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ki VE TÍ Tés
Országosvizuálisművészetikiállítás

Aharmadikévezredglobalizálódókonzumtársadalmánaklegjellemzőbbinformációs-
manipulációs eszköze a könnyen továbbítható, alakítható, másolható, torzitható és
már-márszintemegfoghatatlan,anonim, testetlen, fényáltalhordozott,digitalizáltés
elektronikusanszállított, televízión,videón,számítógépenvetítettkép.Márcsakezért
isindokolt,hogyahatvanasévekvokálszövegeireemlékeztetőSoBaBuegyesületkét
évvelezelőttrendezett,hagyományosabbprojekciókatbemutatókiállításáttovábbfej-
lesztve,azújmediumokbanjelentkezőprojekciókkalkiegészítvetértvisszaakivetítés
témájához.Azaktualitásokmellettazonbanaművészetegyikkulcsfogalmánakújraér-
telmezésére is vállalkoznak ezzel a felvetéssel, hiszen a projekció nem pusztán a
megjelenítéssel,deáltalábanazemberimegismerésseliskapcsolatos.Idősebbkollé-
gáimmégemlékezhetnekrá,hogyamarxista,illetveanálunkolyigenkedveltlukácsi
esztétikaamimézis,azutánzás,akülvilágleképzésénekmeglehetősenszűköskate-
góriájáthelyezteelőtérbeaművészetvalósághozvalóviszonyánakkérdésében.Ezzel
szemben a projekció, a kivetítés nemcsak egy kívülről befelé irányuló folyamatot, a
külsővalóságelvbenszemélytelenrögzítését,azúgynevezettobjektívlátványimitálá-
sát,hanemamárszubjektivefeldolgozott,értelmezett,megértettvilág,belsőkép,vízió
kivetítését is magába foglalja. Ez az egyénileg feldolgozott ,,világ-kép” élesen 
ellentmond annak az említett, manipulatív, tömegmédián keresztül vetített képdöm-
pingnek, amelynek elsődleges célja a gondolkodás és az egyéni véleményalkotás 
kiírtása,azemberekengedelmesvásárlótömeggéalakítása.Akellőképpentágjelenté-
sű,deszellemitöltöttségemiattaművészekszámáraisinspirálóhívószónakmegfele-
lőenakiállítottművekrendkívülszélesjelentéstartománybanértelmeztékésalkalmaz-
tákakivetítésjelenségét,leggyakrabbanavizuális,fény-árnyékonalapulóvetítéshez
kapcsolódóasszociációkra támaszkodva.DolezsánÁgnesnekakiállítást frappánsan
indító levélfotogrammjapéldául lenyomatkénthasználjaakivetítést,sminthacsaka
természetáltalszintevéletlenszerűenlétrehozottősprojekciótragadnámeg.

Aközvetlentermészetilenyomattalszembenamásikpólustképviselikazokamunkák,
amelyekavetítéspusztánszellemi,absztrakcióssíkjairakoncentrálnak.ÍgyBohárAnd-
rásfaxkölteményei,melyekaverbálisésvizuálisvetítőfelületekösszemosásáraésaz
így létrejövő torzulások révén keletkező formákraépülnek.A különbözőabsztrakciós
szintek,valóságfokozatokésmédiálisvetítőfelületekösszekapcsolásajellemziifjabbik
FiczekFerencfotót,festménytésgrafikátegyesítőalkotását,melybenafotóravetített
tárgyképeabsztraktvonalláalakul,aztaszellemiésvizuálisterületközöttiképlékeny
határtmegjelenítve,amelyetédesapjaaperspektíva,afényésazámyéksegítségével
oly kitartóan és konceptuális letisztultsággal kutatott. Somody Péternél a projekció
árnyékként,méghozzáegybelső,lelkiésnemakülsőtérbenfelbukkanóárnyként,dop-
pelgängerfigurakéntjelentkezik.Bohárhozhasonlóanavizuálisésverbálisjelentéssí-
kokat, vetítőfelületeket kapcsolja össze, csak egy jellegzetesen női érzékenységhez
kötődő,anyagiésanyagtalanhatáránmozgó,légiestechnikábanHendzselIlona.Nála
azonbanatranszparenssíkokegymásravetítésenemajelentésekkioltásáhozvezető
torzítást,hanemavizuálisésverbálisinformációktitokzatos,misztikusegybeolvadását
eredményezi.Ezafajtajóértelembendifferenciálatlan,racionálisellentétektől,dualitá-
soktólmégnemszétszaggatott,ősi,egységesésotthonosnőivilágjelenikmegBaktay
Patrícia szintén transzparenciát ésegy titokzatosbelső fényt használó, jávai vayang
árnyjátékokra,laternamagicáraéscameraobscuráraegyarántemlékeztetővarázsdo-
bozaiban,KovátsBorbálaátlátszófóliarétegekrefestéssel,égetéssel,computerrelfel-
vitt bravúros fényfestményeiben és LieberErzsébet ugyancsak áttetsző, hártyaszerű
rétegekbőlösszeálló”papírmasszaképében”.Ablakszerűenmegnyílóformáiaprojek-
cióhozkapcsolódvaolyantovábbi jelenségeketexponálnak,mintanézőpont,apers-
pektívaésakülönbözővetületeketolygyakranalkalmazóépítészet.Ezutóbbijelenik
megJancsikityJózsefésBenesBátoralkotásain is.Előbbinélnincsszilárdépület,a
városképegylíraiabsztrakcióban,fényésárnyékfalakonmegjelenőérzékijátékában
oldódikfel.Benesegyszerreőskoridolmenre,napóráraésholdbéli,futuristasci–fiarc-
hitektúráraemlékeztetőfiktívépületeiaprojekciófogalmátazidőbeniskiterjesztik,múlt
ésajövőidősíkjaitvetítveegymásra.OrszágLászlólíraiműveamúltésajelen,aver-
bálisésvizuális,amagasművészetiésmédiatér,mígLendvaiPéterTűz-ésVízkapu-
jaazépítészet,aszobrászatésagrafikamédiálissíkjaitvetítiegymásra.



LendvaiFiczekeljárásávalellentétbenavonalattárgyiasítja,megintcsakazanyagiés
anyagtalan határánmozgóüveg–transzparensmédiumában, csakúgy,mint az üveg-
szobrász ’SigmondGéza.A transzparenssíkokatésépítészeti részleteketalkalmazó
vetületekmellettkülöncsoportotképeznekRuczekZsófiaésKunckelZoltántükröződő
felületeketalkalmazómakettszerűdobozai,melyekmegintcsakalaternamagicaésa
camera obscura asszociációit keltik fel.PappLászlóműve is idesorolható, ám tv-be
építettjeleneteamédia,avideójátékokésaháborúkigencsakaktuálisproblémáitérin-
tik.Monumentálisépítészetiformát,kifinomultszobrászieljárástésintimvideóvetítést
kapcsolösszeOroszKlárakaleidoszkópraemlékeztetőalkotása,melynekalagútszerű
átjárójaegyvéreshúsokbólformáltfülkébe,lényegébenazesendőemberitestbelse-
jébevezet,aholbarátaival, ismerőseiveltalálkozhatanéző.Avéresvirtuálistércíme
–Húscsatorna–isjelziamédiaáltalteremtettfiktívvilágveszélyeit.Hasonlóképpena
manipulációveszélyeiremutatráNyilasMártarendkívülfrappánseuroszkeptikusalko-
tása,amelyavetítettképegymásikformáját,atérképetalkalmazzaésmanipulálja.A
rácsszerkezetberendezettvörösszögekhálójárafelfeszített,sematikusanleegyszerü-
sített”európuniós”térképafelvillanófényekhatásáratorzul,bizonyosrészeielnyomják,
árnyékbaborítjákamásikat,akiegyensúlyozatlanerőviszonyokbanésazuniformizáló-
dásbanrejlőveszélyeketelőrevetítve.Anézőpontmanipulálásával,azextrémfelülné-
zettel,a”madárperspektívával”,salátványésaperspektívaebbőlfakadótorzításával
foglalkozikKönigFrigyesmetafizikuscsendéleteketparafrazeálófestménye.Átvittérte-
lemben jelenikmeganézőpont,aperspektívaLendvaiAdámHáziperspektívacímű
videójában,amelyKőnigfelülnézetévelszembenabékaperspektívát,az”alsó”nézetet
alkalmazza, ám a gyermeki nézőpontban rejlő felismerések és csodák lehetőségére
irányítjaafigyelmet,aztjelezve,hogyaprojekcióésalátásnemcsakreprodukálja,rög-
zíti,deátisalakítjaavilágot.HasonlóképpenextrémalulnézetetalkalmazJónásPéter,
akiegykasseli szobrot,JonathanBorofskynakegyhatalmas rúdonazég felésétáló
fígurájátfestettemegbékaperspektívából,ilyenmódonabotorulégbetörőemberteltün-
tetveéstekintetünketmagáraasokszorelfeledettégreirányítva.Abevezetőbőltalán
kiderült, hogynemhiszekabbanamáraelcsépelt és kiüresedett közhelyben, amely
szerintaképzőművészetnekreflektálnia,sőtalkalmaznia”kell”atömegmédia,ahirde-
tés,aPRvizuálisnyelvét,hanemakarja,hogyazbekebelezze.

Számomraúgytűnik,hogypontosanezastratégiavezetamagasművészeteltűnésé-
hez,médiábavalóbeolvadásához.EzértishatnaküdítőenrámLeitnerBarnakülönböző
televízióscsatornákadásábólkisajátítottésegyénigrafikábatranszformált,diávalvetí-
tettképei,melyekamédiamanipuláltvetítettképeitvisszaviszikagrafikaésamagas
művészetbirodalmába.Elemzésembencsakazokataműveketérintettem,amelyekfel-
fűzhetőekvoltakakivetítéshezkapcsolhatófogalmakfonalára,sviszonylagközvetlenül
reflektáltakaprojekciókategóriájára.Azonbanezekenkívülbemutatásrakerülegysor
olyan,főlegvideoalkotás,amelyanézeteketáttételesebbenhasználja,köztükpéldául
MojzerTamásklasszikusreminiszcenciákatkeltőfürdőzőnőjeésM.TóthÉvaanimáci-
ós filmje, amelyek a vetített kép fogalmának értelmezésétmég teljesebbé teszik.Az
eddigiekalapjántalánnemmeglepő,haaztgondolom,hogyaháromhelyszínegyütt-
működésébőlszületett,afővárosi,nagyképűvízfejetnémilegellensúlyozókiállításrend-
kívülsokrétűen,izgalmasanésazaktuálismédiumokbantekintiátaprojekcióvizuális
szellemikérdését.Jódolog,hogyakonzumidiótizmusésapolitikamalomkerekeiközött
őrlődőművészetiéletbenmégvannakolyanok,akiketnemapénz,azérvényesülésés
aPR,hanemszellemi-művészetikérdésekérdekelnek.

Dr.SturczJános 
művészettörténész
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