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Szabó Zsolt fotográfiai munkásságában a látvány mögötti 
gondolatiság megragadására és a részletek bemutatására 
törekszik. Korán felismerte, hogy ez az, amivel képes 
mondanivalóját és lelkivilágát is kifejezni. Fekete-fehér al-

kotásaival erőteljes hatást ér el, amely mindig a leglényegesebb-
re irányítja a figyelmet. Szabó (Pécs, 1980) a Pécsi Tudomány-
egyetemen és a párizsi a Sorbonne-on végezte tanulmányait. 
Az analóg fotográfiában találta meg önkifejezésének lehetséges 
módját. Példaképként tekint a két magyar származású mester, 
André Kertész és Brassaï életművére. Nagy tisztelője Giorgio 
de Chirico és Piero Manzoni olasz képzőművészeknek, akiktől 
a szürrealisztikus világlátást és a konceptualista művészeti 
gondolkodásmódot tanulta el. Szabó célja mindig a múló pillanat 
és az egyedi látványvilág megörökítése. Ezzel olyan különleges 
miliőt és hangulatot teremt képeinek, amelyek a létezés körfor-
gását, egyben annak örökkévalóságát tükrözik. 

Témái a tárgyak, a természeti környezet és az emberi testek 
egymáshoz való viszonya, a köztük feszülő érzelmek felfede-
zése. Olykor érzéki élmények is megjelennek a képein, időnként 
éppen a vágyott beteljesülés hiányának szemléltetésével. 
Az időbeli és térbeli kapcsolódási pontok megtalálása érdeké-
ben keresi az együttállásokat, néhol szándékoltan is segítve 
a különféle szituációk egymásra találását. A perspektivikus 
nézőpont gyakori változtatásával érzékelteti a tereket, mély-
ségeket és távlatokat. Sorozatokban gondolkozik, amelyeknek 
elemei szorosabban vagy lazábban kapcsolódódnak egymáshoz. 
Fontos számára a tárgyak és a testek hordozta szimbolika, sőt, 
a számszimbolika is, amelyet a képek elemeinek számában vagy 
azok fizikai méretében is érvényre juttat. Kiemelt figyelmet 
fordít a fotók kidolgozására és azok technikai megvalósításá-
ra. Analóg filmre dolgozik, kézi technikákat alkalmaz, mind a 
felvételek készítésénél, mind azok előhívásánál. Sokszor egyedi, 
különleges, akár múltidéző gépet vagy kamerarendszert használ, 
amelynek gyakran a mondanivalóhoz is köze van, így ezzel a 
tartalom megértését is elősegít(het)i. A kézműves technikák 
alkalmazásához „nem nosztalgiából, félelemből vagy dacból 
ragaszkodik, hanem bennük új tapasztalatok után kutat, melyek 
eltérnek a megszokott, digitális átlagtól”. David Sax kanadai író 
fogalmazza meg ekként gondolatait Az Analóg bosszúja című 
könyvében, mely Szabó munkásságát, gondolkozásmódját is jól 
jellemzi. Gyakran készülnek zselatinos ezüst anyagra felvételei, 
időnként pedig az analóghoz leginkább hasonlító, legkorszerűbb 
technikát, a giclée printet választja. Képeinek kidolgozásához 
prémium minőségű, barit papírt választ, különlegessé téve ezzel 

is alkotásait. Kiállításain látható installálási módszerei mindig 
egyediek és letisztultak, segítve a befogadókat, hogy figyelmü-
ket elsősorban a fotográfiák teremtette világra fókuszálják.

The Shadow of Coincidence és The Light of Coincidence című soro-
zataiban a fények és az árnyékok véletlenszerű vagy szándékolt 
együttállásában találja meg mindazt, amit érez és gondol a 
létezés különleges pillanatairól. A képek feszültségét a hiányban 
is megmutatkozó teljesség paradoxonai teremtik meg. A Nature 
Morte és az Understatement című alkotásegyütteseiben a mu-
landóság esztétikumát és a természet változásainak pillanatait 
rögzíti. A látványvilág mögötti tartalmakat keresi, ahol együtt 
szerepelteti az emlékezet fragmentumait a jelen megragadott 
pillanataival. Szériái ritkán kötődnek konkrét helyszínekhez, hi-
szen egyetemes érvényű igazságait így tudja leginkább kifejezni. 
Ám az Amerikában, 2018-ban készült Take me to paradise című 
munka készítésénél a helyszín különleges szerepet kapott. 
A képeken nem csupán az általános értelemben vett emlékezés 
fontosságát és az élet törékenységét mutatja be, hanem a 2001. 
szeptember 11-én, New Yorkban történt terrortámadás szemé-
lyes lenyomatait is megörökíti. Az 56 felvételből álló sorozat 
elemeinek száma utal az Egyesült Államokba 1956-ban kivándo-
rolt magyar üldözöttekre és azok kint megélt nehézségeire. 
Az emlékező képek érzékenyen, a részletekre fókuszálva utalnak 
a terrorizmus borzalmaira és a soha nem feledés fontosságára. 
Az előhívott munkák 19 x 19 cm-es mérete jelzi a tragikus dátum 
számait is. A Breath és Space című sorozatok előkészítik a most 
először bemutatott, legújabb, Give me a soul című szériát. A vala-
miféle, tátongó űr betöltése csak úgy lehetséges, ha a fotográfia 
segítségével a művész lelket ad a tárgyaknak.

Élettelenből élőt teremteni csupán szakrális úton lehetséges. 
Amikor Isten a teremtés során életet lehelt az első emberbe, 
Ádámba valami felfoghatatlan csoda történt. Ez a gesztus szá-
munkra, embereknek megismételhetetlen és elérhetetlen. Mégis 
megadatott valami, aminek segítségével, ehhez foghatót tudunk 
véghezvinni. Mondhatjuk, hogy a művészet mimetikus hatalmá-
nak köszönhetően lehetséges az élettelenből való teremtés, 
a lélekátadás varázsa. Szabó 33 elemből álló, 2019 és 2021 kö-
zött készült Give me a soul című sorozata a fotográfia segítségé-
vel írja újra ezt a csodát. A felvételek 6 x 6 cm-es, fekete-fehér 
analóg filmre készültek, Ilford Barit papírra nagyítva. A képek 
készítéséhez Szabó Hasselblad 500EL kamerarendszert hasz-
nált, amelyhez hasonlót alkalmaztak 1969. július 20-án a Holdra 
szállás megörökítésekor is. A Luna I-II-III. című képek ennek 

„A fotográfia feladata a dolgok valódi természetének, belsőjének és 
életének a megörökítése.” 

André Kertész

A felvételek Hasselblad 500 EL, Leica M240, Leica S006 rendszerrel készültek.
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állítanak emléket, ahol a nagyítás során kirajzolt felületek text-
úrái a Hold felszínének mimézisei. A nem négyzetes formátumú 
alkotások készítésénél Szabó egy különleges, műszaki Horsem-
an L45 nagyformátumú fényképezőgéppel dolgozott. 

Az élettelen tárgyak élőként való bemutatásának nagy hagyo-
mánya van a művészet történetében. Mondhatjuk, hogy egy-egy 
csendéletként ábrázolt tárgyegyüttes élettel telik meg, amint 
objektumává válik egy festménynek vagy fotográfiának. 
A hétköznapiként használt elemek új funkciót nyernek, amint 
fókuszba kerülnek egy-egy művészeti alkotásban, mondhatjuk, 
hogy megelevenednek, lelket kapnak. Alapvető igényünk, hogy 
rajzokon, festményeken, fotográfiákon megörökítsük az emberi 
testet, azt a csodát, amely a legismerősebb és mégis a leg-
nagyszerűbb számunkra. A testábrázolás nem csupán a látható 
korpuszról beszél, hanem a láthatatlan lélekről is. Szabó olyan 
tárgyakat talált meg és adott nekik új jelentést, amelyeket egy 
bizonyos szempontból használhatatlannak, selejtesnek minősí-
tettek. A korábban a bajai Türr István Múzeumban próbababa-
ként alkalmazott kiállítási tárgyak elsősorban idealizált női, illet-
ve férfi testeket utánoztak, amelyek egykor tökéletesek voltak, 
mintaszerűen feszítettek rajtuk a bemutatott ruhák. A fotográfi-
ákon most a ruháiktól megfosztott, korábban láthatatlan váz 
kerül fókuszba, sokszor csendéletszerűen bemutatva. Az emberi 
testek utánzására alkotott babák törékenyek, mulandóak, így 
azok idővel elhasználódtak, tökéletességüket vesztették. A sok 
igazítás, szegecselés felsértette azok felületeit, így a keletke-
zett rongálódások szinte emberi sebhelyekhez váltak hason-
lóvá. Ezek láttán a krisztusi szenvedések juthatnak eszünkbe, 
különösen a keresztre írt INRI (Iesus Nasarenus Rex Iudaeorum 

– Názáreti Jézus, a zsidók királya) rövidítés látványa miatt. Ezt az 
értelmezést erősíti a 33 darabból álló sorozat misztikus száma 
is, mely szimbolikusan a „krisztusi korra” utal.

A művészet konstruktív erejének hatására az eldobott és selej-
tes próbababák képesek ismételten teljességükben megmutat-
kozni, sőt ragyogni. A lélekátadás gesztusa tehát akár teremtés-
ként is felfogható a fotográfus szemén és lencséjén keresztül. 
Az, amit a tárgyak szándékolt vagy véletlenszerű elrendezése, 
a fény-árnyék hatás, a perspektivikus látásmód együttesen 
eredményez, élővé teszi a próbababákat és a mellettük bemu-
tatott objektumokat. Olyannyira, hogy sokszor szinte érzékeljük 
a test kontúrjait, az emberi bőr pórusait, mintha azok valóban 
elevenek lennének. A megnyújtott fejek Amedeo Modiliani 
festészeti ábrázolásmódját idézik. A meztelenségükben ábrázolt 

testekben erőteljes szexuális vonásokat fedezhetünk fel. A férfi 
és női intimitásban ugyanúgy megtaláljuk a simogatás gyengéd-
ségét, ahogyan a vágyakozás intenzív gesztusait. A líraiság és 
a romantika lágysága egy-egy szelíd érintésben nyilvánul meg, 
melyet az egyik munkán látható villamossági-kapcsolási rajz 
tárgyilagossága ellenpontoz.

A próbababákon időnként ruhadarabokat látunk, melyek az élet 
lenyomatait őrzik. A testek mozdulatai, azok tartása életteli, ám 
a kitekert vagy különálló fejek, végtagok a lét törékenységét és 
mulandóságát is jelzik. A babákat sokszor (elmosódó) fényké-
peken keresztül vagy azokkal együtt pillanthatjuk meg. Az így 
létrejött sajátos látványvilágot és impressziót az alkalmazott 
mélység-élesség fókuszváltásai hozzák létre. A fotók megjele-
nése a fotográfiákon egyfajta metaértelmezésre ad lehetőséget, 
mindezzel együtt pedig megteremti egy-egy korábbi élethelyzet 
felidézésének lehetőségét.

A képeken látható légbuborékos fóliának többféle jelentése van. 
A műtárgyak csomagolásánál használt anyag a benne tárolt éle-
tadó levegőnek köszönhetően elsősorban védelmező funkciójú. 
A munkákon bemutatott fólia súlya szándékoltan, pontosan 21 
gramm, amelyet Szabó patikai mérlegeléssel hitelesített. Ez az 
érték felidézi azt a mítoszt, illetve tudományos kutatási ered-
ményt, amely szerint a halál pillanatában a test éppen ennyit, 
21 grammot veszít a súlyából. Az erről szóló feltevés az amerikai 
Dr. Duncall McDougall nevéhez kötődik, akinek kutatásai nyomán 
ez a tudás ismertté vált. Ám ennek a bizonyossága, tudományos 
hitelessége nem érdekli Szabót, csupán a mítoszból fakadó 
szimbolikus értelmezés, illetve a lélekátadás lehetősége. 
A fóliába csomagolt fejek így a képeken levegővel, sőt lélekkel 
telnek meg. A csomagolóanyag szerepeltetése Manzoni avant-
gárd konceptualista munkáit idézik. A fotográfia objektumává 
állított műanyag egyszerre válik szakrális tárggyá és eldobható, 
haszontalan hulladékká. A vitalitás és mulandóság ellentétpárja 
az élet körforgásában így együtt válik teljessé és egyszerre nyer 
értelmet. A teremtés és elmúlás mítoszai az élet kezdetét és 
végét szimbolizálják, ám az újjászületésre mindig van lehetősé-
günk. Mindez nem csupán szakrális módon lehetséges, hanem 
a művészet útján is megtörténhet. Ez az optimista világlátás 
és lélekátadási gesztus lehetősége jellemzi tehát a Give me a 
Soul című sorozatot és összességében Szabó Zsolt fotográfiai 
művészetét. ▪

Fazakas Réka

Zsolt Szabó’s photographic oeuvre is underpinned by a 
desire to capture meaning beyond what meets the eye 
and to explore detail. The artist soon discovered that 
this is the way in which he can best convey his message 

and his inner world. His black&white photographs arouse a 
powerful reaction, always drawing attention to the essence of 
things. Szabó (Pécs, 1980) pursued his studies at the University 
of Pécs and at Sorbonne University in Paris. He found his means 
of self-expression in analogue photography and regards the 
oeuvres of two masters of Hungarian origin, André Kertész and 
Brassaï, as his models. He holds Italian fine artists Giorgio de 
Chirico and Piero Manzoni in high esteem; their surrealistic vision 
and conceptual artistic approach was an important source of 
learning for him. Szabó’s objective is always to capture a passing 
moment and a unique visual world, through which he creates 
a special milieu and atmosphere for his pictures reflecting the 
cyclical nature of existence and the eternity therein. 

His themes explore the relations between objects, the natural 
environment and human bodies as well as the emotions sparked 
off by them. Some of his photos convey sensual experiences 
too, at times through the representation of the lack of desired 
fulfilment. He is looking for temporal and spatial connections 
and at times helps different situations to engage with each 
other. He frequently shifts perspective to represent space, 
depth and distance. He thinks in terms of series, the elements 
of which are sometimes more and at other times less closely 
interlinked. He regards the symbolism in objects and bodies as 
important, even the symbolism of numbers, which is manifest 
in the number of elements he includes in his photographs or in 
their physical dimensions. He devotes special attention to the 
development and technical implementation of his photographs. 
He uses analogue film and manual techniques both in taking 
and processing his works. He often works with special and even 
vintage cameras or camera systems, which are often to do with 
the message he intends to convey and thus (can) help viewers 
to better understand his works. He does not insist on analogue 
techniques out of nostalgia or fear of defiance but to seek new 
experiences that are different from the more usual and ordinary 
digital solutions, as Canadian author David Sax writes in his The 
Revenge of Analog, an approach that clearly informs Szabó’s 
oeuvre and way of thinking. He often makes silver gelatine 
prints and at times opts for giclée, which resembles analogue 
prints the most closely out of the modern printmaking methods. 
He develops his pictures on high quality Baryte paper, through 

which he lends his works a unique touch. He always installs his 
works in an individual fashion free from superfluous detail, thus 
helping the observer to primarily focus on the photographic 
world that opens up through the images.

In his series titled The Shadow of Coincidence and The Light of 
Coincidence it is the accidental or intended alignment of lights 
and shadows that serves as the vehicle for expressing his 
feelings and thoughts about the special moments of life. The 
tension inherent in these pictures is created by the paradoxes 
of wholeness perceivable even through absence, while in his 
ensembles Nature Morte and Understatement he records beauty 
through transience and the moments of change in nature. 
He explores what lies beneath the visible, simultaneously 
depicting the fragments of the past and the captured moments 
of the present. Due to the universal truths expressed in his 
photographs, his series are rarely linked to specific places. 
However, location played a crucial role in his project Take 
Me to Paradise, photographed in the USA in 2018. The photos 
in the American series not only highlight the importance of 
remembrance and the fragility of life in general but are personal 
imprints of the terror attacks that took place in New York on 11 
September 2001. The series contains 56 pictures, this number 
being a reference to the Hungarian immigrants who were 
persecuted in their native land during the revolution of 1956 as 
well as their hardships in their newly found home. The images 
distinguished by great sensitivity and focus on detail evoke the 
horrors of terrorism and remind us of the importance of not 
forgetting. The size of the developed prints – 19 x 19 cm – refers 
to the numbers of the tragic date. Szabó’s series titled Breath 
and Space prepared the way for his latest, now debuting project: 
Give Me a Soul. Filling a gaping void is only possible if the artist 
lends soul to objects through the medium of photography.

Creating something living out of what is lifeless is only possible 
through the sacred. When God breathed life into the first man, 
Adam, an inconceivable miracle took place. It was a gesture that 
is inimitable and unattainable for us, mortals. Yet, we have been 
given something that enables us to do something comparable. It 
is the mimetic power of art, which allows us to create something 
out of what is lifeless: the magic of giving things soul. Szabó’s 
33-piece Give Me a Soul (2019–2021) describes this magic in the 
language of photography. The photos are each 6 x 6 cm, 
black&white and analogue, developed on Ilford Baryte paper. They 
were taken with a Hasselblad 500EL camera system, similar to the 

“I attribute to photography the task of recording the real nature of 
things, their interior, their life.”

André Kertész
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one that was used to capture the Moon Landing on 20 July 1969. 
These are pictures titled Luna I-II-III. pays tribute to this historic 
moment, with its surface textures imitating the surface of the 
Moon. The photos in this series are not square in shape and were 
taken with a special large-format Horseman L45 camera. 

Presenting lifeless objects as living harks back to a long tradition 
in the history of art. For example, objects depicted in a still-life 
are filled with life the moment they are transformed into the 
subject of a painting or a photograph. Things used in everyday 
life are given a new function – come to life, are given soul – when 
placed at the focus of artworks. It is our fundamental need 
to make drawings, paintings and photographs to immortalise 
the human body, which is seen by us as the most familiar yet 
greatest miracle. Szabó’s depictions not only throw light on the 
visible body but also the invisible soul. He lends new meaning 
to found objects, which were, in a sense, labelled as useless 
and disposable. The mannequins featured in his photographs 
were previously used as exhibits in the István Türr Museum in 
Baja. They once imitated idealised and perfect bodies, primarily 
female but also male, sporting clothes impeccably. Now stripped 
of their clothes, their previously concealed frames come into 
focus in Szabó’s photographs, often resembling still-lifes. 
Mannequins, which are designed to be replicas of the human 
body, are presented here as fragile and perishable, worn away 
with time and deprived of their original perfection. Their surface 
is marred by the repeated fittings and staplings of the past 
and are like wounds on the human body. They might bring the 
suffering of Christ to the viewers’ mind, especially coupled with 
the inscription INRI (Iēsus Nazarēnus, Rēx Iūdaeōrum, i.e. Jesus 
the Nazarene, King of the Jews), which can be seen in one of the 
photos. This interpretation is also consolidated by the mystical 
number 33, i.e. the number of photographs in the series, which is 
a symbolic reference to “Christ’s age”.

Thanks to the constructive power of art, the flawed and 
discarded mannequins can appear – or even shine – again in 
their wholeness. The gesture of giving soul can thus be seen 
as an act of creation through the photographer’s eyes and lens. 
The intended or haphazard alignment of the objects, their light 
and shade effects and their perspectival representation jointly 
imbue life to the mannequins and the objects around them. So 
much so that the observer can virtually feel the contours of 
their bodies and the pores of their skin, as if they were real. At 
the same time, the elongated heads are reminiscent of Amedeo 

Modigliani’s paintings. The nude bodies also exude a powerful 
sexuality. The male and female intimacy equally contains the 
gentleness of stroking and the heated gestures of desire. The 
softness of lyricism and romanticism is manifest in loving 
touches and in one of the pictures counterpointed by the 
objectivity of a building’s electrical drawing.

In some photos in the series the mannequins wear clothes 
bearing the imprints of the past. The movements of the 
bodies and their postures are vivacious, while the contorted 
or disattached heads and limbs are a strong allusion to the 
vulnerability and transience of existence. The mannequins can 
often be seen through or together with (blurry) photographs 
and a peculiar visual world is created by the artist shifting the 
focus of the depth of field. The inclusion of photos in the photos 
makes a meta-level interpretation possible and provides the 
opportunity for viewers to imagine earlier life situations.

The bubble wrap used in the pictures has several meanings. As 
wrapping material for artworks the air inside the bubbles serves 
a primarily protective function. The bubble wrap Szabó used in 
the works weighs exactly 21 grams, which the artist verified with 
pharmacy scales. This number evokes the myth – which was 
substantiated by a scientific research result, according to which 
the body loses exactly 21 grams of its weight at the moment of 
death. This was given publicity through the research carried 
out by an American scientist, Dr Duncall McDaugall. However, 
Szabó does not want to verify the scientific authenticity of this 
theory but rather focuses on the symbolic interpretation of this 
myth and the possibility of giving soul to things. In this sense, 
the heads covered in bubble wrap in his photos are filled with 
air, moreover, with soul. The use of wrapping material is also 
evocative of Manzoni’s Avant-garde conceptual works. Made into 
the object of photography, plastic is simultaneously shown as 
a sacred object and as disposable, useless waste. The paradox 
between vitality and transience appearing together in the cycle 
of life is thus lent a wholeness and is given meaning. The myth 
of creation and passing symbolise the beginning and end of 
life, but there is always the chance of rebirth. All this is not only 
possible through the sacred act of God but also through art. It 
is this optimism and the gesture of giving soul to things that 
are at the heart of Zsolt Szabó’s Give Me a Soul and his entire 
photographic art. ▪

Réka Fazakas 

Dans son œuvre photographique, Zsolt Szabó vise à saisir 
la pensée derrière la vue, tout en montrant les détails. Il a 
tôt reconnu que c’était bien l’approche qui lui permettait 
de représenter son message aussi bien que son monde 

intérieur. Sa photographie noir et blanc, porteuse d’un effet 
puissant, oriente l’attention toujours vers le plus important. 
Szabó (Pécs, 1980) a fait ses études à l’Université de Pécs, puis à 
la Sorbonne de Paris. Il a trouvé un moyen possible de l’expres-
sion de soi dans la photographie argentique. Les œuvres d’André 
Kertész et de Brassaï, deux maîtres hongrois, représentent pour 
lui des modèles de référence. Il respecte beaucoup les artistes 
italiens Giorgio de Chirico et Piero Manzoni, dont il a appris une 
vue surréaliste du monde et une pensée artistique conceptuelle. 
Szabó a toujours cherché à immortaliser un moment éphémère 
encadré par une scène unique, ce qui prête à ses photos un 
milieu et une atmosphère particuliers, reflétant le cycle de 
l’existence dans sa perpétuité.

Il prend pour sujet les relations mutuelles des objets, de l’en-
vironnement naturel et des corps humains les uns par rapport 
aux autres, ainsi que l’exploration des émotions croisées entre 
ceux-ci. Ses photos affichent parfois des moments sensuels, 
dans certains cas exactement par l’insinuation d’un manque de 
l’accomplissement désiré. Il est à la recherche de constellations 
pour trouver les points temporels et spatiales de connexion, 
parfois intervenant à dessein pour produire cette coïncidence 
des situations diverses. Il varie souvent ses points de vue en 
perspective afin de faire percevoir les espaces, les profondeurs 
et les distances. Il pense en séries, dont les éléments sont plus 
ou moins étroitement liés entre eux. Le symbolique porté par les 
objets et les corps, voire par les chiffres, importe beaucoup pour 
lui. Le symbolique des chiffres s’exprime aussi par le nombre 
des éléments d’une photo ou par ses dimensions physiques. 
Szabó consacre une attention particulière à l’élaboration et à 
l’exécution technique de ses clichés. Il photographie en analo-
gique en employant des techniques manuelles et pour la saisie, 
et pour le développement de ses photos. Il utilise souvent une 
caméra ou un système caméra unique, particulier, même rétro, 
souvent en fonction du message, qui peut (éventuellement) 
devenir une aide dans le déchiffrement du contenu. L’utilisation 
des techniques manuelles n’est pas motivée par « la nostalgie, la 
peur ou l’entêtement, mais par la recherche de nouvelles expé-
riences, qui diffèrent de la forme numérique courante ». Bien que 
ce soient les lignes de l’écrivain canadien David Sax de son livre 
The Revenge of the Analogue (La vengeance de l’analogique), elles 

caractérisent aussi bien l’œuvre et la pensée de Szabó. 
Ce dernier capture ses photos souvent sur une pellicule argen-
tique mais il choisit parfois la litho giclée, la technique la plus 
moderne ressemblant le plus à l’analogique. Il utilise du papier 
baryté, un papier haut de gamme, élevant ainsi encore la qualité 
de ses créations. Ses installation sont toujours uniques et 
simples, ainsi permettant aux récepteurs à concentrer leur at-
tention premièrement sur le monde créé par les photographies.

Dans ses séries The Shadow of Coincidence (L’ombre du coïnci-
dence) et The Light of Coincidence (La lumière du coïncidence), il 
retrouve dans une constellation accidentelle ou volontaire de 
l’ombre et de la lumière tout ce qu’il sent et pense des moments 
extraordinaires de l’existence. La tension des images est créée 
par les paradoxes de l’intégralité apparaissant même dans le 
manque. Dans ses ensembles d’œuvres Nature Morte et Unders-
tatement, l’artiste consigne l’esthétique de la fugacité et les 
moments saisis du changement de la nature. Il cherche le conte-
nu derrière un monde de spectacle et affiche les fragments du 
mémoire avec les moments captés du présent. Ses séries sont 
rarement liées à des lieux spécifiques, ce qui lui permet de 
mieux exprimer ses vérités universelles. Le lieu a pourtant reçu 
un rôle particulier dans son projet Take me to Paradise, produit 
aux Etats-Unis en 2018. Dans ces clichés, il montre non seule-
ment l’importance de la mémoire dans un sens général ou la 
fragilité de la vie, mais consigne aussi ses impressions person-
nelles par rapport à l’attaque terroriste du 11 septembre 2001 à 
New York. Le nombre des éléments de cette série composée de 
56 images fait allusion aux hongrois persécutés et émigrées aux 
Etats-Unis en 1956, ainsi qu’à leurs difficultés vécues là-bas. Ces 
images de la mémoire évoquent avec délicatesse les horreurs 
du terrorisme et l’importance de ne jamais oublier, en mettant 
les détails au centre. Les dimensions des photos développées, 
19 x 19 cm, font également référence aux chiffres du date 
tragique. Les séries intitulées Breath (Haleine) et Space (Espace) 
préparent la série la plus récente, Give Me a Soul, présentée ici 
pour la première fois. Un vide béant ne peut être comblé que si 
l’artiste donne âme aux objets par sa photographie.

Animer une chose inanimée n’est possible que par la voie 
sacrale. Quand lors de la création Dieu a soufflé l’âme dans le 
premier homme, Adam, un miracle inconcevable s’est produit. 
Pour nous, hommes, il est impossible de répéter ou d’accé-
der à ce geste. Nous avons pourtant un don, qui nous permet 
d’accomplir quelque chose de pareil. L’on peut dire que grâce au 

« La photographie a pour mission d’immortaliser la vraie nature, 
l’intérieur et la vie des choses »

André Kertész
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pouvoir mimétique de l’art, la création à partir de quelque chose 
d’inanimé, le miracle d’un transfert d’âme, devient possible. La 
série Give Me a Soul de Szabó, comprenant 33 éléments, créée 
entre 2019 et 2021, réécrit ce miracle par l’aide de la photogra-
phie. Les images ont été capturées sur une pellicule argentique 
noir et blanc, agrandies sur du papier baryté Ilford. Pour saisir 
les photos, Szabó a utilisé un système caméra Hasselblad 500EL, 
pareil à celui employé pour immortaliser l’atterrissage à la Lune 
le 20 juillet 1969. Des photos Luna I-II-III, rappelle ce moment ; 
les textures des superficies dessinées par l’agrandissement 
constituent les mimétismes de la surface lunaire. Pour créer les 
clichés non carrés, Szabó a travaillé avec un Horseman L45, 
un appareil spécifique de grand format.

L’histoire d’art est riche en la représentation d’objets inani-
més en tant que choses animées. L’on peut faire valoir qu’un 
ensemble d’objets, représenté en forme de nature morte, se 
remplit de vie dès le moment de devenir le sujet d’une peinture 
ou d’une photographie. Dès que mis en saillie par une création 
artistique, les éléments quotidiens reçoivent une nouvelle 
fonction ; ce qui revient à dire qu’ils sont animés, qu’ils ont reçu 
une âme. C’est un besoin humain élémentaire que d’immortaliser 
le corps humain, le miracle le plus familier et pourtant le plus 
impressionnant pour nous, sur des dessins, des peintures, des 
photographies. La représentation du corps parle non seulement 
du corpus visible mais aussi de l’âme invisible. Szabó a décou-
vert des objets auxquels il a conféré une nouvelle signification, 
des objets qui à certains égards étaient rebutés en tant qu’inuti-
lisables, défectueux. Les objets d’exposition, auparavant utilisés 
comme mannequins dans le Musée István Türr de Baja, imitaient 
des corps idéalisés, tout d’abord féminins mais aussi masculins, 
parfaits à leurs temps, magnifiquement adaptés à présenter des 
vêtements. Maintenant, les photographies mettent en avant les 
cadres dénudés, auparavant invisibles, souvent présentés en 
forme de nature morte. Les mannequins fabriqués pour imiter 
les corps humains sont fragiles, éphémères ; ils se sont usés 
au cours du temps et ils ont perdu leur perfection. Les ajuste-
ments, les rivetages répétés ont lésé leurs surfaces, rendant 
les endommagements presque pareils aux lésions humaines. 
Leur vue peut évoquer les souffrances de Jésus-Christ, tout 
particulièrement en raison de l’acronyme INRI inscrit sur la croix. 
Cette interprétation est renforcée par le numéro mystique 33, le 
nombre des éléments de la série, une référence symbolique à 
l’âge du Christ.

Sous l’effet de la force constructive de l’art, les mannequins re-
jetés et défectueux deviennent capables de se montrer dans leur 
intégralité, voire de rayonner. Le geste de ce transfert d’âme 
peut même être compris en tant que création à travers l’œil et 
la lentille du photographe. Le résultat conjoint de la composition 
volontaire ou accidentelle des objets, de l’effet ombre-lumière et 
de la vue en perspective rend les mannequins vivants, ainsi que 
les autres objets présentés à leur côté. A tel point, que parfois 
l’on sent presque les contours du corps, les pores de la peau hu-
maine, de manière comme s’il s’agissait vraiment d’êtres vivants. 
Les têtes allongées évoquent le mode de représentation d’Ame-
deo Modigliani. Les corps représentés dans leur nudité affichent 
de traits fortement sexuels. L’intimité féminine et masculine 
permet de découvrir aussi bien la tendresse d’une caresse, que 
les gestes intensifs du désir. La délicatesse du lyrisme et du ro-
mantisme s’exprime dans quelques touchers doux, contrecarrés 
par l’impartialité d’un schéma électrique d’un bâtiment.

Les mannequins portent parfois des pièces de vêtement, 
dépositaires des traces de la vie. Les mouvements des corps et 
leur port sont plein de vie, mais les têtes et les membres tordus 
ou séparés indiquent aussi la fragilité et la fugacité de l’exis-
tence. Nous apercevons les mannequins souvent à travers ou à 
côté de photographies (floues) : cela crée un spectacle et une 
impression particulières, produites par une alternance du mise 
au point par rapport à la profondeur et à la netteté employées. 
L’apparition des clichés photographiques sur les images permet 
une certaine méta-interprétation, en créant aussi la possibilité 
d’évoquer certaines situations de vie précédentes.

Le plastique à bulle apparaissant sur les images est porteur de 
multiples significations. Le matériau utilisé pour l’emballage des 
objets d’art, grâce à l’air vital qu’il enferme, possède une fonc-
tion protectrice. Le plastique représenté sur les œuvres pèse 
exactement 21 grammes, et cela à dessein ; Szabó a fait certifier 
le poids par pesage pharmaceutique. Cette valeur évoque le 
mythe et aussi le résultat d’une expérience scientifique, selon 
lequel le corps perdrait exactement autant, notamment 21 
grammes, de sa masse. Cette présomption est liée au nom de 
l’américain Dr. Duncan McDaugall, dont l’expérience a popularisé 
cette idée. Szabó ne s’intéresse d’ailleurs pas à la certitude ou 
à la crédibilité scientifiques y relatives, seulement à l’interpré-
tation symbolique découlant du mythe, ainsi qu’à l’éventualité 
d’un transfert d’âme. Les têtes emballées dans du plastique à 
bulle sont ainsi remplies d’air, voire d’âme. L’usage de matériau 

d’emballage évoque les œuvres avant-gardes conceptualistes 
de Manzoni. Le plastique, converti en objet photographique, 
devient à la fois un objet sacral et du déchet jetable, inutile. La 
dichotomie de la vitalité et de la fugacité dans le cycle de la vie 
devient ainsi complète, tout en gagnant du sens. Les mythes de 
la création et de la disparition symbolisent le début et la fin de 
la vie, mais l’on a toujours recours à une renaissance, ce qui est 
possible aussi par le moyen de l’art, non seulement par la voie 
sacrale. Cette vue du monde optimiste et cette éventualité du 
transfert d’âme caractérise donc la série Give Me a Soul et en 
général l’art photographique de Zsolt Szabó. ▪

Réka Fazakas
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Give me a Soul – sequence 1., 2019, closed series (1•3)
giclée print, 60x43 cm

Give me a Soul – sequence 2., 2019, closed series (1•3)
analog film, gelatin silver print, 60x40 cm
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Give me a Soul – sequence 3., 2021, closed series (1•3)
analog film, gelatin silver print, 25x25 cm

Give me a Soul – sequence 4., 2019, closed series (1•3)
analog film, gelatin silver print, 60x40 cm
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Give me a Soul – sequence 5., 2019, closed series (1•3)
analog film, gelatin silver print, 60x40 cm

Give me a Soul – sequence 6., 2020, closed series (1•3)
analog film, gelatin silver print, 50x50 cm
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Give me a Soul – sequence 8., 2019, closed series (1•3)
analog film, gelatin silver print, 50x50 cm

Give me a Soul – sequence 7., 2020, closed series (1•3)
analog film, gelatin silver print, 50x50 cm
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Give me a Soul – sequence 9., 2021, closed series (1•3)
analog film, gelatin silver print, 25x25 cm

Give me a Soul – sequence 10., 2021, closed series (1•3)
analog film, gelatin silver print, 25x25 cm
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Give me a Soul – sequence 12., 2021, closed series (1•3)
analog film, gelatin silver print, 25x25 cm

Give me a Soul – sequence 11., 2020, closed series (1•3)
analog film, gelatin silver print, 50x50 cm
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Give me a Soul – sequence 13., 2021, closed series (1•3)
analog film, gelatin silver print, 25x25 cm

Give me a Soul – sequence 14., 2019, closed series (1•3)
analog film, gelatin silver print, 50x50 cm
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Give me a Soul – sequence 16., 2021, closed series (1•3)
analog film, gelatin silver print, 25x25 cm

Give me a Soul – sequence 15., 2019, closed series (1•3)
analog film, gelatin silver print, 50x50 cm
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Give me a Soul – sequence 17., 2021, closed series (1•3)
analog film, gelatin silver print, 25x25 cm

Give me a Soul – sequence 18., 2019, closed series (1•3)
analog film, gelatin silver print, 50x50 cm
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Give me a Soul – sequence 19., 2020, closed series (1•3)
analog film, gelatin silver print, 60x40 cm

Give me a Soul – sequence 20., 2019, closed series (1•3)
analog film, gelatin silver print, 50x50 cm
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Give me a Soul – sequence 22., 2020, closed series (1•3)
analog film, gelatin silver print, 50x50 cm

Give me a Soul – sequence 21., 2020, closed series (1•3)
analog film, gelatin silver print, 50x50 cm
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Give me a Soul – sequence 23., 2020, closed series (1•3)
analog film, gelatin silver print, 60x40 cm

Give me a Soul – sequence 24., 2019, closed series (1•3)
analog film, gelatin silver print, 50x50 cm
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il existait I., 2021, closed series (1•1)
analog film, gelatin silver print, 11,5x11,5 cm

il existait II., 2021, closed series (1•1)
analog film, gelatin silver print, 11,5x11,5 cm

il existait III., 2021, closed series (1•1)
analog film, gelatin silver print, 11,5x11,5 cm

il existait IV., 2021, closed series (1•1)
analog film, gelatin silver print, 11,5x11,5 cm

il existait V., 2021, closed series (1•1)
analog film, gelatin silver print, 11,5x11,5 cm
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Awakening of consciousness 0 hour, 2020, closed series (1•3)
analog film, gelatin silver print, 50x50 cm

Awakening of consciousness 12 hour, 2020, closed series (1•3)
analog film, gelatin silver print, 50x50 cm
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Awakening of consciousness 24 hour, 2020, closed series (1•3)
analog film, gelatin silver print, 50x50 cm

A la mémoire d’un oiseau, 2021, closed series (1•1)
analog film, gelatin silver print, 16,5x16,5 cm
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Bateau et âme II., 2021, closed series (1•1)
analog film, gelatin silver print, 11,5x11,5 cm

Bateau et âme I., 2021, closed series (1•1)
analog film, gelatin silver print, 11,5x11,5 cm
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Luna I., 2020, closed series (1•3)
analog film, gelatin silver print, 50x50 cm

Luna II., 2020, closed series (1•3)
analog film, gelatin silver print, 50x50 cm
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Luna III., 2020, closed series (1•3)
analog film, gelatin silver print, 40x60 cm

Beginning and end, 2020, closed series (1•3)
analog film, gelatin silver print, 40x60 cm
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Tombe I., 2021, closed series (1•1)
analog film, gelatin silver print, 11,5x11,5 cm

Tombe II., 2021, closed series (1•1)
analog film, gelatin silver print, 11,5x11,5 cm

Tombe III., 2021, closed series (1•1)
analog film, gelatin silver print, 11,5x11,5 cm

Ville en construction I., 2021, closed series (1•1)
analog film, gelatin silver print, 11,5x11,5 cm

Ville en construction II., 2021, closed series (1•1)
analog film, gelatin silver print, 11,5x11,5 cm
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Planned life, 2020, closed series (1•3)
analog film, gelatin silver print, 50x50 cm

Plastic lover, 2020, closed series (1•3)
analog film, gelatin silver print, 50x50 cm
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Quelque part I., 2021, closed series (1•1)
analog film, gelatin silver print, 11,5x11,5 cm

Quelque part II., 2021, closed series (1•1)
analog film, gelatin silver print, 11,5x11,5 cm
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Hello Darkness My Old Friend, 2021, closed digital solarized series (1•3)
giclée print, 43x60 cm
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