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Élet és Irodalom  , 2014. május 9.  

Pályatársai már fiatalkorában is úgy nevezték: a Mester – s valóban: nem csupán a 
saját, megalkuvások nélküli művészetével és szakmai fölkészültségével mutatott 
példát, hanem készséggel egyengette-korrigálta a fiatalabbak pályáját is. Nemzetközi 
szinten is komoly elismerésben volt része (talán komolyabban is, mint itthon): a ’80-
as évek második felétől szinte nem volt a magyar fotóművészeknek olyan külföldi 
bemutatkozása, melynek ne ő lett volna az egyik főszereplője – gyakran a 
kezdeményezője és itthoni művészkurátora is. 

Mint a pályatársai közül sokan, Kerekes is autodidakta művész volt. Pincérként 
kezdett el fényképezni a ’70-es évek elején, és már a legelső képeivel kivívta a 
szakma egyöntetű elismerését. Ő azonban ennél már az indulásakor – és pályája során
mindvégig – messzebbre tekintett: nem megfelelni akart a mindenkori fotósélet 
elvárásainak, hanem magasabbra emelni a fotó szakmai és művészi színvonalát. Ezért
vállalt szerepet a Magyar Fotóművészek Szövetsége és a Fiatalok Fotóművészeti 
Stúdiója vezetésében – s ugyanezért volt fontos iránymutatója számos nem hivatalos 
szerveződésnek is, mint például a veszprémi Dokumentum kiállítások, az Esztergomi 
Fotóbiennálék, a Bolt Galéria, a Magyar fotográfia New Yorkban kiállítássorozat, a 
Fotográfus.hu virtuális galéria, a Pozitív Műhely, a Nessim Galéria.

Szigorú ember volt. Elsősorban önmagával szemben – de magasra állította a 
szakmaerkölcs mércéjét a környezetével szemben is. Nem tűrt meg maga körül semmi
léhaságot, lazaságot, trehányságot – különösen nem a fotóműalkotások 
kivitelezésében. Ezen a téren már-már az életidegenségig ment el a 
perfekcionalizmusban – amit a saját művészetében egy különös kettősséggel oldott 
föl: a fényképkészítés technikai hibáit is a képei részévé emelte. Kerekes képein még a
hibák is tökéletesek.

Tökéletesek a képei, minden porcikájukban azok – s éppen ezért sokszor zavarba is 
ejtik az embert. Mert, mint tudjuk: az élet sajnos nem tökéletes. De Kerekes képeinek 
épp ez a legfontosabb üzenetük: hogy erre figyelmeztessenek bennünket.

Pályája során három korszakban újította meg a magyar fotóművészet formanyelvét. 
Először a ’70-es évek derekától a ’80-as évek derekáig tartó neoavantgárd 
korszakában, a különleges felvételi nyersanyagok és módszerek (ORWO dupnega, 
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lyukkamera, elmozdulásos életlenség) használatával. Ezek a képek csakis itt és akkor: 
a korabeli Magyarországon készülhettek el. Másodszor a ’90-es években, a 
nagyformátumú gépek és a 19. századi kézműves technikák (sópapír, albumin, 
cianotípia stb.) használatával – a kordivat ellenében. Végül a 2000-es évektől 
kezdődően, amikor az internetről letöltött, digitális képeket fordította át a kézműves 
fotó nyelvére – szintén szembemenve a kordivattal. E két utóbbi korszakában készült 
képeit bárhol máshol is elkészíthette volna – és talán nem véletlen, hogy épp ilyen 
képeket alkotott: ezek az elvágyódás lenyomatai is.

Kerekes minden egyes képe és sorozata nem pusztán érdekes, különleges vizuális 
kijelentés kívánt lenni, hanem egyúttal komoly filozófiai kijelentés is: állásfoglalás az 
embert foglalkoztató alapvető kérdésekben. Nemzetközi szinten sem igen találni 
olyan művészt a 20. század utolsó harmadából és a 21. első évtizedéből, akinél a 
tartalom és a forma ennyire tökéletes egységben állt volna.

Jelentős művész távozott el körünkből. Művészete utánozhatatlan – de a példája, a 
perfekcionizmusa talán nem. 

Talán. Ezen a szón gondolkodjunk el, ha Kerekes Gáborra emlékezünk. 


