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Részletek egy január 24-i 
beszélgetésből
Kiss Péter-Nemes Csaba-Szűcs Attila-Veress Zsolt-Zwickl András

Z.Â.: Zsolt, milyen lesz az a munka, amelyet erre a 
kiállításra tervezel?
V.Zs.: Ez egy előző, a Fény-kiállításon szereplő, 
munkának a folytatása.
K.P. : Azt mondtad, hogy ez is egy Fassbinder-filmből 
készül, akárcsak az, de ez nem fénnyel vetített, 
filmszerű munka lenne, hanem maga a fal lenne a 
vetítővászon.
N.Cs.: Miben különbözik ez a két dolog? Mert ha jól 
tudom, még a motívum is ugyanaz mindkettőn. 
V.Zs.: Ugyanazokról a képekről van szó. Egy 16-os 
filmre rögzített könyvlapozást vetítettem ki, és  a 
vetített kép a levegőben egy megfoghatatlan képet 
hozott létre. A vetített képet még ide-oda tükröztem, 
és a dolog tulajdonképpen eltűnt. Egy hármas lép
csőről van szó. A kiindulópont egy Fassbinder-film, 
arról készült egy könyv, a filmről készült könyvet film
re vettem, lapozás, tehát egy filmes effektus, mozgás 
közben. A képet a könyv lapozásával olykor-olykor 
találkozó, vagy azt éppen kioltó ide-oda mozgó 
felületre vetítettem ki. Ez a mozgó felület valójában a 
könnyedséget volt hivatott fokozni. Azt a megfogha
tatlanság-szerűséget, hogy nem a falra vetítettem, 
hanem egy új felületet hoztam létre, egy ideiglenes 
síkot, amelyet igyekeztem még jobban eltüntetni vagy 
eltükrözni. Most látszólag ugyanez a szituáció, adott 
az alapfilm, és adott a könyv, amelynek néhány lap
ján új beállításokat vágtam össze. Ugyanezeket a la
pokat felfestem a falra, amelyre a festés folyamata 
során kivetítem őket, de ez a kivetítés már nem része 
a kiállításnak. A lényeg sokkal inkább az, hogy a kép 
fix falon van, nem mozog, ott van állandóan. És a 
jövőben, ha végiggondolja a néző, ezt a falat lefestik. 
Tehát a lefestéssel a kép eltűnik, de mégis megma
rad, ott van alatta. És állandóan ott marad, remélhe
tőleg hosszabb ideig. Ugyanannak a történetnek egy 
másfajta befejezése.
N.Cs.: Zsolt, én arra lennék kíváncsi, hogy miért 
fontos neked ez a motívum. Ez csak egy alibi arra, 
hogy megcsináld ezt a képeltüntetést, é s  ha már ezt 
a képet egyszer használtad, akkor most itt is ezt 
használod? De ha ez így van, akkor ez hogyan fog 
kiderülni a néző számára?
V.Zs.: Arra gondoltam, hogy mindenképpen elviszem  
magammal az eredeti könyvet, és  ha szükséges, 
akkor ezt állítom a szem ben levő falra. A diavetítő 
helyére. Most csak arról tudok beszélni, ami összefo
nódik egy korábbi konkrét dologgal. Sokkal inkább az 
állandó filmkészítés ösztöne diktálja a teendőket. 
N.Cs.: Az első mondataid alapján úgy tűnt, hogy a 
hangsúly inkább azon van, hogy ez egy olyan kép, 
amely majd rétegekben beleépül a horni kiállítóterem 
falába, és ott lesz mondjuk - évszázadokig.

Teile aus einem Gespräch 
am 24. Januar
Péter Kiss-Csaba Nemes-Attila Szűcs-Zsolt Veress-András Zwickl

A.Z.: Zsolt, wie wird die Arbeit sein, die du für diese 
Ausstellung planst?
Zs.V.: Sie ist eine Fortsetzung einer früheren Arbeit, 
die in der Ausstellung „Licht“ zu sehen war.
P.K.: Du sagtest, daß auch diese Arbeit auf einen 
Fassbinder-Film basiert, wie die andere, nur handelt 
es sich hier nicht um eine mit Licht projizierte, film
artige Arbeit, sondern hier wäre die Wand selbst die 
Bildwand.
Cs.N.: Worin unterscheiden sich diese beiden Arbei
ten? Wenn ich nämlich richtig informiert bin, dann ist 
sogar das Motiv dasselbe.
Zs.V.: Es handelt sich um dieselben Bilder. Ich 
projizierte ein auf einen 16-mm-Film aufgenommenes 
Umblättern in einem Buch, und das projizierte Bild 
ergab in der Luft ein unfaßbares Bild. Als ich noch 
das projizierte Bild hin und her spiegelte, verschwand 
es eigentlich. Es handelt sich um drei Stufen. Der 
Ausgangspunkt ist ein Fassbinder-Film, von dem ein 
Buch gemacht wurde, ich habe dieses Buch gefilmt 
und zwar während des Umblätterns, also eines 
filmhaften Effektes, einer Bewegung. Das Bild habe 
ich auf eine sich mit dem Umblättern ab und zu 
treffende oder dasselbe gerade auslöschende sich 
hin und her bewegende Fläche projiziert. Die sich 
bewegende Fläche hatte in der Wirklichkeit die 
Aufgabe, die Leichtigkeit zu steigern. Diese Art von 
Unbegreiflichkeit wurde dadurch erreicht, daß ich das 
Bild nicht an die Wand projizierte, sondern eine neue 
Fläche, eine provisorische Ebene schuf, die ich noch 
mehr verschwinden zu lassen oder zu verspiegeln 
versuchte. Jetzt ist die Situation scheinbar die glei
che: es sind der Film und das Buch gegeben, auf 
dessen Blättern ich einige neue Einstellungen mon
tiert habe. Ich male dieselben Blätter an die Wand, 
auf die ich sie während des Malens projiziere, wobei 
die Projizierung nicht mehr zur Ausstellung gehört. 
Das Wesentlichste ist vielmehr, daß sich das Bild an 
der Wand befindet, sich nicht bewegt, ständig an der 
Wand zu sehen ist. Wenn der Betrachter die Sache 
zu Ende denkt, dann wird diese Wand einmal neu 
gestrichen. Dabei wird das Bild verschwinden, aber 
es wird dennoch dableiben, unter dem neuen An
strich, hoffentlich für eine längere Zeit. Hierbei han
delt sich um eine andere Beendigung der gleichen 
Geschichte.
Cs.N.: Zsolt, ich wäre neugierig, warum d ieses Motiv 
für dich so wichtig ist. Ist das nur ein Alibi dafür, daß 
du dieses Verschwindenlassen des Bildes vollziehst, 
und wenn du d ieses Bild einmal schon benutzt hast, 
dann benutzst e s  du auch hier? Wenn es der Fall ist, 
wie wird es  dann vom Betrachter erfahren?
Zs.V.: Ich dachte mir, daß ich das originale Buch un-

3



Szűcs Attila Attila Szűcs

1967-ben született Miskolcon

1985-1993 Képzőművészeti Főiskola, 
Budapest (festőszak)

Budapesten él és dolgozik

1967 geboren in Miskolc

1985-1993 Hochschule der bildenden Künste 
Budapest (Malerei)

Lebt und arbeitet in Budapest

Egyéni kiállítások:

1987 Galéria 11, Budapest (Szilágyi Lászlóval)
1989 Szelep, Bercsényi Klub, Budapest
1990 Újlak mozi, Budapest 

Várfok 14. Galéria, Budapest

Einzelausstellungen:

1987 Galerie 11, Budapest (mit László Szilágyi)
1989 Ventil, Bercsényi-Klub, Budapest
1990 Újlak Kino, Budapest 

Galerie Várfok 14., Budapest

Csoportos kiállítások (Válogatás): Ausstellungsbeteiligungen (Auswahl):

1988 Rozsda, Művelődési Központ, Csongrád 
Papírmunkák, Csepeli Papírgyár, Budapest

1989 Józsefvárosi Klub, Budapest 
Távolság, Képzőművészeti Főiskola, 
Barcsay-terem, Budapest
25. Internationale Malerwochen in der 
Steiermark, Neue Galerie am Landesmuseum 
Joanneum, Graz
Inspiration, SOMMERATELIER: junge Kunst in
Europa Hannover
People to People Festival, Prága

1990 Újlak Csoport, Újlak mozi, Budapest
Újlak Csoport, Művelődési Központ, Szombathely 
Stúdió ’90, Ernst Múzeum, Budapest

1991 Ressource Kunst, Műcsarnok, Budapest 
Oszcilláció, Hatos bástya, Komarno, ČSFR;

Műcsarnok, Budapest
Stúdió ’91, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

1992 Revisions (Kortárs magyar művészet),
Adelaide, Sydney, Melbourne, Perth,
Ausztrália; Wellington, Új-Zéland 
Csereakció, Barak, Bern 
Spektrum, Tűzoltó utca 72., Budapest

1988 Rost, Kulturzentrum, Csongrád 
Papierarbeiten, Papierfabrik Csepel, Budapest

1989 Josefstädter Klub, Budapest
Entfernung, Hochschule der bildenden Künste, 
Barcsay-Saal, Budapest 
25. Internationale Malerwochen in der 
Steiermark, Neue Galerie am Landesmuseum 
Joanneum, Graz
Inspiration, SOMMERATELIER: junge Kunst in
Europa, Hannover
People to People Festival, Prag

1990 Újlak Gruppe, Újlak Kino, Budapest
Újlak Gruppe, Kulturzentrum, Szombathely 
Studio '90, Ernst-Museum, Budapest

1991 Ressource Kunst, Kunsthalle, Budapest 
Oszillation, Bastei Nr 6, Komarno, ČSFR; 
Kunsthalle, Budapest
Studio '91, Ungarische Nationalgalerie, Budapest

1992 Revisions (Zeitgenössische ungarishe Kunst), 
Adelaide, Sydney, Melbourne, Perth, Australien; 
Wellington, Neu-Seeland 
Künstleraustausch, Barak, Bern
Spektrum, Tűzoltó Straße 72, Budapest


