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ÉDES EURÓPA 
Az Erdőszőlői Nemzetközi Művésztelep 

kiállítása, 2015. augusztus 8–28.*

Amikor az Erdőszőlői Nemzetközi Művésztelep 2015-ös 

táborozásának a címe – „hívó szava” – megszületett, 

még nem volt ennyire aktuális ez a jelzős szerkezet. 

Mégis már akkor éreztem, hogy a felmerülő kérdésekre 

nem lesz egyszerű választ/válaszokat találni, mégpedig 

azért nem, mert annyira bonyolult és összetett gondolat-

halmazok között kellene valamiféle vezérfonalat fellelni, 

*  Kilenc országból 35 művész vett részt a művésztelepen és 
állított ki az MMG galériában. Kiállító művészek: Barate Ágnes 
(H), Bartus Ferenc (H), Besenyei Zsuzsanna (H), Dér Virág (H), 
Sándor Dóró (D),Cservenka Edit (H), Elekes Károly (H), Fejős 
László (H), Kärstin Franke-Gneuss (D), Garda Aladár (D), 
Gesine Grundmann (D), Uta Heinecke (A), Arkadius Ignasak 
(PL), Kácser László (H) ), Laurens Litaucas (LT), Miyuki Kido (J), 
Larissa Leverenz (A), Lipták Ágnes (H), Angela Lubic (D), 
Dagrún Matthiasdottir (IS), Karl Menzen (D), Miguel Mothes (D), 
Nagy Árpád Pika (H), Nayg István (H), Németh Tamás (H), 
Roochika (GB), Kristine Schnappenburg (D), Sebestyén Zol-
tán (H), Szitás Bernadett (H), Taskovics Éva (H), Jozef Tiha-
nyi (SK), Lata Upathyaya (GB),Varga József (H), Ivo Weber (D), 
Zirczi Judit (H).

amely minimum egy hosszabb tanulmányt igényelne. De 

arra is rájöttem, hogy nem föltétlenül szükséges ilyesféle 

célt kitűzni, elég, ha bizonyos kardinális kérdések fel-

vetésével a közös gondolkodás lehetőségére nyitunk teret. 

Európai életterünk milyenségének vizsgálatát tűztük 

ki tehát célul. 

Mitől is édes számunkra ez a hely, amit manapság 

egységes Európának tekintünk, és amely napjainkban 

a világ más térségeiben élők számára is egyre vonzóbbá 

kezd válni? Bizonyára nem a távol; s közelmúlt törté-

nelmi eseményei teszik azzá, hiszen nem is olyan régen, 

még ennek a földrésznek a szomszédos országai álltak 

szemben egymással véres háborút folytatva, és talán 

még ma sem állíthatjuk meggyőzően, hogy minden 

konfliktustól mentes Egyesült Nemzetek Európája ez 

a kontinens. 

Én a magam részéről a kultúrája miatt nevezném 

édesnek – és ellenállhatatlanul vonzónak – ezt a föld-

rajzi helyet. Különösen a képzőművészet területét vizs-

gálva tekinthetjük kiemelt helyszínnek, hiszen ha csak 

az utóbbi másfél évszázadra fókuszálunk is, láthatjuk, 

ezidőtájt a vizuális művészetek területén minden fon-

tos esemény itt zajlott le. 

Kortárs művészetünk meglehetősen zaklatott idő-

szaka volt ez a periódus. Az elmúlt 150 évben, mond-

hatjuk, hogy bejárta a poklok poklát, míg nem Malevics 

művészetében – etikai meggondolásból ugyan – eljutott 

a nullpontra (fehér alapon fehér négyzet). A későbbiek-

ben a megújulásra vágyó művészet a maga önvizsgáló 

konceptuális törekvéseivel az új médiák felé nyitott teret, 

ami aztán a művészet expanzióját eredményezte (közel 

ötven irányzat jött létre néhány év alatt). Olyan utakat 

járt be ebben a rövid periódusban, amilyeneket az el-

múlt hatezer év alatt tán egyszer sem. 

Érdemes tehát elgondolkodnunk, napjaink kortárs 

művészete miként is kapcsolódik a közelmúlt szellemi 

törekvéseihez, hogyan is sáfárkodik a nagy elődök alko-

tói eredményeivel?

NAGY ÁR PÁD P IKA
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ké pező-gép-ember című emblematikus munkáját. Meg-

vásároltam a saját Magnifax 4-es nagyítómat, a tálakat, 

a nagyítóórát. Elkövetkezett az Esztergomi Fotóbiennálék 

időszaka, megnyílt Hatvanban az Expozíció című kiállí-

tás. 1979-ben közös kiállításunk nyílt Budaörsön, a Jókai 

Művelődési Házban.

Ennyi emlék, emlékezés közben hirtelen a nosztalgia 

altató langymelegét érzem ólálkodni. Inkább nevezem ki-

józanító fagyosságnak, mert ha megvizsgáljuk, a nosztal-

gia a soha nem volt utáni reménytelen vágyódást jelenti. 

A megszépített múltba tekint és keresi benne a támaszt, 

ami a mára vonatkozik. De ne feledjük, körbenézve fo-

tográfiákat látunk a falakon. A munkák frissek, sugár-

zóan ötletesek, szellemesen szuggesztívek. Kíváncsi szem, 

kifinomult irónia élteti a képeket. Lappangó jelentések, 

utalások, nüanszok, rejtett erotika és exhibicionizmus 

fűszerezi a fotóhasználatot. A fényképező-gép-ember 

tapasztalata és érzékenysége gazdagítja az objektív 

kérlelhetetlen tényszerű leképezését. A fotográfus – ha 

önmagát vizsgálja, amikor önarcképet készít – tükör 

helyett saját optikáján keresztül egy másik fotóappará-

tus objektívébe tekint. Szirányi István experimentális 

fotómunkáit mindig – így ma is – a mediális gondolko-

dás, a személyes közvetlenség itatja át.

ARCOK, ÖNARCKÉPEK, 
HETVENES–NYOLCVANAS ÉVEK

Szirányi István kiállítása, 

2015. szeptember 3–25.

Jelen kiállításmegnyitó kötelezően időszerűvé teszi szá-

momra, hogy pontosan megfogalmazzam Szirányi István 

műveihez, munkálkodásához és személyéhez fűződő 

viszonyomat. A kiállítás címe – Arcok, önarcképek, het-

venes–nyolcvanas évek – a személyiség-személyesség 

jelentőségét, valamint az elmúlt idő egy kitüntetett 

szakaszát hangsúlyozza. Most én is a személyességet, 

szoros baráti kapcsolatunk kezdetét, közös múltunkat, 

a hetvenes évek legelejét idézem. Ez volt a Dési Huber 

Szakkör-beli tanulmányrajzolás, a főiskolára való felvé-

telizés korszaka. Ez volt a Syrius-koncertek korszaka. Ez 

volt néhány év múltával a Kaposvárra utazások, a színház-

ba járás korszaka. Ez volt a dzsesszfesztiválok korszaka, 

utazások Szegedre, Nagykanizsára, Székesfehérvárra, 

Prágába…

Ez időben találkozásaink helyszíne, második ottho-

nunk a Fiatal Művészek Klubja. Ez volt a Rózsa presszó 

tevékenységének őskora, hőskora. Ekkor fordult érdek-

lődésünk komolyabban a fotó és a fotózás felé. Szirányi 

István fürdőszoba-laborjában nagyítottunk éjszakákon 

keresztül, ott tanultam az előhívást, a laborálást, a vegy-

szerekkel pepecselést. István ekkoriban készítette Fény-
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