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Stina Brockman-interjú 
 

- Ha jól tudom, jelenleg az "Ökölvívók" sorozatán dolgozik a Cité des Arts-ban Párizsban. Az intézmény 

beharangozója úgy szól, hogy az ökölvívók általában férfiak (hímek), és a sorozat a férfiak egymáshoz 

való közelségéről szól. Ebben a sorozatban (és az összes képénél) az érzelmek kifejezésén van a 

hangsúly, vagy a határok átlépésén? 
- Remélem, a szövegben az van, hogy az ökölvívás hagyományosan a férfiakhoz társított. Nagyon sok 

nő bokszol manapság és egyre nő a számuk. Én azon a véleményen vagyok, hogy belül mindannyian 

hordozunk darabokat a férfiasnak és a nőiesnek mondott tulajdonságokból. És mindkét rész egyformán 

fontos. Teljesen természetes, hogy mindenkinek dolgoznia kell azon, hogy ez a két fél egyensúlyban 

legyen bennünk. A probléma a tradicionális férfiszereppel az, hogy a férfiakat aggódóvá teszik, hogy 

talán nem elég férfiasak. A félelem, hogy nőiesnek látják őket, ahhoz vezet, hogy feleslegesen túljátsszák 

a férfiasságukat. Ez, és az agresszió gyakorlása vezet problémákhoz. Például egy férfit nagyon nehéz 

depresszióval diagnosztizálni, mert a férfias viselkedés eleve nagyon közel van a depresszióhoz. Épp 

ezért szeretném, ha a férfiakat felszabadítanánk, és közben gondoljunk a társadalom gyengéire is, akkor 

mindannyiunknak megfelelő lesz. 

Ebben és sok más sorozatomban is olyat szeretnék megmutatni, amit nem túl gyakran látunk a 

társadalmunkban. A fizikai közelség két férfi között átlépi ezt a határt. Más sorozataimban is mutatok 

férfiakat olyan helyzetekben, amikben amúgy nem látjuk őket. Helyzetekben, amik nem megengedettek 

egy heteroszexuális férfinek. Ott van például a törékenység-sorozatom. Férfiakat mutat, akik a gyönyört 

élvezik. Hiszen a hirdetésekben például szinte csak nőket látunk ilyen érzéseket mutatva. Az óriásplakát 

üzenete mindenkihez eljut, ezért készítettem egy sorozatot, amiben a férfiakat tettem ilyen helyzetbe. 

Rövid időn belül a gazdag nők elkezdték vásárolni a képeimet... 

 

 
 

- Amikor végignéztem a fotóit, az első dolog, ami eszembe jutott, hogy nemrégiben találkoztam egy régen 

közeli barátommal, aki lány. Mostanában eléggé depressziós hangulatban van, és ha folytatnám a 

gondolatmenetet, akkor bizonyára előkerülnének az okok is. De most az érdekel engem ebben, hogy ha 

egyre mélyebbre hatolunk egy történetben, akkor szükségszerű-e, hogy egyre komorabb dolgokat látunk? 

A képeit én nagyon könnyen tudom a depresszió ábrázolásának tekinteni... 

- Nem, nem értek egyet. Nem hiszem, hogy a képeim depressziósak lennének. Én nagyon is vidám 

személyiség vagyok. Az életben persze vannak hullámvölgyek és -hegyek, és ennek így is kell lennie. 
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A mélység megtapasztalása szükséges ahhoz, hogy megértsük magunkat és másokat is. Eleinte persze 

frusztráló, ahogy felfedezzük a saját hibáinkat, de az már kellemesebb, amikor ezekből tanulunk. Apró 

lépésekben haladhatunk. Az egy nagyszerű érzés, hogy továbbléphetünk a hibáinkon. Szóval mondja 

csak meg a barátjának, hogy rengeteg férfi szereti a független nőket, mert sokkal érdekesebbek, és 

nemcsak egyszerűbb, de vidámabb is egyenlőnek lenni egy párkapcsolatban. Szerintem hamarosan fog 

találni magának valakit. 

- Átadom. Én viszont pont elég öreg vagyok ahhoz, hogy elmondhassam, én még fotósként egy teljesen 

manuális kamerával és filmmel kezdtem a karrieremet. Ma már nehéz valakinek elmagyarázni, hogy volt 

idő, amikor nem volt digitális kamera, de őszintén szólva én nagyon élveztem, hogy az elkattintott képet 

napokig nem láthatom, és az eredmény majd egy sötétkamrában lesz látható, levilágítás, hívás, fixírozás 

és száradás után. Na igen, manapság túlságosan könnyű fotózni. Ön viszont azért használ régi, manuális 

kamerát, mert attól lesz "igazi" fotós, vagy mert trendi vagy más okból? 

- Haha, tudom, mire gondol. Át tudom érezni azokat az időket, amikor még nem találták fel a filmet, az 

egyfajta mágikus erőt adott a fotográfusnak. De a fotó minden fajtáját szeretem. Nagyon szeretném, ha 

lenne időm az ősrégi módszerekkel foglalkozni. Szeretem az anyagszerűséget és sokat dolgozom velük. 

Manapság ez már egy kicsit nehézkes metódus, mert ma minden képet a képernyőn látunk. Ez is az oka 

annak, hogy nem készítettem korábban könyvet. Az én képeimet nagyon nehéz volt szépen nyomtatni. 

A másik nehézség, hogy ma mindenki azt hiszi, hogy könnyű fényképet készíteni. Igen, könnyű, ha csak 

megnyomod a gombot és kinyomtatod. De melyik fotós vagy művész dolgozna így? Ha digitális képet 

készítek, az nem könnyebb folyamat, mint ha a sötétkamrában dolgoznék. Ugyanannyi időt vesz igénybe 

mint az analóg képalkotás és nagyon sok képességet igényel, mégha ezek más képességek is. 

- Az életrajza szerint 1980-ban kezdte a karrierjét, 29 évesen. Épp múlt héten beszéltem egy galériással, 

aki szerint a művészek az 50-es éveikben kezdik el igazán a karrierjüket, mert a fiatalabbak közül 

rengetegen abbahagyják az alkotást addigra, pénzügyi problémáik lesznek, más munkát találnak, stb. 

Mások viszont azt mondják, hogy az emberek a húszas éveikben a legkreatívabbak. Szóval a kérdésem 

nyilvánvalóan az, hogy miért kezdte ilyen későn, illetve hogy kreatívabbnak érzi magát most, mint 

amikor 20 éves volt? 

- Korábban kezdtem, húsz évesen, de akkor még nemet mondtam a kiállítási meghívásokra, mert nem 

éreztem elég jónak magamat. Ez egészen a 80-as évekig tartott... 

- Na, ezt se sűrűn hallom... 

- Ugye? Kreatívabb vagyok, mint húszévesen, mert szabadabb vagyok és nincs bennem félelem. A 

félelem a kreativitás legnagyobb ellensége. Beszéltem egy művésznővel, akinek a galeristája azt 

mondta: "Túl öreg vagy". Pedig ő még csak 50, és a galerista nagyon szerette a műveit, fantasztikus 

festő. Mondott ilyet valaha galerista egy férfinek? Amikor az életkorról beszélek valakivel, akkor 

mindig úgy látom, hogy nagyon öreg vagyok, és boldognak kell lennem, ha nem diszkriminálnak emiatt. 

Ezelőtt a gyerekeimmel kellett foglalkoznom, utána pedig az anyukámnak volt szüksége rám.Most már, 

hogy ő halott és a gyerekeim felnőttek, újra tudok jelentkezni ösztöndíjakra, utazással járó 

workshopokra, senki se mondja meg immár, hogy milyen hosszan legyek távol. Más nők itt a Cité des 

Artsban hasonlókat mondanak. Azt hiszem, ez sajnos eléggé általános a női művészeknél. Tehát 

mindenkinek azt javaslom, ne törődjön a korával, és akkor nem lesz szomorú. A művészet amúgy is 

annak a kivetülése, hogy milyen embernek lenni, tehát fontos, hogy minél szélesebb kör hozzászóljon. 

Mindannyian különböző élményekkel rendelkezünk, ezért a női művészek ignorálása mindenkinek 

rossz. Stockholmban, ami egyébként a világ legegyenlőbb helye a világon, a galériák mindössze 

egyharmad arányban mutatnak be női művészeket. Azt tippelem, hogy máshol ez az arány még rosszabb.    

- A Sensation of falling című könyv sok portrét mutat be, de a képeken az arcok nem szerepelnek vagy a 

képek nem élesek, satöbbi. Olyan érzésem van, hogy az emberi testek csak véletlenül kerültek fel a 

képekre. Gondolja, hogy ezek a képek még mindig portrénak tekinthetők, vagy a kérdésfeltevés helytelen, 

és inkább a képek témáján kellene tovább elmélkedni? 

- Nem, mást akartam megmutatni. Elég sokat dolgozom elmosódottsággal és életlenséggel. Már akkor 

is ez érdekelt, amikor 8 * 10 inches negatívval dolgoztam (20  * 25 cm). Ennél a negatívnál, ha éles 

képet szeretnél, akkor nagyon éleset lehet készíteni. De számomra az elmosódottság érdekesebb. 

Néhány sorozatnál ebben a könyvben (Oh! és Crest Nr. 1-8) férfiakkal dolgoztam, de a képekről nem 

tudod eldönteni, hogy férfit vagy nőt ábrázol. Ruha nélkül ábrázolom őket, egy olyan szobában, ahol 

semmihez sem lehet viszonyítani a tárgyakat, és a saját testükkel kell kifejezniük érzéseket. Az emberek 

néha azt gondolják, hogy ők nők, mert meztelenek és a testüket ábrázolom.  
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Egy másik sorozatomban (Face) ugyanezeket a férfiakat az arcuk részletével ábrázolom. Három 

hónapig dolgoztunk rajta. A megállapodás az volt közöttünk, hogy bármikor fotózhatom őket, csak azt 

kellett mondanom, állj! Maradj ebben az érzésben. És akkor fogtam a kamerát, és fotóztam őket. Utána 

ismét bármit csinálhattak. Azért dolgoztunk így, mert ki akartam tágítani a portré kereteit, és a 

személyiség alsóbb rétegeit akartam megmutatni. Az emberekben mindig több van, mint amit valaha 

megmutatnak. Amikor fiatal voltam, inkább elrejtettem a személyiségemet és csak egy vékony szeletét 

mutattam a világnak, pontosan úgy, mint ahogy a férfiak teszik, hogy megfeleljenek a férfiasság 

eszményének. 

- Párizs a művészvilág központja volt 1945-ig. Még Hemingway is nosztalgiával beszél arról az 

időszakról a Vándorünnep című könyvében. Ön érez nosztalgiát valamilyen korszak után, vagy mindig 

a jelenben él? 

- Hmm, a nosztalgia: mostanában nem igazán foglalkozom vele..Nem, már hátrahagytam a nosztalgiát. 

Persze ha Párizsra vagy az 1930-as években létező fotópapírokra és nagyításokra gondolok, az más. De 

másképpen igencsak a jelenben élek. 

- Melyik volt a legjobb pillanata Párizsban? 

- Zao Wou Ki kiállítása a Musée d'art Moderne-ben. Az túl volt a jón... Nem is találok rá szavakat... 

Egyszerűen miután végignéztem, hazamentem festeni. Sosem festettem előtte, de folytatni fogom. Ez 

egy hosszú távú szerelem lett. Ezért szeretik az emberek Párizst, mert ilyen dolgok történnek az 

emberekkel. Most már jó barátaim is vannak ott, úgyhogy biztosan visszatérek még, ha el kell mennem. 

- Ezek szerint szívesen élne Párizsban? Én néha úgy érzem, már túl sok program van, túl sok kiállítás... 

- Párizsban rengeteg lehetőség van, mindenhol művészetbe futhatsz. Micsoda luxus, hogy nem láthatsz 

minden kiállítást, mégha akarsz sem! S ugyanez igaz a zenére is. Irigylem emiatt a franciákat. Azt 

hiszem, az lenne a legjobb, ha Párizsban és Stockholmban is élhetnék egyszerre! 

- Amikor Stockholmban voltam, akkor láttam, hogy ez az egyik legzöldebb város, és szerettem a 

szigeteket, a Gamla Stant, a Tv tornyot... De persze turistaként egész más minden.  

- Szeretem Stockholmot, ott is születtem. Kár, hogy egyre nehezebb lakást találni. Manapság már ipari 

negyedeket is elbontanak, hogy a helyükre lakásokat építsenek. Sajnos ez azt is jelenti, hogy művészek 

százai veszítik el a stúdiójukat. A művészek nem tudnak eleget fizetni ahhoz, hogy megtartsák a 

bérleményeket. Akik így veszítik el a stúdiójukat, biztosan elhagyják Stockholmot, ami nem túl vidám... 

Közben a város azt mondja, hogy szüksége van a művészetre, csak éppen elfelejtik, hogy valahol meg 

is kell azt csinálni. 

Viszont ha rokkant vagy öreg vagy, akkor Stockholm jobb, mint Párizs, ahol nincsenek liftek a 

metrónál... A svédek viszont azt tanulhatnák el a párizsiaktól, hogyan kell a mindennapokban kedvesnek 

lenni. És Stockholmban jelenleg nincs egyetlen kereskedelmi fotógaléria sem! 

- Rengeteg kedvenc művészem van, de azt vettem észre, hogy ez idővel változik. Például sokáig imádtam 

Cy Twombly-t, de manapság egyáltalán nem érdekel. Önnek is van olyan kedvenc művésze, aki régebben 

nem volt az, vagy fordítva, ma már nem említené? 

- Igen, idővel változnak a kedvencek. Most épp Zao Wou Ki és Monika Grzymala, aki német, és két 

svéd, Eva Mag és Anastasia Ax a kedvenceim. Van bennük valami közös az erőteljes kifejezési 

módukban. 

- Azt hiszem, alapvetően kétféle művész van: az egyik folyton az újat hajtja, anyagokban, módszerekben, 

a másik típus pedig egész életében ugyanazt az egy képet festi. Van egy olyan érzésem, hogy Ön a 

második típusba tartozik, de javítson ki... 

- Hahaha, igen. Én vagyok az, aki minden új sorozatát azzal az érzéssel kezdi, hogy ez most valami 

egészen más lesz, mint eddig. És a végén mégis minden korábbi képemre hasonítanak az újak... Ez már 

sokszor meglepett. Ezzel együtt szerintem ennél több féle művész létezik. Azokat a művészeket pl. 

nagyon szeretem, akik kitalálnak egy koncepciót, és azt követik akkor is, ha az jó vagy rossz irányba 

megy. És van az a típus is, aki addig dolgozik egy képen, amíg meg nem felel magának, és csak akkor 

mutatja meg. Én leginkább ez a típus vagyok. 

- A Guerrilla Girls a 70-es években azt mondta, hogy ha női művész vagy, akkor nincs gondod a sikerre, 

mert sosem lesz benne részed. A feminizmus sikere után mondhatjuk, hogy ez a harc idejétmúlt már? 

Elsy Lahner bécsi kurátor azt nyilatkozta nekem, hogy neki személy szerint sosem volt semmi 

problémája, amit például Magyarországon senki sem mondhatna el magáról. Szóval hogy áll a 

kérdéshez? 
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- Oh, nem, a Guerrilla Girls harca egyáltalán nem fejeződött be. Ezen folyamatosan dolgoznunk kell, 

máskülönben elveszítjük azokat az eredményeket is, amiket elértünk. A Guerrilla Girls azt is mondta, 

hogy 80 éves kor után világosodunk meg a karrierünkről, szóval még van egy kis időm (nevet). És azt 

is mondták: legyél részese egy átdolgozott művészettörténetnek. A mostanit meg hívjuk inkább a férfiak 

művészettörténetének, hiszen ez csak a történet fele. 
Örülök, hogy Elsy Lahnernek nincsenek nőként problémái. Ez büszkeséggel tölt el! Most nyáron 

az Arles fotófesztiválon (Rencontres Arles) nagyon sok nőt felbőszítettek. A fesztivál ismét nagyon 

kevés női művész munkáját állította ki. 50 - 50 %-ot akarunk! És hamarosan, 2019-ben a fesztivál 50 

éves lesz! Sam Stourdze igazgatónak nem szabad elszalasztania a lehetőséget, hogy a kiállítók 50 %-a 

nő legyen. Akkor végre jót cselekedne és bekerülhetne a művészettörténetbe, mint jófiú. Nagyon várom 

már ezt a pillanatot! 

Kuli 

 
 


