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némi finomsággal. A hatvanas évek nagy magyar filmjei-
vel, alkotóival kezdtünk, az első alkalomra eljött hozzánk 
Makk Károly is. A koreai filmek kapcsán a Koreai Inté-
zetből jöttek vendégek. Május végén zártuk a harmadik 
tematikus sorozatot, amely a francia újhullám kiemelkedő 
alkotásaiból szemezgetett. A nyári szünet előtt zenés fil-
mekkel köszönünk el az első évad végén, vetítésre kerül 
például az Egy nehéz nap éjszakája és a Mamma Mia.
A filmklub váltótársa a Stílusteremtő Géniuszok címet 
viselő, szintén kéthetenként jelentkező művészet-
történeti sorozat Ludmann Mihály művészettörténész, 
festő vezetésével. Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy 
ilyen hatalmas tudású előadót sikerült Óbudára csábíta-
ni. Mint a sorozat címe is mutatja, olyan művészóriáso-

kat emel ki az egyetemes művészettörténetből, akik for-
dulópontot hoztak a műfajukba. Idén a festő géniuszok 
munkásságán haladunk végig, Rembrandtól Caravag-
gión keresztül az impresszionistákig. A magyar zsenik 
közül Szinyei Merse Pál és Rippl-Rónai József is szere-
peltek már. A tavaszi sorozatban Vincent van Gogh és 
Paul Gauguin volt soron, június elején pedig Csók István 
következik. Mivel idén Csók István emlékévet ünnepe-
lünk, az ő életműve különösen aktuális téma. 
Nagyon izgalmas program Lackfi János József Attila-dí-
jas költő, író, műfordító kreatív írás tanfolyama is. Hó-
napról hónapra lelkes társaság verődik össze, elképzel-
hető, hogy a jövőben akár kéthetente is sor kerülhet rá. 

Tovább bővül a hely

– Egyre gyakrabban fordul elő, hogy a programok olyan 
sok érdeklődőt vonzanak, ami már a jelenlegi befogadó-
képességünk határait feszegeti. Ezért is örülünk annak, 
hogy a Fő tér 2. szám alatti épület belső udvarából nyíló, 
150 négyzetméteres termet bevonhatjuk a működésbe. 
Ez a fővárosi tulajdonú helyiség régen könyvtár volt, de 

hosszú ideje üresen áll. Terveink szerint a megszépült 
térben egy rangos kortárs művészeti galériát alakítunk 
ki. Szeptember végére tervezzük a megnyitót, ezért a 
nyári hónapok alatt szükség lesz egy kis átalakításra, 
hogy az Esernyős jelenlegi tereivel szervesen egybeépü-
lő helyszínt hozzunk létre. 

Már a babák is törzsvendégek

– Délelőttönként a kismamák, a kisgyerekes családok, a 
várandósok számára szervezünk programokat. A kisma-
mazumbán például kerületi védőnők vigyáznak a cse-
metékre, míg az anyukák egy kicsit megmozgatják ma-
gukat. A legkisebbek számára angol nyelvű zenei bölcsis 
foglalkozásokat tartunk, de van még nálunk csecsemő-
masszázs, diafilmklub, gyermek alkotóklub művészta-
nárokkal. Megejtően bájos hellyé válik az Esernyős, ami-
kor a gyermekprogramok miatt megtelik a kamaraterem 
gyönyörű kisgyerekekkel. Ilyenkor előkerülnek a vidám, 
színes babzsákok, egy hatalmas, puha szőnyeg, és valódi 
gyerekparadicsommá válik a terem. 

Miénk itt a tér

– A Fő tér közepén látható egy kedves kis épület, az egy-
kori gázfogadó. Nemsokára ez az ipari emlék is új funk-
ciót nyer, kioszk jelleggel működtetjük majd. Lesz ott is 
fagyi, kávé, szendvics, levendulás fröccs, éppen amilyen 
szezon van. Körülötte asztalok, székek, minden, ami a 
megpihenéshez, egy jó beszélgetéshez kell. Biztos, hogy 
nagyon hangulatos lesz, és ez is segít abban, hogy még 
pezsgőbb legyen az élet Óbuda főterén. 

Vig György

„Híres esernyőelvesztő vagyok. Ezt viszont megtartom!”
Szőke Szandra énekesnő, az Esernyős vendége

„Az Esernyős egyéni, bensőséges hangulata előadóként 
is különleges élmény. Óbuda szívében mintha egy másik 
városba csöppennék...”

Gyémánt Bálint gitárművész, az Esernyős LIVE fellépője

„Fényszülést levezető operátor”
Minyó Szert Károly fotográfiai táblaképeiről mesél 
Serdülésem tájékán, a hetvenes években észlelhető volt a fényképezés újabb reneszánsza (Niépce, Daguerre és a szá-
momra legfontosabb, William Henry Fox Talbot 1830 környéki indulása óta már a sokadik…). Apám is megvette a 
maga Zorki gépét, és kattintgatott szorgosan. Az ifjúkori rajzolás és festés mellett engem is megérintett ez a csodá-
latos médium. Érettségi után fotográfiai tanulmányokba kezdtem, 18 éves koromban megvettem életem első Praktica 
Nova fényképezőgépét… ezzel a kocka el volt vetve! 
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A fotográfia misztériuma

A kész fotók mindig lenyűgöztek, ám bizonyos idő 
elteltével, ha ránéztem a gyári fotópapíron látott fényké-
pekre, a tökéletességérzet addigi harmóniája mellett hi-
ányérzetem is támadt. A látott és tanult tételek igazolták 
számomra, hogy a fotográfia szuverén műfaj, fantaszti-
kus alkotásokkal és alkotókkal. Fejlődésem egy pontján 
érdekelni kezdett, miből is készül a fotó, egyáltalán mi 
az a fényérzékeny anyag? Mitől lesz az, miért és hogyan 

van tovább? Kezdetektől idegenkedtem a hagyományos 
értelemben vett fotográfia anyagtalanságától, alkotótól 
elidegenített megjelenítése taszított, ezzel egyidejűleg 
elkezdett munkálni bennem az igény egy sajátosan fes-
tői, fotográfiai képalkotás létrehozására, majd ennek a 
teremtő gesztusnak kiállításmegnyitón, közönség előtt 
történő dramatizált bemutatására a fénykerékpáros per-
formanszaimban.

örök esernyősök, napon vagy csendes esőben, és a nézők

tornyok karcolják az eget

Teremtő műhely

Elérkeztem tehát a mai napig használt technikához, 
egyfajta teremtő gesztusig, teremtésmisztériumig, ami 
óriási vonzerőt gyakorol rám. Gondoljunk bele, mi-
lyen gazdag az alkotás dramaturgiája! Ha elkészítek 
egy fotót, a munkám nem ér véget az exponálással, ha-
nem folytatódik a műhelyben, ahol a negatívból huma-
nizált formában lesz kép, manuális, kézműves eljárá-
sok segítségével. Kiválasztom az anyagot, ami majd a 
képet hordozza, csiszolom, alapozom, majd megöntöm 
emulzióval a felületet, és várok, amíg kikristályoso-
dik, azaz fényérzékennyé válik. Innen haladok tovább 
a bonyolult technológiai sorrendnek megfelelően. Át-

világítom a setét kamarában a negatívot, beteszem a 
papírt az előhívóba, majd a teremtés csendjében vá-
rakozom… még néhány másodperc…. és, mint egy 
ősrobbanás, megérkezik a kép, látszólag a semmiből. 
A fejem, a szemem és a kezem munkája nyomán így 
végül előidéződik a műtárgy, az egyedi fotográfiai táb-
lakép. Ezek a képek fotográfia alapú képzőművészeti 
munkák, amelyek mixed media – magyar fordításban 
vegyes technika – eljárással készülnek, de ezt a kifeje-
zést nem érzem pontosnak.

„Fényszülést levezető operátor” – mondotta rólam 
Kincses Károly igen találóan egy kiállításmegnyitómon. 
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Óbuda-sorozat 

Az A38 hajón működő K. Petrys Galéria régi tagja, 15 
éve kiállítója vagyok. Az A38 hajó galériájában állítottam 
ki a Hajó sorozatomat is. Ezt a kiállítást látta Bús Balázs 
– akiről akkor még nem tudtam, hogy polgármester –, és 
szimpatizált a képanyag stílusával. Felkért, hogy dolgoz-
zak ki hasonló felfogásban egy Óbuda változatot is, majd 
ezt látva megrendelte a sorozatot. 

Folyamatosan és gyorsan változó, integráns korunkban 
engem a statikus kompozíciók érdekelnek, nem készítek cse-
lekményes, vagyis riport jellegű fotográfiákat, nem illusztrá-
lok koncept gondolatokat. Nagyon izgatnak az olyan egymás-
ra épített képi rétegek, mint itt a földön a századról századra 
egymásra rétegződő kultúrák. Óbuda csodás példája ennek, 
ami a munka folyamán mindvégig nagyon inspirált.

Életrétegek

Indiában, Delhiben születtem, nekem az maga volt 
a fény. Láttam fényt, pompát, csillogást és a nagy nyo-
mort. Az összhatás, ami mindezeken átütött és elért 
hozzám, fantasztikus volt. Gyerekkorom életritmusát 
a magyar vidéken töltött évek is meghatározták. Óriási 
volt a kontraszt az 1960-as évekbeli Dédestapolcsány és 

Újdelhi kultúrája között, ahol mesebelinek tűnő, mégis 
valóságos maharadzsák és egyéb egzotikus népek jár-
tak a követségre a fogadások alkalmával. A szomszéd-
ságunkban lakott az akkor még ifjú őszentsége, a Dalai 
Láma is. De voltak olyan évek is, amikor egy kis bükki 
faluban jártam iskolába; fociztam a lucernásban, együtt 

Remény fal, még csak 2000 éves

Krúdy, punk frizurával is érvényes
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lógtam a srácokkal. Ezek egzisztenciálisan egymástól 
szinte felfoghatatlanul távoli pontok voltak, a teljes izo-
láltságot és védettséget váltotta a totális életközeli és 
mégis boldog kiszolgáltatottság. Innen is eredeztetem 
szélsőségek befogadására is nyitott érdeklődésemet, a 
fotótól a képzőművészetig.

Vizuális gondolkodásom a sorsom leképezése. Éle-
tem különféle egymástól távoli pontokról ered és zajlik, a 
folyamatos jelenben találkoznak és keresztezik egymást 
a szignálok. A kulturális sokkok, vagyis inkább rétegek 
összehangolásán fáradozom továbbra is, alkotóműhe-
lyemben előidézve a fénytől telítettet.

Szentlélek szobor agárral

A rég a mosttal összeér egy galamb röptén

Születési hely: 1955, Újdelhi, India 
Érettségi után fényképész tanulmányokat folytatott. 1979-
től szellemi szabadfoglalkozású képzőművészként dolgozik, 
jelenleg Budajenőn él és alkot. 2011–2015-ig művészette-
rápiás fotókört vezetett a Megálló Csoport Alapítványnál 
általa működtetett Nyitott Műteremben. 
Egyedi fotográfiai táblaképeiből 1989-ben rendezte első fonto-
sabb egyéni kiállítását a Liget Galériában. 1991-től fotográfi-
ai akciókat, performanszokat, „fénykerékpározást” mutat be 
kiállításmegnyitóin. Jelenleg Szombathy Bálint kurátorral és 
Robitz Anikóval járják Európa kiállítótermeit, a nagysikerű 
és a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban már bemu-

tatott FotoSzuprematisták című anyagukkal., amelyet Buda-
pest, Veszprém, Moszkva, Bécs, Nyizsnyij Novgorod után 
idén novemberben Stuttgartban, majd jövőre Ljubljanában is 
bemutatnak. Aktualitását a Kazimir Malevics nevéhez kötő-
dő Szuprematizmus centenáriuma adja.
Tagja a Magyar Mecénás Programnak, a Magyar Alkotómű-
vészek Országos Egyesületének és a Magyar Fotóművészek 
Szövetségének. Munkái megtalálhatók a Magyar Nemzeti Ga-
lériában, a Magyar Fotográfiai Múzeumban, valamint köz- és 
magángyűjteményekben a világ számos országában. Alkotása-
it jelenleg az Anzenberger Gallery (Bécs) reprezentálja.
www.minyo.hu


