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Pe ter Bla ke az 1980-as évek ben Gu sta ve Courbet

le gen dás fest mé nye (Ta lál ko zás, avagy jó na pot

Cour bet úr!, 1854) nyo mán fes tet te meg ta lál ko zá sát

David Hock ne y- val (Ta lál ko zás, avagy szép na pot Hockney

úr!, 1981–1983). Nagy já ból ugyaneb ben az idôben Jeff Wall

Ve láz quez és Ma net fest ményei alap ján ké szí tett fo to -

gra fi kus táb la ké pe ket. Gerhes pe dig 2002-ben egy kis

ôzzel ta lál ko zott egy táb la kép ként meg kom po nált nagy -

mé retû fo tog rá fián. A tör té net iko nog rá fiai szem pont -

ból lát szó lag egy szerû eset, a ki tö mött ôz azon ban ar ra

utal, hogy Ger hes mûvé sze té ben nem pusz tán a mûvé -

szet tör té ne ti ha gyo mány fel dol go zá sa a tét.1 És nem is

csak egy szerûen a fes té szet, a fo tog rá fia és a va ló ság

rep re zen ta tív szem be sí té sérôl van szó.

Ger hes ugyanab ban a megépí tett, meg konst ruált és

szín pa di al lú zió kat keltô tér ben ta lál ko zott az ôz zel,

ahol ab ban az idôben más ti tok za tos és je len tôség tel -

jes ese mé nyek is le zaj lot tak. Elôször is a mûvész bal -

lon ka bát ban meg ta lál ta azt a „T”-t, ame lyet há rom

évvel ko ráb ban ô ma ga ásott el ker tész nek öl töz ve egy

való sághû ter mé sze ti kör nye zet ben (T-betût ül te tek,

1999). A 2002-es kör nye zet vi szont már in kább csak

a va ló ság pa ró diá já nak, avagy sze rény má sá nak, il letôleg

öt le tes ma kett jé nek te kint hetô. Ez nézôpont kér dé se.

A nézôpon tot pe dig a mûvész is be fo lyá sol ja, ami kor

a ró la szó ló mo nog rá fiá ban2 be mu tat ja az épülô szín pa -

dot a vi lá gí tás sal, a mûfûvel, a já ték fi gu rák kal és az al -

pe si posz ter rel. Eb ben a fik tív és am bi va lens (egy szer re

ol csó és igényes) al pe si táj ban játssza el sze re peit Gerhes.

Ô Mon sie ur Cour bet és Da vid Hock ney, de ô a „dol gokat”

ap rí tó fa vá gó, és ô az, aki egy sá tor mel lett a tá vo li

hegye ket kém le li lát csö vé vel. E tör té ne tek kö zös ne ve -

zôje pe dig gya nú san nem le het más, mint a rea liz mus és

an nak szö ve vé nyes mûvé szet tör té ne ti prob le ma ti ká ja. 

A do log szép sé ge ezen túl ab ból fa kad, hogy Ger hes

igen ra fi nál tan nyúl hoz zá eh hez a prob lé ma cso mag hoz.

Elôször is, hoz zá tesz egy ki fe je zet ten egyé ni nyel vet és

vi zuá lis kul tú rát, amely sa já to san he lyi, és még az iró -

niát sem nél kü lö zi. Ebbôl adó dóan azon ban nem csak

azt ne héz el dön te ni, hogy a va ló ság egyes tí pu sai nak

(tár gyak, fo tók, fest mé nyek) és ka te gó riái nak (tárgy,

sze mély, fo ga lom) ha tá rai hol is hú zód nak, ha nem azt

is, hogy eze ket a ha tá ro kat az al ko tó mennyi re ve szi

komo lyan, és mi lyen mér ték ben te ma ti zál ja mûvei ben.

Ve gyük pél dául Cour bet és a rea lis ta fes té szet ese tét,

ahol Ger hes Cour bet sze re pé be he lye zi ma gát, de nem

öl tö zik Cour bet-nak. Ta lál ko zik va la ki vel, aki azon ban

nem egy gaz dag föld bir to kos, de még

csak nem is ko rá nak menô rea lis ta fes-

tôje (pl. Hock ney), ha nem egy kis, ki tö -

mött ôz, akit ráadá sul ész re sem vesz,

hi szen a má sik irány ba néz, és még egy

ter me tes mûfenyô is kö zöt tük áll. Vajon

ez a meg hiú sult vagy más nézôpont -

ból erôlte tett ta lál ko zás al le go ri ku san

mi re vo nat ko zik? A mû vé  szet tör té ne ti

re fe ren ciák erôlte té sé nek ne vet sé ges -H
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1 A mûvé szet tör té ne ti ha -

gyo mány fo to gra fi kus rep -

 rodu ká lá sá nak kér dé sei hez

lásd bôveb ben: Fried, 

Mi chael: Why Pho to gra phy

Mat ters as Art as Ne ver 

Be fo re. New Ha ven, 2008. 
2 Ger hes Gá bor. A ka ta ló gust

összeáll. Ger hes Gá bor. 

Bp., 2009. (Mai Ma gyar 

Fo tómûvé szet, 3.)

08_Gerhes_Layout 1  2/26/14  1:53 PM  Page 141



142

GERHES GÁBOR

sé gé re, vagy ép pen ar ra, hogy ezek a re fe ren ciák – úgy

ál ta lá ban – mennyi re tu da to sak és meg konst ruál tak?

Ger hes amúgy sze ret konst ruál ni, il let ve épí te ni, meg

össze rak ni ezt-azt, csakúgy, mint sze re pe ket el ját sza -

ni gon do san meg ter ve zett kosz tü mök ben, öt le tes kel -

lé kek kel. Vagyis Ger hes nem csak fo tog rá fus, aki nagy

for má tu mú ka me rá val ké szít rész let gaz dag fo tó kat, ha -

nem egyút tal szín pa di ren dezô is, aki sok eset ben ön -

ma gát ren de zi. Né ha még az is lát ha tó, hogy a dísz le -

te ket is sze re ti ô ma ga csi nál ni, és nyil ván a ru há kat is

ô vá lo gat ja össze. Ge samt kunst werk – mond hat nánk,

de ez fél re vin ne. In kább bar ká cso lás és bu he ra, a jó kis

ke let- eu ró pai ér te lem ben vé ve. Hét köz na pi te endôk

– ahogy egy 1999-es mû cí me ál lít ja – itt hely ben, lomb -

fû résszel és ka la páccsal. Még hoz zá annyi ra hét köz na -

piak, hogy több nyi re nem is le het hoz zá juk nagy „festôi”

nar ra tí vá kat tár sí ta ni. A Tá vol az ott hon tól (2002) ese -

té  ben még le het ugyan Cas par Da vid Fried rich re és a fen -

 sé ges, ro man ti kus ter mé szet re asszo ciál ni, de A dol gok

össze kü lön bö zé se fa vá gói (egyi kük Gerhes ter mé sze te -

sen) elôtt már ta nács ta la nul áll a „klasszi kus” nézô. Kü -

lö nö sen, ha hoz zá vesszük a cím foly ta tá sát: a kí vülrôl

várt, de be lülrôl jött el len ség. Na de – túl a köl té sze ten –

mi lyen el len ség, és hogy hogy be lülrôl jön? Ta lán a rea -

liz mus vagy a rea li tás el len sé ge? Az, aki avant gárd mód -

ra be lülrôl bom laszt ja a rep re zen tá ció hi te les sé gét? És

egyál ta lán, miért ap rít ják a fa vá gók a lombfûrésszel ki -

vá gott dol gok (pon to sab ban: ADOL GO) betûit? Ezek bi-

zony iko nog rá fiai szem pont ból gya kor la ti lag meg fejt -

he tet len kér dé sek, me lyek ta lán ép pen e kér dé sek értel -

met len sé gét te ma ti zál ják.

Ha son ló prob lé mák kal szem be sül az egy sze ri nézô

a 2006-os, ha son ló te ma ti ká jú fo to gra fi kus táb la kép -

so ro zat elôtt, csak ha le het, ak kor még in ten zí veb ben,

mert itt még ke ve sebb a vi zuá lis ka pasz ko dó, és még

ab szur dab bak a cí mek. Az al le go ri kus, illet ve di dak ti kus

ol va sat fe lé visz a mûvek vissza fo gott, egy sé ges, már-

már gri sa il le szín vi lá ga – mint ha Ma grit te- ké pek be ön-

tött mo ra li zá ló, né met al föl di met sze te ket lát nánk. Az

egyi ken egy nô ül, ke ze egy fe ke te köny vön, mel let te

szür reá li san meg so ka so dott szo cia lis ta éj je li szek ré -

nyek. A ta nul ság pe dig: Va jon hi he tek-e ab ban, ami ben -

nem nem?A má si kon egy fér fi ölel egy fa osz lo pot (eset -

leg ve ri be le a fe jét?), mö göt te pe dig fu ra ra va ta lo zó,

ur ná val, rossz órá val és há rom egy más ba fo nó dó ka ri -

ká val, me lyek amúgy az em be ri pszi ché la ca ni mo dell -

jét is felidéz he tik. Cí me: El vég zendô felada tok elôtt álló

el vég zett feladat. A „trip ti chon” utol só da rab ja pe dig

a gi tá ro zó Ger hes. Old Song – mond ja a cím. Me lan kó lia –

mon da ná az iko no ló gus. Csak ép pen a meg kettô zô dött

Ger hes nem a fe jét tá maszt ja, és nem is egy kör zôvel bí -

belôdik, ha nem gi tárt pen get. De mennyi re is régi ez a nó -

ta a mûvé szet tel és az esz té ti ká val, a ha gyo mánnyal és

a rep ro duk ció val? Az Old Song ugyanis nyil ván va lóan

a di gi tá lis tech no ló gia és a szá mí tó gép gyer me ke, mi -

köz ben egyút tal klasszi kus kol lázs ként is fel fog ha tó.

Innen néz ve vi szont hol is hú zód nak az ana lóg és a di gi -

tá lis kép al ko tás ha tá rai? Va jon az elôtér fó liá zott bú tor -

la pok ból ál ló doboza ere de ti vagy csak „má so lat”, ana -

lóg-e vagy di gi tá lis? És va jon ma ga a me lan ko li kus

mûvész ere de ti-e vagy di gi tá lis, va ló di-e vagy csak rep -

li ka? És egyál ta lán miért gon dol ja azt a nézô, hogy a gi -

tá ro zó Ger hes egy ha tal mas ké pen (126 x 156 cm-es

lamb da-p rint) bár mit is rep re zen tál ön ma gán kí vül?

A rep re zen tá ció te re, az áb rá zo lás szín pa da, Ger hes

al le go ri kus szín há za e kér dé sek men tén fej ti ki egy szer -

re rom bo ló és építô jel legû mun ká ját, hogy vég ér vé nye -

sen el mos sa a ha tá ro kat a kü lön fé le ké pek és rep re zen -

tá ciók kö zött, mi köz ben táb la kép vol tá ban min den

egyes nagy vo lu menû Ger hes-mû az áb rá zo lás „ere -

dendô bûné re” em lé kez tet – bib liai, neo pla to ni kus és

kon cep tu á lis mûvé sze ti ér te lem ben is.
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