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A fotóművészet születése profin kivitelezett kiállítás, és a katalógusa is kifejezetten elegánsnak 

mondható. A látványos show hatvanmilliós költségvetéssel készült, és sok ember áldozatos 

munkájának eredménye. Az erős médiatámogatók és a kellően sulykolt sikerpropaganda révén 

(miszerint egyedülálló, világszínvonalú produkcióról van szó) minden esélye megvan rá, hogy zajos

közönségsikert arasson. Önmagában véve nincs is ezzel semmi baj. Jó, hogy immár nemcsak a 

sajtófotó-kiállításokat nézik meg tömegek, hanem a kifejezetten művészi fotókiállításokat is.

Azonban van egy kis gond. Leginkább az, hogy a kiállításnak nincs koncepciója – hacsak az nem, 

hogy a tárgyidőszak negyven évében is voltak jelentős alkotók, születtek szép és érdekes 

fotóműalkotások, és hogy előbb volt a piktorializmus, mint a modernizmus. Nagyjából ennyi derül 

ki a tárlatból.

Hogy mi hiányzik? A történet. Az, hogy lássuk, érzékeljük, amit a címe ígér: a fotóművészet – és 

ami még izgalmasabb lenne: a modern fotóművészet – születését. Mindkettő dinamikus, 

ellentmondásokon keresztül kibontakozó folyamat volt. Ehelyett mit kapunk? Egy (már bocsánat!) 

primitív időtáblát és egy olyan kiállításrendezést, mely a képeket nagyjából kronológiai rendben, 

illetve ezen belül szerzőnként, néha pedig – eléggé ötletszerűen – kis tematikus csokrokban tárja 

elénk.

A piktorializmus születése és virágkora, tehát az 1886-tól (merthogy ekkor kezdődött, nem pedig 

1889-ben!) 1910-ig tartó korszak a fotótörténet egyik legizgalmasabb fejezete. A képek eredendő 

szépsége elfedi, hogy voltaképpen csupa lázadás volt ez a mozgalom. Mindenekelőtt a műtermi 

fotó hazug világa ellen: ezért vitték ki a fényképezőgépet a természetbe – mint ahogyan az 

impresszionisták is kicipelték a festőállványt műtermükből. Másodszor pedig a klubfotográfia 

kliséi, bornírt esztétikája ellen: ugye, a piktorializmus mind Bécsben, mind Londonban, mind pedig 

New Yorkban azzal kezdődött, hogy a művész fotósok (legyenek bár autodidakták) kivonultak a 

művészkedő amatőr fotóklubokból. S éppen azért kísérleteztek ki újabb és újabb kézműves 

fotótechnikákat, mert mindenki másnál jobban tudták: a közönséges, iparosított fotográfia nem lehet

művészet.

Nagy kár, hogy a kiállítás ebből az izgalmas lázadásból, a piktorializmus (és egyúttal az egyetemes 

fotóművészet) születésének folyamatából semmit nem érzékeltet. Valójában nem is teheti: a 



kiválasztott képek erre nem alkalmasak. Csupán azt illusztrálják: volt egyszer egy piktorializmus. 

Hiányzik mögülük-mellőlük egyfelől a műtermi, másfelől a klubfotó világa: az, amit megtagadtak. 

A dinamika, a történeti kontextus. 

Sajnos, a kiállítás nem érzékelteti azt sem – pedig a képanyag ezt már lehetővé tenné –, hogy a 

festői fotográfiai mozgalom nem volt egységes: az amerikai fotószecesszió más utakon járt, mint az 

európai piktorializmus. Mondhatni modernebb volt. Például azzal, hogy fokozatosan távolodott a 

XIX. század nagy témájától, a természettől: a tájkép műfaját átvitte a modern nagyvárosi látképre, 

és azzal is, hogy bevezette az All Weather Photography gyakorlatát: nemcsak nyáron, napsütésben, 

hanem télen, esőben, éjszaka is lehet fényképezni. Nagy kár, hogy ezek a kameraszintaktikai 

újítások most itt-ott elpötyögtetve észrevétlenek maradnak.

A rendezés legnagyobb baklövése, hogy mereven kettéválasztja a képanyagot: a piktorialista tömböt

a modernista tömb követi. Hogy miért baj ez? Azért, mert így épp az nem derül ki, hogy miből és 

főleg: miért született meg a modernista fotográfia. A modernizmus ugyanis nem egyszerűen 

fölváltotta, hanem megtagadta a korábbi stíluskorszakot. Dráma volt ez, kérem, nem pedig egy 

lányregény újabb fejezete!

Az új, modernista szemléletmód(ok) formálódását leginkább úgy lehetett volna érzékeltetni, ha a 

kiállítás a képanyagot nem kronológiai-tematikus csoportosításban, hanem műfajonként prezentálja 

– s ami a lényeg: ha a piktorialista és a modernista képeket nem elválasztja egymástól, hanem éppen

hogy szembesíti őket. Például ha végigviszi a most épp csak az érdekesség kedvéért megpendített 

témát: hogyan jutott el a női test ábrázolása a piktorialista eszményítéstől a félmodern misztikán át 

Stieglitz tabudöntő torzóiig és Man Ray szürrealista erotikájáig. S hogyan függött mindez össze a 

fotónyelvi eszközök: a kamera- és printingszintaxis fokozatos átalakulásával. Ez lehetett volna az 

egyik terem témája. Ugyanígy egy másik terem bemutathatta volna a csendélet, egy harmadik a 

tájkép és a látkép, egy negyedik a portré átalakulásait, egy ötödik foglalkozhatott volna a 

megrendezett fotó: a kosztümök és maszkok, a szerepjátékok változásaival és így tovább. Kicsit 

iskolás? Meglehet – de legalább lehetett volna tanulni belőle. Nem csak álmélkodni a szebbnél 

szebb képek láttán, melyek most köszönő viszonyban sincsenek egymással.

Különösen, ha a tárlat néhány festészeti, grafikai és szobrászati példával – melyekért nem is kellett 

volna messzire elzarándokolni – azt is jelezte volna, hogy ezek a fotográfiai irányzatok 

mindenekelőtt koruk képzőművészeti mozgalmaihoz próbáltak kapcsolódni: a piktorializmus az 

impresszionista, pointillista és szecessziós festészethez, továbbá az Arts and Crafts mozgalomhoz, a

fotószecesszió ezeken túl a japonizmushoz, a Tiszta fotográfia irányzata a kubizmushoz, az európai 

modernek a dadához, a konstruktivizmushoz és a szürrealizmushoz és így tovább. A kiállítás 

katalógusában Pál Gyöngyi alapos tanulmánya sok egyéb mellett beszámol ezekről az 



összefüggésekről is. Én bizony inkább őrá bíztam volna a kiállítás koncepciójának kidolgozását. 

Mindenki jobban járt volna – szerintem a kurátor is.

Egy szó mint száz: szinte mindegy is, hogy mi, csak lenne bármi gondolati, kultúrtörténeti, vizuális,

művészettörténeti, fotónyelvi vezérelve a kiállításnak! De ugyanúgy nincsen, mint ahogy nem volt a

korábbi, Lélek és test című kiállításnak sem, ahogyan ezt anno Stenczer Sára tisztességgel meg is 

írta az artportal.hu oldalon olvasható bírálatában.

A katalógus szarvashibái

Sajnos a kiállítási katalógus bármennyire szép is, szakmai szempontból éppúgy fiaskó, mint maga a 

kiállítás. Ugye, egy efféle kísérő könyvben leginkább a kurátor által írott tanulmány – a kiállítás 

koncepciójának kifejtése és szakmai alátámasztása – a legfontosabb szöveg. Nos, a mostani 

kiadványban a kurátor dolgozata tanulmánynak a legjobb indulattal sem nevezhető: nem áll mögötte

önálló kutatómunka. Alig több mint a katalógus többi írásának – továbbá Mary Warner Marien A 

fotográfia nagykönyve vonatkozó fejezetének – iskolás tartalmi kivonata. Még az idézeteit is 

ezekből emelte át – az erre való hivatkozás nélkül, mintha maga akadt volna rájuk. Nem gondolom, 

hogy szándékosan akarta ezt a látszatot kelteni – mindenesetre roppant kínos.

Mint ahogy kínos az is, hogy a Műtárgylista tele van hibával, melyek visszaköszönnek a katalógus 

képaláírásaiban is. Holott ezek ellenőrzése a kötet szerkesztőjének a legfontosabb feladata, ami 

most nyilvánvalóan elvégezetlenül maradt. Nem mentem mindennek utána, de így is harminckilenc 

(!) biztosan téves adat – hibás vagy hiányos (vagy éppen hiányzó) dátum, a cím vagy a technika 

félrefordítása, a képméretek elírása stb. – szerepel a listában és a képaláírásokban. Találtam további 

tízet, melyeket tisztázni kellett volna az adatok közlőivel, a képeket kölcsönző külföldi múzeumok 

munkatársaival, mert ellentétben állnak saját online katalógusuk vagy más források adataival. Erre 

csupán egyetlen példa. A kiállítás legelső képe, Rejlander: Álom (Mrs. Rejlander portréja) 

képaláírásában (a kiállításon is) azt olvassuk, a műtárgylistában is az szerepel: 1850 k., s hogy az 

alkalmazott technika: platinotípia. Márpedig ez képtelenség, két szempontból is. Egyrészt a későbbi

Mrs. Rejlander, Mary Bull 1850-ben mindössze tizenhárom éves volt – a képen minimum tíz évvel 

idősebbnek látszik; másrészt a platinotípiát csak 1873-ban szabadalmaztatta William Willis. Némi 

internetes kutakodás után ki is derült, hogy a felvétel valójában 1860 körül készült, s hogy a 

negatívról a platinotípia kópiát F. W. Edwards készítette 1893 körül.

Ha már itt tartunk: nem ártott volna, ha a kiállítás és a katalógus közöl egy-egy rövid ismertetést 

azokról a különleges fotótechnikákról, amelyek segítségével ezek a művek megszülettek, mert így a

látogató és az olvasó csak kapkodja a fejét a fotogravür, olajnyomat, guminyomat, platinotípia és a 



többi fotótechnikai szakszó olvastán. Igazán látogató- és olvasóbarát megoldás lett volna – és biztos

vagyok benne, hogy a kurátor talált volna szakértő segítséget, ha már maga nem ért hozzá (erről 

árulkodik ugyanis, hogy nem tudja, mi a különbség például az olajnyomás és az olajátnyomás 

között). A tájékozódni vágyókat az archfoto.atspace.com, illetve a 

fotomult.c3.hu/pozitiv_eljarasok.html weboldalakhoz irányítom. 

A katalógus legkínosabb trehánysága, hogy számos kép úgy szerepel benne, mintha a felvétellel egy

időben készült, tehát vintage kópia volna, holott nem az. (Ennek részleteiben nem akarok elmerülni:

túl hosszú a lista.) Különösen kellemetlen, hogy a tíz André Kertész-kép is vintage kópiaként van 

föltüntetve, pedig mindegyik évtizedekkel későbbi (jóllehet még a szerző életében készült: 1967 

körüli) nagyítás – ahogyan ezt a Magyar Fotográfiai Múzeum honlapja korrekt módon közli is. A 

különbség nem lényegtelen: egy későbbi nagyítás piaci értéke mondjuk nyolc-tízezer dollár, míg 

ugyanez a Kertész-kép, ha vintage kópia, ennek akár a százszorosa is lehet. Ettől eltekintve is nagy 

a különbség, ugyanis a vintage kópia azt mutatja meg, hogy a szerző anno hogyan óhajtotta 

kiállításon viszontlátni a művét; nemcsak anyagi, hanem szellemi: esztétikai, fotó- és 

művészettörténeti értelemben is nagy kincs tehát. Éppen ezért szakmai szempontból 

megbocsáthatatlan bűn, mert voltaképpen a néző/olvasó becsapása, ha valaki elfelejti föltüntetni a 

felvétel készítése mellett a későbbi nagyítás dátumát is – márpedig többek között a tíz Kertész-kép 

esetében most pontosan ez történt.

Ráadásul az egyik Kertész-kép címe és évszáma is mintha el lenne írva: „Az Académie Française 

órája”, 1929 – ezzel szemben a Magyar Fotográfiai Múzeum honlapján azt olvasom: „A Pont des 

Arts, az Institut de France óratornyából”, 1931. Most akkor melyiküknek higgyek? A múzeumnak 

vagy a kurátornak – aki történetesen a múzeum igazgatója...

Befejezésül csak azt mondhatom: nézzék meg a kiállítást! Soha nagyobb bajuk ne essék, mint hogy 

látnak kétszáz szép és érdekes fotót. Többnyire eredetiben – bár a kiállításon túl sok az utólagos, az 

eredetihez képest más technikával készült másolat/nagyítás (kb. 15 százalék), illetve a korabeli 

kiadványokhoz készült fotogravür nyomdai reprodukció (kb. 12 százalék). Talán mondanom sem 

kell, hogy ezek többnyire épp a kiállítás legérdekesebb és legértékesebb, ikonikus képeit 

helyettesítik – persze még így is nagyobb élményt jelentenek, mint ha a mostani kiadványokban 

vagy az interneten néznék meg őket.

Éppen ezért menjenek csak el, és nézzék meg a tárlatot – s közben próbálják meg elképzelni: 

milyen szép is lett volna, ha valaki ígéretéhez híven valóban maguk elé varázsolja a fotóművészet 

születését.


