Esterházy
Marcell

Ezt az ellentétet egyfelôl magyarázza Esterházy munkamódszere, amelynek lényege, hogy az adott probléma
(akár rendkívül) szerteágazó (alap)anyagát addig forgatja, sûríti, a problémában szereplô viszonyokat addig
pontosítja és egyszerûsíti, amíg egy kristályosodási pontig nem ér. Amíg munkaasztala – amelyet az atelier_bp
sorozatban mindenki meg is nézhet – káoszát fel nem
számolta. Fontos: ez a felszámolás nem a kategorizá-

maradjon meg köz-, közemberalakban,”

lás kozmoszát jelenti, hanem szabadulást mindentôl,

(Tandori Dezsô: Seymour, Buddy, Zooey)

Esterházy Marcell kiállított munkáinak egyik legfontosabb közös sajátossága az, hogy mindegyik mûnek más a médiuma. Míg az atelier_bp fotósorozat, addig az Orthodromie fotóalapú lentikuláris munka, a The circle is not round pedig olyan kép, amely
tárgyak szkennelt képeit reprezentálja. Bár elsô pillantásra talán nem nagyon nagy különbségek ezek, mégis
fontosak: azt jelzik, hogy Esterházy megválogatja munkáinak médiumait. A médiumválasztás tudatossága,
a médiatudatosság értelme viszont általában az, hogy
egy adott munka olyan módon készüljön el, illetve úgy
létezzen, hogy az a munka „célját” a lehetô legteljesebben szolgálja.
Esterházy munkáinak másik gyakori tulajdonsága egy
sajátos szûkszavúság. Mûvei általában híján vannak
minden fecsegésnek, mûködésmódjukra olyan itenzív
koncentráltság jellemzô, amely nemritkán érthetôségüket is veszélyezteti. Az enigmatikusságnak ez az érzése ugyanakkor éles ellentétben áll a munkák sokszor
hétköznapi, nagyon is emberi léptékû céljaival: kép a barátokról, a családi örökség megértése, a válás túlélése.

HORÁNYI ATTILA ESTERHÁZY MARCELL MUNKÁIRÓL

„[…] hogy a Kimondhatatlan

ami sallang, ami a fecsegés anyaga lehetne. A fecsegésnek ez a radikális felszámolása a záloga annak, hogy az
idônként hétköznapi, banális téma ne legyen banális
mûvészet is egyúttal. Miközben a hétköznapi, a „közemberalak” biztosítja azt, hogy az enigma, a (talán) kimondhatatlan, de legalábbis megfogalmazhatatlan ne ejtse
foglyul a munkát, s az így ne legyen érthetetlen. És végül ez az, ami – másfelôl – a magyarázaton túl termékennyé is teszi enigma és hétköznapi ellentétét.
A most kiállított munkák egy harmadik sajátossága
(amint Esterházy más alkotásaié is), hogy ezek a mûvek
letapogatják azt a helyzetet, amelyben az alkotó mint
ember és mint mûvész magát találja, és amellyel emberként és mûvészként egyaránt valamit kezdenie kell.
A helyzetek letapogatása, az érzékenységek kitapintása azért is viszonylag termékeny hasonlat Esterházy
munkáira, mert azok – éppen szûkszavúságuk, sûrítésük, kristályosságuk által – maguk is szinte tapinthatóan, és nem pusztán a retina számára érzékelhetôen
rögzítik és közvetítik mindazt a dilemmát, tapasztalatot, felismerést esetleg, amelyre a mûvész tûnôdése
során jutott.
Médiatudatosság, sûrûség, birkózás a helyzettel, hétköznapiság és a Kimondhatatlan együtt, a legintenzí-
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vebben talán az Orthodromie címû munkán tapasztal-

valamiként elrendezzen tíz együtt töltött évet. De mi-

ható meg. Ez a mû a lentikuláris – köznapiasan: kacsin-

ként sûríthetô egyetlen tablóba tíz év szeretete és kínja,

tós – képeknek azt a sajátosságát használja, hogy e

együttélése és elválása? Miként teremthetô rend a tíz

mûvek különbözô nézôpontokból különbözô látványt

évben és miként egy képen? Mit mond a kép rendje az

mutatnak. Ezt szokásosan úgy lehet elérni, hogy az

évek értelmérôl? Egyáltalán hol kereshetô ez az érte-

egyes látványokat hordozó képeket keskeny csíkokra

lem: az arcainkban? a gyerekekben? a belakott helyek-

vágják, majd felváltva, eltérô szögben egymás mellé ra-

ben? Csakhogy azokat annyi más is alakította: nincs

gasztják, végül egy sajátos felülettel bevonják, amely az

olyan egyetlen esemény, olyan tragikai vétség, amelybôl

azonos szögbe állított képcsíkokat egy képben egyesí-

felépíthetô volna a megélt élet összetettsége és a fel-

ti. Attól függôen, hogy milyen szögbôl nézünk rá egy

foghatatlan bejelentés, hogy vége. Esterházy megoldá-

lentikuláris képre, a szögnek megfelelô látvány tûnik fel.

sa a következô: a tíz év hordalékaiból válogatott tabló-

Esterházy két nagy képet vágott fel és ragasztott egy-

jához tárgyakat. Hordalékaiból és nem emlékeibôl: bár

más mellé ebben a mûben: apai nagyapját, Esterházy

természetesen ôt emlékeztethetik adott helyekre, hely-

Mátyást balról tizenhat éves ifjú grófként, karddal, dísz-

zetekre, pillanatokra, mozdulatokra, gesztusokra, ér-

magyarban mutatja, a jobb oldali kép kitelepített felnôtt

zésekre; amiként minket is, hiszen nincs a tárgyakban

férfiként, ám nagyjából hasonló pózban ábrázolja. Ezek

– egy kulcscsomóban, egy pakli kártyában, gyerekek tej-

a képek a nagyapa életének két (egymáshoz viszonyít-

fogaiban, egy sípban, egy mûanyag zsiráfban vagy éppen

va) szélsôséges helyzetét örökítették meg. Olyan élet-

egy laposfogóban – semmi, ami ne lehetne a miénk is.

helyzeteket és olyan különbségeket, amelyek alapvetôen

Olyanok ezek a tárgyak, mint a családi fényképek: szin-

alakíthatták a nagyapa késôbbi sorsát, amelyek miatt

te mindenkinek van, és szinte mindenkié hasonló. Ezek

vált azzá, ami lett: szakfordító, az övéirôl gondoskodó,

a beszkennelt tárgyak éppenséggel a családi fényképek

azokat óvó családfô, huszonöt éven át a baratairól is je-

közös elemeit jelenítik meg, az esetlegességükben legin-

lentô III/III-as ügynök. Annak, hogy Esterházy Marcell a

kább univerzális (és így univerzálisan érthetô) dolgokat.

két élethelyzetet a lentikuláris technikával egyesítette,

Körben való elrendezésük a történet lezártságát jelzi,

az a legfontosabb következménye, hogy a munkát – és

amihez a cím egy kommentárt is fûz: ez így nem kerek.

így Esterházy Mátyást – szembôl nézôk bizonytalan for-

Nem kerek, hiszen nem családi képek nézésével emlé-

májú, éppen csak kikövetkeztethetô alakot látnak, vala-

kezünk a tegnapra és a tavalyra; egyáltalán: nem emlé-

kit, aki kicsúszik a körülírhatóság vagy akár a kategori-

kezünk, hiszen mindez nem családi kép. A tárgyak a csa-

zálás, a jó–rossz, bûnös–ártatlan, egyenes vagy megtört

lád(i képek) hordalékai, közös elemei, a lehetô legsze-

ember megítélése alól. Valakit, akinek „formátlansága”

mélytelenebb, szinte ipari technológiával megörökítve.

az ok tekintetében érthetô, ám egykori valója tekinteté-

Esterházy médiumválasztása könyörtelen: a hátraha-

ben meg és fel nem fogható.

gyott tárgyak beszkennelése még az esélyét is meg-

A The circle is not round egészen másfajta sûrítés

szünteti annak, hogy e hétköznapi dolgok megszépítô

eredménye. Míg az Orthodromie mûvészi problémája, ha

emlékekké nemesedhessenek. Az újrakezdést segítô

úgy tetszik, tétje az, hogy miként lehet egy komplex csa-

leszámolás ez, látszólag vidám és banális tárgyak kissé

ládi–történeti felismerést a lehetô legeszköztelenebbül,

esetlen elrendezésének képében.

két családi fotográfia minimálisan átalakított bemuta-

A harmadik bemutatott mû, az atelier_bp sok szem-

tásával közvetíteni, addig a The circle... feladata az, hogy

pontból különbözik az elôzô kettôtôl: viszonylag bôbe-
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szédû, hiszen több tucat képbôl álló sorozat, médiuma

kájáról? Világos: a mûvészi gyakorlat úgyis mint mé-

a klasszikus fotográfia, és messze nem látszik benne

dium és mint a munkák tárgya e mûben is összefügg.

olyan személyes érintettség, mint a szûk családdal fog-

És végül harmadszor: bár sorozat voltánál fogva lát-

lalkozó munkákon. Ám ezek a különbségek kisebbek,

szólag jóval bôbeszédûbb ez a munka a másik kettônél,

mint elsô látásra gondolnánk.

valójában ebben sincs helye a fecsegésnek. Már maga

Legelôször is: az atelier_bp ugyanúgy egy helyzet le-

az is, ahogy Esterházy a barátai és ismerôsei „portréit”

tapogatásával van elfoglalva, mint mondjuk az Orthod-

egy-egy mûteremfelvételbe sûríti, meglehetôsen kon-

romie, csak míg annak anyagát az jelenti, hogy mi volt

centrált, mint ahogy az is a munka sûrûségérôl szól, hogy

Esterházynak lenni a negyvenes, az ötvenes vagy éppen

az egyszerre nézhetô szociológiai (hol is készül a mûvé-

a hatvanas–hetvenes években, addig az atelier anyagát

szet?), mûvészetfilozófiai (mi is az a mûvészet, ami itt

a kortárs mûvészeti szcénából veszi.

és így készül?), személyes (kik is Esterházy mûvészba-

Másodszor: bár a képek médiuma magától értetôdô,

rátai?) vagy éppen intézményes (kik tartoznak ma abba

mûfajuk távolról sem az. Jóllehet, e fotók mûterem-

a körbe, amely érvényesen megjelenhet egy ilyen soro-

belsôket megjelenítô képeknek tûnnek, legalább ennyi-

zatban?) és persze mûvészi szempontból (miként is

re jogosan volnának portréként is nézhetôk, hiszen min-

lehet képet alkotni egy emberrôl a jelenléte nélkül?).

den egyes kép/mûterem ezer szállal kapcsolódik tulaj-

Médiatudatosság, a hely, a helyzet, az identitás kita-

donosához, akinek szinte érezni is lehet (alig) hûlt helyét.

pogatása és sûrûség – ezek voltak azok a minôségek és

A képek együtt a budapesti fiatal és középgenerációs

sajátosságok, amelyeket bevezetômben Esterházy Mar-

képzômûvészeti szcénát jelenítik meg bizonyos szenv-

cell most kiállított munkáinak közös elemeiként megje-

telenséggel, akár szociológiainak is nevezhetô fürké-

löltem. Szívesen kiegészíteném azonban ezek sorát egy

széssel, ám szinte minden felvételen van egy-két olyan

negyedik mozzanattal, amely – az elôzôekhez hasonlóan

mozzanat – punctum, ahogy Roland Barthes mondaná

– természetesen nem csak e munkákat köti össze, ha-

–, amely kimozdít a szenvtelen állapotból: hol két Uni-

nem Esterházy mûvészetének egy további lényegi jelleg-

cum-matrica, hol egy kis rózsaszín lámpa az ezüstszürke

zetessége. Arra a nagyvonalúságra és egyúttal játékos-

komputer-tárgyak között, hol egy elfekvô elektromos

ságra, végsô soron poétikusságra gondolok, amellyel Es-

gitár. E képrészletek egyszerre megakasztják a studiu-

terházy mûvészetének anyagát kezeli. E poétikusság az,

mot, és esetlegesebbé, ezáltal viszont autentikusabbá,

amely megakadályozza, hogy a hétköznapi banálissá vál-

végsô soron személyesebbé teszik az amúgy is szemé-

hassék, vagy hogy a kimondhatatlan enigmatikus marad-

lyes terekrôl készített felvételeket. Persze szociológiai

jon. E poétikusság az, amely biztosítja, hogy a kortárs

érdeklôdésre is számot tarthat e sorozat, hiszen egyér-

magyar képzômûvészet egyik legvilágosabb fejû mûvé-

telmûen árulkodik az utóbbi évtizedek átalakult mûvészi

sze szinte tapintható sûrûségû munkákat hozzon létre.

gyakorlatáról, arról, hogy minek kell meglennie egy
mûteremben (szinte mindig: számítógépnek); mint
ahogy arról is, mennyire kell, hogy legyen mûterem.
Egyáltalán: a festôket nem számítva, mi a különbség
egy dolgozószoba, hogy ne mondjam, egy office és egy
mûterem között? És mit mond e különbség/azonosság
a mûvészi gyakorlatról, így például Esterházy saját mun-
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atelier_bp01
2007–2010 | giclée print, 30 × 40 cm, magántulajdon
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atelier_bp02
2007–2010 | giclée print, 30 × 40 cm, magántulajdon
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atelier_bp03
2007–2010 | giclée print, 30 × 40 cm, magántulajdon
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atelier_bp04
2007–2010 | giclée print, 30 × 40 cm, magántulajdon
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atelier_bp05
2007–2010 | giclée print, 30 × 40 cm, magántulajdon
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atelier_bp06
2007–2010 | giclée print, 30 × 40 cm, magántulajdon
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Orthodromie
2011 | giclée print, fa, 100 × 85 x 5 cm, magántulajdon
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Feketén-fehéren
2010 | videoloop, 11’, magántulajdon
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The circle is not round
2012 | giclée print, 140 × 140 cm, magántulajdon
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