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Fotók: 1933-1948

2017. október 12-28. / 12-28 October, 2017

1948-ig Kluger Zoltán a legfontosabb fotós volt, aki a cionista
alapoknak dolgozott az állam-előtti években Palesztína területén.
Míg kortársainak nagy része a német nácizmus előretörése után
Németországból Nyugat-Európába vagy az Amerikai Egyesült Államokba emigrált, Kluger Palesztínát választotta, ezzel egyrészt névtelennek rendeltetve magát a tágabb világ számára, másrészt egyidejűleg
válva sajátos és fontos fotóművésszé Palesztínában. Fotóművészeti
látásmódja elismerésre méltó magyar szülőföldjén – és a fényképezés
világában is általában. Ez a szerény kiállítás, mintegy 50 alkotást
mutat be a Art Market Budapest és a Deák 17 Galéria együttműködésének köszönhetően.
Zoltan Kluger was the most important photographer working for the
Zionist funds in Mandatory Palestine in the pre-state years until 1948.
Whereas most of his contemporaries who left Germany after the rise
of Nazism emigrated to western Europe or the United States, Kluger
chose to emigrate to Palestine, thereby destining himself to remain
anonymous to the wider world on the one hand, while at the same time
becoming a unique and important photographer in Palestine on the other
hand. His photographic perspective is worthy of recognition in his native
Hungary – and in the global world of photography in general.
This humble exhibition of some 50 works is presented as a satellite
exhibit for the Art Market Budapest through collaboration with the
Deak 17 Gallery.

Kurátor / Curator: Guy Raz
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Fiatal aliázók Horát táncolnak
Youth Aliya dancing the Hora
The Government Press Office Archive
Zoltán Kluger
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Előszó
2016-ban Chim [David Seymour] látványos fotókiállítását láthattuk vendégül az Art
Market Budapest jóvoltából és annak kísérőeseményeként. Legnagyobb örömünkre a sikeres együttműködés 2017-ben is folytatódik.
Külön öröm, hogy ezúttal egy magyar születésű fotós művészeti értékén túl történelmi kordokumentumként is kimagasló képeit mutathatjuk be Közép- és Kelet-Európa vezető kortárs művészeti kiállítása és vására közreműködésével
és támogatásával.
Kluger Zoltán méltatlanul kevés figyelmet kapott eddig hazánkban annak ellenére, hogy a galériánkban most bemutatásra kerülő felvételeit is alapul véve a 20.
század legkimagaslóbb fotográfus alkotói közé sorolhatjuk. A múlt század egyik
legnagyobb tragédiáját követően – a II. Világháború és a Holokauszt után – egy
nép talpra állását, egy új ország születését követhetjük nyomon a tárlat segítségével. A néhol propagandisztikus hangulatot is sugárzó képeken megjelenő arcokon egyszerre fedezhetőek fel az átélt megpróbáltatások, borzalmak nyomai és az
új, szebb jövő reménye, a törhetetlen akaraterő és tenni vágyás. A fotók történeti
háttere és a rajtuk szereplő aktivitások kifejezetten alkalmassá teszik az alkotásokat arra, hogy azok akár a 20. századi történelem és állampolgári ismeretek oktatásához szolgáljanak illusztrációként. Kluger Zoltán személyes történetével egy
hivatása iránt elkötelezett és alázatos, mindig az értéket képviselni akaró művész
attitűdjét tudjuk közönségünknek bemutatni.
Különös ereje a bemutatott anyagnak, hogy arra kiválóan építhető művészetpedagógiai program, hiszen tapasztalataink szerint az életkori sajátosságokhoz igazított foglalkozások segítségével már a legkisebb kortól érdemes foglalkozni olyan
komoly és tragikus eseményekkel, mint a Holokauszt. Ráadásul Kluger Zoltán kompozíciós érzéke és látásmódja legfiatalabb közönségünk esztétikai nevelésében is
hatékony eszköz.
Bízunk benne, hogy a következő években még több legendássá vált magyar származású fotográfus munkáit lesz alkalmunk bemutatni, ezzel is hozzájárulva a magyar fotográfia ismertségéhez és a hazai fotós hagyományok életben tartásához.

Kaposi Dorka
a Deák17 Galéria vezetője

Kluger Zoltán
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Bevezető
Az Art Market Budapest, Kelet-Európa vezető nemzetközi művészeti vására az állam alapításának közelgő 70. évfordulóját ünneplő Izraelt választotta és hívta meg
díszvendégként, az izraeli művészet bemutatására ART.ISRAEL-ART.IS.REAL néven
különlegesen gazdag kulturális fesztivált hozott létre 2017 októberében Budapesten. A fesztivál egyik kiemelt eseménye Kluger fotókiállítása, amely méltó módon
és kiemelkedő színvonalon helyezi a nagy jelentőségű történelmi eseményt a művészet kontextusába.
Különlegessége ráadásul a tárlatnak, hogy Kluger Zoltán, vagyis az Izraelben rendkívüli ismertségnek és tiszteletnek örvendő Zoltan Kluger személye és életműve
igazolni látszik azt a nézetet, amely szerint Magyarországnak különleges viszonya
van a fotóművészethez, hiszen Kluger munkássága kiegészíti, egyes vélemények
szerint megerősíti olyan jelentős alkotók meghatározó szerepvállalását a világ fotóművészetében, mint Robert Capa, André Kertész, Moholy-Nagy László és más,
a 20. század történelmi viharaiban Magyarországról elszármazott klasszikusok.
Különleges élmény volt közreműködni ennek a kiállításnak a létrehozásában, örülök, hogy az Art Market Budapest ismételten olyan értékek megőrzésében és
bemutatásában vállalt szerepet, amelyek valamennyi generáció számára egyszerre szolgálnak szórakoztató művészeti élményként és tanulságos kulturális táplálékként. Köszönöm és gratulálok azoknak a partnereinknek, akik közreműködése
nélkül szegényebbek lennénk ezzel az élménnyel.

Ledényi Attila
az Art Market Budapest
alapító-igazgatója

Zoltán Kluger
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Preface
In 2016, by favour of Art Market Budapest and its accompanying event, we welcomed
the spectacular photo exhibition of Chim [David Seymour], and we are delighted that
our successful cooperation continues in 2017.
With the support and collaboration of Central and Eastern-Europe’s leading international exhibition and art fair, it is a special pleasure to present the pictures of
a Hungarian-born photographer, whose images beyond their artistic value, stand
out as important historical documents of their time.
Zoltán Kluger has so far received undeservedly little attention in our country, despite
the fact that he can be considered as one of the most outstanding photographers of
the 20th century, taking into account his pictures currently on display at our gallery.
The exhibition provides an insight into a people getting on its feet and the birth of a
new nation following one of the greatest tragedies of the
last century, World War II and the Holocaust.
One can discover on the faces depicted in the sometimes propagandistic mood of the
images the horror of experienced hardships, the hope for a new and better future and
the unbreakable will and desire to act. The historic backdrop of the photos and the
activities they portray make the artworks suitable to serve as an illustration in the
education of 20th century history and civic studies. With the personal story of Zoltan
Kluger, we present to our audience the attitude of an artist dedicated to his profession, who was humble and always wanting to represent true values.
The particular strength of the material presented here is that it can be further developed as part of an excellet art education program. Experience shows that with
the help of activities with age-specific features such serious and tragic events as
the Holocaust are worth dealing with even from a very early age. In addition to this,
presenting Zoltán Kluger’s sense of composition and vision is an effective tool in the
aesthetic education of our youngest audience.
We hope, that in the years to come we will have the opportunity to showcase the
works of even more legendary photographers of Hungarian origin, thus contributing
to the recognition of Hungarian photography and sustaining its national traditions.

Dorka Kaposi
Manager of Deák 17 Gallery
Kluger Zoltán
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Foreword
Art Market Budapest, Eastern Europe’s leading international art fair selected Israel
as guest of honour in 2017, welcoming the country soon celebrating the 70th anniversary of its statehood and presenting Israeli art in Budapest through the rich and
diverse ART.ISRAEL-ART.IS.REAL cultural festival taking place in October. One of the
highlights of the festival is Kluger’s photoexhibition, which places the great historical event into the context of art in a worthy manner with outstanding standard.
One of the special features of the exhibition is that Zoltan Kluger’s persona and
oeuvre, which enjoys extraordinary recognition and respect in Israel, confirms Hungary’s special relationship to photography, as Kluger’s body of work complements,
and according to some, fortifies the defining role of such significant artists as Robert
Capa, André Kertész, László Moholy-Nagy and other classics who emigrated from
Hungary during the stormy years of the 20th century.
It was an extraordinary experience participating in creating this exhibition, and I am
glad that Art Market Budapest once again is taking part in sustaining and presenting
values which provide both entertaining artistic experiences and informative cultural
nourishment. I thank and congratulate all our partners without whom this would
have been a lesser experience.

Attila Ledényi
Founding Director
of Art Market Budapest

Zoltán Kluger
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Nahalal, 1939 / Nahalal, 1939
The Central Zionist Archives

A Különleges Éjszakai Osztag egyik tagja a Jazréel
Völgyében puskával és jelzőrakltával felfegyverkezve, 1938
A member of the Special Night Squad in the Jezreel Valley
armed with a rifle and signal flares, 1938
KKL-JNF Photo Archive
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Zoltán Kluger
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Kecskemét – Berlin – Tel Aviv
A kecskeméti zsidó közösség a tizenkilenceik század elején alakult meg
Magyarországon, majd 1911-ben egy lenyűgöző zsinagóga épült ott.
A város egy másik zsinagógája magyar fotóművészeti múzeumként szolgál 1990 óta.
Kluger Zoltán (1896-1977) ebben a városban született, akkor, amikor
a zsidó közösség száma mintegy kétezer fő körül volt. Ennek ellenére
ő maga mégsem ismert a magyar zsidó közösség számára, sem a magyar
fotóművészetben. Pályája során Magyarországon egy egész generáció
zsidó származású fotóművész született, akik később kulcsfontosságú
szerepet játszottak a világ fotóművészetének történelmében. Ezek között volt: Munkácsi Martin (sz. 1896), Kertész André (sz. 1894), MoholyNagy László (sz. 1895), és Brassai Halász Gyula (sz. 1899). Az utóbbi három részt vett az Első világháborúban az osztrák-magyar hadseregben,
Kluger maga pedig légifotós lett. Kiváló, bátor szakmai munkájáért kitüntetésekben részesült. Valószínű, hogy ezen élmények során sajátította el a fotóművészet alapjait. Az 1920-as években érkezett Berlinbe, ahol
szabadúszó fotósként dolgozott a német képes újságoknak, majd 1933
végén Izraelbe emigrált.

Kluger Zoltán
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Kecskemét – Berlin – Tel Aviv
The Jewish community in Kecskemét, Hungary, was founded in the early
nineteenth century and an impressive synagogue was built there in 1911.
Another synagogue of the town has served as a Hungarian photography
museum since 1990.
Zoltan Kluger (1896-1977) was born in this town at a time when its Jewish community numbered around two thousand, however he is not wellknown in the Hungarian Jewish community or in the history of Hungarian
photography. During the period he was active, a generation of Jewish photographers was born in Hungary who would go on to become key figures
in the history of world photography. Among these were Martin Munkacsi
(b. 1896), Andre Kertesz (b. 1894), László Moholy-Nagy (b. 1895) and
Gyula Halász “Brassaï” (b. 1899). The latter three fought in the AustroHungarian army during World War I. Kluger himself served as an airborne
photographer and was awarded medals for his excellent professional,
audacious work. Quite possibly it is there that he learned the fundamentals of photography. He arrived in Berlin in the late 1920s and worked as
a freelance photojournalist for the illustrated German newspapers and
immigrated to Israel at the end of 1933, with the rise of Nazism.

Zoltán Kluger
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Cionista Propaganda
A Palesztínába való költözés és az Orient Press Photo Company megalapítása, melynek Kluger fő-fotográfusa volt, üzleti és ideológiai partnerével Nachman Shifrinnel (1893-1984) emelte karrierje csúcsára Klugert.
Shifrin kapcsolatokat létesített cionista alapítványok fotó- és reklám
részlegeivel: az Összefogás Izraelért Pénzalappal és a Zsidó Nemzeti
Alappal, melyek már az 1920-as évek óta tevékenyek voltak Izraelben.
A megrendelt fotókat a két alap megvásárolta és szisztematikus levelezés útján szétosztotta a zsidó diaszpórában. 1937-ben az ügynökség,
melynél más fotósok is dolgoztak, mint például Yitzhak Marilin és Paul
Gross, a Dizengoff utca 97. alagsorába költözött át Tel Avivban.

Hagana“ vezető képzés, Pinot Hashomer
Sheikh Abreik közelében, 1938
A „Hagana” instructors course at Pinat Hashomer
near Sheikh Abreik, 1938
The Government Press Office Archive

Taxi sofőr, Tel Aviv, 1934
A taxi driver, Tel Aviv, 1934
The Government Press Office Archive

Kluger Zoltán
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Zionist Propaganda
The move to Palestine and the founding of the “Orient Press Photo
Company” – where Kluger was the chief photographer – with his business and ideological partner Nachman Shifrin (1893-1984), were eventually what brought Kluger to the pinnacle of his professional career. Shifrin
created the contacts with the photography and advertising departments
at the Zionist foundations: the United Israel Appeal (Keren Hayesod) and
the Jewish National Fund (KKL), which had been active in Israel already
from the early 1920s. The photographs they commissioned were purchased by the two Funds, and distributed through systematic mailing of
photographs to all of the Jewish diaspora. In 1937 the company, where
other photographers were operating as well – like Yitzhak Marilin and
Paul Gross – relocated to the basement of the building at 97 Dizengoff
Street in Tel Aviv.

Demonstráció a felhatalmazott Brit hatóságok
ellen, az illegális bevándorlók Ciprusra való
kitelepítése miatt, Tel-Aviv, 1946
A demonstration against the British Mandate
authorities for deporting illegal immigrants
to Cyprus, Tel-Aviv, 1946
The Government Press Office Archive

A Kibuc zenekar próba közben Maabarotnál, 1935
The Kibbutz orchestra at Maabarot
during a rehearsal, 1935
The Government Press Office Archive

Zoltán Kluger
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Azonban Kluger elégedetlen volt munkájával. Shifrin egy későbbi interjúban így nyilatkozott: “Kluger nehéz időket élt át. Az emberi élményt, annak tetteit és nehézségeit szerette volna megörökíteni, azonban jótevői
mosolyokat akartak látni. Leo Herman (az Összefogás Izraelért Pénzalap
főtitkára) felelete a következő volt: ‘Úttörőkre van szükségünk. Menj és
készíts képeket – ne pazarolj negatívokat, nincs költségvetésünk arra.’
‘Fuldoklom – mondta – meg fogok halni. Semerre sem tartok. Lemaradok a világ fotóművészei mögött. Az úttörők itt maláriában halnak meg,
szegénységben élnek, kimerülnek, demoralizáltak és nekem mosolyogva
kell őket megörökítenem. Belefáradtam a mosolygó úttörők fényképezésébe”. Ennek ellenére, Kluger mottója a következő volt: “A jól megrendezett jobb, mint a rosszul fényképezett.”

Fiatal kibuc lányok táncolnak a Víz Fesztiválon, Urim Kibuc, 1948
Young kibbutz girls dancing during the Water Festival, Kibbutz Urim, 1948
The Central Zionist Archives
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However Kluger was unhappy with his work. As Shifrin put it in a later
interview: “Kluger was having a hard time. He wanted to photograph the
human experience, deeds and difficulties, but his benefactors wanted
smiles. Leo Herman (of the United Israel Appeal – G.R.) would say: ‘We
need pioneers. Go out there and take pictures – don’t waste negatives,
we don’t have the budget for it’.” “I’m suffocating – he would say – I’m
going to die. I’m going nowhere. I’m falling behind the rest of the world’s
photographers. The pioneers here are dying of malaria, living in poverty, weary, demoralized, and I must photograph them smiling. I’m tired of
photographing smiling pioneers”. All that being said, Marilin would quote
Kluger’s motto: “Well-staged is better than badly photographed”.

Munkások vízfúró eszközzel, 1939
Workers operating a water drilling device, 1939
The Government Press Office Archive
Zoltán Kluger
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Fotográfiai kontextus
Izraelbe érkezésekor Kluger nekilátott bőséges mennyiségű fénykép
készítésének. Gyűjteménye puszta méretének és az általa dokumentált
témakörök terjedelmének köszönhetően – beleértve a terület zsidó lakosainak portréit – 1948-ig – méltó elismerést érdemel, ő “a nép fotósa”.
Fényképezőgépeiben Kluger nagy méretű üveg negatívokat használt
(13x18cm), amint az gyakori volt a Második világháborút megelőző európai riportművészetben. Egy kisebb Contessa fényképezőgépet, továbbá egy Rolleiflex gépet használt, négyzet alakú formátumot alkalmazva
(6x6 cm), mely bár közepes méretű volt és lassan volt működtethető, kiváló műszaki minőségű képeket hozott létre. Kluger még két fényképezőgéppel is fotózott egyidejűleg.

Kluger Zoltán
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Halászok Caesareánál, 1941
Fisherman at Caesarea, 1941
KKL-JNF Photo Archive
Zoltán Kluger
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Photographic context
Upon his arrival in Israel Kluger set about taking copious photographs.
Thanks to the sheer size of his collection and the range of subject matter he documented – including numerous portraits of the land’s Jewish
inhabitants – up until 1948 – he is worthy of the accolade “the people’s
photographer”.
In his cameras, Kluger used large glass negatives (13X18 cm), as was
common in pre-WWII European photojournalism. He also used a smaller
Contessa camera and a Rolleiflex camera using a square format (6X6 cm),
which although being a medium-sized format and slow to operate, produced excellent technical quality images. He would even photograph with
two cameras concurrently.

Kluger Zoltán
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Gyerekek játék közben, tranzit zóna, 1949
Children play, transit camp, 1949
The Government Press Office Archive

Zoltán Kluger
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Kaszás munkások munka közben, Kibuc Ma’abarot, 1939
The cythe bearers, scene enactment, Kibbutz Ma’abarot, 1939
Israel State Archives

A modern világ találmányai Kluger (és kortársai) számára hozzáférhetővé tették a kisebb formátumú fényképezőgépeket, melyek könnyebben
működtethetők voltak – és dinamikusabb megjelenést adtak képeiknek,
lehetővé téve az alacsonyabb szögben készített közeli fotográfiát, dicsőítve alanyaikat, sok esetben isteni hasonmásokká formálva őket. Az alany
nem a fényképezőgépbe néz, hanem a horizont felé, ahol látomás és ideológia rejlik. Változott a nézőpont Izrael földjéről is. Kluger légifotósorozata a képet és készítőjét domináns helyzetbe hozta. Kluger fotóstúdiója
az egész terület, a táj illusztrált stúdió-háttere, a nép a nagyobb cionista
kép modellje lett.

Kluger Zoltán
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The innovations of the modern world gave Kluger (and his contemporaries) access to smaller format cameras, which were easier to operate – and
which gave his photographs a more dynamic look, enabling closer-range
photography from lower angles, glorifying his subjects and turning them
in many cases into Godlike images. The object looks not at the camera but
onwards toward the horizon, the place where vision and ideology live. The
perspective on the Land of Israel also changed. Kluger’s series of aerial
photographs placed the photograph and its maker in a dominant position
over the land. Kluger’s studio becomes the entire land, its landscapes his
illustrated studio backgrounds and its people – models in the greater
Zionist picture.

Szántó nő, Ein Hahoresh, 1940
Ploughing woman, Ein Hahoresh, 1940
KKL-JNF Photo Archive
Zoltán Kluger
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Edzés gimnasztika tanároknak Tel Avivban, 1946
Course for gymnastic teachers in Tel Aviv, 1946
Israel State Archives
Kluger Zoltán
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Az “Új Zsidó” hősies alakja, aki áthatja fényképeit, nemcsak propaganda, hanem esztétikai értékekkel bír, mely korábban észrevétlen volt
Izraelben, összetett szimbólumrendszert tartalmazva. Kétségtelenül az
említettek mai fotóművészek számára is kihívást jelentenének. Tulajdonképpen művészeti vagy esztétikai alkotásokként értékelhetőek, de
nem csupán mint olyannak: ez átgondolt, újító fotóművészet. A példák
bővelkednek: légifotóin például, Kluger egy helyi tájat mutat be, mint
absztrakt geometriai alkotóelemet. Például a Jordán folyóról készített
képén; azon a fotón, melyen a repülőgép Tel Avivból Haifa felé tart a Haaretz újsággal a középpontban, főként a területet szimbolizálva, melyet az
utasok szemlélnek repülés közben; a fényképen, melyen egy fegyveres
őrszem egy ordító oroszlán mellett látható Tel Haiban, mintha mindketten vigyázban állnának – egyik a jelenből, másik a múltból – őrizve az
országot északról, egyszerre gyakorlatilag és szellemileg is.
A korszak, melyben Kluger tevékenykedett sok szempontból a cionista
fotóművészet virágkora volt. A két világháború között a cionista ikonográfia és annak eredményei kiélesedtek és elérték tetőpontjukat
(“Munka”, “Fejlődés”, “Település”, “Épület”, “Homa Umigdal” - [Cölöpkerítés és Őrtorony], “Őrzés”, “Oktatás”) és karakterei (“A földművelő,
“A dolgozó”, “Az őr”, “Az úttörő”, “A menekült”, “A diák”, “A gyermek”,
“A héber katona”, “A sportoló”).

Jordán folyó völgye, 1937
The meandering Jordan River, 1937
The Government Press Office Archive
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The heroic figure of the “New Jew”, which pervades his photographs has
not only propaganda value but also possesses aesthetic values, hitherto
unseen in Israel, charged with complex symbolism. These would undoubtedly challenge even today’s photographers. They can actually be evaluated as artistic, or aesthetic works, but not merely as such: this is deliberate, innovative photography. Examples abound: in his aerial photos, for
example, Kluger presents the local landscape as an abstract geometrical
component. As in his photograph of the Jordan River; in the picture of the
aeroplane flying from Tel Aviv to Haifa, with the Haaretz newspaper in
its center symbolizing mainly the land the passengers are observing during their flight; in the picture of the armed sentry next to the roaring lion
in Tel Hai, where the two appear to be standing to attention – one from
the present day, the other from the past – guarding the country from the
north both practically and spiritually.
The period Kluger worked in was in many ways the heyday of Zionist photography. Between the two world wars the Zionist iconography and its
achievements were honed and reached their peak (“Labor”, “Development”, “Settlement”, “Building”, “Homa Umigdal” – [Stockade and Guard
Tower], “Guarding”, “Education”) and its characters (“The Farmer”, “The
Laborer”, “The Guard”, “The Pioneer”, “The Refugee”, “The Student”, “The
Child”, “The Hebrew Soldier”, “The Athlete”).

Rachel Nadav, a Rina Nikova Tánc Társulattal,
mint Miriam Próféta, Scopus Hegy Amfi színház, Jeruzsálem, 1945
Rachel Nadav, a dancer with the Rina Nikova Dance Company,
as the “Prophetess Miriam,” Mount Scopus Amphitheater, Jerusalem, 1945
Central Zionist Archives
Zoltán Kluger
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Kluger, a fotóriporter volt az, aki átfogó munkájával, fő-fotográfusként
15 éven át ábrázolva a “készülőben lévő államot”, megalkotta azt az ikonográfiát, mely áthatotta a nemzeti öntudatot.

„Izrael állam“ a tantáblán az iskolateremben, 1948
“Jewish State” on the blackboard, school classroom, 1948
The Central Zionist Archives

Buchenwaldot megjárt túlélői hajón, Mataroa, 1945
Buchenwald survivors on deck the ship “Mataroa,” 1945
KKL-JNF Photo Archive
Kluger Zoltán
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It was Kluger the photojournalist, through his intensive work, who, as
“chief photographer” through 15 years of depicting the “state in the making”, created the iconography which pervaded the national consciousness.

Kibbutz Ma’abarot tagja őrszolgálaton, 1936
A member of Kibbutz Ma’abarot on guard duty, 1936
The Government Press Office Archive
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Művészi megközelítése a következő volt: ikonikus formátumokká ötvözni a beállított képeket, ugyanakkor nagy érzékenységgel megörökíteni
a dolgozó telepeseket, a Kibbutzim és kollektív gazdaságokat, ahogy
talajt törnek, majd egy évvel később épületeik kirajzolódó körvonalait,
melyek között látható a föld, melyből származnak, úttörőket sapkákban védekezve a tüzes nap ellen, gyermekeket, menekülteket, illegális
bevándorlókat, jemeni bevándorlókat és a holokauszt túlélőit, az Ígéret
Földjére érkezésük pillanatában és végül az ünnepséget, melynek során
1948 májusában az államot kinyilvánították.

With his approach of combining the staging of images into iconic formats,
while at the same time working with great tenderness, Kluger photographed the working settlers, the Kibbutzim and collective farms breaking ground and, a year later, their skyline, the landscapes visible from
them, the earth itself from which they sprang, pioneers in hats to protect
against the fierce sun, children, refugees, illegal immigrants, Yemenite
immigrants and Holocaust survivors at the moment they first set foot in
the Promised Land, and finally the ceremony in which the State was proclaimed in May 1948.

Kluger Zoltán
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Csehszlovák bevándorlók érkeztek az Ein Ayalaba, 1951
Czechoslovakian immigrants arriving at Ein Ayala, 1951
Central Zionist Archives
Zoltán Kluger
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Kluger volt az “új fotóművész”,
a modernista, aki az “Új Zsidó”-t
fényképezte – európai bevándorlókat, ahogy belemélyednek munkájukba és a “Sabras”-t, az ott-született fiatalokat, akik együtt alkotják
az úttörő kollektív képmását az
1930-as 40-es években. Kluger,
egyetlen képkockába szűri le a
cionista eszmét, képet kép után.
Azonban Klugert megfosztották
attól a képességétől, hogy fényképezhesse és bemutathassa korának kritikus fotóművészetét.

Kluger Zoltán
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Kluger was the “new photographer”, the modernist who
photographed the “new Jew” –
the European immigrants settling
into their work and the “Sabras”,
the native-born youngsters,
together forming the collective
image of the pioneer in the 1930s
and 1940s. Kluger distills the
Zionist idea into a single frame,
frame after frame. This being said,
Kluger was stripped of his ability
to photograph and present critical
photography of his times.

Zoltán Kluger
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A Különleges Éjszakai Osztag 19-es egysége, akiket a Capt. Charles Orde Wintage vezénylete alatt alakítottak ki, 1938
19-es Members of the special night squad, formed under the command of Capt. Charles Orde Wingate, 1938
The Government Press Office Archive

D17 katalogus Kluger 2017okt9.indd 35

2017. 10. 09. 17:53

Hallgatólagos rivalitás volt Kluger és Helmar Lerski között, mindketten szorosan összekapcsolódó témákkal foglalkoztak a cionista alapok számára. Lerski, aki egyben mozgó- és állóképekkel is dolgozott, figyelmet fordított személyes önkifejezésmódjára valamint a művészi
kifejezésmódra is, ezáltal élvonalba került a világ legfontosabb fotóművészei közé. Ugyanakkor Kluger, aki a fotóriportot választotta stílusaként, kortársai nagy részének stilisztikai
példaképe volt, ezáltal lett országának és korának legbefolyásosabb fotóművésze. A “besorozott fotográfusok” elnevezést kapták megbízatásuk körülményei és az ennek következtében
kialakult ábrázolásuk miatt, mint a hatóságok propaganda eszközei Izraelben. Azonban, ha
figyelmen kívül hagyjuk megbízatásuk körülményeit és a nehézségeket, melyeket az akkori
fotóművészek elviseltek, munkára kényszerítve bármi áron, felfigyelhetünk egy sajátos
fotográfiai-művészi stílusra, mely szerves részét képezte a globális fotográfia fejlődésének –
egy új, tiszta, objektív és modernista stílus. Kluger, aki berlini tartózkodása során belekóstolt
a művészeti alkotásba a harmincas évek elején, Izraelbe érkezése után úgy döntött, hogy kilép
a stúdióból a terepre, így vált a modern fotográfiai stílus vezetőjévé, mely egyedülálló volt
az ország számára. Végtére, Kluger az emberi lényt fényképezte, aki a cionista eszményért
dolgozott.

In the implicit rivalry between Kluger and Helmar Lerski (1871-1956), with both of them dealing
with closely related subject matter for the Zionist funds, Lerski, who worked with both cinema
and stills, also attended to his personalized expression as well as to artistic expression, which
placed him at the forefront along with the world’s most important photographers. At the same
time Kluger, who chose the photo-reportage as his style, was a stylistic role model for most
of his local contemporaries, which positions him as the seminal photographer of the era in the
country. For them, the circumstances of their commission, and the resulting representations in
Israel as propaganda instruments for the authorities earned them the title of “conscripted photographers”. However, if we ignore the circumstances of their commission and the hardships
the photographers endured and which compelled them to work at any cost, we are left with
a distinct photographic-artistic style which was an integral part of the development of global
photography – a new, clean, objective, and modernistic style. Kluger, who dabbled in artistic
works while in Berlin of the early thirties, chooses upon his arrival in Israel to step out of the
studio and into the field, thus becoming the leader of a modern photographic style, unique to
the new country. Ultimately, Kluger photographed the human being who had worked in the
service of the Zionist ideal.

Kluger Zoltán
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Epilógus
Izrael államalapítását követően a cionista alapok megrendelései megszűntek és az 52 éves Kluger, aki keveset beszélt héberül, elfáradt és
saját jövőjét fontolgatta. Kluger Zoltán és Sarah Izraelből New Yorkba
emigrált 1958-ban. Kluger az East 80 th utca 245 szám alatt egy fényképezőgép-boltot nyitott, mely egy magyar bevándorlókkal lakott környéken helyezkedett el. Nagyrészt esküvői fotók készítéséből, fényképezőgépek és diafilmek értékesítéséből, ügyfelei tanításából élt. 1977-ben
hunyt el Manhattanben, 81 évesen.

Epilogue
With the establishment of the State of Israel the stream of orders for photographs from the Zionist funds dried up and the 52-year-old Kluger, who
spoke little Hebrew, had tired and had to calculate his future steps. Zoltan
and Sarah Kluger emigrated from Israel to New York in 1958. There he
opened a camera store on 245 East 80 th street, which was an area populated with Hungarian immigrants. He made his living mostly from photographing weddings, selling cameras and films and from teaching customers. Kluger died in Manhattan in May 1977 aged 81.

Zoltán Kluger
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Tel Aviv, 1937
The Central Zionist Archives
Zoltán Kluger
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1965-ben Nachman Shifrin (aki ekkor már a Ben-Haim nevet viselte) az “Orient Press Photo
Company” archívumát eladásra kínálta a Kormányzati Sajtóiroda számára. A gyűjtemény,
mely az 1933 és 1948 közötti időszakot íveli át, végül 60000 negatívot tartalmazva, ma hat
különböző archívum között van elosztva Izraelben. Az izraeli társadalom és később a művészeti világ az első izraeli háborúk után társadalmi önvizsgálat időszakát élte át és az “Új Zsidó”
macsóista képe fokozatosan az állami levéltárak homályába merült. Számos fotóművész és
kurátor, akik az 1970-es években tevékenykedtek, Kluger stílusát propaganda művészetnek,
így irrelevánsnak tekintették.
Az itt bemutatásra kerülő kiállítás lényege Dr. Ruth Oren kurátor közreműködésével együtt az
Eretz Izrael Múzeum (Tel Aviv) retrospektívjén alapul (2008). Az akkori kiállítás szándéka volt
felidézni “a nép fotósa” történetét, bemutatni Kluger Zoltánt azokban a drámai állam-előtti
években, továbbá illő helyet adni számára a helyi és a világ fotóművészetében. A mostani
kiállítás először meséli el szülőföldjén Kulger Zoltán történetét. Igyekszik bezárni az életrajzi
és fotóművészeti kört a magyar-izraeli tengely mentén.

In 1965, Nachman Shifrin (by then named Ben-Haim) put the archive of the “Orient Press Photo
Company” up for sale to the Government Press Office. The collection, spanning the period from
1933 to 1948, which eventually contained 60,000 negatives, is now divided among six different archives in Israel. Israeli society and, later on, the artistic world after the first wars fought
in Israel went into a period of social introspection and the machoist image of the “New Jew”
gradually receded into the shadows of the state archives. Many of the photographers and curators who worked in the early 1970s perceived Kluger’s style as conscripted art and therefore
irrelevant.
The essence of the exhibition presented here is based on a retrospective curated together with
Dr. Ruth Oren of the Eretz Israel Museum in Tel Aviv (2008). That exhibition sought to conjure
the tale of the “people’s photographer” Zoltan Kluger in those dramatic pre-state years and to
apportion him his appropriate place in the history of local and global photography. This current
exhibition is the first time Zoltan Kluger’s story is being told in his native country. It seeks to
close a biographic and photographic circle along the Hungarian and Israeli axis.

David Ben Gurion az Izraeli Függetlenségi
Nyilatkozatot olvassa fel a Tel Aviv Múzeumban, 1948
David Ben Gurion reading the Declaration of the
Independence of Israel at the Tel Aviv Museum, 1948
The Government Press Office Archive
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Telepesek a Kibbutz Sha’ar Hagolan és
a Massada építési tervet tanulmányoznak, 1937
Settlers studying the plans for the establishment of
the Kibbutzim Sha’ar Hagolan and Massada, 1937
The Government Press Office Archive
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Zigi Weissenberg játszik a Deagnia „B“ 25 évfordulóját, 1945
Zigi Weissenberg playing at the 25th anniversary celebration of Degania “B” 1945
The Central Zionist Archives
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