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Ha a de konst ruk ció ar ról szól, hogy egy szö ve -

get, egy gon do la tot, egy esz mét vagy ép pen

egy ideo ló giát azért bon tunk ele mei re, hogy megis mer -

jük a szer ke ze tét és a felépí té sét, ak kor Gye nis Ti bor

dekonst ruk ti vi sta fo tog rá fus.1 Már csak azért is, mert

a de konst ruk ció so rán nem csak a tár gyat is me ri meg

job ban az ol va só, il let ve a nézô, ha nem az ol va sás, il let -

ve a né zés ak tu sa ma ga is ele mei re bom lik, és a be foga -

dás fo lya ma ta transz pa rens sé vá lik. A me di á lis transz -

pa ren cia pe dig igen csak lé nye gi ele me a fo tog rá fia

aktu sá nak és fo lya ma tá nak, így Gye nis fo tog rá fus ként

nem csu pán a té mát „ide ge ní ti el”, ha nem a fény ké pe -

zés mint transz pa rens rep re zen tá ció (va ló sághû le képe -

zés) fél reér té sét is igyek szik elosz lat ni.2 Ezen túl Gyenis

mûvé sze té nek spe ci fi ku ma on nan ered, hogy ez a bi zo -

nyos „osz la tás” so sem tel jes, a mûvész ugyanis gyak -

ran ját szik el az zal a kér dés sel, hogy mi is az a va ló ság,

ame lyet ô fo to gra fi ku san le ké pez. Még pon to sab ban,

a té ren bi zony ta la nít el, hogy amit lá tunk a ké pen, az

va ló di-e avagy mes ter sé ges kiegé szí tés, mûvészi pro -

té zis, terv szerû ma ni pu lá ció. A bi zony ta lan sá got pe dig

csak to vább nö ve li a mûvek in for ma ti kai kon tex tu sa

(a szá mí tó gép kor sza ka és az in for má ciós tár sa da lom),

amely ben a fo tog rá fiák di gi tá lis át dol go zá sa op ti kai

érte lem ben már tö ké le te sen be leol vad a le fo tó zott ana -

lóg ter mé szet ké pé be.

Gye nisrôl azon ban tud ha tó, hogy csak mi ni má lis utó -

mun ká val dol go zik, nem a ké pet, ha nem a va ló sá got

ma ni pu lál ja, le gyen szó akár a táj ról, akár az em berrôl –

akár a külsô, akár a belsô ter mé szetrôl. Je len vá lo ga tás -

ban a hang súly in kább a külsôn van, a ter mé sze ti kör -

nye ze ten, a föld raj zi tá jon és an nak egyes ele mein,

miköz ben azért az em ber je len lé te is egyér telmûen

érez hetô, még ak kor is, ha egyet len fi gu ra sem je le nik

meg a fo tog rá fián. E je len lét ráadá sul tit kok kal ter hes,

hi szen Gye nis tá jai nem szok vá nyo sak és nem ott ho no -

sak, és még a ké pek nyil ván va ló hu mo ra mö gött is meg -

bú jik va la mi ké nyel met len ér zés. 

A 2000-es Hob bi gén se bé sze ti pél da tár Gye nis egyik

elsô je lentôs „táj ker té sze ti” mun ká ja, ahol az al ko tó

egy szer re szür reá lis és fu tu risz ti kus il lú ziót kelt ve mani -

pu lál ta a ter mé sze tet. A leg lát vá nyo sabb pél dá ja ennek

az, ami kor görög dinnyé ket kö tö zött fel egy vadszôlôvel

be fut ta tott fal ra. A töb bi négy eset ben a hob bi gén se -

bé szet ered mé nye messze nem ilyen egyér telmû, és

még ke vés bé gyü möl csözô. E ké pe ken ugyanis fu ra

kinö vé sek és szo kat lan, szer ves nek tûnô – hol esz té ti -

kus, hol meg in kább un do rí tó – ele mek

jelen nek meg a nö vé nye ken, il let ve

köz vet len kör nye ze tükben. A leg kü -

lön le ge sebb kép mégis a geo met ri kus

épí té sze ti sab lon ba kény sze rí tett, al -

má kat termô dísz nö vény, amely nem -

csak a gén se bé szet eset le ges ab szur -

di tá sát vi zua li zál ja, ha nem mar kán san

meg je le ní ti azt a poszt szo cia lis ta kör -H
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1 Vö.: Der ri da, Jac qu es: Le vél

egy japán ba rát hoz. Ford.

Pör czi Zsu zsan na – Ta kács

Ádám. Nap pa li Ház, 1992. 

4. sz. 3–6.
2 A fo tog rá fia „rea liz mu sá -

ról”, il let ve me di á lis transz -

pa ren ciá já ról lásd bôveb ben:

El kins, Ja mes: What Pho to -

gra phy Is. New York, 2011.
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nye ze tet is, ahol a gén hek ker – a sa ját sza kál lá ra vagy

ép pen ál la mi meg bí zás ból – dol goz ni kény te len.

A 2007-es mun kák (Oxi dált mo tí vum-so ro zat), a Fém -

va gyon, a Szén va gyon és a Kôva gyon ese té ben vi szont

in kább a cí mek kel te nek tör té nel mi asszo ciá ció kat, hi -

szen a hi deg há bo rú kor sza ká ban volt an nak kü lön le ges

je lentôsé ge, hogy me lyik tá bor mek ko ra kész le tek kel

ren del ke zik egy eset le ges ko mo lyabb konf lik tus ese té -

re. A ké pek vi zua li tá sa eh hez ké pest a tra gi kus és az iro -

ni kus re gisz te rei kö zött mo zog. Gye nis egy leégett erdô -

ben ál lí tot ta be a ké pe ket, és szer kesz tet te át a tá jat, de

elég erôs elide ge nítô ef fek te ket is al kal ma zott, hi szen

az elasz ti kus kö tözôanya gok, a gu mi pó kok nyil ván va -

lóan nem le het nek ré szei a táj nak. Va la ki oda tet te ôket,

va la ki vi dám, szí nes „gra fi kai” ele me ket vitt be le a meg -

le hetôsen szo mo rú, ha lott táj ba, ta lán azért, hogy az em -

be ri beavat ko zás, az em be ri se gítôkész ség hiá ba va ló -

ságát meg mu tas sa. Eh hez az ab szurd táj átala kí tás hoz,

ehhez a fu ra gon dos ko dás hoz ké pest a Fe szí tett hori zont

nagy lép tékû táj ala kí tá sa már a land art pers pek tí vá já ban

mo zog. Bár itt sem egyér telmû, hogy a nagy vo na lú mû -

vé szi gesz tus a re kul ti vá ció vagy a kár fel mé rés fo lya ma -

tát utá noz za-e le. Az esz té ti kai kva li tás azon ban ta gad -

ha tat lan, a szin te mo nok róm, de mégis vib rá lóan gaz dag

szín vi lág festôi asszo ciá ció kat kelt, mi köz ben nem hagy

két sé get az áb rá zo lás tár gya felôl.

A 2003–2004-es Vi dé ki ki rán du lás-so ro za ton a mûvé -

szet és a va ló ság sok kal mar kán sab ban sza kad ket té.

A nagy mé retû lamb da-p rin te ken itt is tá jak je len nek

meg, de mindegyik táj cent ru má ban va la mi lyen fur csa,

oda nem illô, nyil ván va lóan mes ter sé ges elem kap he -

lyet. A so ro zat egé sze azon ban még sem annyi ra egyér -

telmû, ugyanis itt a mûvé szet tör té ne ti re fe ren ciák a kor -

társ táb la kép-fo tog rá fia és a land art felôl el to lód nak

az ak ci o niz mus és az ob ject art irá nyá ba. Ráadá sul az

ak ciók és az ob jek tek cél ja tö ké le te sen ho má lyos. Vajon

miért he lyez el va la ki egy fel dí szí tett, fel fúj ha tó cá pát

vagy egy Nes si vé (a Loch Ness -i szörny) transz for mált

gu mi csó na kot egy víz par ti táj ban? Az iro ni kus szerzôi

in ten ció er re nem ad vá laszt. A mûvész ugyanis ar ról ír

a fo tók hoz fûzött kom men tár já ban, hogy az em ber re,

a nézô je len lé té re, a tá jat pszi ché sen átala kí tó, ér tel -

mezô te kin tet re akart rá mu tat ni a táj ma ni pu lá lá sá val.

To váb bá ar ra, hogy bár ho vá is megy az em ber, min dig

ma gá val visz va la mit, ami vel alap vetôen meg vál toz tat -

ja a tá jat. Ebbôl adó dóan az a két mû a legin kább kí sér -

te ties, ahol a ma gá val vitt do log már-már ter mé sze tes -

nek hat. Az egyik eset ben szo bor szerû geo met ri kus

tárgy ékelôdik be le egy patak med ré be, mint ha csak egy

el ha gya tott szo bor park rész le tét lát nánk, a má sik eset -

ben pe dig kü lö nös, ki ta pé tá zott me den ce ár vál ko dik

egy fo lyó part ján, amit akár az ott fürdôzô gye re kek is

lét re hoz hat tak vol na.

Tá gabb ér te lem ben mind két ak ció, mind két in ter ven -

ció a mûvé szet al le gó riá ja is le het ne, a ha szon ta lan, de

mégis szó ra koz ta tó és el gon dol kod ta tó mûvé sze té;

ez a nézôpont pe dig újabb, lé nye ges elem mel gaz da gít -

ja Gyenis ön ref le xív képzômûvé sze ti fo tó hasz ná la tát,

amely  ben a pszi cho ló gia, a szo cio ló gia és az öko ló gia

legalább olyan fon tos sze re pet ját szik, mint az ab szurd

hu mor.
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