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A művész különböző álprofilokat hozott létre
a social media felületein, így került be a zárt
katonai csoportokba, és így ismerte meg az
interjúalanyait. „Örülök, hogy része lehetek
hazám történelmének.” „Az apám akarta, ő is a
tengerészetnél szolgált…” „Már rég elkallódtam
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Az elsősorban a filmjei révén ismert, többszörösen díjazott francia videóművész, Neïl
Beloufa legutóbbi installációját a frankfurti
Schirn Kunsthalléba tervezte. A Global
Agreement című munka a Schirn rotundájában
indít, majd az épület külső lépcsőit is játékba
vonva vezeti fel a nézőt a második emeleti
kiállítótérbe. A projekt azokon az interjúkon
alapszik, melyeket Beloufa a Skype videócsevegőjén különböző országokból származó,
fiatal hivatásos katonákkal folytatott.
A filmeket a Kunsthalle udvarán a földre rögzített videóállomásokon, rózsaszín műbőrrel
bevont kényelmetlen bakokon egyensúlyozva
nézhetjük meg az arcunk elé rögzített ütésálló
védőmaszkokon keresztül. Beloufa, akinek
kedvelt témái a kisebbségi létből fakadó
társadalmi konfliktusok, az elnyomás, a
hatalom működésének mechanizmusa, ezúttal
a militarista életforma, a fegyverek, a háború,
a testkultusz és a virtuális valóság, illetve a
közösségi média összefüggéseit vizsgálja.
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volna, ha nem vonulok be a hadseregbe!” „Karakteres
személyiség vagyok.” Koreai, magyar, angol, kanadai,
orosz, ukrán, chilei, brazil, görög, egyiptomi fiúk és lányok
kezdik így a történetüket, majd a katonai bázisokon
megélt mindennapjaikról, munkájukról, a hadsereghez
való csatlakozásuk okairól, reményeikről és félelmeikről
beszélnek. A belső udvaron vasgerendákra rögzítve tíz
monitor áll párosával, egymásnak háttal. A körülöttük
elhelyezett, kondigépekre emlékeztető objektek és a
táblagépek kijelzőjét idéző nagy méretű, kamuflázsszerű
kollázsok a katonai bázisok, a szimulátorok és az edzőtermek világának sajátos elegyét képezik. A videókban
nincsenek harci jelenetek vagy háborús képek. Nyílt
tekintetű, átlagos fiatalokat látunk, akik a szerelmi

életükről épp olyan őszinteséggel beszélnek,
mint az esetleges katonai bevetéstől való
félelmeikről. A beszélővel szemben ülő néző a
„védőmaszkok” mögül megfigyelőként hallgatja
végig a zavarba ejtő vallomásokat.

és mi a fikció. Mellesleg konkrét utalások is okot adnak
a gyanakvásra: a nem éppen katonának kinéző japán
fiú legfeljebb a Youtube-on vagy a Twitchen játszhat
katonásdit, az éppen a zuhany alól a kamera elé érkező,
törölközőbe csavart, plasztikázott ajkú szőke hölgy
pedig inkább tűnik Barbie babának, mintsem hivatásos
katonanőnek. Mindezt erősíti, hogy a katonák többnyire
olyan reprezentációs formát használnak a közösségi
profiljaikon, amely leginkább a szépségipar és a fitnesz
területéről ismerős. Kigyúrt testüket mutatva előnyös
megvilágításban pózolnak, és csücsörítve szelfiznek.
Akikről korábban azt hittük, hogy identitások, a film
végére egyfajta globális identitásnélküliségben oldódnak
fel, jobban mondva nem lehetünk biztosak benne, mi
kamuflázs, és mi nem.

A kiállítás első helyszínéről a külső lépcsőkön
színes köteleket követve érünk fel a második
emeleti kiállítóterembe. A szobát három,
egymással párhuzamos üvegfal osztja meg.
Dupla üveglapokból állnak, amelyek közé fóliákat, papírokat helyezett el a művész, és csak
az általuk közrezárt szűk folyosón haladhatunk
végig. Az akadályozó felületeken közben már
átsejlik a helyiség hátsó falára vetített film,
amelynek kerettörténetét az interjúk adják.
Haladásunk a kiállítótér megvilágítása miatt is
nehézkes. A szoba falára rögzített tükrök, az
üvegfalakról a térbe belógó, hajlított plexi- és
alumíniumlemezek megtörik a fényt, sokszorozzák, torzítják a képet, megszámlálhatatlan
layert hozva létre a narratívában. A tükröződések és a folyamatosan villódzó fények
között a néző akármerre tekint, saját magát
is látja, ezáltal az a kínos érzése támad, hogy
óhatatlanul is belekeveredett a történetbe.

Beloufa témaválasztása egyfelől apropót ad egy
formai kísérlethez, másfelől azon keresztül a technikai
eszközök és a kommunikáció uralta globalizált világba

A film alapját képező, a földszinten egyesével
bemutatott videók esetében lineárisan
elbeszélt, valóságosnak tűnő történeteket
ismerünk meg, de az emeleti kiállítótérben
már gyanút fogunk: a képkockáról képkockára,
precíziós részletességgel megszerkesztett
filmet végignézve és a bonyolultan rétegzett,
komplex műnek immár a részévé válva nem
lehetünk biztosak benne, hogy mi a valóság,
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Az „interjúkollázs” időről időre két- vagy
háromcsatornásra vált. A beszélgetésekből
megismert személyeknek most már nemcsak
az arcukat, de a teljes alakjukat is látjuk,
ahogyan mindennapi dolgokkal foglalatoskodnak. Miközben az elbeszélőket hallgatjuk,
telefonnal felvett jelenetek váltakoznak
Facebook- és Instagram-profilokon futó
tartalmakkal, néha a tablet vagy a telefon
kijelzőjét veszi a kamera, majd egy vágással
hirtelen egy háborús VR-játék gamerei leszünk,
amelyről azonban hamarosan kiderül, hogy az
egyik interjúalany játssza a rögzített Skypebeszélgetés alatt. Időnként maga a kérdező is
feltűnik a jobb felső sarokban.
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beleszületett, fiatal felnőttek identitáskeresését
mutatja be. A szigorú keretek között működő katonai
bázisok feszes szabályok szerint élő lakóinak zárt
közössége reprezentálja a mindent behálózó közösségi
média világméretű „zárt közösségét”. A rotundában
látott installációban az egymás mellé állított portrék
alkotta kollázs az egyéni útkeresés korlátok közé
szorítottságát villantja fel, a fönti teremben pedig ez
a jelentés egy egész generációra kiterjesztődik. Már
aligha lehetnek kétségeink: a „virtuális valóság” és
a „valódi világ” határai összemosódtak. A militáris
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Ugyanakkor soha még ilyen transzparens
nem volt egy-egy harcászati beavatkozás,
háború, mint napjainkban, amikor élőben
követhetjük az eseményeket az interneten.
Ha pedig egy háborúban robotok harcolnak
majd robotokkal a világ egyik távoli pontján,
mi pedig ezt otthon egy kijelzőn vagy monitoron nézzük, az látszólag olyan lesz, mint
egy online streamen futó lövöldözős játék,
csak épp nem mi lőjük le az ellenséget.
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közeg mint téma további jelentésrétegeket
is hordoz. Tudjuk, a harcászatban is az
ultramodern technika és a fejlett technológia
idejét éljük. Néhány éve még sci-finek tűntek
a robothadseregekről alkotott víziók, mára
pedig, bár egyelőre még nem jelentek meg,
a fejlesztések eredményei igen meggyőzőek.
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De még mielőtt didaktikus következtetésekre
jutnánk, álljunk is meg itt. Az utóbbi tíz évben
pszichológiai tanulmányok sora igazolja,
hogy az úgynevezett FPS-játékoknak
(First-person shooter games) pozitív
hatásaik is vannak, sőt az elmúlt időszakban
az erőszakot tartalmazó játékok negatív
aspektusainak feltérképezéséről átkerült a
fókusz a lehetséges pozitív következmények
felderítésére. Ahogy a tudománynak is
meg kell hagyni az időt az „ezredfordulós”
generáció identitáskeresési problémáinak
leírására, úgy Beloufa is nyitva hagyja a
Global Agreementben felvetett kérdéseket,
és a megkezdett vizsgálatot folytatni kívánja.
A jövő mindenesetre elkezdődött.

