
MÁRCIUSI FOTÓK

A MEO-Kortárs Művészeti Gyűjtemény egy hó
nappal tovább, április 30-ig meghosszabbított
kiállítása volt az első fotó-élményem március
ban. Hatalmas, a töviskoszorús Krisztust ábrá
zoló plakátok hirdették a városban Bettina
Rheims és Serge Branily Krisztus életéről szóló,
az egykori bőrgyár épületének majd összes kiál
lítóterét elfoglaló, 85 fotóból álló kiállítását. El
mentem hát, ha másra nem, egy kis provokáció
ra kíváncsian. Csakhogy még az is elmaradt.

Talán emlékeznek még néhány évvel ezelőtt

a valaha a performansz és body art történetében
fordulópontot jelentőbécsi akcionisták közé tar
tozó Hermann Nietsch tabukat feszegető és ki
játszó kiállítására a Kiscelli Múzeumban, mely a
keresztény rítusokat (szimbólumokat) dionüszi
ádákká alakító happeningjeinek dokumentu
mait mutatta be. Nietschet lehet szeretni, nem
szeretni, a kiállítást el lehetett ítélni, lehetett
szeretni, és rezignáltan még azt is lehetett mon
dani róla, hogy tulajdonképpen eljárt fölötte az
idő... még ebben az esetben is véleményalkotás
ra provokálta a nézőt.

Itt, sajnos, még ezt sem mondhatom el. Aki
látta valaha a Jézus Krisztus szupersztár című fil
met, el tudja képzelni a fotókat is.

Nem állítom, hogya divatfotónak az eredeti
leg modellként dolgozó Bettina Rheims nem
mestere, és nyilvánvalóan nem véletlenül vá
lasztotta alkotótársával közösen ehhez a soro
zathoz a divatfotó eszközeit, szemléletét az oly
kor direkt gicesbe hajló képeken (nyilvánvalóan
szándékosan, és ez önmagában nem is lenne
baj), már csak a színek némileg rikító jellegében
is... de sajnos, nem lépett túl a hetvenes években
már oly jól bevált ; poszthippi"-szemléleten.

Ha a provokáció szándéka nem játszott is
közre a képek létrehozásában (bár a reklámpla
kát nem épp erre enged következtetni), csupán,
ahogya tájékoztató szöveg mondja, a nyugati
kultúra "alaptörténetét", Krisztus életét kívánja
ma érvényes eszközökkel bemutatni, egyébként
nagyon helyesen az ótestamentumi alapok erős

hangsúlyozásával, akkor a helyzet talán még
rosszabb. Nem értem, hogy az egyébként jó
konceptet, a modem biblia pauperumot miért
kellett a lehető legüresebb közhelyekkel megje
leníteni, és bár mindenki számára nyilvánvaló
an láthattunk klasszikus festmények átírására,
pózokra, beállításokra utaló jegyeket a fotókon,
úgy tűnik, ezeket nem sikerűlt élő tartalommal
megtölteni. Es sajnos, a kiállítás nemhogy az el
lenkezőjéről győzött volna meg, de csak alátá
masztotta azt az érzésemet, hogya Bibliához,
Jézus személyéhez való visszanyúlás minden-
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hez kellő hitelt biztosítva mindig remek segít
ség krónikus ötlettelenség esetén...

Egészen más műfajban, de ugyanazon a mé
dián, a fotón keresztül viszont nagy élményben
volt részem az Iparművészeti Múzeumban. Egy
fotóművészeti legenda, Robert Doisneau kiállí
tására a francia kulturális évad, a FranciArt kere
tében kerűlt sor márciusban, Lechner Ödön
"majolikaházában". Doisneau Gentillyben, Pá
rizs egyik külvárosában született, és ezen ne
gyednek vált krónikásává a két világháború kö
zötti időszaktól haláláig, 1994-ig. Hihetetlenüllí
rai szemléletű fotográfus volt, olyan, aki "témá
ját" saját részének tekinti - így nem igazán
helytálló a "krónikás"-kifejezés, hiszen nem do
kumentum, ám nem is igazán vizuális költészet
az, amit művelt.

"Talán az a vágy hajtott, hogy magamévá te
gyem az illanó látszatokat, vagy talán egész
egyszeruen így fejeztem ki azt a boldogságot,
hogy élek és mindent ilyen tisztán látok... Ud
vözülten tanultam alázatot ebben a folytonos
színházban, a képi és az irodalmi rerniniszcenci
ákat ébresztő véletlen lehetőségek között... S
hogy el ne tévedjek ebben a kavargásban, kitalál
tam egy játékot, amelynek csak a humor és a ta
pintat szabhatott határt" - írta 1987-ben.

Doisneau szociális érzékenysége, empátiája,
vagy ahogy fent említettem, .Jírája" azonban lá
zadás, szándékos. kitervelt lázadás a yilág és fő

ként a 20. század történelme ellen. Eletrajzából
kiderűl, hogy fokozatosan kibontakozó politikai
anarchizmusa és pacifizmusa áll ezek mögött a
szelíd, "külvárosi romanticizmusukban" átütő

hatású képek mögött. Ugyanez a szelídség hatja
át művészportréit is: Doisneau az élet szépségé
nek védelmében kirobbantott forradalma.

Minden évben saját ünnepi üdvözlőlapokat

készített, és részt vett, már idős korában "Fran
ciaország kulturális térképének" létrehozásában
is, mely a 20. század végi Franciaországot kí
vánta bemutatni állampolgárai számára, neves
fotóművészek segítségével. Doisneau ezeken a
színes fényképeken is a külváros iránti elkötele
zettségéről tesz tanúbizonyságot.

A kiállítás pedig, a nézőnek teljes komfortér
zetet biztosítva, tematikus koncepciója révén jól
átláthatóvá és könnyen élvezhetővé tette a kiál
lított anyagot.

Bettina Rheims és Robert Doisneau... akár
hogy is próbálkozom, sehogy sem összehason
lítható személyek, szemléletek és munkák. Az
egyikük alkotásai mégis könnyűvé teszik lép
teinket. ahogy a 6-os villamos felé igyekszünk
az Ullői úton.
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