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Június 28-án harminchárom művész közel 170 munkáját bemutató kiállítás nyílt a Budapest Galéria Lajos utcai 

kiállítóházában, s hamarosan megjelenik ugyanezzel a címmel egy vaskos monográfia is. Szilágyi Sándorral, a 

kiállítás kurátorával és a könyv szerzőjével fotográfia, művészet és a „fotóművészet” kapcsolatáról 

beszélgettünk. 

- Mennyiben és miért formabontók a kiállított munkák?

- A közkeletű nézet szerint a fotográfia "az ellesett pillanat művészete". Nos, a bemutatott műalkotások egytől 

egyig rácáfolnak erre. A kiállításon olyan képeket láthatunk, amelyek szokatlan, meghökkentő 

gondolkodásmódot képviselnek. Ez a látásmód a magyar fotográfiában 1945 után először a hatvanas évek 

második felében, az absztrakt fotó képviselőivel - Haris László, Koncz Csaba, Lőrinczy György, Nagy Zoltán 

és mások műveiben - jelent meg, akiknek elegük lett az esztétizáló „fotóművészeti” gondolkodásból.

- A sajtófotó narratív felfogása helyett tehát egy teljesen más világ várja az érdeklődőket. Az 1965 és 1984 

közötti éveket a magyar művészettörténet „neoavantgárd fordulatként” tartja számon. Ezek szerint a 

neoavantgárd művészgeneráció (St.Auby Tamás, Jovánovics György, Maurer Dóra, Birkás Ákos stb.) fotóival 

találkozhatunk a Lajos utcában?

- Igen, és a már említettek mellett Hámos Gusztáv, Jokesz Antal, Kerekes Gábor, Szerencsés János, Tímár Péter,

Török László, Vető János és más fotósok műveivel is. A kiállításunk érdekessége épp abban áll, hogy kísérletet 

tesz a fotográfiát is alkalmazó képzőművészek (említsük még meg Bak Imre, Erdély Miklós, Károlyi Zsigmond

nevét is, bár a sor itt is folytatható lenne), valamint a hagyományos értelemben vett fotográfusok 

munkásságának párhuzamos vizsgálatára. A kiállítást több éves kutatómunka előzte meg: hamarosan 

megjelenik a monográfiám is a témában. A kiállítás rendezőjével, Török Tamással egyfelől a kutatómunkám 

eredményeinek kívántunk nyilvánosságot biztosítani. Másfelől mindenképpen szerettük volna bemutatni azokat

a műveket, amelyekről a könyvemben írok, s amelyeket az olvasó csak reprodukciókban láthat. A 

fotóműalkotást ugyanúgy eredetiben kell látni, ahogyan azt az alkotója megálmodta és elkészítette, mint ahogy 

a festményeket, grafikákat, szobrokat, épületeket. A művészi céllal készült fotót éppen ez különbözteti meg a 

fotográfia mint képkészítő technika egyéb felhasználásaitól: az emlékképektől, a sajtó- és tudományos fotótól, a

természetfotótól. Az utóbbiakat lehet reprodukcióban, akár képernyőn is nézegetni – a művészi céllal készült 

fotót azonban csak eredetiben lehet teljes értékűen befogadni. Csak ez nyújt teljes esztétikai-érzéki élményt. 



- Mennyiben tekinthető a képzőművészek és fotográfusok fotómunkáinak párhuzamos vizsgálata 

ellentmondásokkal terhes vállalkozásnak?

- A „fotósok” és a „képzőművészek” fotós munkáinak párhuzamos tárgyalása számomra közel sem 

ellentmondásos kérdés, hiszen olyan fotósok munkáit vizsgálom, akik képzőművészeti identitással készítették a 

képeiket. Ám míg a képzőművészek konceptuális fotómunkáinak tudományos feldolgozása és publikálása 

megkezdődött, a fotográfusok hasonló szellemű munkáinak feltárása és népszerűsítése elmaradt. Vállalkozásom

– a könyv és a kiállítás is – éppen ezt a hiányt hivatott pótolni. 

- Ha az átlag érdeklődő megnézi a Formabontók 1. című fotókiállítást, reményei szerint mi lesz az, ami 

alapvetően megváltoztatja majd a képekhez, ezen belül is a fotográfiához kötődő eddigi felfogását?

- A kiállítás koncepciója a könyv szerkezetét követi. Egyik sem időrendben, és nem is szerzők szerint 

rendszerezi az igen tekintélyes képanyagot (a kötetben több mint négyszáz kép szerepel), hanem jellegzetes 

képtípusok szerint. Olyan kategóriák ezek, mint például az absztrakt fotó, a városvíziók, a fényrajzok, a 

szekvenciák, a térrekonstrukciók, és így tovább. Reményeim szerint a látogató és az olvasó így – tehát ha együtt

látja a hasonló formanyelvi kérdéseket feszegető, ám a kérdésekre más és más válaszokat adó képeket – jobban 

megértheti, ami az én alapélményem volt munkám során: hogy mennyire gazdag vizuális nyelv a fotográfia. 

Hogy a fotográfiában nem csak az „ellesett pillanat” az érdekes. Sőt: talán az a legkevésbé érdekes.


