
04. track 
12:43  Igazán az egésznek az ötlete, ezek az elmosódott kezek, az egymásra fényképezett 
különböző képek onnan jöttek, hogy a Bernáthnak van egy képe: egy ablak, háttérben a 
Duna és a Zebegény.1 Ezt B. többször átfestette, de meghagyta a különböző síkokat.  
 
14: A kezek sorozat ihletője két személyes élmény. A háború alatt a kórház 
betonpincéjéből az öccsével feljöttek, és találtak egy köteg gézt. Amikor kibontották, egy 
kéz volt benne,. A másik: ’56 október 25-én a Parlament előtt, a sortűz után elment 
megnézni, és az első, amit látott, egy leszakadt kéz volt. Plusz: Dürer- és Leonardó 
kéztanulmányait másolta, és ezek stílusát akarta utánozni.  
 
17: Az ember a tükörben látja az arcát, de fordítva. Az ember [csak] a kezét látja 
valóságban. Ezért is adta címnek: önarckép. Egy tanítványa írt egy tanulmányában róla: 
“A kéz a lélek tükre”. 
 
Egy nagy kihuzatos géppel dolgozott, síkfilmre.2 
 
20: Az elmosódott képeket csak filmen lehet megcsinálni.  
 
21:20  19. sz-i fotókból vette az ötletet a hátportrékhoz. 
 
23:40 “Ne felejtsük el, hogy akkor volt az avantgárdnak tulajdonképpen a csúcspontja, 
ami azóta már megszűnt, amikor concept artot, minimal artot és mindenfélét csináltak, és 
akkor a fotónak rettenetesen nagy szerepe volt. Az Esztergomi Biennálénak akkora nagy 
jelentősége volt az avantgárd művészetben, hogy az nem igaz, mostanra meg már 
megszűnt, sajnos. Maurer Dóra, Birkás Ákos, mindenki fotót csinált. Major Jancsi 1969-
ben már fotókat állított ki, a sírköveket. Lakner is sokszor megkért, hogy fényképezzek le 
neki ezt vagy azt, amiről aztán nagy vásznat festett. … Esztergomban volt olyan, hogy 
három napos szimpozium,3 és az emberek hallgatták.” 
 
Pesten ezeket nem lehetett volna kiállítani. Az Iparterv sem volt rendes kiállítóhely. 
Fehérvárra körmenetben mentünk le, azt megengedték, Esztergomot is, Pécsett lehetett 
még ilyesmit kiállítani, vidéken. De itt Pesten, a Műcsarnokban vagy az Ernst 
Múzeumban nem lehetett vona ilyeneket kiállítani akkor.  
 
24:40 Vagy-vagy: nem tudja, hol van.4 
 
29: “Az egész pop-artra jellemző volt a fotó, és ez engem is rettenetesen érdekelt. Most 
Fehérváron vannak ezek a kézlitográfiák kiállítva, a részletek. – Az neked pop? – Igen, 
igen. A részletek, hát nem? Akkor mik voltak [a pop artban]? Autóknak a darabjai, 
százdollárosnak a darabjai, szóval abban is rengeteg részlet volt.”  
 

                                                 
1 Bernáth Aurél: Reggel, 1927. 
2 Nem tudni róla közelebbit: mekkora, milyen márkájú stb. 
3 A II. Esztergomi Fotóbiennálén, 1980. július 4–6.  
4 Nem világos, hogy magára a képre vonatkozik, vagy ez a címet magyarázó kommentár. 



30: Bragagliát nem ismerte, az interjú készítésekor sem. 
 
31 “Azért jártunk a Fészek Klubba, mert annak a könyvtárosa5 … olyan nyugati 
folyóiratokat rendelt meg, amik abszolút a modern művészettel foglalkoztak, és sehol 
máshol nem lehetett volna megszerezni és látni. Ezért jártunk oda, és emlékszem, tátottuk 
a szánkat, hogy mik vannak ebben. A Váci utca elején egy könyvesboltban6 meg lehetett 
rendelni akármilyen nyugati könyvet, marha olcsón, ha tudta az ember precízen a 
szerzőjét meg a címét. Ott rendeltem meg egy ilyen Pop-Art könyvet.”  Rivers: 
Rembrandt – szivarok.7 1966: “első nyugati út: Olaszország. Rengeteg autó, a busz 
hátulján reklám; ott ittam először Coca-Colát (és utoljára is).”  
 
05. Track 
 
Koncz Csabát, többieket nem ismerte.  
 
Vagy-vagy: “abban is van humor, hogy egy filozófus azt mondja: vagy így van, vagy 
úgy, nem pedig kerek-perec.” 
 
“Fotó alapú, de mindig belerajzolok vagy belefestek. Direkt fotók csak a hátképek.”  
 
 
 

                                                 
5 Molnár Éva. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Moln%C3%A1r_%C3%89va_(m%C5%B1v%C3%A9szett%C3%B6rt%
C3%A9n%C3%A9sz) 

6 Idegennyelvű Könyvebolt,  
7 Bővebben: http://www.larryriversfoundation.org/seminal_works_dutch.html és  

http://fotomuveszet.net/korabbi_szamok/200434/kepzomuveszeti_technikakent_kezelem_a_fotot 

http://www.larryriversfoundation.org/seminal_works_dutch.html
http://www.larryriversfoundation.org/seminal_works_dutch.html

