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Hermann Veronika

„A látás útja”
Pillanatgépek. Hogyan keletkeznek 
a képek, vagy egy pillantás a Werner 
Nekes gyűjteményre a kortárs 
művészet szemszögéből

� Műcsarnok, Budapest
� 2009. június 20 – augusztus 23.

„El kellett választani a fényességet és a sötétséget, ahogy egyik szabadszájú 
istentagadó, cinikus és rosszakaratú modellje megjegyezte egyszer.”

(Borbély Szilárd: Árnyképrajzoló)

• Jóllehet „csak” több mint háromszáz tárgyat állítanak ki (amelyből nagy-
jából kétszáz tartozik a Werner Nekes-gyűjteményhez) a Pillanatgépek című 
médiaművészeti-és történeti kiállításon, mégis egységes tematika és kép raj-
zolódik ki, mivel a válogatás képes egy dinamikus és diszkurzív megközelítés-
mód feszültségét megteremteni egyrészt a régi és az új, másrészt a fény és az 
árnyék, a látás és az érzékelés végpontjai között. A kiállítás középpontjában a 
képalkotás folyamata, a nézőpontok sokszínűsége és az ezek váltakoztatásá-
val nyerhető új valóságok lehetőségei állnak, valamint az, hogy miként épít a 
kortárs művészet a korábbi technológiák és elméletek belátásaira. A gyűjte-
mény, az archiválás fogalma csak a második világháború után kezdett centrá-
lis pozícióba kerülni, és egy rövid ideig még elválasztható volt a médiumok fej-
lődésétől. A korábban experimentális filmművészként a Balázs Béla Stúdió-
val is dolgozó Nekes enciklopédia-szerűen (vagyis némileg az archiválás kínzó 
vágyával) kezdte gyűjteni a médiatörténeti tárgyakat, könyveket és relikviá-
kat akkor, amikor Marshall McLuhan még éppen csak fogalmazta az azóta túl-
ságosan is sokat idézett „A médium maga az üzenet” mondatot, s a mediális 
robbanás és a képi fordulat pedig még csak a küszöbön állt. A közel félévszá-
zados munka eredménye egy olyan gyűjtemény, amely egyfajta „vizuális tör-
ténelemként” is működik, s mint ilyen egyszerre rajzolja ki az elmúlt 30 év képi 
narratíváját és a néhány évtizede jelentkező és egyre erőteljesebbé váló képi 
átalakulást. A Műcsarnokban ennek a valóban egyedülálló gyűjteménynek a 
darabjai kortárs médiaművészek alkotásaival együtt kerültek kiállításra, ame-
lyek párbeszédet folytatva, kiegészítve, újraírva és hatástörténeti kontex-
tusba helyezve reflektálnak a különböző évszázadokból származó tárgyakra, 
könyvekre, képekre és játékokra. 
A kettősség, az ellentét, mint a kiállítás valódi mozgatóereje nem csupán a 
műalkotások és a kiállított tárgyak közötti viszonyra, hanem a látás kultúrtör-
téneti fogalmára is vonatkoztatható, amennyiben elfogadjuk, hogy az észle-
lés és az érzékelés kettőssége uralja a világról alkotott képünket. Az „elfogu-
latlan szem” korábban bevett tételét már régen megcáfolta a művészettör-
ténet és a kultúratudomány: a látás így kulturális konstrukcióként is leírható, 
hiszen a látottakat a világról alkotott tapasztalataink és előfeltevéseink befo-
lyásolják. Bizonyítható, hogy az agykéreg bizonyos folyamatainak segítségével 

— amit részben a beidegződések és megszokások irányítanak — az ember a lát-
ványt még a pontos felismerés előtt valaminek tudja definiálni.1 A szem auto-
matizmusait a valóság leképezésekor az agy a beidegződéseknek megfelelően 
értelmezi, ez alkotja a látás különös paradoxonát, avagy Magritte-ot meg-
idézve, ez sem pipa. Brunelleschi (illetve a középkori arab tudósok) camera 
obscurája, Daguerre litográfiái, vagy a mozgókép föltalálása olyan médiatör-
téneti mérföldkövek, amelyek a Pillanatgépeken is megjelennek, a diszkurzív 
feszültség mellett egy erőteljesen jelenlévő történetiség-koncepciót is konst-

1  Erről bővebben ld. pl. Gombrich, Ernst Hans-Gregory, Richard Langton (szerk.) 
Illúzió a természetben és a művészetben, Gondolat, Budapest, 1983.

ruálva. „Az elmúlt húsz év jelentős médiaművészei közül igen sokan egy vagy 
több művükkel közvetlenül utalnak a médiatörténet emlékeire, illetve használ-
ják föl, dolgozzák át aktuális technikai közegbe emelve azokat; így megjelenik 
újra a camrea obscura, körkép, perspektíva, anamorfózis, árnyékszínház, stb. 

— szinte bármire találunk példát.”2 A korabeli, valóban vásári látványosságként 
használt tárgyak a kiállítótérben kanonikussá válnak, miközben értelmezésük-
kor kikerülhetetlen a kortárs művészetre gyakorolt hatásuk figyelembe vétele. 
Ami a 18. században a fehér polgárok szabadidős tevékenysége volt, az Kara 
Walker Miss Merrimac és a monitor (2001) című sziluett-installációjában pél-
dául politikai tartalommal telítődve hordoz új jelentést, a látvány révén ugyan-
úgy megalkotva a múlt narratíváját, mint a jelen üzenetét. 
A technikai médiumok fejlődése, a sokszorosítás, a kiállító múzeumok intéz-
ményesülése megváltoztatta a vizualitáshoz, a képhez, az egyedihez és a 
műalkotás fogalmához kapcsolódó viszonyokat. A 19. században jelentek meg 
azok az optikai trükkökön alapuló rendszerek, amelyek a mai tömegmédia előz-
ményének tekinthetők, s amelyeknek a vásári mulatságon és szórakoztatáson 
kívül bizonyos esetekben tanító, népnevelő funkciójuk is volt, s mint ilyenek, az 
éppen aktuális hatalom szolgálatában álltak. „A modern, vagyis mai értelem-
ben felfogott vizuális kultúra alapjai nagyjából erre a korszakra tehetők, nem 
csak azért, mert a vizuális alkotások kommercializmushoz kötöttsége ebben a 
korban meglehetősen hangsúlyossá válik, hanem mert a modern szubjektum-
fogalom, valamint én-konstruáló eljárások kimutathatók a 18–19. század vizuá-
lis kultúrájában.”3 Az optikai csalódásokon és csalásokon, a vizuális effekteken 
és manipulált képeken túl a „pillanatgépek” (amely cím egyébként a szójá-
ték mellett valamiféle mulandóságot és komolytalanságot is sugall) arra is föl-
hívja a figyelmet, hogy nem mindig az első észlelés a helyes: szemünk akkor 
is becsaphat minket, ha pontosan látni véljük a valóságot, s ezáltal a külvilág 
érzékelésekor mindig egyfajta szubjektív fikcióval is szembesülünk. A kiállítás 
elméleti és strukturális nyomkövetésként is értelmezhető, a kortárs műalko-
tások ugyanis, fölhasználva a korai képalkotó és optikai technikákat nem pusz-
tán megidézik és újraírják, de követik is a kép készülésének és értelmezésének 
történeti útjait. A képek, a különféle illuzórikus technikák, a camera obscura, 
vagy a különféle anamorfikus eljárások az évszázadok során azt adták meg az 
embereknek, amire a hétköznapokban a leginkább szükségük volt: az illúziót, 
a látvány által konstruált új világ ígéretét. Amit ma a virtuális valóság, vagy 
a háromdimenziós mozi jelent, azt korábban a laterna magica és a panoráma-
kép biztosította. A 17. századtól kezdve a látványosság (s csak egy pillanatra 
időzzünk el a szó etimológiája felett) tömegigénnyé, ezáltal pedig hamarosan 
üzletté vált. A kiállítótérben azonban megszűnnek ezek a tárgyak tömegmé-
diumok lenni, s a kortárs alkotásokkal együtt a kép és a látvány, a fény és az 
árnyék, az eredeti és másolat viszonyáról szólnak.
A nagyjából száz kortárs művészeti alkotás egyetlen (és nem elhanyagol-
ható) közös vonása, hogy mindegyik a látásra, az optika konkrét vagy meta-
forikus történetére reflektál. Lehetetlen mindegyiket bemutatni, összeg-
zésképpen azonban elmondható, hogy a hazai és nemzetközi (média)művé-

2  Peternák Miklós: Médiatörténeti és művészeti motívumok és művészeti motívumok 
a magyar irodalomban. Az irodalom és a médiaarcheológia forrása In: Kékesi Zoltán —
Peternák Miklós (szerk.) Kép-írás-művészet. Tanulmányok a 19–20. századi magyar 
képzőművészet és irodalom kapcsolatáról, Ráció Kiadó, Budapest, 2006, 72.
3  Varga Tünde: A történelem (meg)jelenítése: tömegmédia és reprezentáció. In: 
Kékesi—Peternák i.m., 141. 

Kara Walker
Miss Merrimack és a monitor, 2001
A Deutsche Bank tulajdona, Berlin
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szet legjobbjai gyűltek össze a Műcsarnok termeiben. Az elrendezés temati-
kus, az anamorfózis történeti emlékei és kortárs reakciói elkülönülnek például 
a színkeverés, vagy a laterna magica és koptográfia köré tematizálódó régi és 
új tárgyaktól. Ez utóbbiak egy teljesen elsötétített teremben kapnak helyet, 
egymás mellett található például a 19. század végén Párizsban megjelent 
Portraits transparents pour projection című sorozatból De Galles és Gambetta 
koptográfiája (a negatívban kivágott kép megvilágítva pozitív árnyékká válto-
zik), egy Memento mori elnevezésű 1800 körüli holland koptográfia rekonstruk-
ciója, amely — nem meglepő módon — egy halálfejet ábrázol, és ugyanitt volt 
látható Szegedy-Maszák Zoltán és Fernezelyi Márton Aura 2.0 elneve-
zésű 2007-es interaktív installációja is. Ahogyan a táncoló csontvázak, festett 
üvegek és árnyképek eltávolítanak a valóságtól, ugyanúgy varázsol el az Aura 
egy lecsupaszított, fényből fölépülő digitális világa a szemfényvesztő mutat-
ványok és formaújító műalkotások között.
A médiatörténeti hangulatot erősítik a könyvvel teli vitrinek, amelyek-
ben az optika és a vizualitás jelenségeivel foglalkozó munkák kapnak helyet, 
például G. J. Gravesande laterna magica vetítésről szóló írása a Physices 
Elemena Mathematica című 1748-ban kiadott könyvében, vagy Descartes-
nak a Principia Philosophiae című, 1692-ben Amszterdamban kiadott munkája, 
amelyben többek között a camera obscuraként is felfogható szemről értekezik. 
A kiállítás egyik emblematikus alkotása Regina Silveira logóként is megje-
lenő, A szent paradoxona (1994) című installációja, amely „a lovasszobrok szim-
bolikáját felhasználva” játssza ki a látás automatizmusát. Egy emelvényen 
kis méretű lovasszobor látható, amelynek a falra vetülő hatalmas, ám festett 
árnyéka van. Az ember automatikusan a kis szobor árnyékának értelmezi a szi-
luettet, kiderül azonban, hogy míg az előbbi Szent Jakab lovasszobra, addig az 
árnyék a falon egy Sao Paolo-i szoborhoz tartozik, amely egy 18. századi bra-
zil katonatisztet ábrázol. Egy egész szobát foglal el Ulrike Grossarth Prepa-
rált asztal című 2008-as szcenográfiája, amelynek címe nem csupán az instal-
láció részévé váló asztal preparálására, de az azon található tárgyak materiális 

és történeti szétszedésére is utalhat. A szcenográfia csupa olyan elemből áll, 
amely valamilyen történelmi tárgyra utal, így például az asztalon megjelenik az 
1584-es napfogyatkozásra készített camera obscura ugyanúgy, mint egy vizu-
álisan megfoghatóvá tett, fekete fonal-sugarakkal körülvett napfogyatkozott 
(hiszen fekete) napfej, amely az asztal felé „sugározva”, a camera obscurával 
kölcsönhatásban Johannes Zahn azon ismert tézisét hozza játékba, misze-
rint a tárgyak önmaguk kicsiny képét sugározzák retinánk felé. Az alkotásnak 
része még egy, a preparált asztaltól jobbra található drapéria, amely Martin 
Frobenius Ledermüller színházelméleti írása nyomán rekonstruálódott, és 
amely eredetileg egy napmikroszkópot és egy camera obscurát takart. A kis 
teremben állva a különös, sejtelmes, elvarázsolt kastély jellegű érzést erősíti 
a falra fordítva fölragasztott, ledermüller vázlatai alapján kivágott fekete 
ördög-figura, amely nemcsak Johann Heinrich Füssli Lidércnyomás (1781 és 
1802 között) című festményeinek parafrázisaként értelmezhető, de fölidézi 
azokat a népszerű történeteket is, amelyek a laterna magicában forgó ördög-
alakoktól szó szerint elájuló emberekről szóltak. Ez a voltaképpen camera 
obscurának berendezett szcenográfia jól jellemzi a kiállítás egészét: számos 
híres optikai elem és metafora megjelenik, s ugyanakkor az a szemfényvesztő, 
mágikus hangulat is, amely minden, a látás kettősségére és az érzékek becsa-
pására szolgáló játéknak és műalkotásnak sajátja. 
Szintén külön helyiségben kapott helyet Kolozsvári Csenge Holonok (2008) 
című interaktív installációja, amely 21 darab lézervágott fémgömbből áll, és 
Arthur Koestler holon-elméletét használja föl folyamatosan változó, némileg 
egy science fiction látványvilágát is megidéző előadásban. A plafonról lógó, kis 

Ulrike Grossarth
Preparált asztal, 2008
A művész tulajdona; © Fotó: Zalka Imre

Eulália Valldosera
Az anya kultusza, 1996 

MACBA Gyűjtemény, Barcelona; © Fotók: Zalka Imre

Kolozsvári Csenge
Holonok, 2008
A művész tulajdona; © Fotó: Zalka Imre
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Hermann Veronika

Mentés másként
Művészet és médiatechnikák
Nemzetközi szimpózium

� Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest 
� 2009. június 20–21.

„A neveket lassan elfelejtem.”
 (Kukorelly Endre: A Memória-part)

„Az archívum örökké, a priori önmaga ellen dolgozik.”
 (Jacques Derrida: Az archívum kínzó vágya)

• A megőrzés és a továbbadás vágya évezredek óta jelen van nemcsak a tudo-
mányos, de a hétköznapi életben is. Szimonidész a Kr. e. 4. században fejleszti 
ki a mnemotechnikát, vagyis az emlékezet művészetét. A nyugati kultúra köz-
ponti kérdése a múlt uralhatósága, elemeinek rögzítése egy mindenkori jövő-
nek úgy, ahogyan a mindenkori jelenben látjuk. A mnemotechnika volt az első 
módszer, amely nem kronologikus, hanem térbeli alapon rögzítette az emléke-
ket; voltaképpen ezt tekinthetjük az „archívum kínzó vágyának” első megnyil-

kivágásokat tartalmazó fémgömbök az emberi érintésre reagálnak. Az érin-
tés mint a teremtés és megszólaltatás mozdulata nem feltétlenül jelent újdon-
ságot, a bizarr kivitelezés miatt azonban mindenképpen szót érdemel, hiszen 
a sci-fi mellett a diszkógömb-jelentés ugyanúgy játékba hozható, mint az 
énekhangokból kiindulva a szirének csábító és kikerülhetetlen éneke. A gömb 
ugyanis érintésre a fényforrásnak és a hangforrásnak is küld jelet, így egyrészt 
kivilágosodik a belseje, másrészt emberi énekhang hallatszik a gömb belsejéből 

— mindegyikből különböző magasságú és fekvésű. Az egyáltalán nem fülsértő 
hangok és a kivilágosodó fémgömb látványa mellett a különböző kivágásokból 
kiszűrődő fények sajátos fény-árnyék mintázatot hoznak létre a kiállítótérben. 
Szintén a fény-árnyék tematikához köthető Hans-Peter Feldmann Két kis-
lány (1999) című fotója, melyen egy rolleres kislány megérinti a vele szemben 
álló, kivágott kislányalakot. A két kislány valójában tehát egy kislány, a kivá-
gás helyére szellemet vagy kísértetet is képzelhetünk, azonban mindkettőjük-
nek látszik az árnyéka. A kép egyrészt az eltűnés és megjelenés ellentét-párját 
jeleníti meg, másrészt viszont, a kivágással, egy folyamatosan jelenlévő hiányt 
is, amely mintegy üres jelként feltölthető, majd átalakítható. 
Eulália Valldosera Az anya kultusza (1996) című installációja három, a falra 
kivetített árnyékból áll. A projekciókon három archetipikus nőalakot látunk, a 
tárgyak pedig, amelyek ezeket létrehozzák, lemezjátszón forgó takarítószeres 
flakonok. Az installációt az a hasonlóság ihlette, hogy az asszonyok a temp-
lom takarítása közben úgy térdelnek, mintha imádkoznának, s ennyiben a tisz-
títószerek is jelentést kapnak, a lényeg mégis a folyamatosan forgó — így vál-
tozó — árnyképekben rejlik, amelyek egy fiktív, de stabil identitást konstruál-
nak. „Az árnyék azonban képezheti művészi tevékenység témáját is. (…) Ezek 
a művek érdekesek a kognitív tudomány szempontjából, mert a művészek 
határterületeket térképeznek fel olyan szellemi képességek vizsgálata köz-
ben, mint amilyen az érzékelés vagy a gondolkodás.”4 A munka eredetileg egy 
templom falára volt kivetítve, hogy mintegy reflektáljon a nőkkel kapcsolatos, 
még mindig erősen élő sztereotípiákra, a spanyol egyház ebben játszott szere-
pére, illetve tiltakozzon a férfiközpontú diskurzus hagyománya ellen. 
A hazai alkotások közül fontos kiemelni Maurer Dóra híres, 1973 és 1975 
között a Balázs Béla Stúdióban készült videóját, a Relatív lengéseket. A film 
duplikáció, hiszen ábrázol valamit, és egyben fel is fedi az ábrázolás folyama-

4  Casati, Roberto: Az árnyékvetés művészete. In: Kékesi Zoltán — Peternák 
Miklós: Pillanatgépek (a kiállítás katalógusa), Műcsarnok — C3, Budapest, 2009, 47. 

tát: egyszerre látható az ábrázolt mint végeredmény, és a készítés folyamata 
is, illusztrálva, hogy a film valóságában (lásd még filmszem) minden a néző-
ponton és a manipuláción múlik. A mű egyaránt rögzíti a filmkészítés valósá-
gát és relativitását, s ugyanakkor, mivel a felvett kép külön is látható, megmu-
tatkozik a film fikciója is. 
Lendvai Ádám Időnyomat (2007) című installációja az intermedialitást szó 
szerint felhasználva mutatja be az idő megörökíthetőségét, idő és tér kevere-
dését, és ezek egymáshoz való komplex viszonyát. A négy részből — egy „valós” 
szobabelsőből és három, különféle médiumon megjelenő vetített képből — álló 
installációban a háló tér és idő egyidejű formációja, ahol nem az idő van alá-
rendelve a térnek, hanem a tér értelmezése önmagában is csak az időn keresz-
tül történhet meg. A tér-idő keveredés miatt a néző hirtelen egy labirintusban 
találja magát, amely önmagába vezet: az időfogalom föltárásának csak az idő-
vel való szembesülés lehet az eredménye. Az idő mint egyfajta térkonstruk-
ció, mint a történetiség egyszerre két-és háromdimenziós kivetülése interpre-
tálja önmagát. 
Külön érdeme a kiállításnak, hogy több olyan alkotásnak is teret ad, amelyet 
a Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatói készítettek. Ezek közül is kieme-
lendő a Digitális Zoetrop, amelyet az Intermédia tanszék néhány hallgatója 
készített egy számítógépes kurzus keretében, Fernezelyi Márton vezetésével. 
A készülék egyszerre fotóz, nyomtat és alakít, saját magunkról készíthetünk 
mozgókép szekvenciát, ami azután a digitális zoetrópba tölthető. A nyomta-
tás és összeragasztás után a Műcsarnok boltjában kapható mini-zoetrópba 
belerakva saját magunkat szemlélhetjük, ahogy pörgünk, forgunk, átalakulunk, 
elszédülünk és kiszállunk.
Hans Belting a művészettörténet végével kapcsolatos írásának egy fejezeté-
ben5 a médiatörténet és a művészettörténet egymáshoz való viszonyát vizs-
gálja, s kimondja azt a problémát, amely már évtizedek óta jelen van a művé-
szetelméleti diskurzusban, tehát azt, hogy a művészetet nem-mediálisként, 
míg a médiumokat nem művésziként kezelik. Ezt a dichotómiát szünteti meg a 
Pillanatgépek a látás (tematizált) útjainak bemutatásával, kiemelve, hogy amit 
látunk, nem feltétlenül a valóság, és azt, hogy ami ma még látványosság és 
szórakozás, könnyen lehet, hogy később majd a kiállítótérbe kerül, mint olyan 
elem, amely hatással volt a kultúrtörténet vizuális narratívájára.

5  Belting, Hans: Médiatörténet és művészettörténet. In: Uő.: A művészettörténet vége, 
Atlantisz Kiadó, Budapest, 2006, 233-241.
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