
 

 "Párizs örökké népszerű marad minden nemzet művészeinek"  

- interjú Mészáros Flórával 

 
Dr. Mészáros Flóra művészettörténész a párizsi Sorbonne-on szerzett doktori diplomát, segített 

a Victor Vasarely kiállításon a Centre Pompidouban, francia-magyar témákat kutat, mégis 

itthon él, s többek között a budapesti Metropolitan Egyetem docense. Én viszont azért 

kerestem meg, mert az Arles-i Fotófesztiválon Bartha Máté Kontakt kiállításának kurátoraként 

ismertem meg. A vírus miatt Skype-on beszélgettünk. 

- Érdekelne, hogy te is Párizs-mániás vagy-e, mint én. Imádom a kedvenc képregényboltomat a 
Bastille mellett, a Centre Pompidou-t, a Palais de Tokyo-t, de ezen felül is millió helyet. Nagyon 
bírom Párizsban, hogy nem jutsz a végére a kiállításoknak, mindig van egy új program 
valamelyik galériában... 
- Nem vagyok Párizs-mániás, ugyanakkor nem tudom kivonni magam azon hatása alól, hogy a 
francia főváros az a hely, amely a kutatási területem, az avantgárd centrumaként működött, és 
máig dominánsan hangsúlyozza ezt a szerepet kiállítási programjaiban. Az avantgárd és azon 
belül az absztrakt művészet anno bátorkodott új utakra lépni, többek között önmagát, a 
művészetet vizsgálta, s túllépve a látványon, a műalkotás mögött meghúzódó természetbeli, 
spirituális erőkre és a formai sajátosságok egyetemes voltára koncentrált. Ezen merész 
művészettörténeti lépés mögött meghúzódó csoportok lenyomata, intézménynélküliségük 
(kivétel az egykori galériák), a kor hangulata, internacionalizmusa napjaink Párizsában is 
fellelhető. Leginkább ebben szerettem elmerülni a többéves kintlétem alatt, és ezt keresem 
folyamatosan a többhetes kint tartózkodásom során. Különösen, mert többször megadott az a 
szerencse, hogy az 1920-as és 1930-as évek központjában, a Montparnasse-on lakhattam. Ezt 
az érzést amúgy a gyakorlatban 18 évesen éltem meg először egy születésnapi ajándéknak 
köszönhetően. A párizsi út során tüdőgyulladásom lett (amely csak kint csúcsosodott ki), de a 
rosszulléteim próbáltam eltitkolni édesanyám előtt, hogy minél több kulturális emléket 
megnézhessünk. A Centre Pompidouban tett látogatás és a Louvre volt a domináns emlék, 
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  utóbbiban a titkos lifthálózat segítségével az egyes szinteket sorra bebarangolhattunk, mert 
megsajnált a teremőr, hogy betegen is ennyire lelkesedem a múzeumért. Ugyanakkor a francia 
kultúrához, az avantgárdhoz és a nonfiguratív nyelvhez való kötődésem sokkal korábbi. 
Meghatározó élmény, amikor 6 éves koromban elmentem a szüleimmel az Aix-en-Provence-i 
Victor Vasarely Alapítvány és Múzeumba és hirtelen meteorológusból művészettörténésszé 
akartam avanzsálni, mert lenyűgözött az épület különleges kockaformája. Az absztrakt művészet 
iránti érdeklődés vezetett később a Martyn Ferenccel kapcsolatos kutatásaimhoz. Előbb az 
Erasmus-ösztöndíj alatt, de leginkább a párizsi Sorbonne-on folytatott doktori tanulmányaim 
során alakult ki a Párizshoz való erős kötődésem. Sokan egyébként a kint lét során is kívülállók 
maradnak, hiszen a párizsi közeg hosszútávon egészen más, mint egy turistalátogatás alkalmával;  
zárkózottabbak a helybeliek, s gyakran a magyarok (és bármely nem francia nemzet) nehezebben 
lel francia barátokra. Nekem ebben az értelemben szerencsém volt, mert nagyon sok, különböző 
baráti körre tettem szert, igazi multikulturális francia közösségek részese lehettem, vagy olyan 
idősebb, kultúrakedvelő külföldiek lettek a barátaim, akik évtizedek óta Párizsban éltek. Ez 
utóbbinak köszönhetően  szinte visszaköszönt a kutatási területem is, az 1930-as évek Párizsának 
világa. De végeredményben a legfontosabb, hogy mindegyikük által belekóstolhattam a kortárs 
Párizsba, az életébe, a valóságába, a mai szórakozási és kulturális lehetőségeibe és ezt mindmáig 
érezhetem, ha odalátogatok. Így végül Pécs és Budapest után Párizs a harmadik otthonom. 
- Az utóbbi időben én is egyre jobban figyelek Pécsre, hogy mennyi minden történik ott, noha 
Pestről nézve egy "vidéki városka", ugyanúgy, ahogy Budapest is az Párizsból nézve. Másfelől, 
mintha mostanában Párizs is veszítene a fontosságából Londonnal, New Yorkkal, Shanghai-jal 
szemben. Te hogy látod ezt? 
-Nekem a Pécs-Budapest-Párizs viszonylatban az hatott revelációként, hogy annyira máshogy 
gondolkodnak az emberek globális viszonyok között! Évről-évre magam is sokkal objektívebben 
tudtam szemlélni a világot és az embereket. Azok a problémák, amelyek megjelennek a közép-
európai térségben, konkrétan a hazai viszonyokban, gyakorta teljesen jelentéktelennek tűnnek a 
nyugati társadalom, vagy a metropolisz létezésében. A francia művészettörténeti felfogás 
például interdiszciplinárisabb, értelmezőbb, kontextualizálóbb és kerüli a területhez kötött, 
elavultabb fogalmi rendszereket, a hierarchikus gondolkodást. Így a francia évek 
szemléletmódban is igen tanulságosnak bizonyultak. Nagyon jó a kérdésed, hogy: „Ma mit jelent 
Párizs, mint művészeti központ?”. Ez a 20. század során sokkal egyértelműbben körvonalazható. 
Az 1910-es években majd egy évtizedig döntően Párizsban érvényesültek a progresszív művészeti 
jelenségek. Ezután 1928-ban egy fordulóponttal visszanyerte ezt a kulcsszerepet, amikortól a 
migráció következtében valamennyi eredeti, izgalmas vonal fő képviselője ide tette át a 
székhelyét. Sőt, a környező országokhoz képest a munkanélküliség kisebb aránya és a 
világgazdasági válság csúszása is erősítette a pozícióját. Az 1930-as évek végére, de leginkább a 
II. világháború végére Párizs elvesztette a vezető szerepét és New York diktálta a trendet, az 
európai művészek egy része is áttelepült. Én éppen az 1930-as években központi szerepet játszó 
Párizst kutattam, a vonzáskörébe kerültem, ebbe az időszakba ástam bele magam, hiszen ekkor 
működött az Abstraction-Creation csoport, amely 100 tagot formált Auguste Herbintől Piet 
Mondrianon át Vaszilij Kandinszkijig, tehát magába foglalta a nonfiguratív művészet színe-javát, 
köztük öt magyar alkotót is. A társaság internacionalizmusával és új szemléletével, összefogó 
jellegével példát mutatott a II. világháborút megelőzően. Az Abstraction-Creation csoport 
amerikai és angol tagjai pedig továbbvitték ezt a működésbeli modellt az Egyesült Államokba. 
Napjainkban a művészeti centrum már kevésbé egy kontinenshez köthető, globálisabb, például 
most érezhető egy ázsiai dominancia, ugyanakkor ma már nemcsak a képzőművészetet, hanem 
a designt, a nem kézzel fogható produktumot is szemlélve, Londoné lehetne a jövő, még ha 
továbbra is New Yorké a kulcspozíció.  
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- A digitális kultúra korában talán már egyre kevésbé fontos a centrum holléte, ugyanakkor a 
művészet az egyik legkevésbé digitális iparág, és ezért nagyon konzervatív, tehát mégis marad a 
művészeti központ szerepe?  
-Az elérhetőség és a globalizmus eredménye, hogy feloldódik az egycentrumos szerep. Ugyanakkor 
szerintem ez is bizonytalan, érdemes lesz majd pár év múlva visszatérni erre a kérdésre, bár nem 
mindegy, hogy a COVID okozta változások hogyan rendezik át a művészeti térképet. Ma azért azt 
fontos látni, hogy a művészeti központ kérdéskörében a műkereskedelem, a pénz kultúrája 
nagyobb teret kap, mint korábban. 
- Én magam is mostanában egyre jobban szétválasztom az Art Baselt, a röpködő milliárdokat 
mondjuk a hagyományos intézménytől, például a párizsi Palais de Tokyotól. 
 - Szerintem meg ezt a két jelenséget (múzeumi lét és műkereskedelem) ma már egyre nehezebb 
különválasztani. A fordulópont talán 20 évvel ezelőtt történt, 1997-ben rendezték meg a vitatott 
Sensation kiállítást Londonban. Ekkor Charles Saatchi gyűjtő a londoni Királyi Művészeti Akadémián 
mutatta be műveit, ezzel az intézmény nemcsak az említett magángyűjtemény árát emelte 
magasba, de azonnal kanonizálta a kiállított fiatal brit alkotók sorát is ‒ hiszen a múzeum ekkor is 
elsődlegesen kanonizáló erejű tárlataival, gyűjteményezésével vállalt főszerepet. Vagyis nem új 
keletű a jelenség ez, és azóta a határok egyre jobban elmosódnak, főleg a kortárs művészetben. 
Ebben nekem kisebb a rálátásom és nem is az én hatásköröm megítélni ezt a folyamatot – a 
tudományos szemléletemből, az egyetemi munkakörömnél fogva nem is tehetem.  Ugyanakkor, 
minthogy évek óta tanítok kortárs művészetet, kiállítás-rendezést, múzeumi menedzsmentet 
egyetemi keretek között, és magam is foglalkozom kortárs művészettel kritikai, kurátori, 
publikációs, stb. vonalon, ezért a témát nem kerülöm/kerülhetem ki. Egyetemi munkámban például 
hangsúlyosnak érzem, hogy a hallgatók objektív ismeretanyag révén meglássák a pénz, 
műkereskedelem, a muzeális világ kapcsolódásait, vagy a pénzcentrikus, brandépítő művészet 
kulcsfiguráit. Mindenfajta értékítélet nélküli prezentálást követően a hallgató dolga, hogy értékelje, 
mit gondol a kérdésről. Vetíteni szoktam például a Párizsban élő kiváló művész, performer, 
dokumentumfilmes, magyar származású Kele Judit (Drozdik Orsolya, Enyedi Ildikó kortársa, egykori 
csoporttársa) Jeff Koons-filmjét (a Centre Pompidou egyik tárlatára készült). Ez az alkotás úgy 
„beszél” Koonsról, hogy a nézőre bízza, ő döntse el, hogy őt egy pénzcentrikus figurának gondolja, 
vagy egy művésznek, aki a mai fogyasztói kultúrához igazodott, netán a közös halmazt választja. 
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- Ilyen szempontból a Hantai Simon-jelenség is nagyon érdekes, mert egyrészt ő egy világtól 
elvonult művész volt, aki nem engedte meg a Centre Pompidounak, hogy halála után öt évig 
kiállítást rendezzen a műveiből, sőt félt a kereskedelmi szereptől, ugyanakkor nagyon tudatos 
volt, rengeteg direkt eladással bírt, és ma az egyik legkelendőbb művész a piacon. 
 - A második világháborút követően elsődlegesen politikai okoknál fogva számtalan magyar alkotó 
hagyta el hazáját és jutott el egy idő után Franciaországba (Reigl Judit a másik kiváló példa). Már 
nem egy körbe, egy jelenségbe besorolható művészek voltak ők, hanem olyanok, akiknek az 
egyéni gondolkodása a döntő és vizsgálandó. Hantai Simonnak óriási szerepe volt a modern 
festészetben, azt a fajta akcióművészetet, amellyel Amerikában Jackson Pollock is kísérletezett 
ekkoriban, vagyis, hogy a festék, az ecsetkezelés és a művész uralma helyett a külső erőknek, a 
művésztől független tényezőknek is utat engedett (a batikolásra emlékeztető pliage, vagyis 
hajtogatásos technika révén), az elsők között honosította meg Európában. Szerintem Hantai 
abban volt inkább tudatos, hogy tisztában volt ennek a metódusnak a jelentőségével és 
eredményeivel, így tehát jogosan kezelte teljesen tudatosan az életművét. Hantai elsősorban 
attól félt, hogy művészete merkantizálódik, tehát egy olyan kereskedelmi folyamat részévé 
válthat, ami mostanra, halála után meg is történt. Az már megint egy másik kérdés, és erre nem 
fogok választ adni, hogy amikor ez az illető már nem él, az életművét, akaratát miként 
kezelhetjük, mennyire tarthatjuk be az elveit egy ilyen nemzetközi sztárnál. Hiszen nem lehet 
elzárni egy ekkora horderejű életművet. Főleg, hogy napjainkban a kereskedelmi intézmények 
sokszor vállalják azt a feladatot, amelyet a múzeumoknak kell, kutatómunkát végeznek, 
tudományos tevékenységet folytatnak, stb., ám ebben olykor erős elfogultság mutatkozik meg. 
A múzeumok érdekei viszont sokszor összemosódnak a gyűjtői érdekekkel, és ez megint 
problémákat szülhet. Hantai esetében ez egy komplex kérdés és minden oldalát érdemes 
megvizsgálni a történetnek.  
- Az egész folyamatra jó példa még, hogy többek között a Gagosian Galéria is sikeresen árul 
Hantai képeket, de a Centre Pompidou kiállítása is igényes volt. 
- Igen, előbbi vállalja a fenti kereskedelmi-tudományos szerepet is, míg a Centre Pompidou 
tárlatánál én azt emelném ki pozitív elemként, hogy zseniálisan láttatta a művész életszakaszai, 
megoldásai közötti különbségeket és egyben a teljes Hantai-oeuvre-t. Ilyen széles körű, tartalmas 
magyar származású alkotói tárlatot ritkán lát az ember, bár azért a MoMA Moholy-Nagy kiállítása 
rögtön beugrik hasonló példaként.  
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- Lehet, hogy egyetértek veled. Ugyanakkor a Pompidouban a Vasarely retrospektív kiállítás is 
csodálatos volt. 
- Talán azért nem asszociáltam erre rögtön, mert ehhez szubjektívebb a kötődésem. Az egykori, 
Sorbonne-os, doktoris témavezetőm, Arnauld Pierre volt ennek a bizonyos Vasarely-kiállításnak 
a kurátora. Nagy megtiszteltetésként éltem meg, hogy már a védésem után kollégaként bevont a 
Centre Pompidou Vasarely-tárlatának kutatói munkáiba, sőt a lille-i LaM hatalmas Nicolas 
Schöffer (Schöffer Miklós) retrospektív kiállításának folyamatába is.  Schöffert a franciák a 
sajátjukként, az egyik legizgalmasabb interdiszciplináris és fényművészként tisztelik, aki szinte 
Vasarelynek is kicsit előkészítette a talajt. Mindkét életműben a tudomány és művészet közötti 
átjárhatóság, a képzőművészet tradicionális értelmezéstől történő felszabadítása, az illuzionista, 
látványos nonfigurativitás a jellemző és a tárlatok esetében azonos a kurátor. Éppen ezért 
számomra az a  maradandó élmény, hogy a hasonlóságok ellenére két eltérő hangsúlyú, alapos, 
a művészre reflektáló kiállítás született meg,  s megadatott számomra az a szerencse, hogy 
nemcsak a végeredménybe, hanem a folyamatba is beleláthattam. Vasarely esetében a művek 
szabad terjesztése végett máig problémás, hogy melyik mű eredeti, melyik nem; ehhez képest a 
Centre Pompidou kiállítása csakis az eredeti műveket, kiindulásokat, szellemi csírákat mutatta be, 
evidenssé tette, de úgy, hogy közben egyszer sem akarta kizárni a másolás, a terjeszthetőség 
kérdését.  Olyan volt, mintha tényleg Vasarely „eredeti szentélyében lennénk.” Míg a Schöffer-
kiállítás az alkotó jövőbemutató, minden művészetet átjáró, vizionárius szerepére fókuszált (főleg 
az 1950-es és 1970-es évek közötti időkre), óriási anyagot restauráltak és hozták mozgásba a 
kinetikus műveket, megmutatva Schöffer városképeit, szobrait, fénylő építményeit, 
elképzeléseit, melyek akár a jelenünket is jelenthetnék. Izgalmas volt továbbá látni, hogy ezeket 
az életműveket máshogy értelmezi egy magyar és egy francia közönség. Továbbá öröm volt azzal 
szembesülni, hogy a Pompidou, amely máig az egyik legjelentősebb modern intézmény, az 
avantgárd világából kilépve Vasarelynek és korának is utat engedett. 
- Milyen munkát végzel egy ilyen tárlaton és miként zajlik egy ilyen folyamat, mit jelentett ez 
Neked? 
 - A Vasarely-tárlatnál elsődlegesen a magyar anyagok, levelek, képcímek dokumentálásában, 
kutatásában, fordításában segítettem, de beleláttam az anyagok összegyűjtésébe is; a Schöffer 
tárlatnál több volt a szerepem, a hazai gyűjtemények, múzeumok felkeresése, összekötése, 
anyaggyűjtés a francia szakemberekkel együtt Magyarországon, sőt, a lille-i előkészületekbe is 
belekukkanthattam. A francia témavezetőmmel, a tárlatok kurátorával az volt egy különleges  
szakmai kapocs, hogy ő anno a másik, a magyarországi témavezetőm, a párizsi művészet magyar 
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 szakértője, Passuth Krisztina alatt gyakornokoskodott egy francia intézményben fiatalon és máig 
nagyon hálás, hogy Krisztina partnerként kezelte és mennyit tanított neki. Ez volt a legjobb érzés, 
hogy ezt elmesélve  érezhettem, amint a doktori után kollégaként kezel,  és most én 
dolgozhattam a keze alá és tanulhattam tőle kurátori szinten is.  
- Mostanában mintha egyre kevésbé lenne fontos a nemzetiség, vagy, hogy hol született valaki a 
művészeti világban, én legalábbis így látom. Te ezt, hogy élted meg?  
- Az embert alapvetően determinálja a bölcsészettudományi területeken, hogy honnan jött, 
Franciaországban különösen. Ha ott magyar kutatóként kutatást végzel, akkor biztos, hogy sokkal 
jobban meg kell küzdeni, bizonyítani a szakértelmedet. Nekem a motivációt hosszútávon a párizsi 
doktori védésemen, az opponensem, a világhírű kurátor és a párizsi művészet kutatója, Sarah 
Wilson (Courtauld) neves angol professzor megjegyzése adta. Azt mondta, érdekes volt látni, 
hogy idejön egy magyar kislány, kikutat 200 francia, angol, német forrást, bevonja a magyar 
anyagokat, megír egy olyan történetet, amivel 40 éve nem foglalkozott senki kint, annak ellenére, 
hogy nemzetközileg és főleg a franciáknak rendkívül fontos téma és mindezt megírja elérhető 
nyelven, angolul. Semmiképp sem az érdemet szeretném kiemelni, hanem, hogy ott nemcsak 
azzal szembesültem, hogy ez lehetséges, de azzal is, hogy ez milyen rengeteg munka és 
mindenképpen kint kell lenni hozzá. Lehetőség van a nemzetközi kapcsolati háló 
megteremtésére, ha van egy kutatási háttér, az alapos tudományos munka és nyelvismeret,  de 
mindehhez egy ideig benne kell lenni a tudományos-kutatói közegben. Nagyon szerencsésnek 
érzem magam, azóta is tapasztalom, hogy Franciaországban renoméja lett ezen kutatásomnak. 
Ugyanakkor mikor hazajöttem, itthon azóta is bizonyítanom kell, hogy miért volt fontos ez a 
csoport vagy milyen munkát végeztem. Mindezt úgy, hogy pont a hazai érdekeket képviselem, 
amely másnak is érdek, s nemzetközi szintű magyar tagokról írtam. Végeredményben ezekért a 
nemzetközi eredményekért sokszor magyarázkodni kell éppen itthon, míg külföldön nincs efféle 
frusztráció. De nem szeretnék általánosítani, csak egy pozitív történetet emelnék ki. Az 
Abstraction-Créationt korábban negyven évvel előtte kutatta egy párizsi művészettörténész, a 
kor szakértője, aki a témát megalapozta, feltárta, s Európába felvezette. Másfajta hipotéziseim, 
nézeteim ellenére sem volt soha elzárkózó, örült, ha új elméletet hoztam és mindig sok sikert 
kívánt. Hiszen éppen ez a lényege a művészettörténetnek: semmi sincs véglegesen megírva, 
minden újraértelmezhető, felfedezhető, főleg új források jegyében, és ezeket a témákat x év 
múlva hozzám képest is plusz nézetekkel kiegészítve másképp is lehet láttatni.  
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- Viszont ezek után nem tudom nem megkérdezni, hogy ilyen francia tanulmányok után, a 
nemzetközi kapcsolatokkal mit csinálsz Pesten? 
- Egyszer azt mondtam egy interjúban, hogy „Párizs csak nagy szerelem”, s akkor nem fejeztem 
be a mondatot. Talán az lett volna a megfelelő folytatás, hogy „…de nem az igazi”, hiszen 
véleményem szerint az igazinál meg kell, hogy legyen ennek az érzete és az emellett való 
döntési faktor is. Anno onnan jobban vágyódtam haza, mint innen Párizsba. Sok minden 
idekötött, az egykeségemből fakadóan a szüleim és a velük való törődés szem előtt tartása; a 
sok barát; és most már a párkapcsolat is. Mindig működött bennem: mi van akkor, ha az ember 
nem kint marad, hanem a kinti tapasztalatokat hazahozza és bár ez a nehézkesebb út, de a 
nemzetközi szemléletet a saját hazájában képviseli! 
 Ugyanakkor az ember folyamatosan formálódik, és nem hiszek már az ilyen végletes 
kijelentésekben, nem lehet tudni a jövőt.  Ma úgy érzem ez átjárhatóvá vált, miután van 
háttérbázis és kutatási háló, már lehet úgy kapcsolatokat kialakítani, kutatni, kiállítást 
szervezni, hogy az ember nincs ott mindig fizikálisan.  
- Két éve voltam az Arles-i Fotófesztiválon (Rencontres d'Arles), és megdöbbenve láttam, hogy 
a vasútállomáshoz közel megtalálhatóak egy magyar fotós, Bartha Máté képei. Egy táborban 
fotózott 10-18 év közötti gyerekeket, akik katonai kadét programban vettek részt. A képek egy 
részén azt látjuk, hogy ezek a gyerekek teljes meggyőződéssel és elszántsággal tekintenek a 
kamerába. Ennek a díjnyertes kiállításnak te voltál a kurátora, mondd, hogyan sikerült bejutni 
erre a nagy múltú fotófesztiválra és hogy alakult ez a munka? 
- A franciáknál, de más nemzetközi közegben is azt láttam, hogy egy kortárs területtel 
foglalkozó művészettörténész szerepe nem csak annyi, hogy egy projektet megcsinál, hanem 
menedzseli is a kortárs művészeket. Bartha Máté középiskolai évfolyamtársam volt Pécsett, és 
mikor fotós lett, természetesen figyelemmel követtem a munkáit, kiállításait. Elhívtam 
vendégelőadóként egyetemi, kortárs fotóelmélet órákra, mert a Kontakt sorozat izgalmas 
vitákat váltott ki. Ekkor megütötte a fülemet, hogy dokumentumfilmesnek tanul, 
beszélgetésünk alapján azt sejtettem, hogy lehet, a fotós területről inkább dokumentumfilm 
irányába hajlik. Úgy éreztem, ‒ amikor láttam ezt a Capa Nagydíjas, kiváló sorozatot‒, hogy ez 
egy óriási veszteség lenne a magyar fotós szakmának és a közönségnek is. S éppen akkor a 
TOBE Galéria megkeresett egy beszélgetésre és kikérték a véleményemet kortárs 
fotóművészek kapcsán, mert új megoldásokra törekedtek intézményükben, akkor én pedig  
 

 
       Fotó: Bartha Máté 
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 többek között Mátét és munkáját is javasoltam, majd összeismertettem őket. Ebből alakult ki 
az Arles-i projekt terve, amelyre a galéria szeretett volna pályázni. Az vonzott a kurátori 
feladatban a fentiek mellett, hogy kíváncsi voltam, hogy egy politikailag, társadalmilag necces 
téma miként juthat érvényre egy független, objektív, nemzetközi közegben. Egy olyan 
kiállításra törekedtem, ahol egyszerre mutatkozik meg, hogy egy magyar alkotót és szériát 
reprezentálunk, de közben nemzetközi szinten mindenki számára érthető narratívát kell 
teremteni. Ezentúl érdekelt az is, hogy miként lehet újat mutatni a franciák szociális érzékeny 
világában és kontextusában. Mindemellett fontossá vált, hogy ez ne csak egy narratíva legyen, 
ne egy történetet vázoljon fel, hanem minden kiválasztott kép önmagában, fotóként, egytől-
egyig működjön. Örültem a pozitív fogadtatásnak, Máté s a projekt elnyerte megérdemelten 
a Prix Découverte Louis Roederer díjat, s utána, hogy sokat cikkeztek a sorozatról.  
- Számomra a képek egyensúlyoztak a hatáskeltés és a dokumentarizmus között. 
- Ez a kettősség a Máté ezen szériájában tudatos, mindig a határon mozog, közel enged a 
megosztó témához és közben direkt távolságot is tart, etikus hozzáállást képvisel. Szerintem 
ez jól reflektál a mai nemzetközi fotós trendekre is. 
- Ha már kiállítás: én vagyok a New York-i MoMA igazgatója, és felhívlak... 
- Ez nem így működik, de mondjad.. 
- Csak a játék kedvéért hívlak, és azt mondom, hogy kéne csinálni egy kiállítást valakinek, 
várom a javaslatod, hogy kinek.. 
- Akkor azt válaszolnám, hogy természetesen a nemzetközileg elismert Abstraction-
Créationnak lenne érdemes kiállítást szervezni, hiszen az a MoMa gyűjteményében is 
domináns, olyannyira, hogy az Abstraction-Création első tárlatát éppen ők rendezték még 
1970-ben! 
- Köszönöm a beszélgetést. 
 

 
       Fotó: Müller András 
  
 
     

 
 


