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Dékei Kriszta

Ötletbörze
Mindennap lefekvés előtt tizenhat 
órát gondolkodom 

� Trafó Galéria, Budapest
� 2009. szeptember 11 – október 18.

• Ha látszólag úgy is tűnik, hogy manapság a csoportos kiállítások legfonto-
sabb szereplője nem a művész, hanem a kurátor — például az Óbudai Társas-
kör Galéria is erre alapozta ezévi tárlatait —, kétségtelen tény, hogy a művé-
szek együttműködésén alapuló bemutatók búvópatakként szövik át a magyar 
kortárs képzőművészeti életet. A teljesség igénye nélkül ide sorolhatjuk a 
Hejettes Szomlyazók, az Újlak csoport, a Klub VH vagy a SZ.A.F. tevékenysé-
gét, a Kis Varsó nyitott műtermét vagy a Várnagy Tibor által a Liget Galériá-
ban meghonosított kiállításrendezési gyakorlatot. Nem véletlen, hogy az FKSE 
éves kiállítására éppen őt kérték fel vendég- vagy társkurátornak, aki — Erőss 
Nikolettel — afféle mediátorként vett részt az eseményekben. Egyrészt körül-
határolta a kiállításon megjelenő tematika határait — gender-specifikusság, 
reflektálás a magyar valóságra, a nemzeti mitológiák, lokális kontextusok kül-
földiek számára is érthető bemutatása —, másrészt ösztönözte, hogy a poten-
ciális résztvevők egymással folyamatosan kommunikálva megvitassák elkép-
zeléseiket. A tárlathoz így szervesen illeszkedik a művészek ötleteit, terveit,  
a kiállítással kapcsolatos diskurzust bemutató weboldal1, amelyből képet kap-
hatunk a fiatal művészek egyéb munkáiról is. 
A Trafó Galéria kisméretű kiállítótermében összesen tizenkét művész és egy 
művészcsoport munkája, illetve egy korábbi projekt látható — a műveket pedig 
láthatatlan szállal köti össze a kisajátítás, felülírás, kontextusváltás, médi-

1 http://studio009.freeblog.hu

umváltoztatás, másolat és eredeti, replika és plágium fogalma. Ez még egy 
olyan, akár gender-tematikájúnak is tekinthető munkánál is megjelenik, mint 
a Czene Márta–Szabó Klára Petra nevével jegyzett Add tovább! című pro-
jekt.2 A hozzá kapcsolódó blogon használt ruhadarabok történetét követhetjük 
nyomon, a kiállítótérben kiakasztott ruhák alkalmat kínálnak arra, hogy a néző 
— megfelelő cserealappal — maga is beszálljon a pulóverek, szoknyák, ingek 
és pólók örök körforgásába, s így személyes szüzséjével hozzájáruljon a nagy 
egészhez, a ruhák vándorlását összegző, eddig megíratlan Történethez. E mű 
lazán kapcsolódik a kiállítás „vegye-vigye”-típusú munkáihoz (ilyen az Erdei 
Krisztina hatalmas fényképgurigájáról levágható, nyolc fotóból álló szekven-
cia, a Kaszás Tamás fametszetéről készült, elvihető fénymásolat vagy a kiál-
lítótértől elváló, a Trafó előterében elhelyezett Multiplika automata száztól 
hatszázötven forintig beárazott tárgyai), illetve erre reflektál Csiszér Zsuzsi 
próbababán bemutatott, apró sárga üzenőcetlikből összeálló ruhája. A ruha-
forma maga is kisajátítás, egy plágium plágiuma (Gyulai Natália divattervező 
dizájnját korábban Zimány Lilla celeb nyúlta le), a post-it cetliken pedig a rész-
vevők nevei, egyes gondolatai, illetve email-címeik olvashatók. Míg a plagizá-
lással felvetett kérdések illeszkednek a kiállításhoz, a „cetli-mementó” nem 
más, mint önnön farkába harapó kígyó, egyszerű redundancia, köldöknézés,  
a külső interpretáció elől bezáródó terület. 
Leginkább Szentesi Csabának sikerült prezentálnia a helyi ismeretekkel nem 
rendelkező potenciális nézőnek egy speciális — bár a volt szovjet-blokk álla-
maiban általános — jelenség, a lokális kontextusváltozás állomásait. Három, 
különböző időben (1936-ban, 1983-ban és 2001-ben) megjelent útikönyvnek 
a budapesti Kossuth térre vonatkozó és igen eltérő kulturális emlékeket fel-
soroló passzusait állítja a térről 2009-ben készített montázskép mellé. Ami 
egy idegennek talán meglepő, az a „bennszülöttnek” sajnos közhely; a min-
denkori hatalom egyik legfontosabb törekvése, hogy a saját képére formálja, 
önnön ideológiájának megfelelően felülírja a reprezentációs tereket (ugyan-
ilyen átrendeződéseket figyelhetünk meg a példádul Szabadság tér esetében, 
de igazi élvezet végigkövetni száz évre visszamenőleg az utcanevek változá-
sait is). Bár megjelenik némi EU-szkepticizmus is (Farkas Roland Nyomáski-
egyenlítés című installációján egy kék szemeteszsákból sárga csillagok türem-
kednek kifelé), a művek többsége a magyar politikai vagy gazdasági helyzetre 
reflektál. A romák elleni merényletekre (Kaszás), a kirekesztésre (Erdei), az 
anyagi ellehetetlenülésre (Szinyova Gergő alig néhány centivel a föld fölött 
lebegő diszkógömbje a gazdasági válság áldozatainak állít emlékművet) vagy 
a pénz elértéktelenedésére (Szabó Péter fényes pénzérméje, a Szorzó forint 
nem alkalmas arra, hogy meggazdagodjunk, hiszen nullával szorozva semmi-
ből sem lesz több, sőt). A markáns és harcos politikai elkötelezettséggel nem 

2 http://addtovabb.freeblog.hu/
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Kint vagyunk
Beszélgetés az FKSE senior 
tag jainak kiállítása kapcsán*

• A Fiatal Képzőművészek Stúdiójának vezetősége minden évben kiválasztja 
a 35. életévüket éppen betöltött tagjai közül azokat, akik seniorokként 
továbbra is aktív szereplői lehetnek az egyesület szakmai programjának.  
Az új tagok kiállításához hasonlóan a frissen kinevezett senior tagok is 
csoportos bemutatkozási lehetőséget kapnak, olyan speciális helyze-
tet teremtve így, melyben a kiállítók körét egy látszólag esetleges kategó-
ria, az életkor határozza meg. Ugyanakkor a „fiatal művész” művészetpo-
litikai és egzisztenciális szempontból nagyon is valós kategória, hiszen egy 
olyan célcsoportot jelöl, melyet részben filantróp, részben gazdasági meg-
fontolásokból számos állami, nemzetközi és magán támogató igyekszik fel-
karolni, segíteni. Kiesve ebből a védett közegből, a Stúdió 73-as születésű 
tagjainak immár a művészeti élet éles versenyszituációjában kell megméret-
niük magukat. Erre a helyzetre, valamint a külsődleges kategóriák alapján 
szervezett csoportos kiállítások módszertani problematikájára reagáltak az 
idén seniorokká vált tagok, amikor egy olyan kiállítási koncepciót dolgoztak 
ki, mely szerint az egyes kiállítók a kortárs művészet szokásos kiállítóhelyein 
kívül eső intézményeknek ajánlják fel munkáikat. Így nemcsak az alkotók, 
hanem műveik is szerencsét próbálnak a kortárs művészeket pártoló művé-
szeti közegen kívül, ugyanakkor egy fiktív — hiányzó — gyűjtemény elemei-
ként a kölcsönzésekről készült dokumentációk és a művekre vonatkozó leíró-
kartonok formájában a Stúdió Galériában együtt is megjelennek.

A megnyitó előtt a kiállítás szervezőivel, Baglyas Erikával, Lénárd Annával 
és Orbán Györggyel beszélgetett László Zsuzsa.

• László Zsuzsa: A kiállítandó művek különböző külső helyszíneken való bemu-
tatását mennyire tekinthetjük — a kiállítók és tevékenységük heterogenitásá-
nak feloldására adott — praktikus megoldásnak, és mennyire a kortárs képző-
művészeti kiállítóhelyek társadalmi elszigeteltségére vonatkozó kritikai állás-
foglalásnak?
• Lénárd Anna: Elsőként Baglyas Erika tette fel azt a kérdést, miként lehet-e 
egy kiállításnak pusztán az a koncepciója, hogy az összes kiállító 35 éves.
• Baglyas Erika: A heterogenitás számomra csak a művészeti közegen belül 
értelmezhető kategória, kilépve a szakmai színtérről és külső nézőpontból 
szemlélve inkább a kortárs művészet homogentiásának feloldására vonatkozó 
kísérletnek nevezném. Vagyis a kortárs képzőművészet — mint egy kívülálló 
számára homogénnek tekinthető közeg — láthatóvá tételére.
• LZS: Hogyan dolgoztatok ki mindezek alapján egy közös munkatervet?
• BE: A szervezésben résztvevők első és legfőbb törekvése a kollaboráció igé-
nye volt, tehát az, hogy a senior pozíció elnyerésén túl is legyen valami üzenete 
a kiállításnak.
• LA: A kiindulópont továbbra is szükségszerűen az életkor maradt. A kortárs 
művészeti szcéna a fiatalok felé fordult az utóbbi években, és ez sokakat irri-
tálhat. Elsősorban azokat, akik számára hamarabb szűkül be a pályázati lehe-
tőségek köre, mint hogy befutottnak éreznék magukat.

vádolható munkák felett, a kiállítótér négy sarkában fellógatott patkók képé-
ben ott lebeg a nemzeti ikonná átlényegült „magyar” versenyló, Overdose szel-
leme (Király András). Király — itt nem látható — Overdose-sorozatában talál-
hatunk ugyan karcosabb megoldásokat (például az egyes körökben igen diva-
tos zászlómintán alapuló Fülmelegítő Árpád nevű ménnek), s Erdei Ózdon készí-
tett romaportréi is erőteljesebbek, a kiállított művek inkább szellemesek, vagy 
finoman elsiklanak a valódi problémák felett. Nem világos, hogy a határozot-
tabb politikai állásfoglalás eliminálásáért a kurátorok a „felelősek”, vagy netán 
maguk az alkotók estek az „öncenzúra” hibájába. A legvalószínűbb azonban az, 
hogy a kiállítás súlypontja, az amúgy nem sok helyet elfoglaló Multiplika Archí-
vum szellemisége vonzotta magához az alkotókat. 
Az Archívum alapja a Plágium2000 csoport által megszervezett és a Liget 
Galériában bemutatott első (2008), majd a 2009-es stuttgarti második 
Multiplika show.3 A projekt a másolatban rejlő kreatív és demokratikus erőre 
épül, szemben az eredeti multiplikákkal (pl. a duchamp-i piszoárral), melyek 
elitisták és pénzben jól kifejezhető műtárgypiaci értékük van. A sokszorosítha-
tóság a tárgyak és gondolatok felszabadítását teszi lehetővé (ahogy írják, ha 
egy országban tízzel több Erdély Miklós-féle Újságtorta van, akkor egy fontos 
gondolat válik ismertebbé). A multiplika lehet egy fluxusterv megvalósítása 
(Ben Vautier nyomán az Isten feliratú palack), egy létező mű újraírása (Altorjay 
Gábor Rövidzárlat-készülékének átemelése kortárs kontextusba), egy elveszett 
(vagy csak leírásokból ismert) mű rekonstruálása (Erdély Miklós Legjobb bará-
tomnak feliratú dedikáló pecsétje) vagy olyan, könnyen sokszorosítható új mű, 
amely maga is a replikálhatóságon alapul (Kaszás Tamás: Ajándék ex-eknek 
vagy Szentjóby Tamás Három sör című munkája, amely három dobozos sör). 
A Trafóban kis polcokon sorakozó „relikviákat” az interneten található receptek 
szerint bárki elkészítheti. Az ötletparádé lehetőséget ad arra, hogy aki akar, 
néhány percre alkotóvá váljon, s hogy maga is belépjen a brainstorming és a 
műteremtés folyamatába. A tanulság: a fluxus élt, él és élni fog. 

3 http://multiplika2000.wordpress.com/
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