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Szeptember 8-án nyílt meg a főváros egyetlen fotóművészeti galériája, stílusosan a Leonardo da Vinci utcában. A 

galériát kevésbé festőien, egyszerűen csak úgy hívják: Bolt. Halas István fotóművész, a vállalkozás egyik 

szülőatyja szolgál magyarázattal a lakonikus névadásra.

- Galériánk egy hetven négyzetméteres, édességet, dohányárut, alkoholt kínáló boltnak a fele: a tulajdonosok, 

Hangyál Judit és Detvay Jenő kértek fel, hogy hozzuk létre ezt a galériát. Innen tehát a név, de egyúttal arra is utal, 

hogy ez kereskedelmi galéria: nemcsak bemutatjuk, hanem - azt remélem - el is adjuk a képeket. Ha pedig mégsem 

menne a bolt, akkor is lesz egy hely, ahol kiállíthatunk.

Detvay Jenővel, aki maga is szerepel a kiállítók között, a hetvenes évek közepén ismerkedtem meg a GANZ-ban. 

Ezt az intézményt ma már nemigen említik a művészettörténészek, pedig annak idején Pap Tamás itt olyan 

művészek számára teremtett megjelenési lehetőséget, mint Erdély Miklós, Najmányi László, Hajas Tibor. Detvay a 

hetvenes évek végén elment az országból, majd pár éve visszajött, és nyitott egy boltot - eleve azzal a szándékkal, 

hogy az eladótér valamiféle kulturális tér is lesz. Néhány hónapja kezdett körvonalazódni az ötlet:

fotóművészeti galériát kell csinálnunk, merthogy Budapesten nincs ilyen.

- Pedig valamikor volt.

- A Fotóművészek Szövetségének és a Főfotónak volt a Váci utcában egy ilyen vállalkozása, de ez jó pár éve 

megszűnt. Az országban ma - a kecskeméti fotómúzeumon és rajtunk kívül - csak egyetlen olyan galéria van, 

amelyik meri vállalni, hogy kizárólag fotóval foglalkozik: a salföldi Pajta Galéria.

- Mindez nyilván nem véletlen: manapság a fényképnek nincs értéke.

- Elképesztő értéke van -  legalábbis szellemi, művészi értelemben. Látszólag ugyanis tele vagyunk képekkel: 

naponta öt-, öt és fél milliárd fénykép készül a világon: a gyors előhívórendszerekben fél óra múlva kész a kép; a 

sajtó, a tévé, a videó is ontja a képeket. Ám mindez elpörög, a semmibe vész. Az igazi, maradandó kép nagyon 

ritka. Kevesen tudják csak vállalni, hogy megfelelő nyomatékkal helyezkedjenek szembe a képteremtésre 

vonatkozó tiltással: a tízparancsolatban olvasható tiltásra gondolok... Ezzel szembefordulni csak teljes életformával,

elmélyült gondolkodással, technikai tudással lehet.

- Ha már a technikát említi: mi az, ami a kiállításukon szereplő, egymástól nagyon különböző képeket - vagy az 

alkotóikat - összeköti?

- Amiről eddig beszéltünk: a művészi komolyság és persze a színvonal. Egyébként az eltérő technikákban is van 

közös vonás: a fotográfia ősi technikáihoz azért nyúlnak vissza ezek az alkotók, mert ezzel is a sokszorosított 

képözön ellen tiltakoznak; De menjünk végig a névsoron. A Várnagy Tibor-Eperjesi Ágnes szerzőpáros munkái a 

képzőművészeti fotográfia gyöngyszemei: nagyon személyes mondanivalók jelennek meg bennük, a „polaroiddal 



fotogramot készíteni” című paradoxon jegyében. Szilágyi Lenke a lírai riport mestereként ismert; vele kapcsolatban 

európai- és világszínvonalat szokás emlegetni. Szert Károly egyedi műtárgyakat csinál fotóemulzióval: 

fényérzékeny felületeket visz fel fára, kerámiára, papírra, és erre készíti a fényképeit. Kerekes Gábor a

hetvenes években fotoriporterként volt ismert - most a filozófiai mélységekig egyszerűsített le egy klasszikus 

műfajt, a tárgyfotót. Fehér Márta képzőművészeti indíttatással nyúlt egy ősi technikához: camera obscurával, 

objektív nélküli lyukkamerával készít portrékat. Drégely Imre fotogramjain egy egész szimbólumrendszer 

bontakozik ki, melynek elemei: Hal, Föld, Ég, Csillag. Detvay Jenő a meghökkentő, provokatív gesztusaival tűnik 

ki, míg Bozsó András az ősi techníkával készült, hangulatukban, szürrealisztikus képeivel. Engem mostanában a 

fényképezés minimálprogramja foglalkoztat: apró, emblematikus tárgyakat fényképezek - a Lerombolt mostari híd 

emlékére például egy összegyúrt papirfecnit.

- Egy profán kérdés: mennyibe kerülnek ezek a képek?

- Mielőtt számokat mondanék, előre kell bocsátani: a Bolt galériában minden fénykép számozott, egyedi példány. A

sokszorosított grafika klasszikus szabálya, hogy legfeljebb huszonöt másolatot nyomnak egy lemezről; nálunk is ez 

a maximum, de például Kerekes Gábor négynél több példányt nem csinál a negatívjairól. Az ő fotóeljárással készült

műtárgyai a legdrágábbak: negyvenezer forintba kerülnek. Ez önmagában véve sem sok, a világpiaci árnak pedig 

csupán a töredéke.

- Mi a garancia arra, hogy betartják az alacsony példanyszámot?

- Ez mindig a művész felelőssége: ráírhatná ugyan egy példányra, hogy ez mondjuk a tizenkettedik a szériában, de a

hamisításból csak kára származhat.

 - Azt nem csinálják, amit a prágai Jozef Sudek, aki tíz másolat után összetörte az üvegnegativjait?

- Elvileg mi is megsemmisítjük a negatívot, hiszen nem készül több másolat róla. Azt én nem tartom fontosnak, 

hogy ollóval is szétnyirbáljuk őket. Kerekes viszont, ha jól tudom, fizikailag is megsemmisíti a negatívjait.

- Milyen vevőkörre számítanak?

- Vevőink alighanem a tehetősebb és az értelmiségi rétegekből kerülnek majd ki. De én szeretném, ha intézmények 

is vásárolnának ezekből a képekből, mondjuk, ha a Nemzeti Galéria megvásárolná az anyag felét. Olyan feladata 

lenne ez a galériának, mintha találna valahol egy Kondor Belát vagy Gulácsyt. Az a dolga, hogy megvegye, őrizze.


