
Kizökkent a világ 

1975-ben Kerekes stílust váltott. A korábbi tűéles képeket elmosódott, elkent figurák, kétségbeesett, 
kozmikus bizonytalanságot árasztó képek váltották föl. Ma már tudjuk, hogy a stílusváltás mögött egy 
életrajzi tény húzódik meg: Kerekest beszervezte a BM. (lábj. 22) Témánk szempontjából ebből most 
csak az az alkotáslélektani vagy akár a mélylélektan körébe tartozó tény az érdekes, hogy Kerekes 
ekkoriban kezdett elmozdulásos23 vagy más módon életlenné, bizonytalanná tett képeket készíteni. 
Olyan képeket, amelyek stílusa azután az egész 1990 előtti (1984-ben záródó) alkotói korszakát 
meghatározta, ideértve természetesen az önarcképek rejtőzködő-bujkáló jellegét is. Az a fura az 
egészben, hogy éppen ez a titokzatosság teszi érdekessé, különössé ezeket a képeket. Kerekes mint 
magánszemély bizonyára megszenvedte sötét titkát, de mint művész végső soron profitált belőle: 
művei elmélyültebbek lettek. 

1975 őszén készítette el a Vásárcsarnok című sorozatát, mely látszólag a város életének egyik 
legbékésebb tevékenységét: a hétvégi bevásárlást örökíti meg. Azért csak látszólag, mert ezt a békés, 
polgári-kispolgári hangulatot Kerekes kizökkenti a rendes kerékvágásából: egy kameraszintaktikai 
eszközzel, az elmozdulásos életlenség kompozíciós elvként való, kreatív felhasználásával a hétköznapi 
látványok köré feszült légkört teremt. Ezt a hatást erősíti föl egy másik kameraszintaktikai hatás is: az 
alulról való fényképezés, amihez az egyik képen még a bevásárló nő körömrágásának idegessége is 
társul. E képek légkörében ott vibrál annak a vaskosabb realitásnak minden feszültsége, amit Kerekes a
maga sorsában megtapasztalt, s amitől a bevásárló szatyros nők fényévnyi távolságra vannak.

A 22. lábjegyzet: „Köves Zoltán” álnéven 1975. október 27-tõl 1981. szeptember 25-ig a BRFK III/III-
B. alosztály szolgálatában állt mint „tmb.”, azaz titkos megbízott.

Szőnyei Tamás: Nyilván tartottak. Titkos szolgák a magyar rock körül, 1960–1990. Magyar Narancs – 
Tihany-Rév Ki-adó, [Budapest], 2005., 527–528. o.; www.fotokultura.hu.

(Szilágyi Sándor: Neoavantgárd tendenciák…, 81. o.)

EXPRESSZÍV ÖNARCKÉPEK

KEREKES GÁBOR

Kerekes Gábor (1945) roncsolt, illetve önmagát csak félig mutató önarcképeinek egyik kulcsa az 5. 
fejezetben említett életrajzi tény. (lábj. 1) Ez alapján értelmezhetjük a képeken megjelenő vizuális 
üzeneteket, amelyek valamiféle rejtőzködésre, kettős életre utalnak.

Az 1. lábjegyzet: Lásd az Expresszív dokumentarizmus című fejezet 81. o. 22. lábjegyzetét.

(Szilágyi: i.m. 231. o.
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