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Hamish Fulton  
a gyalogló művész
Kiállításlátogatás  
a művész társaságában
• Galerie Patricia Dorfmann, Párizs

• 2010. május 15 — június 26.

 Amint az az egyéni kiállításainak több oldalt kitevő, hosszú listájából kiderül, 

Hamish Fultonnak több mint tizenöt éve nem volt galériakiállítása Párizs-zenöt éve nem volt galériakiállítása Párizs-

ban, a Centre Pompidou-ban pedig még ennél is régebben, 1981-ben. E lista azt 

is elárulja, hogy Fulton önálló szereplésének gyakorisága az utóbbi tíz évben 

a korábbiakhoz képest feltűnően megcsappant. Vajon Fulton fáradt-e bele az 

egymást érő kiállításokba avagy a munkája iránti érdeklődés csökkent? — teszem 

fel magamnak a kérdést, és valószínűleg nem járok messze az igazságtól, ha az 

okot mindkét feltételezésben együttesen látom.

Az 1943-ban született Hamish Fultont a konceptuális művészet és a Land Art egyik 

legjelentősebb, legeredetibb angol képviselőjeként tartják számon. A „gyalogló 

művész” tevékenysége a hetvenes-nyolcvanas évek képzőművészetének izgalmas 

Feltűnő, hogy a kortárs török alkotók mennyire 

jól belesimulnak a nemzetközi trendekbe, vagy 

talán mondjuk így, az akadémiai szféra után a 

kortárs képzőművészetben is szinte trendte-

remtők. Servet Kocyiğit Everything you heard 

about Turkish men is true (2009) című nagy-

méretű varrással készült felirata a politikai 

street-artot ötvözi a Törökországban amúgy 

erős kortárs feminista művészettel (pl. Nilbar 

Güreş). A munka egyik szép gesztusa, hogy 

a varráshoz használt fonalak is a kép részét 

alkotják: mintha még nem hagyta volna abba 

a művész a munkát. A sejthetően szörnyű tar-

talomhoz járó vidám színek szinte Benetton-

hatást hoznak létre, s valóban, van itt valami  

a divatból is.

Komorabb eszközökkel él Fikret Atay egy 

vidéki Korán-iskolában felvett videóján, mely-

ben finom utalásokat találunk a muszlim szim-

bolikára, de egyben a terrorista fenyegetésre 

is (Theorists, 2008). Cevdet Erek SSS (Shore 

Scene Soundtrack, 2006) című munkája pedig 

(mely egy valós performance rekonstrukciója), 

egy otthon végrehajtható performance kézi-

könyve. A hazavihető, otthon is elkészíthető 

művészet a „mindenki művész” motto elit-elle-

nes, noha szerintem nem minden esetben sike-

res megnyilvánulása. 

A Starter általában véve egy rendkívül erős 

víziót jelenít meg az elmúlt 40 év művészeté-

ről, melyben a nyugat-európai vagy amerikai 

tendenciákat, divatokat, ötleteket hangsúlyo-

san semlegesíti a középkelet-európai és ázsiai 

modernitás. A kreatív hagyományok közössége, 

az együttes részvétel, jelenlét a nemzetközi 

dialógusban a kortárs művészeti piac és a kor-

társ művészet történetének hatalmi pozícióból 

való befolyásolására mutat rá. A török „kor-

társság” már-már forradalmi betörése, kurdok, 

perzsák, arabok, csehek, magyarok, bosnyá-

kok beemelése a nagy galériákba, illetve ebbe 

a „történeti” kiállításba (vagyis, hogy mindeme 

periferikus népek a történet részei) a nyugat-

európai és amerikai hegemónia megtörésének 

gesztusa. Block nagy játékos: ha akarjuk, úgyis 

olvashatjuk ezt a kiállítást, mint ami a hata-

lomról, a hatalmi pozíciók meghatározó szere-

péről is szól.

Mindehhez azonban szükséges az a belátás, 

hogy a kortárs művészet egy befektetésre 

méltó eszköz, mellyel a nemzeti reprezentáció 

mellett pénzt is lehet csinálni. Egy ország kor-

társ művészetét ugyanis nem (csak) az állami 

támogatásokból lehet és kell promotálni, illetve 

fenntartani. A magántőke megjelenése elen-

gedhetetlen a sikeres és erős kortárs erőtérben, 

melynek struktúrája részben egy részvénypiaci 

helyzetre hajaz. Block egy felkiáltójelet tett e 

meglátás mellé, s ebből talán mások is tanulhat-

nak, a török tőke pedig ezen a terepen (is) kinyil-

vánította hatalmi törekvéseit. 

Hamish Fulton
A view from the 
highest point in 
North America, 

2004
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újdonságot jelentő színfoltja volt, amit még a 

kilencvenes években is komoly figyelem kísért, 

napjainkra azonban sétaakciói mintha magánüg-

gyé zsugorodtak volna. Ennek elsőrendű oka 

nem maga a művész, hanem sokkal inkább az idő 

múlása, amely előbb-utóbb minden stílust, irány-

zatot, mozgalmat túlhalad. Ez történt a Land 

Art esetében is, annak ellenére vagy talán éppen 

amiatt, hogy a környezettudatos gondolkodás 

mára már széleskörűvé vált. 

Hamish Fulton, barátjával, Richard Longgal 

együtt, a jónevű Saint Martin School Of Arts 

növendéke volt, majd két éven keresztül foto-

gráfiai tanulmányokat folytatott a Royal Col-

lege-ben. A hatvanas évek legvégétől Long és 

Fulton több közös utazást tett együtt, és bár 

barátságuk továbbra is fennmaradt, egy idő 

után elérkezett a pillanat, amikor elméleti és 

gyakorlati téren is szétváltak útjaik. Hamish 

immár negyven éve folytatja világjáró gya-

loglóakcióit, miközben sehonnan nem hoz el 

magával tárgyi emlékeket, és Longgal ellen-

tétben, soha nem hoz létre természetben 

nyomokat hagyó művészi alkotást. Fultont 

magát idézve: „maguk a gyaloglások képezik 

a művészi alkotásokat, igaz, ezek mulandóak”. 

Vannak, akik szerint ezek „mentális szobro-

knak” tekinthetők, hiszen akárcsak a valódi 

szobrok, magukba foglalják az időtartam, a 

tér és az anyag fogalmát. Mindezek alapján 

joggal vetődhet fel a kérdés, mi is képezi Ful-

ton kiállításainak, jelen esetben a párizsinak 

az anyagát. Nos, egyrészt a bejárt helyszíne-

ken készített fotók, amelyeken szinte sohasem 

szerepel sem ember, sem állat, de még ember 

alkotta környezet, tárgy vagy épület sem, más-

részt olyan installációk, kiadványok, szöveges 

kommentárokat és az egyes utazásokra 

vonatkozó adatokat tartalmazó festmények és 

printek, amelyek a megélt élmények után jóval 

később születtek, ismét Fulton szavait idézve, 

„a konkrét adatok pontos rögzítésével és az átélt 

tapasztalatok mentális feldolgozásával”. Arra a 

kérdésre, hogy mi az, ami újra és újra arra kész-

teti, hogy útra keljen, válasza a következő volt: 

„A természettel csak gyalogosan lehet közvet-

len kapcsolatba kerülni, márpedig ez számomra 

elengedhetetlenül fontos. Akár egy autóból, 

vonatból vagy repülőből tekintünk ki, mindig van 

egy átlátszó, ugyanakkor védelmező üvegfelület 

köztünk és a külső világ között. A sok esetben 

rendkívüli szellemi és fizikai erőpróbát igénylő 

gyaloglás közben viszont, mint amilyen például 

a Mont Everest megmászása is volt, úgy érzem, 

hogy szinte eggyé válok a természettel.” Majd 

így folytatta: „Amikor az emberek elmennek 

nyaralni a tengerpartra, kirándulni a hegyekbe 

vagy téli sportokat űzni a síparadicsomokba, 

úgy gondolják, hogy ők most a természetben 

vannak, de ez tévedés, mert a valódi természet-

tel csak ott lehet találkozni, ahol még érintet-

 Hamish Fulton
Walking to Paris, 2002, Giclée print, 21 × 29 cm

A Galerie Patricia Dorfmann és Romain Torri hozzájárulásával.
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Walking to Paris, 2002, Giclée print, 21 × 29 cm

A Galerie Patricia Dorfmann és Romain Torri hozzájárulásával.

Hamish Fulton a Patricia Dorfmann Galériában, Párizs, 2010. május; © Fotó: Cserba Júlia
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len. Ilyen helyből pedig sajnos egyre kevesebb van Földünkön. Lassan oda jutunk, 

hogy a gyerekeknek meg kell magyaráznunk, hogy a fát, a folyót, az erdőt nem 

üzemekben gyártják.”

Patricia Dorfmann galériájában zömében Fulton utazásainak utolsó tíz évéből 

született munkák szerepelnek, köztük egy kilencnapos csoportos franciaországi 

gyaloglást dokumentáló print, a kiállítás címét is adó Walking to Paris. A fotón 

közölt vizuális információt számos egyéb tájékoztatást adó szöveg egészíti ki, 

amiből megtudjuk, hogy mely időpontban, mely helyszínen, hány emberből álló 

csoport, mennyi idő alatt milyen távolságot tett meg. Más technika, azonos 

koncepció a Symmetrical insect. A közel 3 × 2 méteres, rovarformájú falfestmény 

vonalai egyszerre utalnak a bejárt utakra és a megélt tapasztalatokra. „Skó-

cia, hét napon keresztül, napi 71 km. A ritmus előre meghatározott állandósága 

nagyon fontos. Tavasz volt, sütött a nap, a virágos mezőkön sok volt a rovar!” 

(Fulton falfestményei megvásárolhatók, mégpedig a vevő által kívánt méretben, 

egyetlen kikötés, hogy az nem lehet kisebb, mint az eredeti.) 

Egy másik falfestménye, a Ri különösen nagy 

figyelmet érdemel, mivel a jelenlévő munkák 

közül ez az egyetlen, amely a természet iránti 

csodálata és védelmező szándéka mellett 

nyílt politikai üzenetet is tartalmaz. Azon-

kívül ugyanis, hogy a Mount Everest 2009-es 

megmászásának tényét közli, az évtizedeken 

át kínai börtönben tartott Palden Gyatso és 

a Google együttszerepeltetésével arra utal, 

hogy a szigorúan cenzurázott kínai Google-

on hiába keresnénk a tibeti szerzetes nevét. 

Fultonnak a természet megmentése iránti 

elkötelezettsége kezdettől fogva egyfajta 

humanizmusból fakadt, ez azonban globálisan 

az emberiségre, nem pedig az egyénre irányuló 

figyelem volt. Talán nem tévedés a Ri-ből (és a 

beszélgetésből) azt a következtetést levonni, 

hogy a vándorlások sokkal több változást hoz-

tak Fultonnak az emberekhez, mint a termés-

zethez fűződő kapcsolatában, és ez az, ami új 

lendületet adhat további munkájához.  

E monumentális méretű falfestmény közelében 

kapott helyet a kiállítás talán legmegkapóbb, 

leglíraibb alkotása, az aprócska Lhasa tea ring: 

fehér papírlapon egy teáscsésze által hagyott 

halvány kör, benne Fulton tömör, naplószerű 

feljegyzésével: „September Full Moon, Lhassa, 

Tibet, 2007. Erős holdvilág volt. Tibeti szer-Erős holdvilág volt. Tibeti szer-

zetesekkel ismerkedtem meg. Sok segítséget 

kaptam tőlük a helyi viszonyok, szokások és 

természeti adottságok megismeréséhez.”

A világ hatodik legmagasabb csúcsát, a 

Cho Oyut 2000-ben Fulton a hegy tövéből 

fényképezte le, ezért a fotó a kiállításon a 

szemmagasságnál jóval feljebb került.  

A nézőnek úgy kell feltekintenie rá, mint annak 

idején Fultonnak a felvétel helyszínén. Hasonló 

meggondolásból, a megélt élmény minél 

érzékelhetőbb átadásának érdekében helyezte 

egymás után, de növekvő magasságba a Mount 

Blanc megmászását dokumentáló printet, a 

Monte biancot (2009 ) és két, hegycsúcsokat 

ábrázoló gouache-át, a Mountain Skyline-t és  

a Twilight horizons-t (1993). A kétkedő kérdesre, 

hogy vajon ezekkel a hegycsúcsokat meghódító 

kirándulásaival nem zavarja-e meg ő maga is a 

még érintetlen természetet, eképpen válaszolt: 

„Én csak szemlélője vagyok, de nem avatko-

zom bele. Egyébként pedig magunk is részei 

vagyunk a földi természetnek, ugyanaz a hely 

adatott meg növénynek, állatnak, embernek. 

Osztoznunk kell rajta, de felelősséggel.”

Különleges kiváltságban volt részem, hogy a 

mind kifejezőeszközeit, mind pedig szemé-

lyiségét tekintve szerény, visszafogott, de az 

utazásairól, gondolatairól, céljairól szívesen 

beszélgető művész társaságában nézhettem 

végig a kiállítást, és amikor magamra maradtam 

a művek között, már biztosan éreztem, hogy a 

kiállítás néhány évvel korábban nagy lelkesedés-

sel töltött volna el. 

Hamish Fulton 
Lhasa tea ring, 2007

Hamish Fulton 
Mont Blanc, 2009


