
Tornyal Janos Muzeum es Kozmuvelodesl Kozpont
6800 Hodmez6vasarhely
Dr. Rapcsak Andras ut 16-18.
Tel./Fax.: 06 62 242 224

Szakmai beszamol6

a Nemzeti Kulturalis Alap 4906/00350 palyazati

azonosit6ju palyazatahoz

"Az idlf egesze cimii fot6kiallitasa" temaban

A h6dmez6vasarhelyi Tomyai Janos Mlizeum kiallit6helyen, az Alf6ldi Galeriaban
eletmii kiallitast rendezett K6sa Ferenc Kossuth-, Balazs Bela-, Prima Primissima es Magyar
Orokseg-dijas filmrendez6 fotognifiaib61 2015. Junius 6. es julius 26. kozott ,,Az ida egesze"
cimmel. Az elmult evtizedekben a vilag ot f6ldreszen fenykepezett, tobb mint haromszaz
darabb61 a1l6 kollekci6t ebben a formaban meg soha nem mutattcik be Magyarorszagon. (K6sa
Ferenc nehany evvel ezel6tt Japanban, Toki6ban allitotta ki 6riasi sikerrel ezen anyag, egy j6val
sziikebb valtozatat.)

K6sa Ferenc az· evek soran osszeallitott egy 324 fot6b61 a1l6 vaIogatast, a vilag ot
f6ldreszen altala fenykepezett kepekb61, amelyeket a Bart6k-i pentat6nia elven komponaIva
mutatott be. A kiallitason lathat6 kepek azt illusztraltak, hogy a miivesz elete folyaman hogyan
pr6balta fOlfedezni a vegtelen vilagot a fot6zas segitsegevel. Operat6ri munkaja mellett tobb
mint fel evszazadon at kepekben is igyekezett rogziteni mindazt, amit jartaban-kelteben
(sziikebb hazajat es Kcirpat-medencet, Eur6pa majd osszes orszagat, valamint Azsia,
legf6keppen Japan, Afrika es Amerika tajait bejarva) latott, erzett es gondolt. A fenykepeket
K6sa Ferenc mindig is a mul6 pillanat es az id6tlen id6k talalkozasi pontjanak tekintette. K6sa
azt a Bart6k-i gondolatot vallja, miszerint "miiveim alljanak helyt onmagukert -
magyarazatukra nem tartok igenyt." Celja, hogy a koriilotte lev6 vilagot eppugy Iftthat6va tegye,
mint az onmagaban lakoz6 vilagot; vagyis a mul6 pillanatokat eppugy, mint az id6 egeszet.

A kiallitas a h6dmez6vasarhelyi Alf6ldi Galeria f6ldszintjen 2015. jlinius 6-an,
szombaton 12.30-kor nyilt. A megnyit6 resztvev6it Dr. K6sz6 Peter, H6dmez6vasarhely
alpolgarmestere es Koszuge Dzsunicsi, Japan magyarorszagi nagykovete koszontOtte. A tarlatot
J6kai Anna Kossuth-nagydijas ir6, kolt6, a Nemzet Miivesze nyitotta meg. Az esemenyen
kozremiikodott a Fandante Kamarak6rus Melegh Tamas kamagy vezenyletevel.

A miivesz sok ezer fot6b61 ugy vaIogatta ki a kiallitason szerepl6 haromszaz harm6niat,
finomsagot suga1l6 kepet, hogy azok melt6ak legyenek az egykori reformatus 6gimnazium
feher falaihoz. K6sa egyedi m6don, a bart6ki pentat6nia jegyeben megkomponalt fotografiai a
vilag ot f6ldreszere vezettek a tarlat nez6it. A rendez6 elmondta, filmjeit tObb mint otven
orszagban mutattak be, ezekre az utakra magaval vitte fenykepez6gepet es m~gorokitette a
koriilotte lev6 vilagot. A latogat6k igy a tarlaton Magyarorszagt61, Erdelyt61 elindulva
bejarhatjak az egesz f6ldkerekseget: Eur6pat, Japant, Azsiat, Afrikat, Del-Amerikat, Eszak-
Amerikat es a Biblia tajait. A kiallitas kiiIon(leges) fejezete A vihar szeme cimet viseli.



K6sa Ferenc miiveir61 azt mondta el, hogy a filmrendez6i munkahoz termeszetszeriileg
hozzatartozik az iras es a fotografia, a "kepalkotas mestersege". Elete nem nyilvanos, titkos
resze volt a fot6zas, ebben erezte igazan szabadnak magat. K6sa Ferenc szerint az ember a
termeszet resze, testvere a f6ldnek, fanak, csillagoknak. A fenykepezest ezert intim
folyamatnak tartja, kepei igy nemcsak arr61 sz6lnak, amit latott, hanem arr61 is, amit ott es
abban a pillanatban erzett.

2015. julius 6-an H6dmez6vasarhelyre latogatott Ader Janos koztarsasagi elnok. Az
allamf6nek es felesegenek, Herczegh Anitanak K6sa Ferenc Kossuth- es Balazs Bela-dijas
filmrendez6 bemutatta Az ida egesze cimii fot6kiallitasat.

Az allamf6 ugy fogalmazott, a kiallitas latogat6i K6sa Ferenc fotografusi arcat
ismerhetik meg a galeriaban. A miivesz kepeivel megtanitja az embereket: ne csak nezzenek,
hanem lassanak is, ne tekintsek mul6 pillanatnak a szemiik el6tt feltarul6 latvanyt, hanem
hagyjak, hogy az megerintse 6ket - mondta Ader Janos.

Fotografiai a let filozofikus kerdeseir61 is meselnek. Arra a kerdesre, mi vegett vagyunk
a vilagon, K6sa Ferenc azt a valaszt adja, azert, hogy valahol a termeszetben legyiink,
megtartsuk azt a kapcsolatot, melyet sziiletesiink pillanataban megorokoltiink - hangsulyozta a
koztarsasagi elnok.

Ader Janos szerint a miivesz fotografiaival figyelmeztet arra is, hogy olyan kincs van a
keziinkben, melyre ha nem vigyazunk, el fog tiinni. Ha azt a pusztitast; amit az elmult
evtizedekben vegeztiink,,folytatjuk, ilyen kepek nehany evtized mulva mar nem kesziilhetnek
- figyelmeztetett a koztarsasagi elnok.

Az NKA-t6l kapott tamogatas legnagyobb reszet a 324 db-b61 a116 kiallitasi anyag
letrehozasara (szkennelesre, a k6piak digitalis allomanyanak fot6nyomtatasara es
installalasara), illetve ut6gondozasara (a vandoroltathat6sag miatt a kepeket a szallitaskor
megfelel6 vedelemmel, elf6liazassal lattuk el) forditottuk. A tarlat anyaganak valogatasat,
szerkeszteset, helyszini rendezeset es tovabbi kiallitasi menetrendjenek megtervezeset, tehat Az
ida egesze kiallitas kuratori feladatait maga az alkot6, K6sa Ferenc vegezte el megbizasi
szerz6des kereteben. A kiallitas letrehozasaba es nepszeriisitesebe beletartoztak meg a
marketing kiadasok es a "jarulekos" printek (meghiv6k, faliszovegek, teremfeliratok, stb.)
gyartasi koltsegei.

H6dmez6vasarhely, 2015. okt6ber 27.
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