kiolvasható, hogy az alkotói program a helyszíni hatások változásaiban maga is hogyan 
változik. A múzeumi fényképek, amelyekben a múzeumi enteriőr az intertextuális képszövés, a 
megelevenítésen keresztüli emlékezés médiumaként működik, a személyes képkészítő 
felszereléseknek a múzeumi térben való megjelenését is dokumentálja, vagyis egy folyamat olvasható 
ki belőlük, mint atlaszból, vagy mint egy másfél évtizedig készült dokumentumfilm kimerevített 
képkockáiból. A madridi Pradoban készült fényképeken, 2005-ben, feltűnnek a mobiltelefonok 
kamerájával a múzeumokban fényképező nézők. Struth ekkor, 2004/2005-ben elkészíti az ún. 
közönségképeket (Audiences), ahol a kamerát a műtárgy mellett, előtt állítja fel és a fényképeken 
kizárólag a múzeumi térben álló, az ismertetéseket fülükhöz szorított recorderekről hallgató nézők 
láthatók. Az Ermitázsban előadják Leonardo Madonnájának áhítatos nézését: nem kommunikálnak a 
kamerával, miközben az már csak rájuk fókuszál. A Múzeum Fotográfiák atlasza 2005-ben a Prado 
Projekttel, illetve annak 2007-ben megjelent katalógusával, pontosabban egy fotókönyvvel, amelynek 
címe Making Time, lezárult.    

Implikált tudás: a „Bundás Vénusz” 

Egy téli délután, még inkább téli délutánok emléke szüremlik át a Kunsthistorisches Museum 
enteriőrjének, a látogatóktól és Rubens égi teremtményeitől gomolygó egyik Rubens-termének 
fotografikus megörökítésében; a fentebb elemzett „nyári kép” párdarabjában. Érzeteinkben a hideg 
időből a fűtött szobába lépés jól eső élménye idéződik fel. Múzeumba járni jó, mondhatnánk frivolan, 
égövünk extrém időjárási viszonyai közt a legjobb: a kánikula és a zimankó időszakaiban behúzódni a 
múzeumok klimatizált terébe. A Kunsthistorisches Museum e fotografikusan leképezett enteriőrje 
ugyancsak a festményekkel bélelt, adottságként létező építészeti térből alakult. Struth e diagonális 
látószögből keletkező (téli) enteriőrképe a kamera bámulatosan precíz pozícionálásából bontakozik ki. 
A fotografikus kép oldalsó peremeit a Rubens terem két hatalmas festményének díszes kerete, a fölsőt 
a sarokban összefutó mennyezet alatti frízsor egy részlete jelöli ki. A díszes frízek e szöget képző 
találkozása az egymásra merőleges falak találkozásában rajzolódik ki a fényképen, akárcsak a 
csúcsából határozottan „hasító”, vertikális egyenes, amely amennyire a mélységi tér illúzióját keltő 
„derékszög” jelölése, annyira a mélységi tér illúziójának visszavonását is előidézi, ha „világító” 
hatásának engedünk. Ebben a mélységi térben gomolyognak a látogatók csoportjai, a párban és 
szólóban suhanó és pihenő nézők kis „kompozíciói”. A fotografikus kép szemlélője felé a tér kinyílik: 
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a fényképen látható nézőktől a parketta terjedelmes felülete választja el, amely egyben a lehetőség tere 
is, hogy a „táncparkettre”, vagy a színpadra (gondolatban) fellépjen. A szemlélőhöz legközelebb, a 
kamerának az enteriőrben elfoglalt pozíciójából adódóan, egy üres bársony kanapé van; ugyancsak 
invitál. Ahogy a kanapé melletti posztamensen lévő kisplasztika és annak üvegburája is a közel lépés, 
az alapos szemügyre vétel kívánságát fokozza. A posztamensen lévő „üvegkalitka” átlátszó lapjai 
mögött és azok éles kereteivel szegélyezve a suhanásukban, bemozdulásukban életlen látogatók 
„szellemképe” olyan, mint egy további kép-a-képben: egy mozgókép kimerevített kockája a 
fotografikus nagyképben. A Wien, Kunsthistorisches Museum 1, 01. 12. 1989 (234 x 179,5 cm, Cat. 
4091) címen ismert kép öblös tere, a múzeumi látogatók gomolygásának építészeti-képi környezete és 
az abban keletkező, illanó, egyidejűségükben variábilis interakciók fotografikus rögzítése olyan 
fényképet eredményezett, amelyen elidőzve artikulálhatjuk a konvencionális múzeumi fényképektől (a 
múzeumokban készült és a fotótörténetből jól ismert kép-a-képben fényképektől) való különbségeket. 

 Struth e Bécsben, a Kunsthistorisches Museum egyik Rubens termében készült enteriőrképén 
(1989) a két hatalmas égi jelenés (Mária mennybemenetele, 1611-14; a misszionárius Xavéri Szent 
Ferenc csodája, 1617-18) magasban zajló vizuális gomolygását egy kisebb allegorikus jelenet (A 
Paradicsom négy folyója, 1615) és portrék ritmizálják.  Az égi és a földi szférák, a transzcendens 
csodák és a hétköznapi örömök rétegei egy képi térben jelennek meg. Látjuk vertikális rétegződésüket, 
ugyanakkor e szférák közötti átmeneteket is, amelyek a látogatók mozdulatainak irányával és 
dinamikájával képződtek meg. A mennyei szférák vizuális gomolygása a múzeumi térben 
megismétlődni látszik. A szemlélőtől legtávolabb egy iskolai csoport áll a misszionárius Xavéri Szent 
Ferenc csodatételének hatalmas festménye előtt, amelyen a fellegekből, mint égi szférából 
megnyilatkozó angyalok határozottan, szinte vektorként irányulnak a földi történések felé: ahogy a 
képen ábrázolt, a földön előállt csodára gyűltek, úgy a képhez közel álló iskolai csoport felé. A 
csoportot alkotó fiatalokat jobbára tanáruk előadása köti le, aki azonban egy „barokkos” mozdulattal, 
jobb karjával bal válla fölött átnyúlva, kicsavarodva, Xavéri Szent Ferenc csodája felé terelné 
figyelmüket, az irányt a felemelt ceruzája, mint egy kis egyenes vektor mutatja meg. A múzeum 
enteriőrjében a magukban, vagy párban szemlélődők bársony kanapékon pihennek, egyesek suhanva 
(bemozdulva) lépnek tovább az égi jelenések, vagy egy másik terem (szoba) irányába. Legtöbbjük 
melegen öltözve, kabátban, sapkában: nem vették igénybe a ruhatárat. Mintha csak egy időre 
átmelegedni, megpihenni tértek volna be. A fázós időszakban felmelegedni a látogatók Rubens 
festményei között huppannak le, vagy suhannak köztük tova. Nagy a gomolygás: nemcsak a 
festmények égi és földi szférájában, hanem a múzeumi térben is, amit fokoz a festett ruhátlan testek és 
a látogatók meleg öltözetbe burkolt testének egy képi térben megjelenő vegyülése is. A mennyei 
szférák csodálatos jelenéseinek földi megfelelői a fotográfián megjelenő kis optikai csodaeszközök. A 
posztamensre állított kisplasztikákat védő üvegdobozok kis optikai élmények gyanánt (mint például a 
karácsonyfadíszek) működnek a fotográfián: keretezik és a fénytörésben külön kis világként láttatják a 
mögéjük kerülő „suhanókat”, és velük a festmények kicsiny részleteit. Az üvegdobozok mellett egy-
egy „szellemkép” is megjelenik. Két nézőnek a hosszabb expozícióban még épphogy kivehető 
sziluettje hagyott nyomot a nyersanyagban.  
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A hideg téli időt idéző vizuális részletek ellenére a fotográfiát a bensőségesség már-már érzéki 
melegségének érzete hatja át.  Akárcsak nyári párdarabján, a Musée d’Orsay van Gogh termében 
hűsölve keringők bemutatásán, e képbe is oldalról léphetünk be: a fotográfia előterében, a kamerához 
és hozzánk legközelebb egy üres bársony kanapé áll, ahol magunk is kényelmesen 
elhelyezkedhetnénk, és így a terem többi, a kamera látóterén kívüli festményét is láthatnánk. Miből 
keletkezhet ez a bensőséges, sőt testmeleg érzetet kiváltó képi minőség? Talán Rubens festményeitől, 
amelyeken, legyenek azok bibliai, hagiográfiai, vagy mitológiai témájúak, a fedetlen, meztelen test 
ábrázolásának létjogosultsága oly magától értetődő. A hatalmas festmények ívelt vonalától, kerekded 
lágyságától? Vagy a berendezés megidézte bécsi élmények emlékképeitől, amelyek szinesztéziás 
hatásukban inkább kávéház illatúak, mint white-cube szagúak? A színkép inkább a szürkés-zöldek 
tónusába hajlik (Fuji-nyersanyag hatású, nem pedig Kodak-sárga meleg, mondhatnánk) mégis, 
akárhányszor emlékezetembe idézem e képet, annak érzékisége uralja képzeletem. Emlékezetből 
ugyanis sokkal közelebbinek látom a látogatók és nézők csoportosulásait. Mindannyiszor ellenőriznem 
kell, és akárhányszor ránézek a fotografikus képre, meglepődöm, hogy a képen látható figurák és 
köztem a szemlélő között milyen nagy kiterjedésű az üres, a látogatóktól elkerült rész: az üres kanapé 
tömbje és a világos parketta jelentékeny felülete. A látogatók inkább Xavéri Szent Ferenc festett 
csodájához, mintsem az állványra helyezett nagysíkfilmes kamerához és azzal az őket fényképező 
fotográfushoz jöttek közel. Mégis: az érzéki, puhán bensőséges hatás tartós, a fotográfia üres, mert 
néptelen előtere minden rátekintésnél meglep. Lám, a belépésre invitáló diagonális komponálás 
működik: a kép bennem élő emlékképében már nincs is előtér, beléptem a képbe. Vagy inkább 
bekerültem abba, beszippantott. A képből az emlékezetemben a kamerához legközelebbi, kanapén ülő 
pár idéződik fel a legerősebben. A férfi kigombolt kabátban, lezseren ül, arcával éppen partnere, társa 
felé fordul, aki viszont meleg szőrmekabátjában kényelmesen hátradőlve nem máshová, mint a 
kamerába néz. Vagyis felém. Engem néz. Sejteni kezdem, ez a nő bundában a kulcsfigura 
emlékezetem csalfa játékában. Az egyetlen néző a képen, aki a kamerával, a kamerával foglalatoskodó 
művésszel közvetlenül kapcsolatba lép. Nézik egymást, vagy a nő azt, ahogy készül a kép. Struth 
alkotói eljárásából adódóan több képet készít egy helyszínen, és a fényképek „filmes” szekvenciájából 
éppen ezt választotta, ezt emelte ki és nagyította fel. Nézem újra és újra ezt a bundás nőt partnere 
társaságában kényelmesen elhelyezkedve a bársony kanapén, és akkor egyszer csak bevillan egy 
másik, szintén e múzeumban, talán a szomszéd teremben (szobában) lévő kép: Rubens bundába 
burkolódzó, a fürdőből kilépő feleségének egész alakos portréja (Het Pelsken, Das Pelzchen, A 
szőrme), amely magyar fordításban „Bundás Vénuszként” is ismert, és aki ugyancsak a nézővel 
szemez. Ez a villámgyors vizuális emlék örömet okoz. Olyan, mint megoldani egy rejtélyt, egy 
rejtvényt. A bensőségesség érzetét nem egyszerűen a ránk néző bundás nő, hanem a véletlenül, ám a 
szó szoros értelmében ráruházott szerepe, a magán tartott szőrmekabátja is keltette. Olyan ez a 
bundájában kényelmesen, magától értetődő természetességgel a Rubens festmények között pihenő nő 
(képe), mintha a kamera által nem látott, ám egy másik, jól ismert és híres Rubens-kép megidézése, 
sőt, jelenkori megismétlése lenne: a véletlenek játékában két kép kerül egymással fedésbe, a kanapén 
szőrmés kabátjában pihenő nő (képe) Rubens „Bundás Vénuszával” sűríti a fotografikus nagyképet 
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(illetve én). Ez a játékos értelmezés, a sűrítés retorikája , ennek az intrapszichikus történésekben is 224

működő figurális alakzatnak a feltűnése, amely két, vagy több kép egymásra vetítésével keletkezik, 
persze akkor működik, ha ismerjük a bécsi gyűjteményt, vagy Rubens festményeit annyira, hogy 
„Bundás Vénusza” készenlétben áll tudatunk peremén. Mint álomban az implikált tudás mozzanata: 
többet tudok, mint a szemléletes kép, a bevillanó tudás értelmezi a szemléletes képet, narratívába 
rendezi.   225

Mérei Ferenc pszichológus a manifeszt álomtartalmat, vagyis az álmok „köntösét” vizsgálva, 
az álomnyelv tagolásában fogalmazta meg és elemezte az implikált tudást, mint egy olyan 
álommozzanatot, amely a társkapcsolatok, a társas tájékozódás, az együttes élmény és az utalás 
jelenségkörébe tartozik. Az implikált tudás „nem „gondolat az álomban”, mert nincs tartama, csak 
prezenciája. „Nem időben lejátszódó folyamat, mint a gondolatok és gyakran az érzelmek az álomban. 
Egyszerre van jelen, teljes egészében, minden részletével, gyakran bonyolult mondanivalóival. 
Nemcsak a mérhető csillagidőben, hanem a mérhető élményidőben sincs tartama sem „temps”, sem 
„durée”, tehát Bergson kétféle időkategóriájának egyikbe sem illik. (…) Az implikált anyagnak van 
szemléletes támpontja, de nem azt látom, amit tudok, hanem lényegesen többet. (…) De amit tudok, 
még sem látom; az implikáltat sokszor áttétel választja el attól a szemléletes mozzanattól, amely 
implikálja.”  Victor Burgin 2004-ben publikált könyvében, amelyben többek között az álomképek, 
emlékképek és a belső képzetáramlásban visszajáró filmképekről gondolkodik pszichoanalitikai 
ismeretek, és főleg empirikus önmegfigyelés alapján, a sequence-image fogalmát alkotja meg azokra a 
hirtelen egymással láncolatot alkotó, gyorsan megjelenő belső képekre, amelyek inkább tárgyszerűnek 
hatnak, mint narratívának. Leginkább olyanok, mint felvillanó (brilliant) konfigurációk, amelyeknek 
nincs szukcesszivitása.  Burgin leírását inkább érezni lehet, semmint teljesen érteni, saját 226

képzetáramlásaink emlékét felidézve, vagy figyelve ezekre próbálom megérteni. Érdekel. Mérei, a 
pszichológus álomnyelv tagolása azonban mintha közelebb vinne a külső és a belső képek közötti 
megfelelésekre irányuló kutatás e Burgin által alkotott fogalmának megértéséhez. Sőt, az is lehet, hogy 
ha Burgin olvasná Mérei munkáját a manifeszt álom tartalom, az álomnyelv önmegfigyelésen alapuló 
tagolásáról, akkor azt mondáná: ez az, erre gondoltam.  

Az az érzésem, hogy ez a tartam nélküli, villámszerűen megjelenő implikált tudás Struth 
választásában is benne lehetett, amikor ezt a képet emelte ki a többi közül nagyításra, vagy talán már 
akkor, amikor exponált. Ahhoz, hogy pozícionálja kameráját, helyet válasszon számára, előtte 

 Mérei Ferenc pszichológus három jól elkülöníthető pszichológiai alakzatot, mint az intrapszichikus áttételek 224

figuráit emeli ki, amely mind a belső képalkotásban, mind a filmképek szerkesztésében megragadható: a sűrítést, 
az elliptikus kiemelést és a dúsítást. A sűrítés szemléletes pédájaként Mérei Makk Károly Szerelem c. filmjének 
fotografikus állóképekkel szerkeszett azon a képsorait hozza fel, amelyben több képzet olvad egybe: „az 
öregasszony olvas a levélben „titkosrendőrökről”, s elképzeli, amint ezek elegáns lovas csoportban kísérik a fiát, 
mint egy főherceget biztonsági kísérete egy vadászaton a századforduló táján. (…) Az aktuális hír és a 
díszbemutatóra vonatkozó távoli emlékek egybefolynak.” in: Mérei 1995: 163-187.  

Mérei Ferenc: Lélektani napló. 1998: 209-210.  225

 Victor Burgin: The Sequence-image. in: The Remembered Film. 2004: 21.226
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alaposan be kellett, hogy járja a múzeumi szobákat. A bécsi múzeumi Rubens-enteriőrjében, a 
kanapén, szőrmekabátjában pihenő és a kamerába néző nő képe egy spontán szituációból fakadó 
illékony, poétikus mozzanat, amely a fotografikus megörökítéssel, és az előhívott fénykép második 
megtekintésében fedezhető fel és telítődik igazán jelentéssel. Nem szcenírozott, előre eltervezett 
koreográfia alapján készült a felvétel, hanem a fényképezés szituacinosita folyamatában történő 
pillantások és tekintetváltások közben spontán előálló mozzanat rögzült a nyersanyagon. A kép 
isnpirálta és a szemlélőben zajló képzetáramlás sűrítő alakzata azonban, a fotografikus leképezésnek a 
hiány és a jelenlét dinamikájában működő sajátosságát is problemtaizálja. Nemcsak a csábítóan 
kényelmes, üres kanapé közelségén, a diagonális irány által vagyunk meginvitálva, hogy a képbe 
lépjünk, hanem a tudatunk peremén várva is hatékony képi emlékeink (melyeket oda „befotózva” 
raktározunk) is csökkentik ellenállásunk. A Múzeum Fotográfiák nem önmagukba záródó egészek: a 
szemlélőre várnak, hogy felfejtse, vagy tovább gondolja, kiegészítve gazdagítsa őket. A befogadás 
folyamatában az esztétikai határok játékos átlépése is munkál.  

Struth bécsi múzeumenteriőrjén nemcsak a kamera széltében, magasságában és mélységében 
öblösítő látószögében nyílik tér a fényképen is látható látogatóknak a képek viszonylatában véletlen 
együttállásokat termő játékához, hanem a fotografikus képet szemlélők intrapszichikus történésekkel 
színezett gondolati tere is kinyílik. Éppen ennek a kinti és belső, építészeti-képi és mentális térnek 
egymássla érintkező, dimenziókban gazdag tere az, ami Struth Múzeum Fotográfiáit a kanonizált 
fotótörténetből jól ismert múzeumi fényképektől, valamint a ma már (az okostelefonok korszakában) 
az amatőr pillanatkép-vadászok egyre terebélyesedő múzeumi fényképhalmazától határozottan 
megkülönbözteti. A fotótörténet talán legismertebb darabjai Henri-Cartier Bresson és Elliott Erwitt 
fekete-fehér múzeumi felvételei. Bresson döntő pillanatban készült múzeumi fényképei vagy az alkotó 
és műve viszonyát mutatják a kulisszák mögött, installálási helyzetekben, vagy olyan műtárgy és 
múzeumi látogató közti relációkat kaptak el a „döntő pillanatban”, ahol a burzsoá művészet tárgyait 
mintegy használatba veszik a művészeti nevelésben tradicionálisan nem részesülők. A múzeumi 
alkalmazott (teremőr) a lábát a szobor talapzatán pihentetve újságot olvas, a katona a kép elé lépve 
kiasjátítja a reprezentáció terét, a forradalmi ideológia népnevelő programjában pedig benépesíti a 
tereket a múzeumokba bejutó állampolgár. Bresson képei a szociális elköteleződésének megfelelő 
fényképezői program eredményei. Bresson a múzeumban egy olyan helyszínt talált, amely az 
osztálykülönbségek láttatásának és a társadalmi változások felmutatásának szimbolikus tereként 
funkcionál: a burzsoá kultúra kultikus tárgyait őrző terek megnyílnak és használatba vételeükkel 
átalakulnak. Az egyén és a műtárgy viszonya a fotográfus tekintetében jelenik meg, a fotográfus 
szociális elköteleződésének jegyében, a kamera működés „titkolásával”, hiszen szemmel láthatóan a 
lefényképezettek sokszor nem is érzékelik a fényképezés aktusát. Akárcsak Erwitt múzeum-
fényképein, ahol a fotográfus egyéni, szubjektív látásmódját a szarkazmus árnyalatával színezett 
humor jellemzi: a néző és a képi ábrázolás közti morfológiai hasonlóságok elkapása, vagy a műtárgy 
okozta zavar elcsípése a fényképei tárgyai. Struth színes fotográfián a múzeumi tér a festmény 
architektúrális környezetének láttatásaként jelenik meg, a képen megjelenő mélységi tér mind 
színpadtér működik (ami egyben a kameraműködésbe kódolt lineáris perspektíva visszavétele is), ahol 



  132

a látogatók a kamera jelenlétének tudatában adják elő szerepeiket. A kamera látóterében szimultán 
több néző és kép, kép és kép, néző és néző közti interakció is zajlik. Struth ráhagyatkozik a véletlen 
előálló szituációkra, amelyek a második megtekintésben, a válogatás fázisában nyerik el 
jelentőségüket, jelentős-ségüket. A képekkel való játékban a szarkazmusra nem találunk példát, játékos 
humort igen, főleg a Prado projektben készült fényképeken, ahol a gyermeki befogadás, a kép és a kép 
előtt viselkedő gyerekek viszonylatai kimeríthetelen örömforrásnak tűnnek. Felszabadítóan hatnak a 
Velazquéz fetsmények előtt bukfencező, más felé néző, egymással diskuráló, vagy a kamerába néző, 
mert a fényképezést valahogy érdekesebbnek találó kisgyermekek fényképei. Struth színes 
nyersanyagra készült felvételei a fekete-fehér múzeum-fényképekkel összehasonlítva mutatják meg 
leginkább az állványra helyezett nagysíkfilmes kamera működésének hatását: szimultán több minden 
is zajlik a kamera látószögében izolált térben, és a mélységében messzire érő optika részletgazdag 
képet ad a váratlanul előálló helyzetekről. Struth a kamera pozícionálásával vár az előre nem látható, 
eleven és a festményeket megelevenítő szituációkra, azok változatosságára, sokféleségére nyitottan 
(expect és nem wait értelemben), egy a fotografikus képen is láthatóvá tett mélységi térben. A lineáris 
perspektíva visszavételével, a fotografikus konikus projkeciónak nem a meghökkentő hatását, a síkba 
transzponált részletek egymás mellés sorolásából adódó komikumát aknázza ki, hanem a kamera 
pozícionálásával a „semlegesen” tágas képi tér, a színpad megképződéséhez használja, mint a „nem-
szubjektív érdeklődés prototípusát”. 

A kameraműködésbe kódolt geometriai szerkezet, a leképezés geometriájából adódó konikus 
projekció ab ovo vizuális poénok forrása lehet. A vizuális poénok a kép és a kipécézett látogató 
morfológiai megfeleltethetőségéből állnak elő leginkább. A fotografikus konikus projekció 
következtében a műtárgyak és nézőik síkba transzponált morfológiai azonossága, vagy a nézőnek a 
kamera jelenlétéről elfeledkező, vagy azt észre sem vevő önfeltáró „bambulása” a vizuális poénok 
kifogyhatatlan bőségét állítja elő. Nem kívánom lebecsülni a vizuális poénok komikumának áldásos, 
mert jól esően megmosolyogtató, megnevettető hatását. Ám a „comic relief” természetéből adódóan, 
amennyire elementáris hatású, annyira rövid is. Csattan a poén, ám kisülésében rövidre zár: nem 
marad tér az illanó együttállások variációiból adódó poézis felfedezésére és zamatának ízlelgetésére. 
Struth Múzeum Fotográfiáin nem az egyes néző a célpont, még inkább, nem célpont az egyes néző. A 
képek mellett a jobbára egymással is alakot öltő interakciók képezik a figyelem tárgyát, és mindez a 
kamera tágra nyitott, időt adó tekintetében zajlik. Ha egy, illetve néhány néző kerül a képbe, akkor 
pedig nem a morfológiai hasonlóságokból adódó szarkazmus áldozataiként kerülnek ki a fényképezés 
procedúrájából. A vizuális poénokra kihegyezett múzeum-fényképek halmaza az okostelefonok 
elterjedtségével egyre növekszik. Mindez leginkább azt példázza, amit Struth a 2005-ben befejezett 
múzeumi munkája  kapcsán nyilatkozott: ma már nem tudna olyan, a nézők spontán re-227

enactmentjében megelevenedő „festmény-fényképeket” készíteni, mint 1989-től 2005-ig, mert ma már 

 Az utolsó Múzeum Fotográfiákkal, a Pradoban 2005-ben készült képekkel egyidőben készültek az 227

Ermitázsban és a firenzei Accademián az Audiences címen ismert képek, az ún. közönség-frízek is. A 
„közönségképek” nem a kép-a-képben alakzattal létrejövő fotografikus képek; a figyelem, a kamera tekintete 
kizárólag a nézőkre vetül. A kamerát Struth Leonardo Madonnája (szentpétervári Ermitázs) és Michelangelo 
Davidja (firenzei Akadémián) mellett állította fel.  
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a látogatók jobbára a kamerával felszerelt telefonjukkal vannak elfoglalva a múzeumokban: azon 
keresztül nézik a festményeket, illetve instant meg is osztják azokat. Struth Múzeum Fotográfiái máris 
egy elmúlt időszak dokumentumának, mementojának bizonyulnak. 
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Dey Street New York, 1978  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Streets of New York City: Central Perspectives, 1978

Crosby Street New York 1978
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Neapel, Giulia Zorzetti mit einem Gemälde von Franceso de Mura, 04.07. 1989
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München, Alte Pinakothek, 04.06. 2000  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