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Bill Viola video-oltárképei

A kortárs videoművészet kiemel-
kedő mestere, az amerikai Bill Viola szakralitáshoz is kapcsoló-
dó munkáiból Via Mística címmel 2018. október 18-án nyílt kiállí-
tás a spanyolországi Cuenca városának négy helyszínén. A 2019. 
február 24-ig látható tizenhárom installáció húsz videoműve szé-
leskörűen mutatta be a művész több mint négy évtizedes mun-
kásságát.

Az előző évszázad hatvanas éveiben megjelent videoművészet 
születése a koreai–amerikai alkotó, Nam June Paik nevéhez köt-
hető, és tematikáját tekintve egyházi vonatkozású: 1965. október 
4-én, VI. Pál pápa New York-i, mindösszesen tizennégy órás lá-
togatása napján Paik megvásárolta az első, Amerikában elérhető 
Sony Portapak videokészüléket, amellyel rögzítette a pápai kon-
voj elhaladását, majd ugyanaznap délután lejátszotta a felvételt 
barátainak Greenwich Village-ben, a Café Au Go-Go kávéház-
ban.1 A korai videoművészet prominens alakjai Paikhoz hason-
lóan jellemzően nem filmes oldalról érkeztek, hanem a koncep-
tuális művészet, a performansz és a kísérleti film területén voltak 
tevékenyek. Köztük a hetvenes évektől az 1951-es születésű Bill 
Viola neve is fölbukkan.

Viola több mint négy évtizede a videoművészet és szélesebb 
értelemben a kortárs képzőművészet meghatározó szereplő-
je, alakítója. Készített videoszalagra rögzített munkát, építészeti 
videoinstallációt, hang-environmentet, elektronikus zenei elő-

1 Mugaas, Hanne: The Year Video Art Was Born, Guggenheim Blogs, July 15, 
2010, https://www.guggenheim.org/blogs/the-take/the-year-video-art-was-
born (Utolsó letöltés: 2019.03.30.)



adást, vetített és képernyőn megjelenő, valamint televízióban köz-
vetített videoalkotást egyaránt. Munkáit új technológiák használa-
ta, tematikus sokszínűség és kiterjesztett távlatok jellemzik.

Viola első templomi használatra készített, Hírhozó című, ere-
detileg 1996-ban az angliai Durham katedrálisában felállított al-
kotását Magyarországon a MODEM 2009-es Messiások kiállítá-
sán láthattuk.2 A durhami videooltár nem előzmények nélküli 
spiritualitáshoz kapcsolódó alkotás Viola életművében. Manuel 
Fontán del Junco, a cuencai múzeum igazgatója a kiállítás kata-
lógusában így fogalmaz: „Bill Viola az 1970-es években eltávolo-
dott a társadalmilag érzékeny művészet akkor uralkodó ideál-
jaitól, és mint más művészek világszerte (…) újra kapcsolódott 
a művészetben a spirituálishoz, a valláshoz, valamint a keresz-
tény, zen és szúfi misztikához.”3

Az amerikai művész – akinek az elmúlt években továb-
bi két jelentős egyházművészeti alkotása került a londoni Szent 
Pál-székesegyházba (2014-ben a Mártírok: Föld, Levegő, Tűz, Víz 
poliptichon, míg 2016-ban a Mária-triptichon) – installációiban a 
létezés alapélményeivel, születés és halál, súlytalan lebegés, alá-
merülés és fölbukkanás, érintés és ölelés, öröm és bánat alapvető, 
mélyen emberi és ünnepien felemelő tapasztalataival találkozunk.

Viola videomunkái a képrögzítési és vetítési minőségben a 
mindenkori elérhető maximumot célozzák, ugyanakkor mégsem 
válnak túl technicistává, elidegenítő hatásúvá. Térbeli elhelyezé-
sükkel hangsúlyosan totális téralakításra törekednek: a tér bejár-
ható, a néző választhat és változtathat nézőpontot, diskurzusba 
kerülhet a művel, legyen az volt templomtérben vagy modern 
múzeumi környezetben kiállítva. Közel léphet a vetített felület-
hez, megtapasztalhatja annak érzékelhető anyagszerűségét (a Ki-
mondatlan arany- és ezüstszínűre festett fatáblákra vetített moz-
góképeiből létrejövő ikerpaneljeinél például a nézőpontváltással 
a vetített férfi és női arc eltűnését, a faktúra megjelenését), vagy 
éppen eltávolodhat attól, és a tér részeként fogadhatja be azokat.

Ez pedig – ha nem is feltétlenül szavakkal, de – párbeszédet 
feltételez a műalkotás és a néző között. Ahogy Mark Oakley, a 
két Viola-videooltárt befogadó londoni Szent Pál-székesegyház 
kanonokja fogalmaz: „A jó művészet, éppúgy, mint a jó vallás, 
inkább megkérdőjelezi válaszainkat, mintsem megválaszolja 
kérdéseinket.”4 A párbeszéd fontosságáról értekezik – bár más 
összefüggésben – a kiállítás katalógusában Kira Perov, a művész 
stúdiójának vezetője, egyben Viola házastársa is. A Cuencában 
bemutatott művek, írja, „párbeszédet kezdeményeznek a város-

2 Messiások / Messiahs (2009) kiállításkatalógus, szerk. Gulyás Gábor, MODEM, 
Debrecen, 129. és borító.

3 Fontán del Junco, Manuel: The Spirit in Slow Motion: Notes on Bill Viola 
in Cuenca, in Bill Viola – Vía Mística, kiállításkatalógus, Fundación Impulsa 
Castilla–La Mancha, 2018, 20.

4 https://www.stpauls.co.uk/history-collections/the-collections/arts-
programme/bill-viola (Utolsó letöltés: 2019.03.30.)
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sal és a látogatókkal (…) a fényből és hangból készült képek által, 
amelyek lelassítják az időt, és egy ütemre lépnek a város lassú 
ritmusával”.5 Elképzelése eredményesen megvalósul: a kiállítás 
látogatójaként nem lehet rohanni, a szemlélődésre önkéntelenül 
is elegendő időt adunk.

Az elgondolás, hogy a művészet befogadása időigényes, nem 
új. Bár szükségtelen olyan szélsőséges példára gondolnunk, mint 
a Thomas Bernhard Régi mesterek című regényében6 leírt Regeré, 
aki több mint harminc éve szemléli délutánonként Tintoretto 
festményét, a Fehérszakállas férfit7 a bécsi Kunsthistorisches Mu-
seum Bordone-termében, de tény, hogy a mennyiségre törekvő 
múzeumlátogatás nem teremt lehetőséget a műalkotások kellő 
mélységű befogadására.

Daniel A. Siedell amerikai művészettörténész a befogadási 
idő szükségességét hangsúlyozza: „A művészet élvezete, bele-
értve a kortárs művészetet is, időt igényel.” Rámutat: „Napjaink 
népszerű feltételezése, hogy a kortárs művészet befogadása egy-
két másodperc alatt kell megtörténjen, és ha a műalkotás nem 
képes azonnal »kommunikálni« a nézővel, akkor az a műalkotás 
hibája, hiszen nem végezte el a dolgát, vagy talán a művész volt 
túl visszafogott és megfoghatatlan. Véleményem szerint azon-
ban nem ez a helyzet. A művészet felkúszik rajtunk, és idővel 
bontakozik ki bennünk.”8

A lelassulás mint etikai és fenntarthatósági toposz rendszere-
sen előkerül napjainkban.9 Viola video-oltárképei, a mediálisan 
közvetített láttatás, ehhez kínálnak eszközt: ha teljes egészében 
végig akarjuk követni az alkotások mozgóképes állományát, 
egyenként hét-nyolc percre, a hosszabbaknál akár bő fél órára 
van szükségünk. Ha mindehhez hozzávesszük az időt, amely 
az alkotásokat-installációkat befoglaló terek bejárásához, a szá-
munkra leginkább megfelelő nézői pozíció megtalálásához, az 
esetenként több képből álló kompozíciók összhatásának megfi-
gyeléséhez, megtapasztalásához szükséges, akkor nem meglepő, 
hogy jóval többet tartózkodunk ebben a kiállítási környezetben, 
mint általában egy modern vagy kortárs művészeti kiállítótér-
ben.

A kiállítás látogatójaként a deszakralizált cuencai San Migu-
el-templom kiállítóterének sötétjébe belépve megszűnik a mér-
hető-mennyiségi idő, a kronosz, és a nap végéig a minőségi idő, 
a kairosz territóriumában maradunk. A Tűzasszony narancsvö-

5 Perov, Kira: Cuenca, in Bill Viola – Vía Mística, i. m. 9.
6 Bernhard, Thomas: Régi mesterek, ford. Hajós Gabriella, Palatinus, Budapest, 

1998.
7 Jacopo Robusti (Tintoretto): Bildnis eines weißbärtigen Mannes (1570 k.)
8 Kenagy Mitchell, Mary (d.n.): Web Exclusive: A Conversation with Dan 

Siedell, Image, Issue 59, https://imagejournal.org/article/web-exclusive-
conversation-dan-siedell/ (Utolsó letöltés: 2019.03.30.)

9 Ld. pl. a gasztronómiában 1986-ban indult, mára kiszélesedett nemzetközi  
slow-mozgalom: http://slowbudapest.com/a-nemzetkozi-slow-mozgalomrol/ 
(Utolsó letöltés: 2019.03.30.)



rös-lángoló, majd az alak alábukása után kéken bugyborékoló, 
hatalmas alkotását rövid elsötétülés után ugyanabban a térben 
és felületre vetítve váltja a Felbukkanás, amelynek történésében 
a kőlapon fekvő, gyolcsba öltözött test a rá csepegő, csordogáló, 
majd folyamként lezúduló víz erejétől megemelkedik, kiemelte-
tik a kép teréből, az üres kőlap fölött pedig eláll a zuhatag, csak 
pár csöpp hullik alá.

Pár lépésre, elhatárolt térben egy kortárs trompe-l’oeil-
alkotás, egy megelevenedő Masolino Piéta-parafrázis képkockái 
forognak: a Trisztán emelkedése (Egy hegy hangja a vízesés alatt). A 
kőszarkofágból vízzel (magzatvízzel? keresztvízzel?) születő, 
szoborszerűen krétafehér, mezítelen testű férfialak lassan emel-
kedik ki, majd omlik alá holtan az őt váró két nőalak karjába.

Egy kisebb csatlakozó melléktérben látható a Mártírok Lon-
donból ismert négy panelje, amelyről Perov így ír: „A mű nyi-
tóképében négy személyt látunk a kiegyenlítettség nyugodt ál-
lapotában, szenvedésük pillanatnyi szünetében. Fokozatosan 
mindegyik jelenetben mozgás jelenik meg, amint a természet 
egy-egy eleme elkezdi megzavarni e nyugalmat. Lángok csap-
nak föl, szél csapkod, víz zuhog, föld szóródik fölfelé. A mártí-
rok elszántan néznek ránk az elemek viharában, a halálon át a 
fénybe vezető út legsötétebb óráját jelenítve meg.”10

A teljesen elsötétített és csendes terekben csupán az alkotá-
sok fénye és hangja vezeti a látogatót. Kezdetben óvatosan bo-
torkálunk, a tér és az idő érzékelésének elvesztésével azonban 
érzékelésünk, látásunk és hallásunk élesedik. Kilépve zavaró az 
éles napfény.

Az Escuela de Art Cruz Novillo parányi terében a művész 
passiósorozatához tartozó, az emberi természet lényegét megfes-
teni kívánó reneszánsz mesterek munkái inspirálta művei látha-
tók. A Pontormo Vizitációját megidéző, meghitt Üdvözlés jelenete 
annak, aki látott már vizitáció-képet, könnyen felismerhető: két 
barátságosan beszélgető nőalak és a melléjük belépő fiatal har-
madik, az idősebb és a fiatal asszony finom üdvözlő érintései, 
meleg pillantások. Az üdvözlésből kimaradó harmadik nő egy-
re féltékenyebb és érteni vágyóbb tekintete kibővíti a manierista 
alkotás értelmezési keretét. A csöndesek kvintettje férfialakjai né-
mán, alig megmozdulva állnak egy klasszikus csoportkép sze-
replőiként. Az Obszerváncia megrendült és megrendítő tekintetű 
alakjai sorban lépnek elénk: tekintetük sajnálattal-iszonnyal teli, 
az eléjük táruló látvány elképzelése a nézőre bízatott. A Négy kéz 
kisméretű képernyőkön vetített, közel életnagyságú sorozata – 
amelyek között a művész és felesége keze is megjelenik – arra 
emlékeztet, mennyi minden elbeszélhető imára kulcsolódó vagy 
éppen széttárt kezekkel.

Az óváros alsó részén, az egyházi liturgiára már nem használt 
San Andrés-templomban egyetlen alkotás: a már említett Hírhozó 

10 http://billviolaatstpauls.com (Utolsó letöltés: 2019.03.30.) 
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hatalmas, az apszisban elhelyezett, vászonra vetített képe villog: 
kitárt karú, mezítelen férfitest elmerülése és felszínre bukkaná-
sa végtelenítve. Asszociálhatunk a születésre, az alámerítés általi 
újjászületésre, a keresztre, de a művész élettörténetéből is talá-
lunk kapcsolódó momentumot: gyerekként családjával vakáci-
ózva egy alkalommal majdnem belefulladt egy tóba. Erre úgy 
emlékezik: „a leggyönyörűbb világ, amit valaha láttam”, „féle-
lem nélküli”, „béketeli”.11

A kiállítás negyedik helyszínén, a Museo de Arte Abstracto 
Español – egyébként kiváló spanyolországi absztrakt, hatva-
nas-hetvenes évekbeli alkotásokat tartalmazó – kiállítótermi 
környezetében a Viola-alkotások szokatlan módon nem együtt 
és elkülönítve, hanem az épület több pontján láthatók. A kiállí-
tás legkorábbi alkotása, a Tükröző medence videójában a művész 
megközelít egy medencét, beleugrik, eltűnik benne, majd ismét 
fölbukkanva kimászik belőle és távozik. Kissé feljebb egy apró 
szobában a két legújabb kiállított alkotás: mindkettőn víz alatt, 
lélegzetvétel nélkül, végtelennek tűnő ideig lebeg egy-egy gyö-
nyörű, Millais Ophéliája óta inkább félelmetesnek látott nőalak, 
a felnőtt Sharon és a gyermek Madison. Az állandó gyűjtemény 
alkotásai között a Kimondatlan (Ezüst és arany) ikerpaneljein az 
arany- és ezüstszínűre festett fatáblára vetített mozgóképből egy 
férfi és egy női arc bontakozik ki összhangban, az érzelmek szé-
les skáláját, azok változását megjelenítve.

Viola a lét alaptapasztalatait: a születést, a halált, az örömöt, 
az együttérzést vizsgálja. A videoművészet médiuma, a kamera 
és a kiemelt, esetenként nagyra növelt, a zavaró külső elemektől 
elhatárolt vetítőfelület, az e kontextusban kevésbé megszokott 
médium közel hozza a nézőhöz ezeket az ismert, sokszor észre-
vétlenül átlépett tapasztalatokat. Az elcsendesedéshez, a megfi-
gyeléshez, a meglátáshoz és a felismeréshez, az elgondolkodás-
hoz, a befelé figyeléshez, reflexióink kialakításához bőven adnak 
teret e videomunkák. Ahogy Viola ezt egyetlen találó, számos 
helyen idézett mondatában megfogalmazta: „A művészet szá-
momra a lélek fölébresztésének folyamata.”

Bill Viola művészetéről írt szövegében Tillmann J. A. e külön-
leges helyzetet a „helyettes észlelőnek” nevezi, kettős, egyszerre 
„közvetlenül látható, észlelhető folyamatról” és „közvetett, me-
diálisan közvetített, fölerősített és felnagyított lefolyásról” írva.12 
A mozgókép kapcsán véleményem szerint nem kerülhető meg 
az emberi látás korlátosságának kérdése sem: az emberi látás 
másodpercenként mintegy tíz-tizenkét képet tud feldolgozni, az 
ennél nagyobb képmennyiséget mozgásként érzékeli, a képek 
önmagukban történő értelmezése és bizonyos képek önmaguk is 

11 Ld. a Bill Viola: The Eye of the Heart című filmet (Mark Kidal, 2005).
12 Tillmann J. A.: Helyettes észlelő: a médium metafizikája, Pannonhalmi Szemle, 

2003/3, 90–96.
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észrevétlen maradnak.13 A látás tökéletességének kérdését a spi-
ritualitáshoz és a valláshoz is kapcsolódva találóan írja le Chaim 
Potok. Könyvében a Rebbe szájába adva a szavakat a vallási ve-
zető és a művész feladatának közösségéről így ír: „Apám egy-
szer azt mondta, hogy Isten látása nem olyan, mint az emberé. 
Az ember két pislogás között lát csupán. Nem tudja, hogy a pis-
logások idején milyen a világ. Darabokban, töredékekben látja a 
világot. Ám az Örökkévaló a töretlen, teljes világot látja. A világ 
jó. A mi látásunk töredékes (…) Vajon olyanná tehetjük-e, mint 
Isten látása? Lehetséges ez? (…) Egy művésznek is teljes egész-
ként kell látnia a világot, valahogy meg kell tanulnia látni a pil-
lantások alatt, muszáj ellátnia oda, ahol senki más nem láthat, 
látnia kell az összefüggéseket, a világ köztességeit.”14

Bill Viola meglátja és video-oltárképeivel megláttatja az „át-
pislogottat”, a „köztest”. Cuencai kiállításával erre a misztikus 
megtapasztalásra hív. Csak remélhetjük, hogy nemcsak addig 
tart, amíg eljutunk a kiállítás helyszínéig, és végigjárjuk azt, ha-
nem elkísér a hazaúton, a megérkezés után is, s talán abban is 
segít, hogy elcsendesedjünk, és lelassulva önmagunkhoz a min-
dennapi adatáradatban meglássuk-meghalljuk a lényeget.

13 A film klasszikus, natív másodpercenkénti 24 (video esetében 25) képkoc-
kájának sztenderdje mellett mára – a megjelenítési rendszerek, képernyők 
monitorok frekvenciáihoz igazodva – van ennél nagyobb másodpercenkénti 
képszám is, elsősorban a megfelelő konvertálhatóság miatt.

14 Potok, Chaim: Asher Lev öröksége, ford. Loósz Vera, Ulpius, Budapest, 2006, 
112–113.
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