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A kultúrtörténeti hagyomány alapján a természet tájként való felfedezése  

Petrarcának azzal a legendás kirándulásával kezdődött, amikor a költő minden 

tudományos kíváncsiságot nélkülözve, csak az (ön)megismerés és az esztétikai 

élvezet kedvéért megmászta Mont Ventoux hegyét. A természet a benne élő 

számára nem jelent semmit, vagyis nem emelkedik ki „képként” a mindennapi 

életből, hiszen ennek a reflektálatlan életnek a keretfeltételét alkotja. A termé-

szetet transzcendálni kell, hogy tájként kiváljon önmagából; mindehhez egy olyan 

szemlélő szükséges, aki „máshonnan” érkezik, aki a természetbe való élvező kilé-

pés (transcensus) által látványként foglalja össze a világot. A táj így lesz „az érző 

és érzékeny szemlélő számára a látványban esztétikailag jelen lévő természet”  

(Joachim Ritter). 

A természetnek ez a képi reprezentációja antropológiai karakterű, hiszen nem 

természettudományos leképzésről, de nem is univerzális filozófiai igazságok 

megfogalmazásáról van szó, hanem a tájban önmagát szemlélő individuum tel-

jesítményéről. Van ebben valami prostitúció, hiszen az ember úgy alkotja meg a 

tájat, hogy abban önmaga dicsőségét ünnepeli. A táj a természet emberarcú mása, 

egyfajta humanisztikus konstrukció, ami a szerves és szervetlen világ esztétikai 

gyarmatosítását jelenti. Ezért is tekinthető a díszkert ezen felfogás radikális vég-

pontjának: egy olyan múzeumnak, melyben a legyőzött természet maradványait 

kultúrjavakként gyűjtik össze és állítják ki. Ennek a már-már színpadi előadásnak 

nincs is más szerepe, mint hogy a meghatott szemlélő, a kertben sétáló modern 

szubjektum saját hangulatának díszleteként ismerje fel a természet szimulációját. 

Varga Farkas fényképészete a természettel 

létesített esztétikai kapcsolat újfajta lehetősé-

geit kutatja. Nem emberarcú képek létrehozá-

sára törekszik, még akkor sem, ha portrét készít. 

Ezt úgy értem, hogy ebben a fotópoétikában az 

ember nincs kitüntetett pozícióban, sem mint a 

kép alkotója, sem mint a kép témája. A látszólag 

esetleges látványok nem valamiféle szubjekti-

vizmust sugallnak, hanem épp ellenkezőleg, a 

művészi individualitásnak — az Én túlerejének 

— visszavonását jelzik. Egy olyan konceptuális 

látásmód érvényesül itt, mely bizonyos szem-

pontokból Cézanne festészetét is jellemzi.  

A művész tekintete puszta optikai eszközzé 

válik és belevész a természetbe, a természet 

eközben megszállja az Ént, hogy önmagában 

elenyészőként rajta keresztül manifesztálja 

magát. Ez a manifesztáció azonban nem tájakat 

termel, nem ellenőrzött és komponált látvány-

konzerveket, hanem formátlanságukban is 

szuggesztív vizuális felületeket.

A konceptuális célokkal összhangban áll a meg-

valósítás rituális módja, a vakexpozíció és a 

természeti környezettel való közvetlen, testi 

konfrontáció. Megtörténik a természetbe való 

„kilépés”, de ezt a mozgást nem az intellek-

tuálisan túlterhelt szem irányítja, hanem egy 

érzéki önfelejtés, mely a John Cage-re és a 

(neo)-avantgarde poétikákra (is) jellemző ún. 

kontrollált automatizmus mentén szerveződik.  

Ez a vizuális kirándulás vakon is világosabb ered-

ménnyel szolgál, mint Petrarca szemlélődése, 

hiszen nem kultúrává forgatja vissza a termé-

szetet, hanem azokat a szökésvonalakat keresi, 
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melyeken a látás kiszabadulhat a humanisztikus 

látványok technikai-esztétikai ideológiájából. 

Persze van az egészben egyfajta idealizmus 

is, hiszen a természetre való ráhagyatkozás 

az áhítat vakságával kecsegtet, de a fotók 

mégsem egy naiv természetkultusz jegyében 

készültek, hiszen ettől megmenti őket a tech-

nikai (ön)-reflexió, ugyanakkor a 19. századi 

angol romantikus természetfotózással való 

kapcsolat mégis felismerhető. Ebben a kon-

textusban Henry Fox Talbot nevét érdemes 

kiemelni, aki szerint a fényképet nem az ember, 

hanem a természeti folyamatok kölcsönhatása 

hozza létre, vagyis a természet és a vele össz-

hangban megnyilvánuló ember, mint egységes 

képalkotó rendszer. Varga Farkasnál is érezni 

ezt a fajta egységvágyat, de az ő esetében 

ehhez már valamiféle csendes kétségbeesés 

és melankólia társul, hiszen kortárs képkultú-

ránkban a táj, vagyis a természet szimulációja 

immár meghaladhatatlan tűnik.

A tájat rituális eszközökkel kell visszarobbantani 

a természetbe, ugyanakkor fel kell készülnünk 

rá, hogy az így létesülő látvány dekódolhatatlan 

az antropocentrikus esztétika számára, miköz-

ben már azzal a naiv tudattal se rendelkezünk, 

mely otthonosként lenne képes felfedezni ezt 

a formátlanságot. Az eredmény a nézőtől is 

önkéntes vakságot követel, olyan beállítódást, 

mely eltekint a gondozott táj ornamentikájától, 

hogy azt a nyitottságot lássa, ami a díszletek 

mögött tárul fel, még ha ebben a gesztusban 

a szemgolyó halálát fedezzük is fel, egy ember 

nélküli örvénylés boldogságát. 
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