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A Velencei Biennálén, ahol átlagosan fél percet szán a kultúrára szomjazó látogató egy-egy 

műalkotásra és a periferikus látását is a maximumon működteti – tavaly a központi pavilon egy 

elfüggönyözött sarkában megállt az idő. A teret kitöltő három hatalmas vásznon örvénylett, 

hullámzott, morajlott az óceán. Hol apró bálnavadászhajókat dobált, hol kegyetlenül legyilkolt 

hatalmas bálnák vére festette vörösre. Az egymásba ömlő képsorokon rabszolgakereskedők és 

menekültek élete keresztezte egymást, minden és mindenki a túlélésért küzdött. John Akomfrah 

videoinstallációja, a Vertigo Sea kép- és szövegintenzitása hipnotikus erejű, földhöz szögezte és 

háromnegyed órán át fogva tartotta a betérőket. 

Páldi Lívia

1.
A Londonban, ghánai politikai aktivista- 
disszidens családban felnőtt Akomfrah1 ab-
ban a társadalmi miliőben szocializálódott, 
amelyet Stuart Hall2 szociológus szerint 
a brit társadalom egykori gyarmati múlt-
jával kapcsolatos „birodalmi amnézia” jel-
lemzett, és amelyet a művész is egy sajátosan 
skizofrén, kísértetjárta környezetként ír le.3

Akomfrah többéves kutatáson alapuló 
munkái a kolonializmus és posztkoloniális 
lét, az identitásvesztés és marginalizáltság 
kérdéseivel, azok társadalmi, kulturális és 

politikai összefüggéseivel, a történelem 
és az emlékezet reprezentációjával foglal-
koznak. Filmjei évszázadok határ- és di-
aszpóra-tapasztalatait összegzik, különös 
tekintettel a Paul Gilroy által bevezetett 
fogalommal „fekete Atlantikumnak” ne-
vezett terület kultúrájára. Művei a kultu-
rális túlélés, ellenállás és politikai lázadás 
közös történeteit beszélik el a szakiroda-
lom és az archív dokumentumok kritikai 
újraolvasásával. 

Saját elmondása szerint már kiskamasz-
ként rendszeresen belógott a nyugat- londoni 

Fulham Paris Pullman mozi vetítéseire. 
A középiskolában super 8-as kurzusra járt 
és itt kezdett megismerkedni a szemléletét 
alakító kulcsfontosságú avantgárd meste-
rek (Eizenstein, Vertov) és kortársak mun-
káival. Több beszélgetésben említi Andrej 
Tarkovszkij Tükör című filmjét, amelyet 17 
évesen látott először az ICA-ben. Az 1970-
es évek második felében Akomfrah szocio-
lógiát tanult a Portsmouth College-ban, de 
hallgatott film- és művészettörténetet is, 
ahol többek közt Adrian Rifkin4 tanította. 
Ebben az időszakban ismerte meg alapo-
sabban a különböző migráns csoportokat, 
a brit fekete diaszpóraközösségeket, azok 
szubkultúráit, és kötött barátságot azok-
kal a kollégákkal, akikkel 1982-ben mega-
lapította a Black Audio Film Collective-et 
(BAFC). A héttagú csoport (Lina Gopaul, 
Avril Johnson, Reece Auguiste, Trevor Mat-
hison, David Lawson és Edward George) 
művészeti, politikai és elméleti érdeklő-
dését közösen szervezett filmklubok, Alt-
husser és Gramsci munkáit tanulmányozó 
marxista olvasókörök és olyan nagyszabá-
sú rendezvények formálták, mint az 1982 
októberében tartott első Black Art Con-
vention konferencia.5

FOLYAMATOS MÚLT
JOHN AKOMFRAH FILMJEIRŐL

John Akomfrah portré video still
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A BAFC az első éveiben montázsolt ve-
títettképes és hanggal kombinált (úgy-
nevezett tape-slide) performanszokon 
dolgozott. A forgatókönyvek megbeszé-
léseken csiszolódtak, az orosz nitrát film-
re készült fekete-fehér anyagot a londoni 
Co-opnál hívták elő.6 

A legismertebb közülük a brit emlék-
mű-építészet vizuális és írásos dokumen-
tumaiból, archív anyagokból és irodalmi 
referenciákból építkező Expeditions so-
rozat (Signs of Empire és az Images of Na-
tionality, 1982–84). A csoport olyan új 
(művészi) nyelv kialakítására törekedett, 
amely lehetővé tette a gyarmati múlt és 
nemzettudat paternalista szemléletű tör-
ténelemképének kritikai újraértelmezé-
sét. A szöveg, kép és hang kollázsa, illetve 
a rendhagyó kiemeléseken és vágásokon 
alapuló szerkesztés a kulturálisan beágya-
zott és társadalmilag meghatározott kere-
tek lebontására tett kísérletet.

Ezek az elvek és szemlélet formálták 
a BAFC közel 15 éves működését és gya-
korlatát, azt a módszertant, amely má-
ig meghatározza Akomfrah filmkészítő 
tevékenységét.7 Életműve magában fog-
lalja a teljes mozgóképes palettát, doku-
mentum-, kísérleti, esszéfilm, installáció, 
valamint ezek különböző kombináció-
it, amelyben 1998-ig, a BAFC megszűné-
séig, illetve átalakulásáig az elsősorban 
a Channel 4-nak készített tévéfilmek8 
domináltak. 

2.
„Az archívumhoz való visszatérés a mi ese-
tünkben megkérdőjelezhetetlenül össze-
kapcsolódik azzal, hogy számba vesszük, mit 
jelent a fekete jelenlét Nagy-Britanniában.”9

A számos nemzetközi díjat nyert esz-
széfilm, a Handsworth Songs (1986) volt 
a BAFC és Akomfrah rendezői debütá-
lása. 1981-ben súlyos etnikai zavargások 
robbantak ki Anglia számos nagyobb vá-
rosában, többek közt a londoni Brixton-
ban, Liverpoolban és Birmingham nagy 
létszámú karib és szikh bevándorlók lak-
ta Handsworth városrészében. A kormány 
a zavargásokat, a feszültségeket kiváltó 
valódi gazdasági-társadalmi okok vizsgá-
lata helyett, pusztán rendőrségi-technikai 
problémaként kezelte. 1981 sok szem-
pontból egyfajta vízválasztóvá és katalizá-
torrá vált a BAFC és Akomfrah számára. 
Szükségesnek érezték, hogy rámutassa-
nak a Thatcher-kormány sztereotipizáló, 

a fekete történelemnek a gyarmati múlt-
ból örökölt rasszista ideológiákon alapuló 
megközelítésére és médiareprezentációjá-
ra. A Handsworth Songs nem dokumen-
tálta a zavargásokat, hanem egy alternatív 
narratívát állított a fekete diaszpóra törté-
nelmi tapasztalatait és aktuális társadal-
mi helyzetét leegyszerűsítő, manipulált 
értelmezéssel szemben. Itt már jelen van 
Akomfrah filmnyelvének szinte összes 
markáns jellemzője: a montázstechni-
ka, az archív és frissen forgatott anyagok 
mellett az élőképszerű bemutatás (tab-
leau vivant) meghatározó szerepe, vala-
mint a zenei struktúrák (komponált zenei 
anyag és beszédhang) összetettsége.

Innen datálódik a hosszú távú mun-
kakapcsolat és barátság a migráció és 
identitás kérdéseivel kapcsolatban úttörő 
szemléletet képviselő, már idézett Stuart 
Hall-lal, akit szakértőként hívtak a vágott 
anyag véleményezéséhez. Akomfrah két 
munkával is tisztelgett Hall munkássága 

és karizmatikus személyisége előtt, aki-
nek vitathatatlan hatása volt a háborút kö-
vetően felnőtt generációkra, a BAFC és 
Akomfrah politikai állásfoglalásként ki-
alakított alkotói szemléletére.10

3. 
„Minden archívum az emlékezet, a vágy és 
a képi legitimáció egy változata. Számos 
jelentős képemet többnyire véletlenszerű-
en találtam, valahol a [a kutatási anyag] 
perifériáján. Trükköznöd kell az archí-
vummal és lemondanod az általuk kínált 
verziókról, hogy rátalálj valami másra...”11 
A BAFC 1998-as formális megszűnése, il-
letve a Smoking Dogs Films produkciós 
irodává átalakulása számos formai, elmé-
leti, esztétikai változást is jelzett. Többek 
közt elmozdulást a fesztiválok és televí-
ziós produkciók felől a galéria mozitere, 
a „fekete kocka” felé. 

A tavaly májusban az 56. Velencei Képző-
művészeti Biennálé központi kiállításán12 

John Akomfrah: Vertigo Sea, 2015, háromcsatornás HD filminstalláció, 38 perc
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bemutatott Vertigo Sea több szempontból 
összefoglaló műnek, egyfajta csúcspont-
nak tekinthető. Nem csupán azért, mert 
tömöríti az Akomfrah-t a 80-as évek óta 
foglalkoztató alapvető kérdéseket, de 
többrétegű formavilágát, vizuális és au-
dio-nyelvét, valamint irodalmi, törté-
neti és elméleti referenciáit, valamint az 
archívummal folytatott folyamatos pár-
beszédét tekintve is. A háromcsatornás 
filminstallációt alapvetően két irodal-
mi mű inspirálta, az angol költő, színész 
és drámaíró Heathcote Williams Whale 
Nation (1988) című könyve és Herman 

Melville 1851-es regénye, a Moby Dick, 
a fehér bálna. A számos történeti, filozófiai 
és irodalmi idézetet, klasszikus fotográfiai  
forrást, a Skye-, a Feröer-szigeteken és az  
Észak-Norvégiában forgatott felvételeket 
felhasználó munka alapanyagát a BBC ter-
mészetfilmes archívumának állománya 
jelentette.13 A lélegzetelállító természeti 
képek és a bálnavadászat borzalmas jele-
netei kötik össze azt az elbeszélést, amely 
mint egy lamentáció idézi meg az évszá-
zadok óta folyamatos migráció, a rabszol-
gaság, a generációkat érintő menekülés 
és politikai terror epizódjait, köztük az 

argentin junta politikai tisztogatásait – az 
elkábítva az Atlanti-óceánba dobott áldo-
zatokat, a Dél-kínai-tengeren átkelő dél-vi-
etnami menekülteket, de a közelmúlt, 
illetve a jelen európai menekültválságát is 
a mediterrán térségben.14 A Vertigo Sea vi-
zuális eposz az ember és a természet köz-
ti kapcsolat törékenységéről és bonyolult 
kapcsolatrendszeréről. De a tenger mint 
a fenségesség esztétikai minősége, közvet-
len lenyűgöző erejével egyben az amnézia/
felejtés és az anonimitás tere is. Így válik 
a film névtelen millióknak állított emlék-
művé, sírfelirattá és egyben újabb doku-
mentumává Akomfrah emlékezetmunka 
melletti tartós elkötelezettségének.

• • •

1 Aktív baloldaliként szülei részt vettek a ghá-
nai függetlenségi mozgalomban. Az 1957. márci-
us 6-án kivívott függetlenséget követő első elnök, 
a pánafrikanizmus egyik legjelentősebb és leg-
befolyásosabb képviselője Kwame Nkrumah lett. 
Akomfrah édesapja az 1966-os, Nkrumah-t meg-
döntő katonai puccsot megelőző harcok áldozata 
lett. A család ezt követően települt át Londonba.
2 Hall 1951-ben érkezett oxfordi ösztöndíjjal 
a Karib-szigetekről Angliába. A befolyásos New 
Left Review alapítójaként a posztkoloniális teó-
ria egyik fő alakja volt. Évtizedekig vezetett televí-
ziós műsorokat és volt szereplője a brit médiának, 
rávilágítva a sztereotipizálás veszélyeire és a brit 
mainstream kultúrában uralkodó rasszizmus 

John Akomfrah munkáit számos mú-
zeum és galéria bemutatta: Liverpool 
Biennial 2012; Documenta 11, Kassel; 
De Balie, Amsterdam; Centre Pom-
pidou, Párizs; a Serpentine Gallery és 
Whitechapel Art Gallery, London; va-
lamint a MoMA, New York. Az első 
nagy retrospektívet, amely Akomfrah 
galériaalapú munkáinak premierje is 
volt, a Black Audio Film Collective-vel 
közösen a FACT, Liverpool és Arnolfi-
ni, Bristol rendezte 2007-ben. Film-
jei rendszeresen szerepelnek nemzet-
közi fesztiválokon (Cannes, Toronto, 

Sundance stb.). A Britain’s Screen Na-
tion Film and TV Awards 2003-ban 
neki ítélte a legrangosabb elismerésnek 
számító életm űdíját „a fekete és a brit 
mozi kultúrához való úttörő és gran-
diózus hozzájárulásáért”.

A múlt évtől a londoni Lisson Gallery 
művészeként képviselt Akomfrah há-
rom új munkával jelentkezett első, 2016. 
január 22. és március 12. között megren-
dezett kiállításán. A Vertigo Sea a bristo-
li Arnolfiniben volt megtekinthető.
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Az egycsatornás Tropikos (2016) helyszíne a Tamar-völgyében fekvő Plymouth, ahonnan 1577-ben, I. Erzsébet angol királynő idejében amerikai expedícióra indult 
Sir Francis Drake angol tengerész, navigátor, felfedező és kalózhajó-parancsnok. Az egykori tengerészek visszaemlékezéseire épülő és több irodalmi referenciát 
– többek közt Milton Elveszett Paradicsomát (1667) vagy Shakespeare Vihar (1611) című drámáját – felhasználó film különböző előképeken keresztül jeleníti meg  
a társadalmi erőviszonyokat visszavonhatatlanul megváltoztató brit gyarmatpolitika fontos korszakát. 



23

szélesebb körű hatására. A Birmingham School 
of Cultural Studies egyik alapítója, 2008-ig az Ini-
va (The Institute of International Visual Arts) és az 
Autograph ABP (The Association of Black Photog-
raphers) felügyelőbizottsági elnöke volt.
3 „In the 1970s we lived in a weird schrizophre-
nic environment that all different phantoms that 
stalked the landscape.” Sheffield Doc/Fest 2015:  
John Akomfrah in Conversation: www.youtube.
com/watch?v=b6Mr2heCoeM
4 Adrian Rifkin művészettörténész és teoretikus, 
a közelmúltig a londoni Goldsmith College 
professzora. Munkájának fókuszában a film és 
mozi, a queer-elmélet, a klasszikus és a popzene, 
a magasművészet és tömegkultúra, az irodalom és 
a pornográfia témái állnak. A teljes életrajz, esszéi 
és blogja megtalálható a honlapján: gai-savoir.net 
5 A konferenciát 1982 októberében tartották 
a Wolverhampton-i Polytechnicben több mint  
80 fekete művész részvételével. http://www.blkart-
group.info/82conference.html
6 A tape-slide formátumot többek között a brit 
Rasheed Areen használta egy 1977-es Portrait of 
the Artist as a Black Person című performanszában. 
A londoni Film-makers’ Co-op (LFMC)  
filmműhely 1966-ban indult és 1999-ig működött, 
amikor is a London Video Artsszal összeolvadva 
létrejött a LUX.
7 A BAFC filmek többséget John Akomfrah ren-
dezte. Többek közt: Who Needs a Heart (1991), 
Seven Songs for Malcolm X (1993), The Last 
Angel of History (1995) vagy Dr Martin Luther 
King: Days of Hope (1997). A filmek mellett el-
indítottak számos médiakutatási projektet is, 
amelynek csupán egy része vált publikussá, illet-
ve dokumentáltak számos művészeti eseményt. 
A BAFC klasszikus produceri feladatokat is ellátott, 
segítve külsős rendezők munkáit. A tagok ren-
deztek és dolgoztak más produkciós társaságok-
kal is. Erről bővebben: An Absence of Ruins. John 
Akomfrah in Conversation with Kodwo Eshun. 
In: The Ghosts of Songs. The film art of the Black 

Audio Film Collective. Liverpool University Press 
és FACT Liverpool, 2007. 217–227. o. A könyv 
a Kodwo Eshun es Anjalika Sagar (The Otolith 
Group) által rendezett liverpooli FACT-ben meg-
valósult kiállításhoz készült, amelyhez David Ad-
jaye/Adjaye Associates tervezett installációt, és 
amely elsőként tekintette át retrospektív jelleggel 
a BAFC jelentőségét és a kollektíva filmes és kuta-
tói munkásságának történetét.
8 A Channel 4 mellett dolgoztak a ZDF-fel, az 
Arte-val, illetve a BBC TV-vel is. Az 1998-ig műkö-
dő multimédia kollektívaként is jellemzett BAFC 
filmes technikáját tekintve is folyamatosan váltott: 

a kezdeti slide-tape formátumról a 35 mm-es  
film, illetve később a digitális videóra. 
9 Uő. 131. o.
10 A háromcsatornás filminstalláció: The Unfi-
nished Conversation [Befejezetlen beszélgetés, 
2012] és az egycsatornás The Stuart Hall Pro-
ject [A Stuart Hall-projekt, 2012], az utóbbi a te-
levíziós és rádiós tevékenységét dokumentáló 
több mint 800 órányi anyagból szerkesztve és 
családi archív anyagok felhasználásával rajzol-
ja meg a páratlan életutat. Magyarul: dinamo.blog.
hu/2014/10/02/a_stuart_hall_projekt
11 „All archives have a version of memory, desire, 
pictoral legitimacy. Some of the significant images 
I arrive at mostly randomly, it may sit on the out-
skirts, you need to trick the archive 
renouncing its versions for you to find somet-
hing else...” A 2010-es londoni Serpentine Galle-
ry 2010-es Map Marathon keretében elhangzott 
prezentáció részlete. Lásd: www.youtube.com/
watch?v=gEfCX4KVcFE
12 „All the World’s Futres” Kurátor: Okwui 
Enwenzor, 2015. május 9 – november 22.
13 A BBC Natural History Unit mint producer 
bocsátotta az anyagot Akomfrah rendelkezésére.
14 www.theguardian.com/artanddesign/2016/
jan/07/john-akomfrah-vertical-sea-arnolfini- 
bristol-lisson-gallery-london-migration

The Airport (2016) háromcsatornás filminstallációja hommage a filmtörténet két nagy formátu-
mú egyénisége, Stanley Kubrick (1928–1999) és Theo Angelopoulos (1935–2012) előtt. Az Athén 
mára lepusztult egykori olimpiai repterén, a város és Dél-Görögország különböző helyszínein 
felvett jelenetek az európai migráció történetének múltbeli és jelenkori fejezeteit idézik.
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A filmdiptichon Auto Da Fé (2016) kosztümös dráma, amely az elmúlt évszázadok vallásüldö-
zéseinek nyolc különböző epizódját szövi egybe, kezdve a szefárd zsidók kevéssé ismert, 
1654-es menekülésével a katolikus Brazíliából Barbadosra a napjainkban zajló módszeres 
üldözésekig Homboriban (Mali) és az iraki Moszulban.


