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Mikor dolgozik  
a művész?

Fülöp Tímea

Munkák és napok

Egy végletekig leegyszerűsített rendszerben a hét-
köznapok arányosan feloszthatóak, mint a Beat-
rice-dalban: 8 óra munka, 8 óra pihenés és 8 óra 

szórakozás – ez azonban már 1990-ben is legfeljebb csak 
azokra az egyedülálló, fiatal férfiakra volt igaz, akik a gyá-
ri műszak végeztével dühösen konzervdobozba akartak 
rúgni, mára pedig mindenki számára teljesen tarthatatlan. 
Többek között azért, derül ki Palásti Andrea éveken átíve-
lő, Home workouts (2013–2017) című projektjéből, mert a 
hétköznapok menete nem kizárólag egy munkavállaló és 
munkaadó közötti egyezmény eredménye, hanem történe-
ti, gazdasági, politikai, nemi és szociális tényezők termé-
ke. Ezt a tézist csak megerősíti Lenka Clayton 63 Objects 
Taken from my Son’s Mouth (2013) című alkotásának léte, 
amely azért született meg a Pittsburgh Foundation által 
támogatott Artist Residency in Motherhood (2012–2015) 
című projekt keretei között, mert Clayton két gyermek 
édesanyjaként realizálta, hogy a lehetőségei művészként 
megváltoztak – a nevesebb művészeti rezidenciákat pél-
dául már meg sem pályázhatja, mivel azok nem fogadnak 
családokat.

A két projekt esetében a genderolvasat is elképzelhe-
tő, amely a szerepek összeilleszthetőségének nehézségeit 
emeli ki, ám az uralkodó politikai beszédmód konzerva-
tivizmusa (avíttsága) által kiváltott szociális forradalom 
és a negyedik hullámos feminizmus árnyékában talán 
érdemesebb a projektek fogalmi-definíciós mozzanatai-
ra koncentrálni, hiszen a feminizmus negyedik hulláma 
éppen azt érte el, hogy az akadémiai közegből kilépve 
visszatalálhatott a közösségi diskurzusba. Ahelyett tehát, 
hogy az ellenmozgásról tudomást sem véve visszakény-
szerítenénk a témát a szellemtudományok közé (amelyek 
Wilhelm Dilthey meghatározása szerint nem a jelenségek 
magyarázatával foglalkoznak, mint a természettudomá-
nyok, hanem a jelenségek megértésével), inkább azt néz-
zük meg, hogyan tekint Palásti és Clayton az otthon töltött 
időre. Tapasztalataik ugyan speciálisan nőinek mondha-
tóak, de fogalomhasználatuk univerzálisra tágítható.

Clayton projektjének alaphelyzete egyszerű: két, fo-
lyamatos felügyeletet és ellátást igénylő kisgyermek 
mellett bármilyen munka nehezen elvégezhetőnek tűnik, 
különösen, ha művészi munkáról van szó, melyet tradicio-
nálisan (romantikusan) úgy képzelünk el, hogy azt a kiszá-
míthatatlan ihlet és a minden mást kizáró fókusz irányítja. 
Egy gyermek életritmusa felborítja ezt az időbeosztást, 
Clayton azonban esztétikummá emeli a megváltozott tu-
datállapotot. A 63 Objects Taken from my Son’s Mouth-
ban értelemszerűen olyan tárgyak kerülnek rendszere-
zésre, amelyeket Clayton a fia szájából vett ki annak 8 és 

15 hónapos kora között, hogy elkerülje a baleseteket. Ez 
a véletlenszerűen összeálló tabló a fragmentált fókuszról 
és a repetitív feladatokról szól, miközben azt is bizonyít-
ja, hogy az időben elnyújtva, mindig megszakítva végzett 
munka is a végére ér egyszer – vagyis újrastrukturálja a 
hagyományos munkanapot.
A művészet ugyanis abban az értelemben különbözik az 
irodai munkától, hogy sem a műteremben és az irodában 

PALÁSTI Andrea: 
Workouts – Kaktuszok 
és kutyák, részlet, 
2013–2021
Fotó: Vladimir Janić
A művész jóvoltából



9

töltött 8 óra közé nem lehet egyenlőségjelet tenni, sem az 
azokon kívül töltöttek közé: ahogy mondani szokták, az 
alkotási folyamat már a műterembe lépés előtt elkezdő-
dik. A művészi munkának ugyanis nehezen megfogható 
a kezdő- és végpontja – talán éppen ezen határtalanság 
miatt hívják a művészek alkotásaikat inkább műveknek, 
mint munkáknak, hiszen a „munka” szláv jövevényszó, 
eredeti jelentése kín, baj, gyötrelem. Ez persze nem jelen-
ti azt, hogy a művészet inkább hobbi volna, mint munka, 
amit jól mutat Palásti Tata című fotósorozata: a művész 
az édesanyját kérte meg arra, hogy készítsen képeket az 
édesapjáról – édesanyja három hét után azonban ráunt a 
feladatra, mivel állítása szerint férje mindig ugyanott van, 
ugyanazzal az arckifejezéssel. Palásti és édesanyja között 
világos a különbség: a művész nem un rá az ismétlődő 
feladatokra (Clayton hónapokon át nem unt rá a tárgyak 
gyűjtésére, Palásti évekig folytatta a projektet más-más 
formában), mivel kíváncsiságból, tökéletesítési szándék-
kal végzi, szinte megszállottan – Palásti édesanyja szá-
mára azonban előbb csak hobbiként adott a feladat, mely 
monotonitása által lassan fizetetlen munkává, így teherré 
válik, mintha a művész előlépett volna munkáltatóvá, aki 
az alkotás fizikai részét megbízásos alapon kiszervezi. 

Könnyű volna ennek mentén meghúzni a határvonalat: 
az anyagi juttatások döntik el, hogy valami munka vagy 
hobbi (másképp: az a szabadidő, amikor nem számítunk 
az órabérre), de nem csak negatív irányú, kizárásos definí-
ciók léteznek. A probléma komplexebben is felfogható két 
sztoikus fogalom bevezetésével (otium és negotium), me-

lyek közelebb vihetnek a projektek magvához. Az otium 
eredetileg nyugalmat jelent, a negotium ennek tagadása, 
szó szerint „nem nyugalom” – sok antik költő és filozó-
fus így osztotta fel ébren töltött óráit. Ez azonban nem a 
szabadidő és a munka szétválasztása, hanem a szívesen 
végzett munka (költészet, filozófia) és a nem szívesen vég-
zett munka (ügyintézés) megkülönböztetése. Az antikvitás 
idején természetesen az otiumba még nem eshetett bele a 
képzőművészet, hiszen az a tekhné területére volt szám-
űzve, de az ábrázoló művészetek szekularizációja és felér-
tékelődése után már beleérthető a terminusba, ha óvako-
dunk a Clayton által is támadott romantikus művészképtől.

Ez pedig ahhoz a gondolati konstrukcióhoz vezet, 
amely szerint a művészi munka szabadabb, mint a ne-
gotium, tehát nem függ a társadalmilag elfogadottnak 
tartott időbeosztástól és helyszínektől, a Palásti által 
érintett szociális faktoroktól, ugyanakkor több mint hob-
binak tartott aktív pihenés. Ebből a szempontból Clayton 
anyai feladatokból táplálkozó tablója rokonítható Farkas 
Roland 2002-es akciójával, amikor egy cseh piactéren 
egy nyugágyba kifeküdve a következő feliratot tette maga 
mellé: „A művésznek joga van egész nap csak feküdni 
és nézni az eget.” A műalkotás megszületéséhez ugyanis 
gyakran elsősorban csak a művész szemére van szükség, 
a kezére nem – a szellemi munka pedig már az ókorban 
elnyerte megbecsülését, még akkor is, ha néha nehezen 
különböztethető meg a pihenéstől. Hiszen Arkhimédész 
értékéből sem vesz el, hogy épp a kádban ült, mikor a 
hidrosztatika alaptörvénye szöget ütött a fejébe.
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Lenka CLAYTON: 
63 tárgy, amelyet a 

fiam szájából vettem 
ki, 2013, makk, 

rágógumi, gombok, 
szénpapír, kréta, 

karácsonyi dekoráció, 
cigarettacsikk, 

érmék, cérnaorsó, 
magyallevél, kis 

faember, éles 
fémdarabok, 

metrójegy, dió, 
műanyag „O”, 

polisztirol, 
patkányméreg 

(hiányzik), magvak, 
tárgylemez, kavicsok, 

injekciós üveg, 
plüssállat, botok,  

huzalsapkák, fadarab, 
40×40×1 cm
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