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A hó színe 
A Nyílt Struktúrák Művészeti 
Egyesület Konkrét fotó, fotogram 
című kiállítása
• Vasarely Múzeum

• 2010 május 26 — szeptember 26.

• A hó színe tehát. Fehér (általános tapasztalatunk). Átlátszó (olvadt hó, víz). 

Különböző tónusú szürkék (vízről készített fekete-fehér fotó és fotogram). 

Fekete (Anaxagorasz / Erdély Miklós). Sárga, okker, barna, különböző vörös és 

lila árnyalatok (az „A hó …” felirat Erdély munkáján). A spektrum színei (prizmán 

keresztül nézve). Ugyanaz az anyag, s mégis annyi megjelenési forma, ahány 

megfigyelési mód, képkészítés során használt eszköz, vegyszer, illetve módszer. 

S még valami: a képként való rögzítés óta eltelt idő hossza. 

A fotó és a fotogram kiválóan alkalmas médiumok a világ jelenségeinek mind 

szubjektív, mind pedig rendszerezett, (ál)tudományos, objektív(nek tűnő) meg-

figyelésére és megörökítésére. Mindkettő (különösen a fotogram) olyan több 

elemből álló rendszernek tekinthető, amelybe az alkotó (megfigyelő, kutató...) 

személy több ponton belenyúlhat, s ezáltal 

befolyásolhatja, módosíthatja a kialakuló lát-

ványt. A megvilágító fény mennyisége, jellege, 

iránya, távolsága, színe; a fényérzékeny felület 

anyagi minősége, térbelisége; a leképezendő 

dolog fényáteresztő képessége, térbeli kiterje-

dése; a képkészítés során használt vegyszerek 

milyensége és minősége; az átfordítások (pozi-

tív/negatív) száma; a mozgás vagy mozdulat-

lanság azok a tényezők, amelyek a kialakuló 

látványt meghatározzák. S éppen ezért ezek 

azok a pontok, ahol a leképezendő valóság és a 

leképezett látvány közötti megfelelés az alko-

tói szándéknak megfelelően módosítható, vagy 

— akár sorozatok létrehozásával — szisztemati-

kusan vizsgálható. A fotónyersanyagok insta-

bilitása, bomlása miatt az idő és a véletlen is 

szerepet kap, hiszen kisebb vagy nagyobb mér-

tékben ugyan, de minden fotóalapú mű folya-

matosan változik — függetlenül attól, hogy az 

alkotó számolt-e ezzel a sajátossággal, vagy 

sem. A fotó és a fotogram mindezeken túl köz-

vetlen kapcsolatba hozható több tudományág-

gal: kémiával, fizikával, optikával, színtannal, 

filozófiával; és különböző képzőművészeti 

irányzatokkal. Nem véletlen tehát, hogy (nem 

egyszerre történő) megjelenésük óta minden 

korszakban, bármely stílusirányzatot követő 

művész számára alkalmazható technikát jelen-

Erdély Miklós
Anaxagorasz: A hó fekete, 1971–1981
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tettek és jelentenek, s a művészeti oktatásban 

is jelentős pozíciót foglalnak el.1

A fotóval, fotogrammal szemben kétféle alap-

állás különböztethető meg. Egyes alkotók a 

fotográfiából indulnak ki, s a médium (az eljá-

rás, a nyersanyag) sajátosságaihoz igazod-

nak, az abban rejlő lehetőségeket használják ki. 

Mások az általuk felvetett kérdéskört fesze-

getik többféle technikával készült, különböző 

megjelenési formával rendelkező, a médium 

tekintetében egymástól függetlennek tűnő 

munkák sorozatában. 

A Konkrét fotó, fotogram című tárlaton harminc-

hat alkotó különböző technikával készült műve 

látható, amely munkák az elmúlt nyolcvanhét 

évben készültek,2 — s már csak ez időintervallum 

hossza miatt is — többféle (stílus)irányzathoz, 

alkotói személetmódhoz sorolhatók. 

Ha a fotóeljárás felől közelítünk a fotográfiához, 

akkor kiindulási pontnak az az eset tekinthető, 

amikor csupán a fényérzékeny anyag és némi 

fény áll az alkotó rendelkezésére.3 Analóg tech-

nika esetén tehát a fotópapír, digitális techniká-

ban pedig valamely fényfelfogó eszköz, illetve 

felület. Czeizel Balázs és Gottfried Jäger 

kiállított sorozatai ezt az alapesetet képviselik. 

Czeizel egy üres, önmagát szkennelő szkenner 

által készített képeket rendezte sorozattá.  

A printek fele fekete-fehér, másik részük színes. 

Az utóbbiakon — fénytörési törvényszerűsé-

gek miatt — szabad szemmel nem érzékelhető, 

vagy csak bizonyos körülmények között meg-

figyelhető színes fénysávok válnak láthatóvá. 

Jäger nagyméretű fotópapírokat hajt félbe, 

vagy hajtogat néhány vonal mentén, s hagyja, 

hogy a fény elvégezze feladatát a nyersanya-

gon, anélkül, hogy bármely tárgy az útját állná. 

A végeredmény monokrom, vagy geometrikus 

alapformákat felmutató szürke-fehér, széthaj-

togatott fotópapír, amelynek erénye az egysze-

rűség, logikusság, és a rajtuk megjelenő finom 

1  A kiállítás kurátora, Maurer Dóra pedagógiai 
tevékenységében is kiemelt helyet foglal el mind a fotó, 
mind pedig a fotogram. Az általa vezetett szakkörökön és 
kurzusok során visszatérően foglalkozott e médiumokkal, 
illetve több kiállítást is rendezett e témában. Maurer Dóra:  
A látás intelligenciájának fejlesztése. Egy művészeti szakkör 
tanulságai. In: Bulletin du Musée Hongrois de Beaux-Arts / 
Szépművészeti Múzeum Közleményei. 65. szám, Budapest, 
1985, 53–73. (franciául, képekkel); 99–105. (magyarul); 
Maurer Dóra: Fényelvtan. A fotogramról. Magyar Fotográfiai 
Múzeum — Balassi Kiadó, Kecskemét — Budapest, 2001. 
Jelen tárlat legtöbb kiállítójának pedagógiai tevékenységé-
ben központi fogalom a fotó, illetve a fotogram (hogy csak 
néhány nevet említsünk: Moholy-Nagy László, Kepes György, 
Gottfried Jäger, Thomas Freiler, Eperjesi Ágnes). Eperjesi 
idén megvédett DLA értekezésének egy pedagógiai fejezet 
is részét képezi. Eperjesi Ágnes: Komplementaritás a 
fotóban. DLA értekezés, Magyar Képzőművészeti Egyetem, 
Budapest, 2010. 
2 A legkorábban készült munkák ( Jaroslaw Rössler: Cím 
nélkül) 1923-ből származnak, s több 2010-es mű is helyet 
kapott a kiállításon. 
3 A fotográfiai nullpontról, a lehető legegyszerűbb esetről 
lásd Beke László, Maurer Dóra és a Magyar Iparművészeti 
Főiskola hallgatóinak beszélgetését. Fotogrammatika. In: 
Maurer Dóra: Fényelvtan. A fotogramról. Magyar Fotográfiai 
Múzeum — Balassi Kiadó, Kecskemét — Budapest, 2001, 147. 

Jaroslav Rössler
Cím nélkül, 1923, Gottfried Jaeger gyűjtemény

Hübner Teodóra
Lenyomat és reflex, 1992
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szürke tónusok. Hübner Teodóra két munkája ezt az alapesetet fejleszti tovább 

oly módon, hogy a félbehajtott fotópapírra — mint alapra — átlátszó tárgyakból 

konstrukciókat épít, majd az egész együttest egy pontból megvilágítja. A tárgyak 

és azok árnyéka, vagy ahogy Hübner a címben jelzi: a lenyomat és a reflex is kép-

alkotó elemként lép fel. 

A fotogramok látványos és gyakran idézett sajátossága, hogy erős térbeliséget 

sugallnak, ám a fekete és fehér (világos és sötét) felcserélése által az eredeti 

téri helyzet mégsem teljesen magától értetődő. A tárlaton több valóban térbeli 

mű szerepel (Megyik János, Szegedy-Maszák Zoltán, Veszprémi László), 

Megyik és Veszprémi munkáinak értelmezése során a befogadó — a művek kör-

bejárásával, a nézőpont / fényforrás (valamikori) helyének megkeresésével — 

részben „rekonstruálja” a műtárgyak létrejöttének folyamatát, s ezáltal aktívan 

részt vesz a művek megalkotásában. Megyik Objekt fotogrammal című munká-

jának komplexitását fokozza, hogy a mű részét képező fakonstrukció (objekt) 

árnyékot vet, amely részben a fotogramra, részben a falra vetül, s a nap moz-

gása következtében folyamatosan (ám érzékel-

hetetlenül lassan) elmozdul. 

A kiállítás egy nem szigorúan elkülönülő alegy-

ségét jelentik a színes fotók és fotogramok: 

Csábi Ádám (elméletileg) mozgó alkotása, 

Thomas Freiler, Szelényi Károly és Eper-

jesi Ágnes munkái. Az utóbbiak tudományos 

alapokról indulva, Goethét explicit módon is 

idézve, színtani kérdésekkel foglalkoznak:  

a fény, a fénytörés, az additív színkeverés, a  

színes fotópapír működési mechanizmu-

sának kérdéseit járják körbe. Mindezt úgy 

teszik, hogy munkáik nem egy-egy tudo-

mányos tétel illusztrációi, hanem autonóm 

képzőművészeti alkotások. Részben színes 

lapok alkotják Türk Péter Pszichogramok. 

Szemmozgástanulmányok című sorozatát is. 

Türk a hetvenes-nyolcvanas években több 

olyan sorozatot készített (mnemogramok, 

pszichogramok, fenomének), amelyek a nézés, 

a látás, a vizuális befogadás és emlékezet sajá-

tosságait vizsgálják. Az egyes műcsoportok 

különböző technikával, speciálisan kifejlesz-

tett eszközökkel készültek, Türk grafikai és 

fotográfiai eljárásokat is alkalmazott. Mau-

rer Dóra 1980-as Zsilipek című műcsoportja 

ugyancsak többféle technikával készült műve-

ket tartalmaz: fotók, fotogramok, porgramok, 

rézkarcok alkotják. A különféle anyagok (fény, 

por, folyadék) terjedésének módját, s ezáltal 

„működési” és megjelenési sajátosságait kutató 

sorozatból a tárlaton egy fotogram és egy 

porgram látható. A különböző anyagok meg-

ismerésének, jellegzetességeik kutatásának 

és felhasználási lehetőségeik bővítétésének 

hosszú hagyományában a Bauhaus és Moholy-

Nagy László kiemelkedő szerepet játszik. 

(amellett természetesen, hogy Moholy-Nagy a 

fotogram történetének is egyik kulcsfigurája) 

Moholy-Nagy két kiállított munkája e hagyo-

mányba is bekapcsolható. 

A Konkrét fotó, fotogram kiállítás a fotográfia 

széles spektrumából válogat, nem mutat fel egy 

mesterségesen redukált, formailag, kronológiai-

lag, technikailag vagy bármilyen más szempont-

ból egységes képet. Megmutatja viszont, hogy 

a médium milyen változatosan használható, 

hogyan kapcsolódhat különféle technikákhoz,  

a (képző)művészet, a kutatás különböző terü-

leteihez, hogyan hasznosítja az újabb és újabb 

technikai eszközöket és találmányokat. A kiállí-

tott művek egy-egy csoportja belső összefüggé-

seket, hasonlóságokat, hatásokat mutat, ám a 

tárlaton látható munkák jelentős része szuverén 

alkotás, amely mindenféle kategorizálásnak és 

rendszerezésnek ellenáll. 

Egy dolog azonban közös minden kiállított 

műben: Szegedy-Maszák Zoltán sorozatának 

címét kölcsönvéve, minden egyes alkotás arról 

beszél, hogy „Mit jelent fényképezni?”

Karl Martin Holzhaeuser
A Fényfestmény 1–7 sorozatból, 1993
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Uwe Meise
Photoelektrogram, 1990

Winfred Evers
Cím nélkül, 2010


