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Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves izraeli Vendégeink! 

Budapest Főváros Önkormányzata nevében szeretettel köszöntöm Önöket Izrael egyik 

legfontosabb fényképésze, a kecskeméti születésű magát mindig is magyarnak valló, ikonikus  

művész: Kluger Zoltán fotókiállításán! 

A napokban Budapest a kontinens egyik legvonzóbb kulturális célpontjává, a régió 

képzőművészeti fővárosává válik az Art Market Budapest, Közép- és Kelet-Európa 

legjelentősebb nemzetközi művészeti vására, és kortárs kiállítása alkalmából.  

A Fővárosi Önkormányzat támogatásával az immár hetedik alkalommal, október 12-15-e 

között megrendezésre kerülő Art Market Budapest díszvendége idén az államalapításának 70. 

évfordulójára készülő Izrael. A közel-keleti ország művészetét az ebből az alkalomból 

létrehozott ART.ISRAEL-ART.IS.REAL kulturális fesztivál keretében, illetve szintén ebben a 

hónapban zajló Café Budapest Kortárs Művészeti Fesztiválon láthatja a budapesti közönség. 

A kulturális területért felelős főpolgármester-helyettesként- és magánemberként is, aki nagyon 

kedveli a kortárs művészetet és benne a fotógráfiát, nagyon nagy öröm számomra, hogy a 

fővárosi fenntartású D 17 Galériában ma este egy olyan kiváló, a maga korában újító szemléletű 

fényképészt mutathatunk be, akinek munkássága a két ország: Izrael és Magyarország közös 

közkincse. 

Több szempontból is történelmi jelentőségűnek tartom ezt a tárlatot. Egyrészt 

meghatározó maga az alkotó, de fontos az a téma is, amit feltár, és az az üzenet, amely 

képeiből sugárzik.  

Napjainkban, amikor az egész Közép-európai térség-főként a V4 országokra gondolok - 

próbálja felvállalni a 20.század történelmi traumáinak feldolgozását és újra értelmezését, 

Kluger Zoltán művészetének és az értéket képviselni tudó alkotó ember attitűdjének 

bemutatása és továbbadása a jövő generációjának nagyon fontos a jelenlegi budapesti 

városvezetés számára.  



Kluger nagyságát, a 20.századi fotóművészetben elfoglalt helyét, amely Robert Capa, Halász-

Brassai, Andre Kertész, Moholy-Nagy László, Munkácsi Martin világhírű magyar kortársai 

közé, velük azonos rangra emeli művészetét csak az utóbbi években ismerte fel a szakma. 

Hiánypótló ez a kiállítás, mert ezek a fontos képsorok először láthatóak hazánkban és végre a 

magyar közönség is felfedezheti magának a méltatlanul elfeledett művészt. 

Mielőtt a tárlatot megtekintve művészetének máig ható, élő üzenetét befogadnánk, engedjék 

meg, hogy egy rövid kitérő erejéig felidézzem Kluger Zoltán alakját. 

Rejtélyes alkotó volt, akiről alig találtak életrajzi adatot az izraeli művészettörténészek, aztán 

az ezredforduló után a kutatómunka eredményt hozott és összeállt fordulatokban gazdag 

pályájának mozaikdarabkái. 1896.február 8-án született Kecskeméten, az első világháború alatt 

pilóta és katonai fényképész volt a Monarchia hadseregében, és repülőgépekről magasból 

fényképezte a frontokat. Ez a távlatokból figyelő látásmód aztán örökre sajátja maradt, a 

légifotózás szerelmeseként rengeteg magasból készült képet készített pályája alatt. 

Megnősült, 1925-ben született meg a kisfia. A háború után Berlinbe költözött a család, majd 

1933-ban Palesztinába menekültek. Kluger itt alakította meg egyik berlini barátjával az Orient 

Press Foto Company-t, a céggel a kibucok, a korabeli építkezések, a mindennapok krónikása 

lett, majd 1948 után Izrael első éveit is végig fényképezte. Amikor az 1930-as években 

megérkezett, nemcsak a kor legfejlettebb fotós eszköztárát hozta magával, hanem azt a modern 

szemléletet is, amely a berlini évek alatt lett sajátja. Általában szokatlan perspektívából fotózott 

és meg is komponálta a valóságot. 1958-ban az USA-ba költözött, és New Yorkban fotóüzletet 

nyitott, de az amerikai álom számára nem vált valósággá. 1977-ben 81 évesen elfeledve halt 

meg.  

Az Izraeli Nemzeti Archívum az elmúlt években beszkennelte és szabadon felhasználhatóvá 

tette Kluger Zoltán huszas, harmincas, negyvenes és ötvenes években Palesztinában, majd 

Izraelben készített képsorozatait. Művészetének újra felfedezésével Izraelben és itthon,- ezzel 

a kiállítással, amely 2017. október 12-28-a között látható a D17 Galériában-, fontos hiátust 

pótolunk kulturális életünkben.    

Köszönöm, hogy meghallgattak! 

 


