
37

Tasnádi S. Attila

(Sz)én-képek

Csáky Marianne Bilocation (Kettő) című 
kiállítása

• Memoart Galéria, Budapest

• 2009 szeptember 30 — december 26.

• Úgy tűnik, a Memoart Galéria az utóbbi időben kiállításait sorra egy hatá-
rozott koncepció mentén rendezi; a legszembeötlőbb a fotók eluralkodása. 
Csáky Mariann múlt év végén bemutatott kiállítása már a sokadik, ahol egy 
képzőművész fénykép alapú művekkel áll elő. Kelemen Károly, Szilágyi 
Lenke és Csáky Marianne több, itt megrendezett bemutatója követte egymást 
ebben a sorozatban. Csáky Marianne mostani művei így közvetlenül reflektálni 
látszanak Kelemen Károly előzőleg itt rendezett Ugrás a semmibe című kiállí-
tására (a közös jellemzők: a hozott felvétel, a rátét, a nagyítás), éppúgy, mint 
saját előző, Time Leap című sorozatára (akkor: időutazás, most: idő- és térbeli 
utazás együtt).
Az új, 2009-es Bilocation széria a korábbi Time Leap szerves folytatásaként 
hat. Csáky Marianne a múlt és a jelen idősíkjait a kivitelezés technikája révén 
mindig gondosan elkülöníti. A Time Leap sorozatban hol önmagáról készí-
tett jelenkori, színes fénykép-negatívjait küldte vissza a gyermekkorának ide-
jét megjelenítő fekete-fehér negatívokra, hol pedig a gyermekkori képek alak-
jainak — például önmaga gyermekkori képmásának — selyemből kivágott szilu-
ettjeit helyezte el a jelenben készült felvételeken. A két idősík most is elkülö-
nül egymástól, az időbeli jelen azonban most földrajzi távolléttel kapcsolódik 
össze. A high-tech képzeteket keltő Távol-Keletet paradox módon az egyik leg-
hagyományosabb technikával, a szénrajzzal örökíti meg. A filmkocka ábrázolja 
a múltat, a térbeli ittlét így időbeli távolléttel párosul. 
Ezúttal tehát nemcsak időben, hanem térben is távollevő szereplők, ese-
mények találkoznak. Régi felvételeken feltűnik a titokzatos távol-keleti nő, 
pontosabban a róla készült szénstúdiumok. A „távoli társ” mint téma az iro-
dalomban és filmművészetben különösen gazdag. A legközvetlenebb példa-
ként talán Kieslowski filmje, a Veronika kettős élete, illetve Cortázar A távoli 
társ című novellája említhető. A filmben a párizsi lánynak ugyanúgy megvan 
krakkói alteregója, ahogyan a novellában a jómódú Buenos Aires-i asszony-
nak budapesti koldusasszony hasonmása. Mindkettő egyfajta Kelet-Nyu-
gat szembeállítás is egyben, akárcsak a Bilocation darabjai, számolva termé-
szetesen azzal, hogy a nézőpont mennyire viszonylagos. És akkor még nem 
esett szó arról a misztikus jelenségről, amit a kiállítás angol címe felidéz:  

A fotó-felhasználás mellett még számos más alkotói megközelítésmódot 
mutatott be a kiállítás. Várnagy Ildikó 1981-es szitanyomatai — Plasztikus 
írás, Csipeszek, Igennemde –például előrevetítik későbbi szobrászi megformá-
lásukat. Az írott jelek foglalkoztatták Lakner Lászlót is, aki betű-képein a 
nyelvi elemeket képi jelenségként értelmezi újra. Matematikai jeleket használt 
Lux Antal 1980-as Jelek és funkciók című sorozatában, Kovács Attila pedig 
matematikai számításokon alapuló geometrikus formáival meta-struktúrákat 
hozott létre (Vég nélküli imaginárius oszlop p4, 1985–86). Bak Imre Posztmo-
dern I., III:, IV. című ofszetjein (1982) a szigorú geometrikus struktúra már játé-
kosan ötvöződik a posztmodern elemekkel. 
A kiállított 54 művész képei bizonyítják, hogy a makói telep éppúgy lehetősé-
get adott új sokszorosítási eljárásokkal való kísérletezésre az eziránt érdek-
lődő grafikusoknak, mint a más műfajok felől közeledő pályatársaiknak. Abban, 
hogy a szita és az ofszet a nyolcvanas évek végére, művészi kifejezőeszköz-
ként itthon is elismerté vált, a Pécsi Műhely és a Pesti Műhely mellett kulcs-
szerepe volt a Makói Művésztelepnek. Az eltelt évtizedek pedig már egyértel-
művé tették, hogy sok alkotó hozott létre az egész életműve szempontjából 
is jelentős alkotásokat a makói nyarak során.

Csáky Marianne
Time Leap — Madonna, 2009, lightjet print, silk, 114 × 100 cm

Pinczehelyi Sándor
Makó II., 1980, ofszet, 30 × 42 cm

Veszely Ferenc
Makó–82–kommersz–6–szín–Color, 1982, ofszet, 30 × 40 cm
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Az informális régió

Balkanology: Neue Architektur und  
urbane Phänomene in Südosteuropa

• Architekturzentum Wien, Bécs

• 2008. október 22 — 2009. január 18.

• Ha ez ember 2009 őszén a bécsi Museumsquartier-ba keveredett, akkor 
folytonosan, már-már szinte lépésről-lépésre a kelet- és kelet-közép-európai 
kultúrával, illetve a rendszerváltás társadalmi folyamataival foglalkozó kiállítá-
sokba botlott. A Kunsthalle 1989-es1 és a MUMOK Gender Check című2 kiállítá-
sával átellenben, a quartier21-ben egy Real-World Laboratory elnevezésű, az 
új kelet-közép-európai design-nal foglalkozó kis válogatása3 is helyet kapott. 
Ha mindeme kiállítások mellett a látogatónak még jutott ideje elkalandozni az 
MQ keleti szárnya felé, akkor az Architekturzentrum Wien termében egy olyan 
kiállításra bukkant, amely a kérdéseivel hamar a falnak szegezte: hogyan lehet 
értelmezni egy régió társadalmi átalakulásait az építészet szempontjából? Mi 
a szerepe egy nemzetközi építészeti kutatásnak abban, hogy egy régió város-
ainak fejlődése igazságosabb és fenntarthatóbb módon folytatódjon? Hogyan 
tud egy építészeti kiállítás hozzájárulni ahhoz, hogy a kutatás által megfogal-
mazott ajánlások nagyobb legitimitást kapjanak? És végül: az építészet milyen 
definíciójával kell dolgoznunk, ha mindeme kérdéseket ténylegesen építészeti 
központok és szervezetek hatáskörébe tartozónak ítéljük? 
Hogy megértsük a Kai Vöckler berlini kurátor, az AzW, a bázeli Schweizerisches 
Architekturmuseum, valamint számos balkáni kutató és civil szervezet együtt-
működésének eredményeképpen létrejött Balkanology kiállítás kérdésfelve-
téseit, érdemes egy pillantást vetnünk a régió városfejlődésének problémáira. 
Ismert, hogy a balkáni háborúk és az általuk előidézett népmozgások jelentő-
sen átalakították a Balkán-félsziget demográfiáját, menekültek tömegei tele-
pültek le a régió nagyvárosaiban, illetve azok határában. A háború által érintet-
len Albániában hasonló folyamatok játszódtak le: a rendszerváltás lendületé-
vel meghozott, a szabad lakóhelyválasztást lehetővé tévő törvény következté-
ben a legelmaradottabb hegyvidéki régiókból tömegek költöztek a több lehe-
tőséget nyújtó tengerparti országrészekre, illetve a nagyobb városok közelébe, 
elsősorban Tiranába, amelynek lakossága húsz év alatt megháromszorozódott. 
Ezek a vándorlások mind a volt Jugoszlávia utódállamaiban, mind a környező 
országokban egy megváltozott politikai környezetben mentek végbe. A szoci-
alista, állami várostervezés túlszabályozottságát a Balkánon a rendszerváltás-
sal egycsapásra felváltották a gyakorlatilag tervezési irányelvek nélkül maradt 
piaci városfejlődés dinamizmusai, amelyek közepette burjánzásnak indultak a 
városokba frissen érkező menekültek illegális, tervek nélkül készült épületei és 
emeletráépítései. A Balkanology egyik fő célja az ilyen módon létrejött infor-
mális építészeti struktúrák rehabilitációja, legalizálása és a hivatalos építészeti 
diskurzusokba való beléptetése. 

Informális építészet és Turbó-urbanizmus
Az informális építészet kutatása a legkevésbé sem új terület. A modernista 
várostervezési kánon 1960-as évek-beli megingásának folyamatában az építé-
szeti viták előterébe került Non-Plan koncepciója4 együtt járt a várostervezés 
radikális decentralizációjának eszméjével, az építészek nélküli építészet ideál-
jával5, és közvetetten az informális városfejlődés megnyilvánulásai, a fejlett 
majd a fejlődő országok informális városrészei, a favelák, shanty town-ok és 
bidonville-ek iránti kulturális érdeklődéssel, valamint a „do it yourself” építé-
szet és urbanisztika iránti vonzalommal. 
A Balkanology szerzői, miközben a Balkán informális építészetét társadal-
milag és politikailag is az említett afrikai, ázsiai és latin-amerikai, illegálisan 

1  1989. End of History or Beginning of the Future? Kunsthalle, Bécs, 2009. okt. 9 — 2010. 
febr. 7.
2  GENDER CHECK — Feminity and Masculinity in Eastern European Art. MUMOK, Bécs. 
2009. szept. 14 — 2010. febr. 14.
3  REAL-WORLD LABORATORY — Central European Design. quartier21, Bécs, 2009. szept. 
29 — nov. 20.
4  Reyner Banham, Paul Barker, Peter Hall & Cedric Price: Non-Plan: an experiment in 
freedom. New Society, vol. 13., no. 338, 20 March 1969
5  Bernard Rudolfsky: Architecture Without Architect. A Short Introduction to 
Non-Pedigreed Architecture. New York, 1964. 

a két (vagy több) helyen egyidőben való megtestesülésről. (Ezt a magyarra 
fordított cím, a „Kettő” érthetetlen — vagy inkább sejtelmes — módon nem 
törekszik visszaadni).
A kiállított művek technikája sokkal összetettebb, mint pusztán fénykép és 
szénrajz együttese, aminek első ránézésre vélhetnénk. A fotók ugyanis valójá-
ban szupernyolcas filmekből vett állóképek. Fényképnek hatnak, de az interp-
retáció során mégsem lehet őket pusztán annak tekinteni. Vizuális hatásuk 
más, mint a fotóké: ilyen mértékű nagyításon beszédessé válik szemcséssé-
gük, homályosságuk, elmosódottságuk. Ami azonban ennél is fontosabb: a 
filmezés mint művészeti ág nemcsak tényleges megvalósulási formájában tér 
el a fényképezéstől, hanem nyilvánvalóan a megalkotás szándékában és lehe-
tőségeiben is. A fényképezés egyetlen pillanat, míg a film egy folyamat kiraga-
dásával tesz kísérletet az időbeliség újrateremtésére.
Ebben a szembeállításban Csáky Marianne módszere köztes állapotot képvisel: 
hiszen a pillanatképhez viszonyul a szénrajz. Kelet lánya ugyanakkor mediális 
helyzetbe kerül az alkotó és a néző kapcsolatában is. Mindkét oldalhoz tarto-
zik, a filmes állóképek nézője és a kompozíció része egyidejűleg.
Az ázsiai nő első pillantásra nem tud mit kezdeni azokkal a képekkel, ame-
lyekkel kapcsolatba került. Úgy tűnik, mintha pózolna a régi filmkockák előtt. 
Hamar felfedezhető azonban a kommunikáció, sőt, az interakció közöttük.  
A sorozat első képén az ázsiai nő a csoportkép egyik tagjának, a képből kinéző 
lánynak a mozdulatát ismétli meg. A másodikon szembenéz az egyik — férfi- — 
szereplővel. A harmadikon fiatalságának tudatában kihívóan fordul egy idő-
sebb nő felé. A következő képen mintha a csoport egyik tagja lenne. Az ötödi-
ken a képen levő fiúnak kelleti magát, csábító mozdulattal igazítja a haját.  
A képeket számozásuk szerint nézve olyan, mintha a keleti nő jelenléte felszá-
molná a régi képeken levő csoportot: a résztvevők eltűnnek a régi filmkockák-
ról. Először a hasonmás, aztán a fiatal nő, majd az idősebb nő, végül a két férfi 
közül az idősebb, így a nő kettesben marad a fiatalabb férfival. 
A Time Leap sorozathoz hasonlóan a Bilocation képei is arról tanúskodnak: nem 
az a kérdés, hogy lehetséges-e az időutazás, hanem épp ellenkezőleg, hogy 
lehet-e időutazás nélkül élnünk? A válasz most is nemleges, a tudat minden 
pillanatban ide-oda kalandozik, így a múltbeliség mindig helyet követel magá-
nak a jelenben, a jelen pedig átalakítja a múltat. 
Személyes, érzékeny vallomás ez a kiállítás arról, hogy a múltbeli élmények 
mennyire meghatározóak: egykori vágyak élnek tovább később is, átalakult 
formában. A múlt, illetve a múltbeli események ereje eszerint olyan mértékű, 
hogy távoli földrészekig képes hatni, ottani emberek sorsát képes befolyá-
solni. A mű egyben annak felmutatása, hogy az ember nem az az önmagában 
létező, független lény, akinek hinni szereti magát. Mélységesen meghatároz-
zák az adottságok: szülei, nagyszülei, neveltetése, környezete, így legintimebb 
pillanataiban sincs egyedül — mindezek a hatások ott munkálkodnak benne 
még legösztönösebbnek vélt megnyilvánulásaiban is. Másfelől a jelen (akár egy 
messzi ország lakója révén is) képes folyamatosan formálni, módosítani, sőt 
talán fel is számolni a múltat. 

Csáky Marianne
Bilocation (Kettő), 2009, vegyes technika, fotó, szénrajz, 164 × 98 cm


