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Palotai János 

Hármaskép: gondolatok  
Csörgő Attila, Telek Balázs és 
Forgács Péter kiállításáról1

• Csörgő Attila, Telek Balázs és Forgács Péter csaknem egyidőben látható 
kiállításait többek között a képhez, a leképezéshez való, a szokásostól eltérő 
viszonyuk, illetve a dezantropomorfizálás gesztusa köti össze. Művészetük 
közös alapja a percepcióval való kísérletezés, az érzékelés szemléleti, ideoló-
giai korlátainak vizsgálata, az emberi szem számára felfoghatatlan jelenségek, 
mozgások láthatóvá tétele; továbbá a valóság mechanikus rögzítésének és a 
szabad szemmel való észlelés közötti lényegi különbség bemutatása. 

Csörgő Attila kiállításának címe, Az Arkhimédészi pont a klasszikus görög 
gondolkodásra, annak elvontságára, absztraktságára utal. A művész-konst-
ruktőr maga is többszörös absztrakciót hajt végre azzal, ahogy felhasz-
nálja — a tények megfigyeléséből, majd elvonatkoztatásából következő — geo-
metriai, matematikai, mechanikai szabályokat, törvényeket. Csörgő is meg-
figyel, de kísérletei tudományos alapokra épülnek, miként szerkezetei, gépei 
és képei is, amelyek aztán a látás szabályait kérdőjelezik meg. Az alkalmazott 
tudományok mögött ott a görög filozófia (a „tudományok tudománya”, ahogy 
egykor tartották), a platóni idea- és formatan, térszemlélet és atomelmé-
let. Amiképp Platón a Timaioszban kifejti, hogyan lehet az elemi háromszög-
ből eljutni a négyszögig, kockáig, majd a sokszögig és a gömbig mint legtöké-
letesebb formáig, úgy mintázza le Csörgő kinetikus installációjában a vonal-
ból keletkező sík-, majd téridomokat, az ikozaéderig bezárólag. Lebegő gömb-
jei a Démokritosz-féle atomos űrt modellezik, csakúgy, mint a Fotólabirintus 
(2007) és a Fotótorony (2008) is, amelyekben a le-, illetve eldobott kocka moz-
gását képezi le tükrök segítségével. Bár ezek a véletlen láthatóvá tételét pél-
dázzák, de analógiát lehet vonni az atomok szabad mozgásáról szóló elképze-

1  Csörgő Attila: Arkhimédészi pont. Ludwig Múzeum — Kortárs Művészeti Múzeum, 
2009. október 30 — 2010. január 24.; Telek Balázs: Diptychon, Nessim Galéria, 2009. 
november 6 — 2009. december 11.; Forgács Péter: „Col Tempo” a W.-projekt, Ernst 
Múzeum, 2010. január 16 — március 14. 

léssel is. A valóság mechanikus rögzítése és szemmel történő észlelése közti 
különbség is foglalkoztatja Csörgőt, ezért „teszteli” a látást, másfelől a látás 
tárgyát: a felületet. Azzal kísérletezik, hogy képei ne síkbeli vetületek legye-
nek, ezért csinál gömbfotókat, melyeket később spirálisan „lehámoz”, amihez 
speciális rés-, illetve gömbkamerákat készít (Fél-tér, 2001; Narancs-tér, 2004). 
Sajátos eljárásával transzparens félgömb felületre félgömb alakú teret rögzít, 
melyet aztán kifordít. 

Telek Balázs hasonló képhez jut, más úton. Ő a félgömböt belülről láttatja; 
műveit nem Arkhimédész és Platón „ihlette”, hanem Leonardo da Vinci. Koráb-
ban camera obscurával dolgozott, azt vizsgálva, hogyan állnak össze fejben az 
egyes térrészletek (előbb a több darabból álló képek, utána a több képből szer-
kesztett panorámák.) Majd kiiktatva a perspektivikus térfelfogást, a perifé-
rikus látást bevonva, anamorfjaival eljutott a tökéletes torzulásától a torzu-
lás tökéletességéig. Térkísérletei dezantropomorfizálták a látványt — csakúgy, 
mint Csörgő —, homorú tölcsérszerű, illetve gúlaképei, teleplasztikái térérzéke-
lési zavart keltettek. Amikor anamorfjait kiteríti, újra antropomorfizálja képeit. 
Legújabb kiállításán eddigi kísérleteinek eredményei láthatói. A Dipticho-
nok korábbi kultúrtörténeti réteghez nyúl vissza: a római reliefekkel díszí-
tett táblákhoz és a keresztény ikonokhoz. Telek Balázs profilból készít ket-
tős portrékat a film összehajtogatásával, függőleges, kettős felületű, 
ventikuláris képet, mely a néző helyváltoztatása során jelenik meg. A két arc 
szétválik, tengelyeik derékszöget bezárva anamorffá válnak, némiképp Peter 
Sandbichler külső térbeli óriás képeihez és a megareklámokhoz hasonlóan.  
A kettősség nemcsak a képek tagoltságára és síkbeliségére, de az exponálás 
és a látvány tér- és időbeli eltérésére is vonatkozik. Az eredeti szándék sze-
rint ’szentkép’ funkciójú portrék a Nessim Galéria altemplomhoz hasonló pin-
céjében kaptak helyet. A munka során a szándék portréfotózásra módosult, 
de a kiállító tér befolyásolja az értelmezést (ahogy a Ludwig Múzeum terei is 
a kísérletező Csörgő laboratóriumának érzését kelthetik). Telek szétnyitható 
light boxain egy-egy fiatal és idősebb nő, illetve férfi mellképei a szakrális 
festményeket, reneszánsz portrékat idézve az idő múlására utalnak.  
A hátulról világított négyzetrácsos képek fénye egybeesik a fotózásnál hasz-
nált lámpákéval, de transzcendentálissá, tér és idő nélkülivé teszi az alakot.  
A hagyományos jelentésen túli kettős képekben egymásra rakódik a fes-
tészeti előéletű művész, Telek Balázs és a kísérletező fotós tudása. Egy-
fajta technikai kettősség is jelen van: a nagyformátumú, analóg, Soltész-féle 
kamera négyzetrácsos hátfalára vetülő arcképet Telek digitális géppel doku-
mentálta. A két gép élességének összehangolása nehézséget okozott, mégis 
azonnal ellenőrizhető volt. A modellek — Telek rokonai, barátai — nemcsak 
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ruháikat vetkőzték le, de gátlásaikat is, s a hosszú felvételi idő alatt felszínre 
került a személy mögötti archetípus is, a rokoni hasonlóságban az állandóság. 
Ez kerül más dimenzióba Forgács Péter Col Tempo című installációjában, ahol 
a fotók a faji alapú állandókat igyekeznek feltárni. 
Forgács Péter a bécsi Természetrajzi Múzeumban talált, a harmincas évektől 
gyűjtött antropológiai anyagot dolgozta fel és állította ki a Velencei Biennále 
magyar pavilonjában, majd az Ernst Múzeumban. Itt volt kutató, majd vezető 
Josef Wastl, aki tagja lett a náci pártnak és 1939-ben kiállítást rendezett a faj-
elmélet jegyében A zsidók fizikai és lelki megjelenése címmel. A Wastl kiállítása 
a kutatás tudományos módszereit reprezentálta, ellensúlyozva a nácik 1937-es 
antiszemita propagandatárlatát, Az Örök Zsidót. Wastl kutatásában fontos 
szerepe volt a tudományos fotózásnak. A megfigyelések és mérések hibalehe-
tőségét kizáró antropometriai portrék, a típusfotók (a 3/4-es mellkép) töké-
letesítéséhez újfajta kamerákat, speciális, rögzített széket használt; továbbá 
térhatású képeket és filmfelvételeket is készített. 
A fotót már a 19. században használták különböző betegségek, devianciák 
dokumentálására, amit az antropológia is átvett tudományos megközelítésé-
nek bizonyítására. Az egységes fényképezési eljárás kidolgozásával (Bertillon) 
igyekeztek a hibalehetőséget kizárni, amit azután a rendőrség is átvett (ket-
tős kép). Ezt bővítették később hármas portrévá — „triptichonná” —, és egész 
alakos felvételeket is készítettek az egyes típusok, faji sajátosságok pon-
tos osztályozása céljából. A harmincas években mindez a fajelmélet szolgála-
tában állt, elsősorban a zsidókkal szemben: a tapasztalatok alapján nem min-
denki látszott a fajhoz tartozónak, ezért alaposabban meg kellett nézni, hogy 
fel lehessen ismerni megkülönböztető jegyeit (példa erre az az SS-katona, aki 
egyenruha nélkül aligha sorolható az árja fajba). Gyűjteményt állítottak össze 
a szem- és hajmintákból, valamint maszkokat is készítettek; mindebből kiál-
lítást is rendeztek, ami elnyerte az eugenetikusok, a „fajnemesítők” elisme-
rését. A világháború újabb anyagot szállított, úgynevezett alacsonyabbrendű 
fajokat. Oktatófilm is készült 1941-ben a hadifoglyokon végzett faji felméré-
sekről — ezt látjuk most az Ernst Múzeum tereiben, falra, földre, mennyezetre 
vetítve, megkerülhetetlenül. 
Forgács az archív antropológiai anyagokat nemcsak kutatja és bemutatja, de 
inszcenálva fokozza és értelmezi is azt. Interjút készített az egyik túlélővel, 
Gershon Evannal és beemelte a kiállításba Louise McCagg amerikai szobrász 
maszkszerű szobrait. Forgács nemcsak saját „arcát adja” a kiállításhoz, amikor 
maszk készül róla, illetve grimaszoló arcképe megjelenik a monitoron, hanem 
mindezt extrapolációkén is értelmezhetjük — a hasonló szituációban egyfajta 
közösséget vállal a modellekkel, akik mint egy újkori szenvedéstörténet ala-
nyai, személytelen tárgyakká váltak a kamera előtt. 

Telek Balázs Diptychon című kiállítási anyagát Simon Ferenc grafikus helyezi el a virtuá-
lis térben, 3D animáció formájában. Ennek fejlesztése nyomon követhő az alábbi linken: 
http://www.youtube.com/2wayimages  
Az animáció elérhető a www.anamorf.hu weboldalról is.

Telek Balázs 
Laci és Laci, Laci és Kristóf

kiterített anamorf diptichon, 70 × 155 cm
Balassagyarmat, 2009

Telek Balázs 
Laci és Kristóf

anamorf diptichon, 
74 × 60 × 6,5 cm (2 db)

Balassagyarmat, 2009

Telek Balázs
Barnus és Én, 2009, Zenta
lightbox diptichon, 41 ×36 × 18 cm (2db)

Telek Balázs
Eszter és Klára, 2009, Balassagyarmat
lightbox diptichon, 53 × 48 × 18 cm (2 db)

Forgács Péter
„Col Tempo” – A W.-projekt, 2009
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