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• „Testek színháza”, hangzik el gyakran11 Markus Schinwald sokféle médi-
umot használó, ám konzisztens világlátást tükröző művészetéről. A Bécsben 
és Los Angelesben élő, 1973-as osztrák alkotó színháza, melyben videót, átala-
kított tárgyakat (festmények, ruhák, bútorok) és művészbábukat is hasz-
nál, egyfajta néma táncszínház. Zenés filmjeinek szereplői sosem beszélnek; 
a kortárs táncelőadásokból ismerős koreográfiák szerint mozognak a térben, 
amit narrátor hangja kísér. A szereplők testét gyakran mintha dróton rángat-
nák, életnagyságú marionett-bábuként, melyek Schinwald nagy kedvencei — a 
Műcsarnokba kettőt is elhozott belőlük. A szereplők mozgását automatizmu-
sok irányítják: rögeszmés férfi próbál fel tucatnyit ugyanabból a szürke zakó-
ból a tükrös szekrényajtó előtt (dictio pii, 2004); egy nő a neki háttal álló férfi 
testét szorítja fűzőbe; egy fiatal lány olyan széken ül, melynek szobainasra 
emlékeztető, hátára merőleges élű támlája vaskeretbe rögzíti fej- és testtar-
tását, lábán ortopéd cipő, melynek orra félig a földbe fúródik. 

1 Például: Birgit Sonna: Zugerichtete Körper. In: Spike Art Quaterly, No. 19., 2009 tavasz, 
66-75. E kifejezés megbeszélésével kezdődött az a pódiumbeszélgetés is, melyet Nagy 
Edina és Készman József folytatott a művésszel a megnyitót követő napon a Műcsarnok-
ban. Ahol nem szerepel más forrás, az idézetek ebből a beszélgetésből származnak.

Schinwald divattervezést is tanult, a szereplők ruhái kifinomult ízléssel váloga-
tott, elegáns darabok. Azonban a protézisekért mániákusan rajongó művészt 
nem az aktuális divat izgatja az öltözködésben. A ruhák inkább állványzatok, 
amelyek abroncsba szorítják, uniformizálják a biológiai testet, „szalonképessé 
teszik”, hogy alkalmassá váljon a társadalmi interakciókban kötelezően rá váró 
szerepekre. A rövid (legfeljebb tizenöt perces), gyakran a filmelőzetesek dina-
mikájával komponált videók szereplői legtöbbször egy adott térben, a XIX. szá-
zad polgári otthonok enteriőrjében jelennek meg; legalábbis első pillantásra így 
hisszük. Ám ha tovább figyelünk, az otthoni környezet furcsán idegenné válik. 
A ruhafogasok karjai, a biedermeier bútorok falábai tekergő pózokba dermed-
tek, csápokként nyúlnak a (nyárs)polgár felé, aki — ahogyan Freud óta mond-
juk — „nem úr a saját házában”. Mintha „rossz közérzete”, elfojtásai vetülnének 
ki a térbe, amely perverz látomások míves kivitelű díszletévé alakul. A roman-
tikával születő ’unheimlich’ világába kerülünk, melyet Poe, Hoffman, Schnitzler 
vagy Hoffmanstahl írásaiból ismerünk. A megszokott, az otthonos (’heimlich’) 
itt kísértetiessé változik. 
Szokatlan deformációkon megy keresztül az otthon lakójának reprezentációja 
is. A falakon lógó portrékon a szájakat acélsodronyláncok zablázzák, az arcokat 
maszkok és bekötözött sebek borítják, vagy (az „ész rémeket szülő álmának” 
szimptómájaként — Goya) bőrbetegségként burjánzanak rajtuk a pápaszemek. 
E preparált relikviákkal nem is a filmeken találkozunk először, amikor a kiállítás 
bejárására indulunk. A Műcsarnok középső termeit hosszanti irányban, egé-
szen az apszisig paravánfal szeli ketté, melyen keresztül egy mindkét irányba 
nyíló gardróbszekrénybe lépve lehet átjutni. E labirintus falain XIX. századi 
festmények függnek, többnyire névtelen kismesterek E-bay-en vásárolt port-
réi. Schinwald ezeket festette át, majd az átdolgozásoknak restaurátor segít-
ségével kölcsönzött korhű látszatot.22 
Appropriation art-jának fontos alapanyaga a bútor is. A posztamenseken álló, 
tekeredő asztalláb tisztelgés az ős-kisajátító Duchamp Kalapfogasa és Csap-

2 A huszadik században már jócskán a posztmodern előtt is születtek készen kapott 
képzőművészeti ábrázolások átalakításával készült művek. Elsőként Duchamp bajuszos 
Mona Lisája (1919), majd a hatvanas évek elejétől kezdve többen is applikáltak tárgyakat 
felnagyított fényképekre vagy festettek más festőktől származó képekre (Wols, Asger 
Jorn), amivel létrehozták a ’décollage’ műfaját. Arnulf Rainer intuíciója, a pszichikai 
tartalmak megjelenítése rokon Schinwaldéval, de a legközvetlenebb előkép Daniel Spoerri 
Parancsnoka (1963) és Ájtatos parancsnoknője (1962), a XIX. századi portrék felhasználá-
sával készült asszamblázs-pár, melyeknél a ráapplikált tárgyak ironikus felhangot adnak 
a polgári értékrend reprezentációjának. A bécsi Ludwig Múzeum e két büszkeségét 
Schinwald bizonyára jól ismeri. 
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dája előtt is. Van olyan szék, melyet Schinwald a testnevelésóráról mindenki-
nek ismerős, barna bőrrel bevont gerendából, a „lóból” alakított át és látott el 
filigrán bútorlábakkal. Mindezzel a társadalmi testkondicionálásra utal, elég a 
régi módszerre gondolni, hogyan kényszerítették a gyerekeket hónuk alá szorí-
tott könyvekkel az étkezésnél elvárt tartás elsajátítására. De nem csak az ülés 
módja szabályozott, hanem a járásé is. A Schinwald-féle előadásban, ahol „a 
tárgyak önmaguk ellen fordulnak”, a cipők már alkalmatlanok eredeti funkci-
ójuk betöltésére: ortopéd metamorfózisukban viselőjük kimondatlan félelme 
rögzült bénítóvá (Alacsony sarok, Görbülés, Kinövés, 2006-7). 
Itt megint érdemes Freudra gondolni, aki a sántaságot és bénulást több bete-
génél is nem testi eredetű bajként, hanem egy pszichés probléma tüneteként 
diagnosztizálta. A pszichoanalízis során az orvos a beteg elbeszélésének értel-
mezésével, a páciens nyelvét a kórtan fogalmaival dekódolva jut el a tünetek 
megfejtéséig, tárja fel az elfojtás okait. Schinwald az átdolgozó kisajátítással 
pszichoanalízist végez a polgári életvilág mára kultúrtörténetivé vált mikrokör-
nyezetének tárgyain. „A papíron már mindig van valami” — ehhez hozzányúlni 
egy idegen nyelven való beszédhez hasonlatos,33 a készen kapott relikviák itt 

„más hangsúlyokkal szólalnak meg”. 
A lakás-labirintusból kijutva az apszis mindkét oldalára, valamint a kiállítótér 
oldalsó termeiben vetített filmek babonázzák meg a tekintetet — és nem pusz-
tán retorikus fordulat, ha hipnózisról beszélünk. A fiatal nőt — aki nadrágkosz-
tümjében és rövid, fiús frizurájával akár egy férfi gyermekkori emlékmásának 
is tűnhet — egy férfi figyeli a stukkós, magas mennyezetű lakás távoli pont-
jából (1. feltételes rész, 2004). De csak egy pillanatra — aztán elfordítja a fejét, 
kettejük tekintete sosem találkozik a film során. Mégis, meglehetősen fur-
csa kapcsolat van közöttük: férfihang ad utasításokat, a nő pedig, mintha dró-
ton rángatnák, megrendezett hisztérikus roham forgatókönyve szerint vihar-
zik végig a lakáson. Ahogy végigvonul rajtuk, a szobákban bútorok törnek 
össze, eséseivel és összerándulásaival szinkronban, de minden fizikai ráhatás 
nélkül. Az idősödő férfi ekkor már egy fotelben ül. Feje fölött az ablakot fehér 
árnyékoló takarja, raja álló női alakkal. A férfi nem a nőt nézi, szája sem moz-
dul. De a vonaglás kiváltotta, nemi gerjedelemből vagy rettegésből származó 
izgalomra jól látható jelekből lehet következtetni: nemcsak arca izzad, hanem 
szürke zakóját is lassan elborítja a foltokban terjedő nyirok. Gondolatai irányít-
ják a nő marionett-táncát, melynek végjátéka egy fehér, fallikus, oltárszerű 

3 Az idegen nyelv nyújtotta távolságot Schinwald munkamódszerként is alkalmazza: 
angolul írja filmjeinek forgatókönyvét.

porcelánkályha előtt zajlik. Aztán a nő szemei oldalra pillantanak: megszaba-
dul a férfi szuggesztiójától. Hirtelen megduplázódik: az egyik figura összeesik, 
’doppelgängere’ nekiront az egyik ajtót eltorlaszoló intarziás szekrénynek és 
eltűnik a beszakadó ajtó sötétjében. 
Az utolsó videó helyszíne kivételesen nem enteriőr. A Gyermekek keresztes had-
járatát kísérő szövegében írja Thomas Trummer: „Az 1212. esztendőben, Köln-
ből és Vêndome-ból gyermekek ezrei és felnőttek mindkét nemből elindul-
tak Jeruzsálembe, hogy felszabadítsák a Szentföldet a szaracénok fennható-
sága alól. Ezek az ún. gyermek kereszteshadjáratok, illetve a hamelini patkány-
fogó („Pied Piper of Hamelin”, ford.: Babits Mihály) képezik Schinwald film-
jének történeti hátterét, melyet a Bécs melletti Mölkerbasteinél forgattak. 
Gyermekeket látunk, akik egy fából készült marionettet követnek, aki rejté-
lyesen változtatja arcait. A gyerekek összegyűlnek és boldogan sétálva ének-
lik Benjamin Britten 82. opusát. Ez a ritmikus ballada köti össze a 12-15 éves 
kiskatonák és a varsói gettó elveszett árváinak történetét.4 A Gyermekek 
kereszteshadjáratával Schinwald kilép lakásszínházából, és szabadtéri képsoro-
kon keresztül utal a keresztény forrásből eredő polgári világ Holokausztba tor-
kolló végjátékára. Filmje szép és patetikus, pedig máskor legfőbb célja „hasa-
dékot ütni a pátoszon”. Most egyszerre két nagy történelmi eseményre reflek-
tál, holott általában éppen a nagy narratíváktól igyekszik megszabadulni. 
Épp ezért kapta a kiállítás a Zsebtörténet címet, mely egyszerre fejezi ki 
Schinwald érdeklődését a történelmi témák iránt, valamint szándékát, hogy 
historikus elemek felhasználásával a személyes létezés mikrotörténeteiről 
meséljen. Már máskor is megesett, hogy Schinwald nem a XIX. század pol-
gári életvilágából származó témához nyúlt. Idén tavasszal a Kunsthaus 
Bergenz-ben ún. ’sitcom’-ot (helyzetkomikumra építő jeleneteket) forga-
tott, ebből is láthatunk részleteket a Műcsarnokban. Egy elsötétített terem-
ben posztamenseken álló, átlátszó oldalú kockákból (Adorno-dobozok, 2009) 
hangzanak fel a jellegzetes röhögés-panelek, a kockákba átlósan elhelyezett 
ferde tükörlapokon pedig megnézhetjük a snitteket. Schinwald otthonosan 
mozog a tömegkultúra világában is, a keresztesháborút megjelenítő film-
jét pedig a kivitelezés profizmusa viszel a hátán. De mintha sokkal jobban 
értene annak felderítéséhez, milyen csontvázakat is rejt az a bizonyos pol-
gári, háromajtós szekrény.

4 Britten művét a varsói gettó elveszett árváinak emlékezetére írta.
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