
A látvány mögött
Kovács Melinda festményfotóiról máskép(p)en

Áll a műtermében, nem nyúl semmihez, dolgozik, fejben alkot, megálmodja
képeit a szűrt villanyfénynél, és szépen lassan kidolgozza hozzá a részle-
teket, a részletek a legfontosabbak, szereti a részleteket, és a részletek is sze-
retik őt, jól megvannak, ez látszik, nem kapkod, és amikor megáll a fel-alá
járkálás közben, áll és vibrál a levegőben az összes felkavart porszem, a
fénypászmák is megdermednek, hiába ül le összeráncolt homlokkal a sző-
nyegre vagy a radiátorra, nem szabad zavarni, súgják a tárgyak, valami
történik, születik a kép, épül benne a makrót imitáló mikró, látszólag nem
csinál semmit, de a látszat már csak ilyen, minden akkor és ott történik, áll
a műteremben az idő.

Huszonegyedik századi világunk sajnos tökéletesen kiszámítha-
tóvá vált. Ezt hétköznapi életünkben nemigen vesszük észre, töké-
letesen megszoktuk már. Akkor lepődünk meg, amikor váratlanul
szembetalálkozunk valami nem szokványos dologgal, például Ko-
vács Melinda fotóival. Képei tele vannak meglepetéssel. A vermeeri
szigorral kidolgozott látvány és a stilizált mesei egyszerűség elle-
nére meg vagyunk lepve. Tényleg ilyen lenne az életünk, tele izga-
lommal és furcsasággal? Vagy ezek csupán a fantázia álombirodal-
mának díszletei?

Meglepő az is, hogy Kovács Melinda majdnem minden képén unal-
mas és valóságos világunk eszközeit, tárgyait és élettelen lényeit
használja fel a — szürrealistáktól — jól ismert társítási technikával.
Ennek ellenére nagyon is maiak a képei, és ezt csak azzal tudom
magyarázni, hogy olyan problémákra keresi a választ, amelyek ma
nagyon is aktuálisak, foglalkoztatnak bennünket. Óvatosan írom
le, mert ezek a fogalmak eléggé kiüresedtek a sok felületes haszná-
lattól: hit, szeretet, erkölcs. (De: pssszt!) Ezeknek a fogalmaknak a
mai jelentését keresi, vizsgálja és próbálja újrafogalmazni. Képileg
természetesen. Mi található az anyag romlása, a pusztulás, a lát-
vány mögött? Nem a világot félti a káoszba zuhanástól, a meg-
semmisüléstől, hisz tudja, a világ könnyen felépíthető (éppen ezt
te szi ő is makettjeivel), hanem az ember által használt és létreho-
zott környezet elpusztítása miatt izgul, hiszen ez az emberiség el-
tűnését jelenti — képeivel, zenéivel, szövegeivel együtt. A makettek
felépíthetőek, és élettel telíthetőek, ahogy kitömött állatokat hasz-
náló képein remekül látszik. (Ez a kettősség.)

JÁSZ ATTILA

1966-ban született Szőny -
ben. Költő, esszéista, az
Új Forrás főszerkesztője.
Legutóbbi írását 2011. 4.
számunkban közöltük.

70

MAI MEDITÁCIÓK

Eleje:Layout 1  2011.12.15.  13:20  Page 70



A világ nem realisztikus, erősen átstilizált és lecsupaszított ábrázolása
rokonítja számomra Kovács Melinda festményfotóit Lars von Trier
dán filmrendező képi világával. Gondoljunk csak Dogville című film-
jének makettvárosára, vagy a Hullámtörés tájkép-mottóira, amiről egy
interjúban azt mondja, ezek olyanok, „amilyennek Isten látja a tájat,
amelyben a történet kibontakozik, mintha ő figyelné a szereplőket”.
A Dogville-ben a férfi főhős azt mondja, ő csak úgy képes megértetni
a többiekkel a mondanivalóját, ha „illusztrál”. A film végén, amikor
a férfi tökéletesen elárulta és becsapta a női főhőst, azt mondja neki:
„Abban biztosan egyet értesz, hogy ez az illusztráció felülmúlt min-
den várakozást.” És hozzáteszi: „Az emberségről szólt.” Nem ez az
„illusztrálás” lenne a rendező szándéka is valójában? Vagy Kovács
Melinda esztétikus és egyszerűségében megrázó képi világáé?

„Abban az időben, amikor a mesék keletkeztek a természeti körül-
mények között élő népeknél, de még jóval később, a falusi társa-
dalmakban is, azok elsősorban nem a gyermekekhez szóltak, ha -
nem a felnőtteknek mesélte őket a mesemondó” — állítja Pres sing
Lajos, a kitűnő pszichológus, buddhista szerzetes és népmeseku-
tató. Nem ugyanezt teszi képei által Kovács Melinda is? Még a kép-
címei által is leleplezi magát, a lehető legkorrektebb módon ne-
vezve el egyik fő ciklusát: MESÉK. Zseniális húzás a meséhez mint
témához nyúlni, hiszen — ezt jól tudjuk — a mesében mindig-min-
den rólunk szól. A pszichológia régóta tudja, a mesében felmerülő
szimbólumok és azok jelentései nemcsak egyedi, egyéni problémá-
kat fejeznek ki, mindannyian értjük, miről is szól. Ilyen egyszerű
szimbólumokkal találkozunk Kovács Melinda képein is. Közös em-
lékeinkből meríti, és hozza felszínre, teremti újra ezeket a megko-
pott, örök szimbólumokat. Ez azonban még nem elég. Megmutatja
a mögöttes tartalmakat is, ezáltal megtisztítja, újra használhatóvá
teszi az életben nélkülözhetetlen és szimbolikus fogalmainkat.

Áll a műtermében, nem nyúl semmihez, dolgozik, fejben alkot, megálmodja
képeit a szűrt villanyfénynél, és szépen lassan kidolgozza hozzá a részle-
teket, a részletek a legfontosabbak, szereti a részleteket, és a részletek is sze-
retik őt, jól megvannak, ez látszik, nem kapkod, és amikor megáll a fel-alá
járkálás közben, áll és vibrál a levegőben az összes felkavart porszem, meg-
dermednek a fénypászmák is, hiába ül le összeráncolt homlokkal a sző-
nyegre vagy a radiátorra, nem szabad zavarni, súgják egymásnak a tár-
gyak, valami történik, születik a kép, épül belül a makrót imitáló mikró,
látszólag nem csinál semmit, de a látszat már csak ilyen, minden akkor és
ott történik, áll a műteremben az idő, megörökül éppen.
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