
 

 Az én dolgom nem az, hogy megmondjam az embereknek, mit 
tegyenek - interjú Saul Robbins-szal 
 
Az egyik legközvetlenebb ember, akit ismerek. Csak egy példa: készített egy sorozatot arról, hogy 
a felesége nem tudott teherbe esni. Azon kevés amerikaik egyike, akivel lehet Hermann Ildiről 
beszélni. Nem sokon múlt, hogy nem találkoztunk, mert épp aznap kellett mosógépet cserélnie, 
amikorra megbeszéltük a találkozót. Sault végül hosszú egyeztetés után százvalahányadik utcai 
lakásában kerestem fel New York-ban, mosógépprogramozás közben. 
 
- Mi egy portfolio review-n találkoztunk először… 

- 2014-ben volt Budapesten a Fotoportán. 

- Miért jöttél el egy ilyen nem-is-érdekes-nem-is-fontos ország rendezvényére? 

- Nos, valójában az ország nagyon is érdekes, és fontos is, főleg, ha a fotográfiáról beszélünk. És 

ha az újfasizmusról is — de az egy másik beszélgetés témája lenne. 2010-ben kezdtem 

megismerni a fotóval foglalkozó közösséget, amikor Szász Lilla Amerikába jött. Egy residencia-

programra jött és egy közös baráton keresztül találkoztunk a New York-i Camera Klubban, ahol 

én az igazgatóság tagjaként a színes sötétszobával (előhívással) foglalkoztam. Gyorsan barátok 

lettünk és rengeteg érdekes ötletről beszélgettünk, többek között arról is, hogyan népszerűsítsük 

a munkáinkat. Egyik nap, amikor a feleségem is velem volt, találkoztunk Brighton Beachen, ahol 

Lilla orosz zsidó bevándorlókat fotózott, akik harcoltak a 2. világháborúban, és Lilla és a 

feleségem az osztályról kezdtek beszélgetni, ahol önérvényesítésre tanítottam a fotósokat. 

Elkezdtünk beszélgetni arról, hogy vezethetnék egy workshopot Budapesten, és Lilla bemutatott 

Kőrösi Orsolyának (aki most a Capa Központ igazgatója). Orsolya meghívott engem tanítani, 

valaki más pedig  Krakkóba hívott a Krakkói Fotóhónapra. És volt még egy berlini meghívásom 

is. Így aztán egy hat hetes, rendkivül pozitív és produktív  tanítási “turnét” tettem, mindhárom 

lehetőséget elfogadva. A workshopom címe “Túlélési készlet a fotográfiai piachoz” volt, és 

három napot tanítottam a Mai Manó Házban. Arról adtam elő, hogy fotósként hogyan kell 

bemutatnod magad és a munkáid portfolio bemutatásokon és találkozókon, hogyan kell 

pályázatot benyújtani, milyen weboldalra van szükség, stb. Legtöbbet a kommunikációról és az 

egyéni szakmai fejlődési lehetőségekről beszéltem, hogy a fotográfiai munkákat könnyebben 

lehessen elkészíteni és több emberhez jussanak el. A workshopok után 2012-ben és 2014-ben is 

visszahívtak a budapesti Fotóhónapra, hogy tartsak egy újabb workshopot és vegyek részt 

portfolio reviewben, ahol találkoztunk. 
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- Az interjú előtt beszéltünk most egy picit Hermann Ildiről… 

- Ő egyike volt az első tanítványaimnak a Mai Manó Házban. Eléggé közeli barátok lettünk, mert 

minden alkalommal, amikor Amerikába jött, nagyon sokat találkoztunk. Együtt vacsoráztunk, 

együtt mentünk kiállításokra, beszélgettünk, nevetgéltünk. Bemutattam néhány embernek, pl. 

Julie Saulnak — aki egy felkapott galerista Chelsea-ben —, amikor Ildi New Yorkban élő magyar 

születésű zsidókat fotózott. Minden alkalommal, amikor Budapestre jöttem, találkoztam vele és 

lányával, Rozival, valamint férjével, Gáborral, és onnan folytattuk, ahol abbahagytuk. Szóval 

igen, elég közeli barátok voltunk és a halálának híre teljesen lesújtott minket, a feleségemet is és 

engem is, mintha egy földrengés ért volna. 

- Ildi fotómunkái nagyon személyesek voltak… 

- Igen. Teljes mértékben. 

- Ezt a fajta személyességet nagyon ritkán láthatjuk más művészeknél. 

- Örülök, hogy említed ezt, mert amikor 2011-ben először találkoztunk, együtt ebédeltünk 

Pettendi Péterrel, és pont arról beszélgettünk, hogy a személyes történeteink hogyan vezettek oda, 

hogy a műveinkben is a szokásosnál jóval személyesebb témákat dolgozzunk fel. Ez akkortájt 

volt, amikor a feleségem és én szenvedtünk, mert gyereket szerettünk volna, de nem jött össze, 

és a műveim is erről szóltak. Ildi elmondta, hogy rákkal küzd, és őszintén megosztotta velem a 

legszemélyesebb érzéseit, így kettőnk közt az őszinteség és nyitottság teljesen természetes volt. 

Pont ez a két érzés vezérel akkor is, amikor a tanteremben vagyok. A diákjaimat szeretem egy 

olyan környezetben tartani, hogy tanulás közben biztonságban érezzék magukat. 

- Épp most látom a Saul fia-filmet mögötted a könyvespolcon. 

- Gábor, Ildi férje volt a producer, és Ildi hozott nekem egy dvd-t, amit a rendező és a főszereplő 

aláírt. A film akkor jött ki, amikor a fiam született, és el is vittük őt a moziba. Szerencsére jó 

babaként átaludta az egészet... Szerencsére, mert ez egy nagyon intenzív film. 

- Nem éppen egy könnyen nézhető darab… De most szeretnék a "Hogyan tudok segíteni - egy 

művészeti párbeszéd" című sorozatról beszélgetni. A képeken egy üres szobát látunk, egy 

pszichológusi székkel a középpontban, de nincs ember a képeken. Az én értelmezésem szerint ez 

a sorozat a párbeszédről szól. 

- Egyetértek. A sorozat az üres székekkel, az "Initial intake” - Kezdeti ülés - egy valóban használt 

kifejezés, amit a pszichológusok használnak a klienssel való első találkozásra. Azért használtam 

ezt a kifejezést, mert azt szerettem volna, hogy a sorozat bemutassa a páciens első rálátását az 

üres székre, ahova majd a pszichológus megérkezik. Pontosan ugyanonnan fényképeztem, ahol 

az ügyfél ül. A sorozatot jól fogadták, de számomra valami hiányzott belőle, és rá kellett 

döbbennem, hogy a koncepciót tovább akarom vinni egy mélyebb rétegbe, hogy mélyebb 

kérdéseket tehessek fel. Ebből lett a "Hogyan tudok segíteni? - művészeti párbeszéd" című 

projekt, hogy erősebb állításokat tudjak tenni a térről és arról, ami ott történik, és hogy több 

kérdést provokáljak. Látni akartam, hogyan változik a kép, ha szereplőként lépek be abba az üres 

székbe a pszichológus helyett. Nekem nyilvánvalóan más hátterem és értékrendem van, azonban 

tudom hasznosítani a tanári tapasztalataimat, ahol szintén nagyon értékes párbeszédek alakultak 

ki. És miközben én nem tanultam pszichológusnak, a tanári tapasztalataim nagyon hasonlóak 

ahhoz, amit a pszichológusi székben tapasztaltam. Ez egy kísérlet is volt. Jelentkeztem egy 

pályázatra, aminek a révén odaadtak egy kicsi helyet két hétre a Port Authority (a fő buszállomás) 

mellett Manhattanben. Nem tudtam biztosan, hogy jön-e bárki beszélgetni velem, vagy lesz-e 

időm egyáltalán pihenni, mert annyian lesznek; ez teljesen lutri volt. Jó kísérlet volt arra, hogy 

kiderüljön: az elképzelésem, hogy beszélgessek az emberekkel, sikeres lesz-e vagy elbukik. 

- A sorozat képeit nézve az az érzésem, hogy ha bárkit beültettél volna a képeken a pszichológusi 

székbe, akkor az egész rettentő unalmas lett volna. 

- Igen.  

 
 
 
 
 
 



 

3
 

 

- - Mert akkor már megzavarna az ember. Így viszont az ember hiánya sokkal érdekesebb 

beszélgetéshez vezet. Például a néző és kép között, a néző és aközött, akit oda szeretne látni, a néző 

elképzelése szerint, hogy kit helyezne bele abba a térbe, a hiányzó személy fizikai kinézete és a 

mentális egészség közötti kapcsolat és így tovább... 

 

 
 

- A kapcsolati nézőpont nagyon fontos. Amikor dolgozom, köszönök, leülök és figyelek csak. Kicsit 

később, talán 10 perc múlva kezdek csak képeket készíteni a székből, ahol mindenki ül, amikor 

találkozik a pszichológussal. Ez a nézőpont borzasztóan fontos, hogy pontosan ugyanazt a nézetet 

mutassam meg a nézőknek, mint amit akkor látnak, ha kezelésre érkeznek. Ezen felül a képek 

négyzetes alakúak, így nincs jobb és bal, fent és lent, csak egy tiszta és módosításmentes kép, ami a 

lehető legjobban követi a valóságot. A négyzet alakú kép egyben demokratikus is, semmi sem vonja 

el a figyelmet a kép tartalmáról. 

- Nevezhetjük ezeket dokumentarista képeknek abban az értelemben, hogy semmit sem módosítottál 

a képeken? 

- Igen. Semmit sem mozgattam a képen és utólag sem változtattam semmin. 
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- Tehát ha volt valahol egy kis szemét, akkor egyszerűen lefotóztad? 

- Igen, egyszer egy kutya ült a szék mellett. Nagyon fontos volt számomra, hogy ne változtassak 

semmin. A pszichológusok, akiknél fotóztam, állandóan azt kérdezték: arrébb rakjam ezt vagy azt? 

Azt válaszoltam, hogy nem, én csak a teret szeretném lefotózni, ahogy használod, ahogy 

mindennap kinéz. 

- Később nem csupán kiállítottad a képeket, de beszélgetésbe is elegyedtél a látogatókkal. Ez sok 

szempontból meghaladja a fotgráfia kereteit... 

- Pontosan. A fotó másodlagossá lett. Amikor először állítottam ki az ideiglenes helyen a 

buszvégállomásnál, mivel én továbbra is művésznek tartom magam, ezért az egész kiállítás a 

fotóimról szólt. A 'Hogyan tudok segíteni? - művészeti párbeszéd' sorozatnál a fotóim a falon 

szinte dekorációvá váltak. Meghirdettem, hogy bárkivel leülök beszélgetni, meghallgatom őt, 

ezáltal úgymond belelépek a képekbe. A képek, amik körülöttünk a falakon voltak, arra 

emlékeztettek engem és a látogatókat, hogy ez a kísérlet, tapasztalás, egyfajta közös performance 

nem egy valódi pszichológusi találkozás. Úgy értem, én nem vagyok pszichológus. Nem végeztem 

ilyen szakon és formális képzésen sem vettem részt, ezek a találkozások egész másról szólnak. 

 

 
 
- Biztos vagyok benne, hogy izgalmas beszélgetéseid voltak. 

- Abszolút. Hihetetlen beszélgetéseim voltak. Mivel a szüleim és a nővérem is pszichológusok, 

tudtam beszélni velük a tapasztalataimról, és rájöttem, hogy sokszor én is hasonló tapasztalatokat 

szerzek a tanításnál, mint amit ők pszichológusként. Így aztán ráébredtem, hogy ez egyáltalán nem 

a fotográfiáról szól. Ellenkezőleg, bárki, aki leült, azonnal elkezdett beszélni teljesen személyes 

dolgokról, mint a pénz, szerelem, család, hogy mit tanuljon, öregedő szülők, változó karrier, 

idősebbnek lenni, egészség és betegség... Egészen hihetetlen volt. Nekem személyesen nagy 

megtiszteltetés volt, hogy ennyi emberrel kapcsolatba kerültem, hogy mindenki megbízott bennem 

és elmondta a privát témáit egy tulajdonképpen idegennek. 
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- Talán ez a legrosszabb kérdés a Földön, de adtál jótanácsokat nekik vagy csak meghallgattad 

őket? 

- Ez egy nagyon fontos kérdés, és sok szempontból kulcsfontosságú. Az én dolgom nem az, hogy 

megmondjam az embereknek, hogy mit tegyenek, habár művészként megtehetném, és nagyon 

csábító lenne. De egy igazi pszichológus nem mondja meg az embereknek direkten, mit tegyenek. 

Inkább abban segít, hogy a kihívásaikat, nehézségeiket tisztábban lássák és hogy saját maguk új 

utakra tudják navigálni az életüket. Hogy jobbak legyenek, pozitívak, kevésbé veszélyesek, hogy 

utakat találjanak ahhoz, hogy megváltoztassák és megjavítsák az életüket. Azt hiszem, hogy 

nagyon erős szerepem volt ebben a projektben, mégpedig az, hogy a 15-20 percben, akit valakivel 

töltöttem, erősen figyeljek rá, és rávegyem, hogy lépjen egyet hátra, és onnan figyelje meg a saját 

helyzetét. Ehhez célzott kérdéseket tettem fel. Ha valaki egy problémáról beszélt nekem, akkor 

 

 
 

mondjuk megkérdeztem: mit gondolsz, ez miért történik veled? Hogyan tudnál túllépni a 

problémán? Miért tesz valaki éppen ezt vagy azt ezzel az üggyel kapcsolatban? Nagyon sok 

különböző kérdés van, például a pénzről: gondoltál rá, hogy nyiss egy megtakarítási számlát és 

megtakaríts egy kis pénzt? Ha tanulni szeretnél, akkor mit szeretnél tanulni és mit nem? Jóval 

több kérdést tettem fel, mint amennyit megválaszoltam, hogy a látogatók a saját válaszaikat adják 

meg. Nem mondtam, hogy nézd, Balázs, neked ezt kell tenned és akkor csodálatos művész 

leszel… Nem hiszem, hogy megjegyzéseket kéne tennem valakinek az életére egy mindössze 15-

20 perces beszélgetés alapján. És valószínűleg nem is találkozom újra azokkal az emberekkel, 

akiket meghallgattam. Nem hiszem, hogy jól állna nekem, ha megmondanám mindenkinek, hogy 

mit tegyen. Az emberek reakciói 90 %-ban pozitivak voltak. Nem tudtam előre, hogy ez a 

beszélgetéssorozat jól vagy rosszul sül el, mi fog történni, ha valaki azt mondja: őrült vagy! — és 

feláll. Ezért nagyon jól esett, amikor az emberek azt mondták, hogy a beszélgetés segített nekik 

és rávilágított dolgokra.  
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Úgy értem, végülis mi a túrót tudok én? Én csak egy művész vagyok, aki foglalkozik az 

emberekkel, és próbál jobb emberré válni ebben a komplikált világban. Az egyik megbeszélés 

különösen elképesztő volt. Egy fiatal, talán 18 éves depressziós ült le. Rám is átragadt a 

depressziója, mert úgy éreztem, semmit sem tudok a problémáiról és arról, hogy segítsek neki. 

De nem akartam elszúrni a helyzetet, mert ez az ő életéről szólt, nem egy művészeti projektről. 

Tettem egy megjegyzést, amire azt mondta, ez pontosan úgy hangzik, mintha a legjobb barátja 

mondta volna. Ettől a pillanattól megnyugodtam, és elszállt a kényelmetlen és bizonytalan 

érzésem. Úgy éreztem, szinte valami mágikus dolog történt, mert épp az előbb segítettem ennek 

a fiúnak anélkül, hogy én magam egyáltalán észrevettem volna. És sosem gondoltam, hogy pont 

így fogok valakire pozitív hatást tenni. Ez volt a legemlékezetesebb pillanatom a több mint 150 

beszélgetésből. 

 

 
 

- Tervezed, hogy folytatod a beszélgetéseket? 

- Megbíztak, hogy menjek New Orleans-ba 2015-ben, 2016-ban, 2017-ben. 2015-ben kutattam, 

16-ban fotóztam és 17-ben volt a kiállítás és a beszélgetés-iroda. Együttműködtem egy nonprofit 

szervezettel, és ez nagyon jó volt. 13 különböző helyet találtam és fotóztam, ahol mentális 

gyógyítás folyik és a megnyitóra elhívtuk ezeknek a szervezeteknek a kollégáit, akik ezt a fontos 

munkát végzik. Egész héten, a kiállítás alatt ott ültek és bemutatták az embereknek, hogyan 

dolgoznak, és bemutatkoztak minden érdeklődőnek. Nagyon szeretnék még több partnert találni, 

hogy folytathassam ezt a projektet más városokban is, de kell találnom valakit, aki tud segíteni 

a pénzügyi hátterét megteremteni ennek. Ki kell találnom, hogyan lehetne előrelépni ezzel. 

- Én nem vagyok nagy szakértő a terapeuták világában... 

- Én sem. 

- De legalább neked megvan a családi háttered hozzá… 

- Igen, sokmindent tanultam tőlük, és úgy tűnik, a családomban öröklődik ez a fajta érzékenység. 

Neked is van két gyereked, pontosan tudod, hogy működik ez. 

- Gondolod, hogy az embereknek szükségük van erre a fajta beszélgetésre, amit kitaláltál? 

- Igen. A terápiás beszélgetésekre gondolsz vagy a velem való beszélgetésekre? 
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- Mindkettőről lehetne beszélni de most rád gondoltam. 

- Igen, úgy vettem észre, az emberek mindig sokat kapnak ezeken a megbeszéléseken, és ez csak 

egyre komplexebb lesz. New Orleans-ban volt először, hogy meghívtam pszichológiai 

szolgáltatókat, hogy találkozzanak a látogatókkal — mindezt ingyenesen. Két lehetősége volt a 

látogatóknak a találkozásra. Az egyik velem és egy másik művész barátommal, a másik lehetőség 

a hivatásos pszichológusokkal. Mi, a két művész teljesen be voltunk táblázva, mindenki máshoz 

jóval kevesebben iratkoztak fel, vagy pedig az emberek feliratkoztak, de lemondták, vagy csak 

nem mentek el. Az esemény után elemezve a feliratkozásokat nyilvánvalóvá vált, hogy az 

emberek velünk, művészekkel akartak beszélni, és egy egészen más tapasztalatot akartak 

szerezni, sokkal személyesebbet. Az emberek eljöttek, teljesen ingyenes volt az egész, rövid, és 

igyekeztünk nem idegessé tenni az embereket, ők pedig megnyíltak előttünk. Ahogy mondtam, 

szinte mindenki, amikor leült, elkezdett magáról egészen intim dolgokat mondani az életéről. 

Hihetetlen! Photoville-ben, ami egy nagy fotófesztivál, minden szeptemberben Brooklynban, 

ahol hajózási konténerekben állítanak ki, és mindenhol emberek ezrei vannak, folyamatosan 

iratkoztak fel egy beszélgetésre velem vagy más művészekkel. Napi 8-10 órában jöttek! Volt egy 

kötelem, amivel körülkerítettem a teret, ezzel kijelölve, hogy ez az én irodám. A falakon 

mindenhol képek körülöttem. Az emberek leültek, én visszatettem a kötelet, egymásra néztünk 

és kezdődhetett a beszélgetés. Úgy helyeztem el a székeket, hogy ők csak engem láttak, én viszont 

az összes látogatót körülöttünk, így ők nem zökkentek ki a folyamatos látogatói nyüzsgéstől. Igy 

el tudták felejteni, hogy valójában mintha egy cirkuszi ringben lettünk volna, hiszen minden nap 

10.000 látogató jött el. Mindez New York-ban, ami nem egy kisváros, de egy pár percre 

kényelmesen leülhettek úgy, hogy valaki figyelt rájuk. Mindezt egy 3 * 8 méteres térben. 

Fantasztikus élmény volt és remélem, hogy hamarosan újra létre tudom hozni, talán éppen 

Budapesten? El tudom képzelni, hogy milyen beszélgetések zajlanának nálatok Orbán miatt... 

Ez a projekt végső soron megpróbálja felhívni a figyelmet arra, hogy mindenkinek szüksége 

van a mentális egészségre ugyanúgy, mint a fizikaira. Nem szükséges pszichológushoz menni, 

lehet barátokkal is beszélgetni. Nagyon érdekelnek az egyenrangú beszélgetések, teljesen 

mindegy, kivel is beszélgetek éppen. De azt is gondolom, hogy a világ szörnyű káoszban és 

veszélyben van nagyon sokféleképpen, ezért az emberek nagyon aggódnak. Nagyon sok gond 

van, és van, aki segít, de akad, aki semmit sem tesz. Amióta kitaláltam ezt a beszélgetéssorozatot, 

azóta látom, hogy a művészetben óriási potenciál van. Segíteni tud nekünk abban, hogy 

észrevegyük, igenis tudunk mit kezdeni az életünkkel, és segítő kezet tudunk adni a nálunk 

kevésbé szerencséseknek. Végülis mindannyian ugyanazon a Földön élünk és meg kell találnunk 

az egyensúlyt. 

- Beszéljünk most az új sorozatodról. Küldtél néhány képet. Ezek, amellett, hogy egészen mások, 

mint bármelyik előző sorozatod képei, jobban támaszkodnak az anyagszerűségre. 

- Igen, de nem kizárólag arra. A "Chemical Peels" az anyagszerűség mellett nagyban szól az 

anyagok felszínéről, az anyagok tulajdonságairól, és hogy mi történik velük, ha nem 

előírásszerűen használják őket, mint mondjuk a Chromogenic papírt. Ennek a papírnak idővel 

változni fog a színe, ami a koncepció és a munkák része. A koncepció a veszteség és egység 

gondolatából indul, hogy a bukással, kockázattal, változással foglalkozzon, egészen addig, amig 

elérek egy olyan látványt, ami több, mint néhány szerencsés véletlen kép. A sorozat úgy készült, 

hogy felfüggesztettem a fényérzékeny papírt, és tojással dobáltam meg, majd a képet előhívtam. 

Felépítettem egy sötétszobát, ami az egészen nagy papírokat (190*82 cm) is képes befogadni, 

hogy én magam tudjak az anyagszerűséggel foglalkozni. Az eredmény erősen meditatív, 

absztrakt, és megmutatja az érzéseimet a veszteséggel, bukással, de ugyanúgy az egységgel és 

lehetőséggel kapcsolatban.  
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Amikor a "Where's my happy Ending?" - 'Hol van a boldog befejezésem?' c. sorozatot 

készítettem, akkor hagytam abba a tökéletes elérése utáni vágyakozást. Te szintén fotós vagy, és 

bizonyára nagyon tiszteled a fotópapír felületének tisztaságát, ami az analóg képek alapja. A 

legtöbb tanítványom szintén ugyanilyen attitűddel rendelkezik: mindennek a legnagyobb rendben 

kell lennie a fotóelőhívás folyamatában: először hívó folyadék, aztán fixir, első mosás, 

tisztítófolyadék, második mosás, sima felület, tiszta és tökéletes sarkok stb… Zavarni kezdett ez a 

tökéletesség, és végülis abbahagytam, hogy túlságosan tökéletesen csináljak mindent. A képeim 

nem pontosan olyanok lettek, mint amilyet szerettem volna, mint ahogy én sem vagyok pont olyan. 

Valami mást akartam, nagyobb kockázatot a folyamatban. Amíg a képeken meditáltam, rájöttem, 

hogy ahhoz, hogy mélyebb érzéseket jelenítsek meg, ki kell lépnem a konfortzónámból, mivel az 

éppen szétesőben volt.  

A "Where's my happy Ending?" az én válaszom arra, hogy a feleségem nem tudott teherbe 

esni, és a kapcsolatunk ezért nehezebbé vált. Az ötlet, hogy direkt a fotópapírra rajzoljak, egy 

kórházi látogatás közben jött, amikor megkértek, hogy várjak kint. Amíg várakoztam, rajzolni 

kezdtem egy nyitott petevezetéket, amin keresztül majd meg tudom termékenyíteni. Nagyon 

szerettem volna, ha az orvosoknak sikerül megnyitniuk, és végül így is lett, sikerült normál úton 

teherbe esnie utána. Szóval rajzoltam, pozitív hullámokat küldtem, amikor a doktor behívott, és 

közölte, hogy sikerült megnyitnia a petevezetéket, és sok sikert kíván a továbbiakhoz. Nagyon 

izgatottak lettünk, mert korábban máshol azt mondták, hogy nem lehet megnyitni. Valójában 

fogalmam sincs, hogy az én pozitív gondolataimnak volt-e bármilyen szerepük, de szeretem a 

mágikus realizmust és tudom, hogy a gondolatainknak sokszor nagyobb hatása van, mint ami 

közvetlenül látható. 
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- Ezekben a rajzokban volt esztétikai szépség? Mint önálló rajzok is működtek? 

- Persze, a rajzolás önmagában is érdekes. Végül is ezekkel a rajzokkal jutottam el mélyebb 

kérdésekhez arról, hogyan reagáljak az extrém kihívásokra, amik előttem állnak. A rajzokkal 

szereztem vissza a kontrollt, amit az orvosoknál fel kellett adni. Az orvosok ugyanis a feleségemre 

és más nőkre is úgy tekintenek, hogy feltétlenül a testükkel van a baj. Amint kizárják, hogy a férfi 

spermája nem megfelelő, az iparág rögtön a női testre koncentrál. Az orvosok attitűdje viszont az, 

hogy a vizsgálaton megjelenő nő teste nem elég jó, ami szükségszerűen annak a kimondásához 

vezet, hogy mit csináltál rosszul? Az egész folyamat eléggé nyomasztó, és nagyon könnyű rosszul 

érezned magad. Dacára a feminizmusnak és női egyenjogúságnak, a nőket szerintem még mindig 

aszerint ítélik meg, hogy mennyire jó anyák, míg a férfiakat nem aszerint, hogy jó apák-e. Sőt, egy 

érzékeny és gondoskodó apa nem is mindig pozitív fogalom. 

A "White light meditation" - 'Fehér fény meditáció' képei szintén ebből a kihivásokkal teli 

helyzetből adódtak. Összebarátkoztam egy terapeutával, akivel az "Initial intake" sorozatnál 

találkoztam. Amikor elmeséltem neki a nehézségeimet a megtermékenyítéssel, azt javasolta, hogy 

használjam a rákos betegeknél használt fehér fény energia technikáját. Nagyon sok tanulmány van 

arról, hogy a betegek, ha arra koncentráltak, hogy egy fehér fény világítja meg a betegségüket, az 

eltűnik és meggyógyítja őket. Pont, mint a rajzaim! Ez teljesen mágikus és elképesztő… 

A legújabb munkáim, amiknek még nincs címe, a megtermékenyítésről, a babacsinálásról, és 

a férfiasságról szólnak. Amit teszek, az nagyon egyszerű és fizikai: a szüleim San Francisco 

melletti farmján felállítok  50 * 40 cm-es Chromogenic papírt, és aztán megdobom tojással. Ott 

van a hatás, és a tojás egy része a fotópapir felületén marad. Ezután pár hónapig ott hagyom őket 

a nap, szél, eső hatásainak, majd a normál fotóeljárás (C-41, analóg film) szerint előhivom, és C-

printet készítek belőle. 

- Mindig is csodáltam, hányféleképpen lehet képet varázsolni fotópapírra... 

- Ugye? És a végeredmény ugyan nem egy baba, de mégis benne van a megtermékenyítés. A 

folyamat is nagyon férfias, odacsapni valamit, de mégis úgy, hogy vigyázva és odafigyelve a célra. 

Benne van a harag is, mert a megtermékenyítési folyamat közben nagyon sokszor éreztem magam 

mérgesnek, mert nem kaptam meg, amit akartam. Az egész folyamat kész őrület volt, mert a 

doktoroknak sincs mindig válaszuk, egészen addig, amíg meg nem találják azt az apróságot… És 

boom! A feleségem terhes lett. Ő azonnal tudta, és 10 hónappal később meglett a boldog 

befejezésünk is. Mivel neked is van két gyereked, tudod, hogy ez a legelképesztőbb tapasztalás. 

- Nekünk sem jött össze először a baba, úgyhogy egy nagyon pici részét értem a frusztrációdnak. 

Számunkra természetes volt, hogy szeretnénk gyereket, de a művészek többségének nem az. Talán 

az a normál modell, hogy művészek nem akarnak gyereket. Ha mondjuk Robert Capára 

gondolok… 

- Sok ember nem akar gyereket, mert nagyon sokat kivesz a gyereknevelés a kreativitásból és 

minden másból is. De neked van két csodálatos projekted (gyereked), akik állandóan változnak a 

szemed előtt. 

- Hogyan tudsz időt szakítani a művészeti projektjeidre? 

- Azóta gondolkodom ezen, amióta Theodore megszületett. Két dolgot tapasztaltam. Az egyik az 

állandó és extrém igény a szülői feladatokra. Ez nem 24 órás munka, de 16-18, és fizikailag 

rettenetesen fárasztó. Sokat feláldozunk azért, hogy ők jól érezzék magukat. Másfelől viszont 

annyira szép is, hogy nem akarok egy pillanatot sem kihagyni. Még amikor hajnali 3-kor kell kelni, 

az is tud szép lenni. Az életem azóta sokkal mélyebb és tele van új tapasztalatokkal. Viszont 

amikor ezt megpróbálod összeegyeztetni a művészléttel, az egyszerűen nem működik. A művészet 

nem kárpótol az álmatlan éjszakákért. Úgyhogy más utat kell találni a kreativitásra. 

- Mesélj a tanári tapasztalataidról. Az ICP-ben (International Center of Photography -Nemzetközi 

Fotóközpont) tanítani biztosan izgalmas. 

- Igen, nagyon. Jelenleg 3 iskolában tanítok. Az ICP-ben technikai kurzusokat, pl. fekete-fehér 

előhívást, és mostanában szakmai fejlődést és kommunikációt, mint amit a Mai Manó Házban is 

tartottam. Ez egyre sikeresebb.  



 

1
0

 

 

Az ICP-ben és NYFA-ban (New York Film Academy) szakdolgozati órákat tartok, a tanulókkal a 

végső projektjükön dolgozunk, ötletelünk és segítek Cv-t írni, hogy ők, amikor kijönnek az 

iskolából, készen álljanak az új életükre. Az ICP-ben éppen befejeztem egy kurzust, 100 tanuló 3 

programból, nekik professzionális fejlődésről beszéltem. Az év végén bemutatom őket 

szerkesztőknek, művészeti igazgatóknak, kurátoroknak, kiadóknak stb... Az ICP múzeumban 

szintén dolgozom, megmutatom a gyűjteményt, ami izgalmas és vicces, mert sok emberrel 

találkozom, és a feladatom az, hogy bemutassam a vizuális koncepciókat, hogyan kell látni és 

értékelni, amit látunk. Ez egy fontos feladat, főleg az iskolásokkal. 

- Melyik a fontosabb: tanítani valami újat a diákoknak, vagy bemutatni őket inspiráló 

embereknek? 

- Mindkettő (nevet). Bocsánat, ha most az irodámban lennénk, megkérnélek, hogy te magad 

válaszold meg a kérdést. Megpróbálok minél több újat elmondani a diákoknak, hogy ők maguk 

tegyenek fel további kérdéseket és keressenek válaszokat. Ez a mindennapi munka része, és ha ez 

megvan, akkor jöhetnek a találkozások, találkozások, találkozások... Aztán még több találkozás, 

hiszen tudod, hogy megy ez... 

- Tudod, itt Európában szerintem mi túlságosan is az elméleti tudásra koncentrálunk, és nem 

találkozunk szakmabeliekkel… 

- Meg kell találni az egyensúlyt. Nem tudsz erős, jó képeket késziteni, ha nincs tudásod az 

expozíciós időről, a kompozícióról és a történelemről. Nem hiszem, hogy abból állna a fotográfia, 

hogy automata módban kattintgatunk anélkül, hogy tudnánk, mit csináltak előttünk. És szintén 

beszélgetni kell arról is, hogy mi történik, ha valami nem jól sül el, hogyan lehetünk jó fotósok. 

Amikor a diákok hozzám kerülnek, már alapnak veszem a technikai tudást, ezért mehetünk tovább 

más megközelítésekkel. A találkozások emberekkel szintén nagyon fontosak, mert különben hogy 

tudnánk meg, hogy mi inspirál másokat? Ha nem beszélsz másokkal a munkáidról, akkor egy 

vákumban dolgozol. Rengeteg embertől lehet tanulni, szóval kedves olvasó, gyerünk, kelj fel és 

menj megnyitókra, beszélgess idegenekkel, és sose becsüld alá ezek hatását az életedre. 

- Mi volt a kedvenc kiállításod az elmúlt egy évből? 

- Két kiállítás volt az elmúlt hónapokban, ami nagy hatással volt rám. Az egyik a "Soul of a nation: 

art in the age of black power", ami fekete művészeket mutatott be 1963-1983-ig a festészet, rajz, 

fotó, videó témájában. Ez a Brooklyn Múzeumban volt. A másik a David Bowie-kiállítás, ami 

véletlenül ugyanott volt. David Bowie a saját módszere szerint készített zenét, és mindent kontroll 

alatt tartott. Nézni őt szinte egy operaelőadással ért fel: a ruhái, a díszlet, a  kameramunka, és 

természetesen a zene és szöveg, mindent a saját szájíze szerint integrált. Nagy rajongója vagyok, 

és mivel minden olvasó ismeri a munkásságát, így könnyen érthető az a teljesség, amit megéltem 

vele kapcsolatban. Nagyon inspiráló. 

Kuli 

 


