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Egy romantikus futurista

Hans Emmenegger 1866-ban született 
a svájci Reussbühlben. Az üveggyáros 
család anyagi helyzete lehetővé tette, 
hogy a művészet iránt érdeklődő fiú Lu-
zernben, majd Párizsban (az Académie 
Julian-on) és Münchenben, valamint 
például Jules-Joseph Lefebvre stúdió-
jában tanulhasson, és tanulmányutakat 
tehessen Algériába, Olaszországba és 
Dél-Franciaországba is. 
Tájképein magányt sugárzó, embernem-
járta völgyeket, kidőlt fákat, olvadó hó   - 
foltokat látunk – ezeken már az art nou - 
veau hatása érzékelhető. 1914–1915 kö-
rül Emmenegger érdeklődése a mozgás-
szekvenciák felé fordult. Annak ellenére, 
hogy ő maga igyekezett elzárkózni az 
avantgárd mozgalmaktól, természeti be-
nyomásokat, például egy madárszárny 
csapkodását fázisokban megörökítő 
kép sorozata a futuristák korabeli mun-
káival mutat rokonságot. De ő sosem al-
kotott fényképek után, saját megfigye-
léseit megörökítve, a helyszínen, „plein 
airben” festett.

Műveiből a frankofón országokban most 
először, Lausanne-ban állítottak össze 
retrospektív kiállítást – néhány kor-
társa, így Cuno Amiet, Arnold Böcklin, 
Giovanni Giacometti, Ferdinand Hodler, 
Félix Vallotton és Robert Zünd munkái-
nak társaságában. (Szilágyi Róza Tekla)

Tudás! Ellenállás! Reakció! 

A Spoznanje!  Upor!  Reakcija! kiállítás  
a Jugoszlávia széthullását követő évtized  
performanszművészeté-
vel foglalkozik: amikor a  
szocializmus bukása után  
dübörögni kezdett a kapi - 
talizmus, virágzott a na-
cionalizmus, a revizioniz-
mus és a korrupció. A ju-
goszláv eszmény a múlt 
homályába veszett, és ki   - 
tört a háború. Az újonnan  
létrejött délszláv államok - 
ban a nyugati minták mel - 
lett erős maradt a helyi 
hagyomány, a különbö-
ző etnikumok szerepe is.

Ebben az összetett, multikulturális kö-
zegben a politikai performansz mint 
adott pillanatban létrejövő, minimális 
kellékigényű, intézményen kívüli mű-
faj a háborús gépezetnek való ellenállás 
egyik formája lett.
A térségből érkezett több, mint százhúsz 
mű, archív anyag és videódokumentum 
a háború és az új határok felvetette kér-
dések mellett a testtel, a feminizmussal 
és a média szerepével is foglalkozik.  
A performanszok kronologikus sora a há - 
ború dúlta Bosznia-Hercegovinában lét-
rejött előadásokkal kezdődik, amikor  
a személyes kockázatvállalás kérdése 
alapvető eleme lett a kényszerűen under - 
ground kulturális életnek. A belgrádi 
DAH színház Brecht-darabokat játszott, 
Ljubljanában bosnyák menekült színé-
szek léptek fel; a Laibach felvette NATO 
albumát, és koncertet adott Szarajevó-
ban a daytoni békekonferencia napjai-
ban. Ante Jurić épületfalakra szerelt bá-
doglemezekre lőtt: az anyagot pusztítsd, 
ne az embereket! – mondta. Más művé-
szek a humanitárius segélyszervezetek 
Food for  Survival címkéjű konzerveit 
használták fel; Maja Bajević a volt Ju-
goszlávia térképét szabta át több órás 
performanszában varrógép helyett gép-
fegyverek zakatolása közepette.
Ha éppen nem áll módunkban Ljubljaná-
ba utazni, a Kassák Múzeum Költészet és 
performansz kiállításán láthatunk ha son - 
 ló, a volt szocialista régióban az ideoló gi-
ai és nyelvi érzékenység jegyében, a po li - 
tikai felforgatás céljával született mun-
kákat – a fókuszban Ladik Katalin és 
Szentjóby Tamás műveivel. (Zelei Bori)

Hans Emmenegger: Sonnenschein im Walde (Napsütés az erdőben), 1906,  
olaj, vászon, 55 × 81,5 cm, fotó: © Andri Stadler, Luzern

Ante Jurić: Sarajevsko streljanje (Szarajevói lövés),  
dvorišče Akademije dramskih umetnosti, Szarajevó, 1992,  
fotóarchívum: Obala Art Centar
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Vidám radikalizmus 

Az olasz Memphis csoport 1980 telén 
ala kult; az építész és formatervező Et-
tore Sottsass köré olyan fiatalok gyűl-
tek ös sze, akik el akartak szakadni az 
ipari for matervezés addigra megme-
revedett dogmáitól. Nevüket egy Bob 
Dylan-szám, a Stuck  Inside  of  Mobile  
with the Memphis Blues Again inspirál-
ta, illetve az, hogy a városnév modern 
amerikai és ókori egyiptomi képzeteket 
egyaránt előhívhat. 
Már az 1981 szeptemberében a milánói 
Arc ’74 galériában bemutatott első kol-
lekciójuk is óriási nemzetközi szenzáció-
nak számított: vad mintákkal ékesített, 
rikító színekben pompázó alkotásaik a 
populáris kultúra, a reklámesztétika és  
a posztmodern furcsa keverékeként telje-
sen új felfogást közvetítettek. A csoport  
célja a funkcionalizmus diktátumainak 

meghaladása, a banális és mindennapi 
dolgok dicsőítése, valamint a jó ízlés 
tabuinak felrúgása volt. Közben az in-
formációs forradalom is hatással volt 
működésükre: fontossá vált, hogy a lét-
rehozott tárgyak elmeséljék saját, egye-
di történetüket.
Martine Bedin Super (1981) lámpája,  
a csoport ikonikus és egyben legjöve-
del mezőbb tárgya ma is kapható, pro-
totípusa pedig a londoni Victoria and 
Albert Museumban látható. Esetében 
olyan világítótest megalkotása volt a 
cél, amelyet használója könnyen köze-
lebb húzhat magához. Így született meg 
a kerekeken guruló, kisautószerű meg-
oldás: a „karosszéria” félkörívén kaptak 
helyet a neonlámpák és vásári bazárok 
világát megidéző izzók, egy hosszú zsi-
nórral pedig az egész gyermekjáték-
szerű konstrukció mozgathatóvá vált. 
(Lépold Zsanett)

Hans Emmenegger (1866–1940), 
Fondation de l’Hermitage, Lausanne, 
2021. október 31-ig

Spoznanje! Upor! Reakcija! Performans 
in politika v devetdesetih letih v 
pojugoslovanskem kontekstu (Tudás! 
Ellenállás! Reakció! Performansz és 
politika az 1990-es évek posztjugoszláv  
kontextusában), Muzej sodobne  
umetnosti Metelkova (+MSUM), 
Ljubljana, 2021. október 3-ig

Költészet és performansz –  
A kelet-európai perspektíva,  
Kassák Múzeum, Budapest,  
2021. október 17-ig

Memphis. 40 Jahre Kitsch und Eleganz  
(Memphis: A giccs és elegancia 40 éve),  
Vitra Design Museum Gallery, Weil 
am Rhein, 2022. január 23-ig

Ante Jurić: Sarajevsko streljanje (Szarajevói lövés),  
dvorišče Akademije dramskih umetnosti, Szarajevó, 1992,  
fotóarchívum: Obala Art Centar

Martine Bedin: Super lámpa, 1981, 
© VG Bild-Kunst, Bonn 2021, © Vitra Design 
Museum, fotó: © Andreas Sütterlin


