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• A média, a „tömegtájékoztatási eszközök” démonikus működésének felem-
legetése ma a tömegkultúra része, az alkalmazott technikák — ezek között is 
elsősorban a manipulatív elemek — említése pedig egyértelműen pejoratív.  
A manipuláció azonban többértelmű kifejezés. Egyik jelentése szerint valami-
nek a meghamisítása a megtévesztés nyilvánvalóan leplezett céljával, más-
részt jelentheti a másokra kifejtett hatást, esetleg irányítást — önös érdekből 
vagy mások szolgálatában. Leginkább a közvélemény befolyásolása kapcsán 
szokták emlegetni. A szó azonban önmagában nem negatív jelentésű: minden 
attól függ, hogy milyen célokat kívánnak elérni a manipuláció által.

A valóság manipulálása, avagy miként definiálják újra a képek a világot címmel1 
rendezett kiállítás azonban inkább a rossz képzettársítások motiválta érzé-
sekre hagyatkozik, és mintha az ezekből fakadó indulatokat szeretné mobi-
lizálni. A szervezők elsősorban a „valóság” és a valóság jelentésével felruhá-
zott entitás manipulációját állították a középpontba, eközben pedig főként 
arra keresték a választ, hogyan jelenítik meg a művészek „a világ reprezentá-
lásának2 különféle eljárásait, valamint azt a bizonytalanságot és kétséget, ami 
a valós és az annak látszó, a konkrét és a nyilvánvalónak tűnő, a jelen idejű és 
a múlt idejű között húzódik.”3 Vagyis azon eljárások leleplezésére törekedtek, 
amelyekkel a néző — aki nem azonos a szemlélővel vagy a befogadóval4 — 
megtéveszthető.
A kurátorok ehhez a programhoz válogatták és ennek szemléltetésére használ-
ták fel a főként az elmúlt egy évtizedben készült műveket. Túl azon, hogy már 
feltárt és elemzett problémák újbóli bemutatására törekedtek,5 felvetődhet 
a kérdés, hogy az itt összeválogatott művek egyáltalán erről a témáról szól-
nak-e. A rendezők és a katalógusban megjelentetett tanulmányok szerzői ezt 
a koncepciót erősítik, még akkor is, ha nem is arra kíváncsiak elsősorban, hogy 
a fénykép megmutatja-e a valóságot, hanem főként arra, hogy miként lehet-
séges ez egyáltalán.6 A szövegek ennek az emberi tapasztalás számára vala-
miként adott világnak az érzékelhetőségéről és a technikai képalkotó eljárások 
által teremtett valóság-imitációk / látszatvalóságok / pszeudo-valóságok ket-
tőségéről szólnak.
A hangsúlyt azonban itt mégsem a mikéntre kellene helyezni, hiszen egy adott 
fénykép valamit mindig csak egyféleképpen képes megmutatni. Ezt a mecha-
nizmust pontosan vázolja Flusser. A megmutatott felismerése és azonosí-
tása, valamint az erre irányuló megértés feladata a befogadóra hárul. Flusser 
azonban arra is felhívja a figyelmet, hogy milyen veszélyeket rejt a néző szá-
mára a látszólag egyértelmű „rámutatás” arra, amit a képen látható (akár 
indexikusan) jelöl.7 Ezért meglátása szerint nem a ’miként’ igazán lényeges, 
sem nem az, hogy az a dolog miképpen változtathatja meg azt, amit valóság-
nak szoktunk tekinteni. A technikai képek ugyanis eleve úgy működnek, hogy 
látszólagos egyértelműségükkel és konkrétságukkal megtévesztik a nézőt 
és elleplezik valós mivoltukat.8 Flusser úgy véli, hogy az apparátust és annak 
programját kell megérteni. De rossz szándékot sejtetni ezek mögött szerinte 
fölösleges, mivel a fényképek (vagy általánosabban a technikai képek) előál-
lításakor használt apparátus (a képrögzítő, illetve a közvetítő, projektáló esz-
köz) programja „ostoba automatizmussal” íródik. A kritikai tudatot lehet per-
sze mobilizálni — így Flusser — a technikai képek átláthatóvá tétele érdekében, 
de ez a kritikai vállalkozás nem vezet feltétlenül a „képek mágiátlanításához”, 
azaz valós lényegük megismeréséhez. Ez az oka annak, hogy a kritika is mági-
kus töltéssel rendelkezhet, így „funkcionálissá” válhat,9 meghatározott célo-
kat szolgálhat. 
Felvetődik tehát, hogy mennyire szerencsés megterhelni ezeket a műveket 
az alkotók szándékaitól függetlenül — azt részben vagy egészében figyelmen 
kívül hagyva — a kiállítási koncepció alapjául szolgáló kritikai elmélettel?  
Mennyire lehet, érdemes vagy szabad egyetlen adott szempontrendszer  
körébe vonni a művek megértésére irányuló kísérleteket? Mennyiben 
instrumentalizálható a mű, illetve mennyiben válhat eszközzé? A vizuális  
kultúra részeként természetesen nem vonhatják ki magukat a művek az  

1 Realtá Manipolate. Come le immagini ridefiniscono il mondo / Manipulating Reality. 
How Images redefine the World. A kiállítás Brett Rogers (Photographers’ Gallery London), 
Luminita Sabau (DZ Bank Art Collection of contemporary photography, Frankfurt), 
Martino Marangoni (Fondazione Marangoni, Firenze) és Franziska Nori (CCCS) közreműkö-
désével jött létre. 
2 A reprezentáció szó itt a megjelenítés értelmében fordul elő a kiállítás katalógusához 
írt szövegekben, miközben zárójelbe kerülnek az elmúlt éveknek a reprezentáció 
mikéntjét és lehetőségét érintő vitái.
3 A kiállítás sajtóközleményéből. 
4 Vö: Achim Hochdörfer idézi Jeff Wall-t, aki arra hívja fel a figyelmet, hogy a kiállítás 
látogatója ma már inkább néző, (spectator), nem pedig szemlélődő befogadó (beholder), 
aki nem pusztán figyelemmel kísér valamit, hanem reflektál is arra a kontempláció során. 
Hochdörfer, Achim: Betrachtung einer Unordnung, Jeff Walls historisierende 
Auseinandersetzung mit der Konzeptkunst, in: Jeff Wall, Photographs, Köln, Verlag der 
Buchhandlung Walther König, 2003. 48. o.
5 A valóság megmutatásának, leképezésének, ha úgy tetszik re-prezentációjának (újból 
elő-állításának) lehetetlenségére, illetve képtelenségére már sokan, sokféleképpen 
felhívták a figyelmet. A hatvanas évek legelején Les Krims műveiben, később Sontag 
esszéiben, de erről szólt a „fotókritika” is a hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján vö: 
Hubertus v. Amelunxen [szerk.] Theroie der Fotografie IV. 1980-1995. München, Schirmer/
Mosel Verlag, 2000.
6 Vö: Nori, Franziska: Realitá Manipolate, in: Realitá Manipolate, Come le immagini 
ridefiniscono il mondo, Fondatione Palazzi Strozzi, 2009. 11-19. o.
7 Vö. Barthes, Roland: A kép retorikája, In. Filmkultúra 1990/5, 64-72. o.
8 Vö: Flusser, Villem: A fotográfia filozófiája, Budapest, Tartóshullá-Belvedere-ELTE 
BTK, 1990. 52. o.
9 Flusser ibid. 52. o.
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ilyen törekvések kényszerítő ereje alól. Ettől nem kevésbé problémás az a 
redukáló rendezői szemléleten alapuló stratégia, amely következtében a néző 
mintegy felmentést kap az alól, hogy egy széles horizonton kísérelje meg 
értelmezni a művet. 
Úgy tűnik, hogy ez alkalommal a tudományos diskurzusok köpönyegébe bújó 
magyarázatok rátelepszenek a művekre, és kisajátítják lehetséges jelentései 
számukra fontos mozzanatait, eleve megvonva a mélyebb rétegek és az ott 
rejtőző összefüggések feltárásának esélyét. A fotográfia mint médium10 ese-
tében nem épp kockázatmentes a látvány és a valóság kapcsolatára, a kettő 
közötti különbségekre visszavezetni minden alkotói szándékot. A valóság lát-
szatszerűsége ma már közhelyes megállapítás. Látszat és valóság viszonya 
ugyanakkor sokkal összetettebb, semmint egyszerűen redukálható lenne arra, 
hogy a mediális képek miként torzítják el azt, amit valóságnak tartunk.  
A rendezők gondolatmenete szerint léteznie kellene egy, valahol a képeken 
túl létező valóságnak, amelyről bizonyosan állítható, hogy az teljes egészében 
megismerhető és feltárható. A hétköznapi tapasztalat számára viszont mindig 
csak az válik hozzáférhetővé, ami megmutatkozik, ami jelenlétével tüntet.
A mediális képek továbbította látvány esetében a manipuláció nem is feltét-
lenül, illetve nem kizárólag a rögzítés során valósul meg, ami így esetleg még 
tetten érhető lehetne, hanem már azt megelőzően. A tágabb értelemben vett 
politika által generált valóság, amely áttételesen vagy közvetlenül leképeződik 
a mediális képekben, már semmiféle módon nem kérdőjelezhető meg szemé-
lyes tapasztalatokra hivatkozva. Ezért az, aki erre ilyenformán rákérdez, maga 
is a „manipulálás” és instrumentalizálás gyanújába keveredhet. A képeket ő is 
csak „használja”: nem kívánja átfogóan és magukban vizsgálat tárgyává tenni 
azokat, hanem egyetlen aspektusra fókuszál, amelyet jelenlévőnek feltéte-
lez, azt felnagyítva és kizárólagossá téve. A kurátorok (egyébként helyesen) a 
képet természetesen nem pusztán képként értelmezik, hanem hangsúlyt fek-
tetnek a médiumra is, amely eleve azzal a hendikeppel indul ebben a diskurzus-
ban, hogy manipulatív módon viszonyul ahhoz, amit megjelenít. Nem annak 
realitását tárja fel, teszi megtapasztalhatóvá, hanem egy attól független, 
alternatív realitást mutat meg olyan meggyőző erővel és olyan evidenciával,11 
ami miatt az valóban azonosnak tűnik azzal, ami nyersanyagául szolgál. Horst 
Bredekamp fel is hívja a figyelmet arra, hogy a fotografikus képek, amelyek a 
többek között a tudományos fényképezés gyakorlatának is köszönhetően tün-
tetnek objektivitásukkal, sosem voltak pusztán indexikusak, hanem mindig is 
konstitutív szerepet kapott esetükben az alkotás. 
Végül pedig fontos elgondolkozni azon, hogy elsősorban önreflexív módon az 
általuk használt eszköz leképezési és ebből fakadó reprezentációs sajátosságát 
játsszák-e ki az alkotók, avagy ennél sokkal komplexebb kérdésekkel foglalkoz-
nak ennek a még mindig problémás médiumnak az alkalmazása révén. Pedig 
Hubertus v. Amelunxen provokatív módon, kérdés formájában állítja, hogy a 
fotográfia státusa alapvető változásokon ment keresztül az utóbbi csaknem 
két évtizedben,12 ami által gazdagodott a „jelentése”, s amely szintén megje-
lenik a mű értelmezési horizontján és nagyban befolyásolja azt. A cím viszont 
egyértelmű állítást takar, valami izgalmas felfedezést, érdekes felismerést:  

„a valóságot manipulálják”. Ezzel egyben meghatározzák azt a keretet is, ame-
lyen belül a művek látszólag egyértelmű jelentést hordoznak, csábítóan egy-
szerűvé téve képletüket. 
A fényképezés kezdettől alkalmas eszköznek bizonyult a vélekedés befolyá-
solására, hiteles állítások valóságosnak ható képi megjelenítésére. A techni-
kai kép önmagában azonban nem fogalmaz meg igaz vagy hamis állításokat. 
Csak egy dologról, illetve eszközről van szó, amelynek segítségével más dolgok, 
illetve azok viszonyai egymáshoz leképezhetők, vagy még inkább: amely segít-
ségével ilyen viszonyrendszerek létrehozhatók. Már ezért is figyelemre méltó 
az a naiv hozzáállás, amelyet a mindenkori befogadók alakítottak ki a techni-
kai médiumokkal szemben. Dacára annak, hogy tisztában voltak a képek lét-
rejöttének (létrehozásának) körülményeivel, mégis leginkább a felületükön 
látható dolgok „realista és obektív” megmutatásának tekintették őket. Azaz 
hinni akartak nekik, alkotóiknak, akárcsak annak, amit a képek eléjük tártak.  
A kétség csak akkor uralkodott el rajtuk, amikor azt kellett látniuk, hogy ezek 
a médiumok olyan hatalmi struktúrákhoz kapcsolódnak, amelyekkel már nem 
kívántak közösséget vállalni: sem eszméiben, sem tetteiben, sem döntéseiben, 
sem pedig azok következményeiben. Akkor tehát, amikor a közönség rádöb-

10 A szót itt Hans Belting értelmezésének megfelelően használom. Vö. Belting, Hans: 
Kép-antropológia, Képtudományi vázlatok, Budapest, Kijárat Kiadó, 2003.
11 Vö: Cacciari Massimo: Das „Fotografische” und das Problem der Räpresentation. Aus 
einem Gespräch mit Paolo Costantini. 1987 in Amelunxen Hubertus. v. [szerk] Theroie der 
Fotografie IV. 1980-1995. München, Schirmer/Mosel Verlag, 2000. 324. o. ff.
12 Amelunxen, Hubertus von: The Terror of the Body in Digital Space, in: Photography after 
Photography, http://hyperart.com/lib/ph_after_ph.html (utolsó letöltés 2009. 10. 27.)
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bent arra, hogy érdekeivel ellentétes az, amit a látvány segítségével nyomaté-
kosított világmagyarázatban felfedezni és megérteni vélt.

Az alkotók kiállított műveit az ilyen világértelmezési kísérletek struktúráját 
felfedő, működését leleplező alternatívaként bemutatni igen leegyszerűsítő 
eljárás, legyen szó akár Thomas Demand sajtóképek alapján konstruált tere-
iről, Cindy Sherman „portréiról” vagy Andreas Grusky hatalmas méretű, 
a bahreini versenypálya látványát feldolgozó printjeiről. Nem kevésbé restrik-
tív az eljárás Olivio Barbieri műszaki kamerával készült, a látványt sajátos 
makettvilággá transzponáló látképei esetében sem, hiszen a négy jól ismert 
művész ennél lényegesen komplexebb problémákkal foglalkozik. Demand 
eddigi képein a bemutatott (megkreált) helyek sivárságát és műviségét, emo-
cionális ürességét hangsúlyozta, miközben folyamatosan lebegteti, hogy 
miként teremt saját valóságot a fényképezés folyamata. Sherman inkább fog-
lalkozott műveiben az uralkodó mediális reprezentáció különféle változatai-
ról, miközben ráirányította a figyelmet ezek működési mechanizmusaira, míg 
Gursky a korai „tájképeket” követően inkább a fogyasztói társadalom nega-
tív vonásait emelte ki jellegzetes helyszínek ábrázolásával, később pedig egyre 
inkább előtérbe került a hatalom és annak a kívülálló számára abszurd önrep-
rezentációja. Barbieri a különféle topográfiai helyek sajátos vonásaira, jelleg-
zetességeire összpontosít, miközben kritikusan viszonyul a mai európai és 
észak-amerikai életformához annak tipikus megnyilvánulási módjait kutatva. 
Az emberi tapasztalás korlátaival foglalkozik többek között Melanie Wiora, 
aki mintha saját szemén keresztül tárná fel a világot; akként láttat dolgokat, 
mintha mi is az ő szemével nézhetnénk. De vajon kinek a tekintete válik itt a 
sajátunkká? — kérdezhetnénk. Képei egyben arra is rámutatnak, hogy a reali-
tás nem feltétlenül a technikai kép révén deformálódik, változik meg és válik 
fikcióvá. Ehhez hasonlóan viszonyul a realitás kérdéséhez a háborús riportokat 
idéző Paolo Ventura, aki megrendezett jeleneteivel utal magának az ese-
ménynek a látszatszerűségére, amit csupán a technikai eszközök tesznek az 
érzékelésünk számára reálisan létezővé. 
Gregory Crewdson valamelyest kilóg a művészek sorából, hisz az ő képeinek 
referenciája szándékoltan és deklaráltan nem a valóság. Egyértelműek hivat-
kozásai a nagy depresszió festészetére, Hollywoodra, valamint a pszichoana-
lízisre, ezek mindegyike fontos „attribútuma” állandó „szereplője” Crewdson 
képi világának. Hozzá hasonlóan Elena Dorfman törekvései is messze áll-
nak a tanulmányokban értelmezett fogalmak képi megformálásától. Művé-
szetében inkább foglalkozik az emberi kapcsolatok lehetetlenségével, illetve 
annak pótlására tett szánalmasnak ható kísérletekkel. Beate Gütschow vagy 
Osang Gwong is inkább a kép és képhasználat formáira, illetve a fotografikus 
kép más jellegű hatásaira (miként válunk magunk is képpé) és egyéb funkcióira 
mutat rá munkáiban. Az olasz Moira Ricci, aki fiatal kortársként került a válo-
gatásba, szintén a kurátori koncepciótól eltérő kérdéseket feszeget. Ő saját 
családi fényképeinek felhasználásával készíti saját műveit, amelyekben édes-
anyja helyébe illeszti önmagát (az arcot cseréli ki a képeken), és ezáltal keres a 
megszokottól eltérő kapcsolatot anyjához, illetve teremt új személyes törté-
neteket, amelyekben megélhetővé teszi a maga számára is a hozzáférhetet-
len múltat.

Tény, hogy a kortárs művészetben a fotó már nem pusztán a valóság előállí-
tása, re-prezentációja a szó hagyományos, illetve a Heidegger által bevezetett 
jelentésében, bár a fotó továbbra sem puszta képalkotó eszköz. Mindig magá-
ban hordozza ugyanis mindazokat a jelentéseket, amelyek aktuálisan és törté-
netileg is összekapcsolódnak a fényképpel, még akkor is, ha jelenleg a kép-jel-
leg (ikon13) erősebb, továbbá ha el is vitatják, hogy lenne olyan realitás, amely 
időben megelőzi a képen feltárulót és azzal kapcsolatba is hozható. A kiállí-
táson bemutatott alkotások éppen ebből a kettősségből, illetve az erre való 
hivatkozásból és utalásból nyerik hatásukat. Mégsem egyenlőek a médiumhoz 
köthető jelentéstartalmakkal, nem redukálhatók csupán arra a különbségre, 
ami láthatóvá válhat a fénykép által megjelenített és a között a valóságmoz-
zanat között, amely rögzült a fényképen. Ilyen módon nem korlátozódik arra 
sem, hogy ennek a különbségnek az evidenciáját feltárja és mindenki számára 
megtapasztalhatóvá tegye.

13  Vö. Wilibald Sauerländer megjegyzését a Gottfried Boehm által bevezetett „Iconic 
Turn” fogalommal kapcsolatban. in: u. ő. Iconic Turn? Egy szó az ikonoklazmusért, in: Nagy 
Edina [szerk]: A kép a médiaművészet korában, L’Harmattan Kiadó, 2006. 123-124. o.
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• Anglia bármely pontján, bárkivel találhatunk közös társalgási témát anélkül,  
hogy bármit is megtudnánk a beszélgetőpartnerünk személyéről, politikai, 
illetve vallási beállítottságáról, vagy akár csak egyszerűen valamit az ízlésé-
ről. Ez a szeretettel dédelgetett, elkerülhetetlen téma az időjárás. Minderről az 
Angliába költözött és híressé vált magyar író, Mikes György How to be an alien? 
(Anglia Papucsban az első magyar kiadás szerint, avagy Hogyan legyünk ide-
genek?) című könyvében így ír: „Ez a legfontosabb társalgási téma a szigeten. 
Ne hagyja magát félrevezetni fiatalkori emlékei által, amely szerint ha valakit 
kivételesen unalmasnak talál, arról általában kiderül, hogy ’Ő az a típusú ember, 
aki az időjárásról társalog.’ Mindezzel ellentétben kivételt képez Anglia, ahol 
ez egy állandóan érdekes és izgalmas téma és jobb, ha jó az ember az időjárás-
ról való társalgásban...” Mindezek után leír egy jó és egy rossz időre szabott 
társalgási sémát, amely segítségével az, aki frissen került a szigetre, bármely 
szituációban elboldogulhat. Az 1946-ban kiadott, az angolokat igaz humorba 
oltva, de erősen kritizáló könyv kirobbanó sikert aratott, ami egyébként jelzi 
az angolok egészséges önkritikáját. Nemcsak meghallgatják egy „outsider”  
kritikáját fura nemzeti szokásaikról, de még jól is szórakoznak rajta.
Ez a fajta angol nemzettudat, és egyben a hozzá való erős kritikai hozzá-
állás tűnik szembe Martin Parr képein is*, amelyeken szeretettel és cini-
kus humorral beszél hontársairól. Pályafutása elején a Bad weather (Rossz idő, 
1982) című fekete-fehér sorozatában az időjáráson keresztül nemcsak a „nem-
zeti ízlést”, hanem társadalmi változásokat is dokumentálta. A kilencvenes 
években ismét ez a téma kerül munkája középpontjába videofilm és fotóso-
rozat (Think of England / Angliára gondolva, 2000) formájában. Észak-Anglia 
tengerparti városaiban barangolva, az utca embereit hazájukról faggatva kerül 
abszurd helyzetekbe, hogy azután elénk tárja az angol átlagember ezzel kap-
csolatos gondolatait: így például azt, hogy „Anglia a hely, ahol lenni kell. Nem 
mennék külföldre nyaralni, mert ott annyiféle vírus van, és azokra gyógyszert 
kellene szedni.” „Riportalanyai” esőben, a süvöltő szélre dőlve haladnak előre, 
az esernyő kicsavart állapotban, tetemként hever a kezükben, s mégis min-
denféle irónia nélkül jelentik ki: „Nem is esik, szép az idő!” Parr a képanyag és 
a mondanivaló közötti nyilvánvaló disszonanciát — a szemmel láthatóan esős 
idő nyilván nem hihető gyönyörűnek, mint ahogy az angol reggeli sem kimon-
dottan egészségesnek — fokozza erőteljes kontraszttá. A megható szeretet 
és az abszurditás kifigurázásának kettőssége a realitás objektív és szubjektív 
oldalára világít rá. Parr ezen az úton elindulva, az időjárástól, a nyaraláson és a 
fogyasztáson keresztül jut el később a gazdagság és divat vizsgálatáig. Fotói, 

*   Martin Parr-ról ld. korábban: Győrfi Réka: A hétköznapok harsány unalma. Martin Parr 
retrospektív 1971—2001. Balkon, 2004/7.


