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NAN GOLDIN: Scopophilia. Slideshow by Nan Goldin, (részlet), Louvre, Párizs, 2010. november 4 — 2011. január 31.

MAGYARORSZÁG

Fischer Judit, Navratil Judit
Mindenjó / Allgood
• INDA GALÉRIA
www.indagaleria.hu
Budapest VI., Király u. 34. II./4.
2011. 06. 22 — 07. 22.

Barakonyi Zsombor,  
Zbynek Sedlecky
Manual focus
• ACB KORTÁRS MŰVÉSZETI 
GALÉRIA 
www.acbgaleria.hu
Budapest VI., Király u. 76.
2011. 06. 24 — 07. 22.

Daniel Spoerri
• KISTEREM
www.kisterem.hu
Budapest V., Képíró u. 5.
2011. 06. 24 — 07. 22.

Kádár Levente,  
Károlyi György
Phasebook project
• LUMEN GALÉRIA
http://photolumen.hu
Budapest VIII., Mikszáth K. 
tér 2.
2011. 06. 28 — 07. 25.

Best of Diploma 2011
• MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI 
EGYETEM — BARCSAY TEREM
www.mke.hu
Budapest VI., Andrássy u. 69-71.
2011. 07. 06 — 07. 26.

Mathias Schauwecker (CH)
A kép, ha lélegzik
• VÁRFOK GALÉRIA 
www.varfok-galeria.hu
Budapest I., Várfok u. 11
2011. 06. 30 — 07. 30.

Michaël Borremans
Szakállat enni / Eating the 
Berad
• MŰCSARNOK
www.mucsarnok.hu
Budapest XIV., Hősök tere
2011. 05. 14 — 07. 31.

Blahó Borbála, Elek Imre, 
Majoros Áron
Kezdő nyelvlecke
• RÁDAY GALÉRIA
www.raday-galeria.hu
Budapest XI., Bartók B. 25.
2011. 07. 06 — 07. 31.

Péter Ildikó
Works and Projets
• NESSIM GALÉRIA
www.nessim.hu
Budapest VI., Paulay E. u. 10.
2011. 07. 11 — 07. 31.

Komoróczky Tamás
Szökési kísérlet
• BTM FŐVÁROSI KÉPTÁR / 
KISCELLI MÚZEUM, ORATÓRIUM
www.btmfk.iif.hu
Budapest III., Kiscelli u. 108.
2011. 06. 02 — 08. 07.

Július Gyula
Juxtapozíció
• BTM-BUDAPEST GALÉRIA
www.budapestgaleria.hu
Budapest III., Lajos u. 158.
2011. 07. 07 — 08. 07.

Pillanatnyi forgatókönyv 
Budapest Pozitív — Tíz éves 
a Budapest Fotográfiai 
Ösztöndíj
• MAI MANÓ HÁZ (MAGYAR 
FOTOGRÁFUSOK HÁZA)
www.maimano.hu
Budapest VI., Nagymező u. 20.
2011. 07. 01 — 08. 14.

Menesi Attila
Galéria remix: Liget
• LIGET GALÉRIA
www.c3.hu/~ligal/
Budapest XIV., Ajtósi Dürer Sor 5.
2011. 07. 13 — 08. 15.

Kaján Tibor
Vonalgondolatok
• KARTON GALÉRIA ÉS 
MÚZEUM
www.karton.hu
Budapest V., Alkotmány u. 18.
2011. 07. 05 — 08. 23.

TÉLIKERT — Mikropop 
képzeletvilág a kortárs 
japán művészetben
• ERNST MÚZEUM
www.ernstmuzeum.hu
Budapest VI., Nagymező u. 8.
2011. 06. 10 — 08. 28.

Barakonyi Szabolcs
Miért szebb itt a virág / Why 
the flowers are prettier here
• RAIFFEISEN GALÉRIA
www.raiffeisen.hu
Budapest V., Akadémia u. 6.
2011. 07. 04 — 08. 28.

Art on Lake — Művészet a 
tavon
• VÁROSLIGETI CSÓNAKÁZÓTÓ
Budapest XIV., Városliget
2011. 05. 22 — 09. 04.

Magáért beszél — FKSE éves 
kiállítás
• MAGYAR NEMZETI GALÉRIA 
C-ÉPÜLETE
www.mng.hu
Budapest I., Budavári Palota
2011. 07. 15 — 09. 04.

Tarján Hédi (1932–2008)
• RENDHÁZ DÍSZTERME
www.szikm.hu
Székesfehérvár, Fő u. 6.
2011. 05. 08 — 09. 04.

Baksai József
3 ×101 kis akvarell
• STUDIO 1900 GALÉRIA
Budapest XIII., Balzac u. 30.
2011. 06. 05 — 09. 05.

Csepregi Balázs
Pihenő
• MOLNÁR ANI GALÉRIA
www.molnaranigaleria.hu
Budapest, VIII., Bródy S. u. 22.
2011. 06. 03 — 09. 09.

Az avantgárd múzeuma — 35 
éves a Kassák Múzeum
• KASSÁK MÚZEUM (ZICHY-
KASTÉLY)
www.kassakmuzeum.hu
Budapest III., Fő tér 1.
2011. 04. 19 — 09. 18.

Moholy-Nagy László
The Art of Light
• LUDWIG MÚZEUM — KORTÁRS 
MŰVÉSZETI MÚZEUM
www.ludwigmuseum.hu
Budapest IX., Komor M. u. 1.
2011. 06. 08 — 09. 15.

Privát labirintusok / Private 
labyrinths
• MAGYAR NEMZETI GALÉRIA 
C-ÉPÜLETE
www.mng.hu
Budapest I., Budavári Palota
2011. 06. 02 — 09. 18.

Im Fluss / Folyamatban
• OSZTRÁK KULTURÁLIS 
FÓRUM KIÁLLÍTÓTERME
www.okfbudapest.hu
Budapest VI., Benczúr u. 16.
2011. 06. 30 — 09. 20.

XXV. Miskolci Grafikai 
Triennálé
Mimetikus szerkezetek
Rácmolnár Sándor — A XXIV. 
Grafikai Triennále 
nagydíjasának kiállítása
• MISKOLCI GALÉRIA VÁROSI 
MŰVÉSZETI MÚZEUM
www.miskolcigaleria.hu
Miskolc, Rákóczi u. 2.
2011. 06. 11 — 09. 24.

Böröcz András
Túl az Óperencián / Across the 
Blue Yonder
• SZENT ISTVÁN KIRÁLY 
MÚZEUM
www.szikm.hu
Székesfehérvár, Országzászló 
tér 3.
2011. 05. 28 — 09. 25.

Nyaraló Művek / Couleur 
Locale
• 320FOK
www.320fok.hu
Siófok, Somogyi út 53. 
2011. 06. 18. — 09. 30.

Lakner László
Varrólányok Hitler beszédét 
hallgatják, 1960
• SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM
www.szepmuveszeti.hu
Budapest XIV., Dózsa György 
út 41.
2011. 06. 30 — 10. 30.

Várnai Gyula
Kényelmi szempont
• PARK GALÉRIA (MOM PARK)
Budapest XII., Alkotás u. 53.
www.molnarannigaleria.hu
2011. 06. 02 — 11. 28.

KÜLFÖLD / EURÓPA

A u s z t r i a

Artist in residence / 
Hungary / Petőmihályfa
• KRINZINGER PROJEKTE
www.galerie-krinzinger.at/
projekte
BÉCS

2011. 06. 30 — 07. 30.

POLAROID (IM)POSSIBLE 
— The Westlicht Collection  
• WESTLICHT. SCHAUPLATZ 
FÜR FOTOGRAFIE
www.westlicht.at
BÉCS

2011. 06. 17 — 08. 21.

Beirut
• KUNSTHALLE
www.kunsthallewien.at
BÉCS

2011. 06. 29 — 08. 24.

Jan Fabre
The Years of the Hour Blue
• KUNSTHISTORISCHES 
MUSEUM
www.khm.at
BÉCS

2011. 05. 04 — 08. 28.

Franz Graf
• BAWAG FOUNDATION
www.bawag-foundation.at
BÉCS

2011. 07. 07 — 08. 28.

Measuring the World / 
Heterotopias and 
Knowledge Spaces in Art
• KUNSTHAUS GRAZ
www.kunsthausgraz.at
GR A Z

2011. 06. 11 — 09. 04.

What We See / Images, 
Voices, Representation
• MUSEUM FÜR VÖLKERKUNDE 
www.khm.at
BÉCS

2011. 05. 25 — 09. 19.

Untamed Nature / Stage 
Sets from three Centuries
• ÖSTERREICHISCHE 
THEATERMUSEUM 
www.khm.at/en/austrian-
theatre-museum/
BÉCS

2011. 06. 26 — 09. 26.

A WORLD OF PICTURES 
UNBOUND — The 
Photographic Society in 
Vienna in 1861–1945
• ALBERTINA
www.albertina.at
BÉCS

2011. 06. 17 — 10. 02.

Gilbert & George 
Jack Freak Pictures
• LENTOS KUNSTMUSEUM LINZ
www.lentos.at
LINZ

2011. 06. 17 — 10. 09.

Beziehungsarbeit — Kunst 
und Institution
• KÜNSTLERHAUS K/HAUS
www.k-haus.at
BÉCS

2011. 06. 16 — 10. 16.

Salvador Dalí & Louise 
Bourgeois, Glenn Brown, 
Markus Schinwald, 
Francesco Vezzoli
Le Surréalisme, c’est moi! 
• KUNSTHALLE
www.kunsthallewien.at
BÉCS

2011. 06. 22 — 10. 22.

The Culture of the Cultural 
Revolution / Personality 
Cult and Political Design in 
Mao’s China
• MUSEUM FÜR VÖLKERKUNDE 
www.khm.at
BÉCS

2011. 02. 18 — 11. 21.

B e l g i u m

LONELY AT THE TOP: 
Graphology — Chapter 3
• MUHKA
www.muhka.be
AN T W ERPEN

2011. 06. 24 — 08. 14.

Jeff Wall
The Crooked Path
• PALAIS DES BEAUX-ARTS / 
PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN
www.bozar.be
BRÜSSZEL

2011. 05. 27 — 09. 11.

Jorge Macchi
Music Stands Still
• STEDELIJK MUSEUM VOOR 
ACTUELE KUNST (S.M.A.K.)
www.smak.be
GEN T

2011. 04. 29 — 09. 18.

„Je suis seul, avec vous”
• LE MUSÉE DES ARTS 
CONTEMPORAINS
www.mac-s.be
SI T E DU GR A ND-HORNU

2011. 06. 26 — 10. 02. 

The Moderns / Highlights 
from the Royal Museum
• KMSKA
www.kmska.be
AN T W ERPEN

2011. 04. 29 — 2012. 01. 08.

C s e h o r s z á g

Loophole to Happiness 
• FUTURA
www.futuraproject.cz
PR ÁG A

2011. 05. 24 — 08. 07.

Jiří David
• DVORAK SEC CONTEMPORARY
www.dvoraksec.com
PR ÁG A

2011. 06. 08 — 09. 08.

PRAGUE BIENNALE5
PRAGUE BIENNALE PHOTO 2
• MICRONA
www.praguebiennale.org
PR ÁG A

2011. 05. 19 — 09. 11.

Rudolf Steiner and 
Contemporary Art 
• DOX CENTRUM SOUČASNÉHO 
UMĚNÍ (CENTRE FOR 
CONTEMPORARY ART)
www.doxprague.org
PR ÁG A

2011. 06. 16 — 09. 12.

Konec avantgardy?/End of 
the Avant-garde?
• MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
(MUNICIPAL LIBRARY)
www.ghmp.cz
PR ÁG A

2011. 05. 26 — 09. 25.

Milena Dopitová
Laureate of the Michal Ranný 
Award
• MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ
www.moravska-galerie.cz
BRNO

2011. 07. 15 — 10. 09.

D á n i a

Thomas Florschuetz
• BRANDTS EXHIBTION 
COMPLEX / MUSEET FOR 
FOTOKUNST
www.brandts.dk
ODENSE

2011. 05. 08. — 08. 07.

George Baselitz
• KUNSTFORENINGEN GL 
STRAND 
www.glstrand.dk
KOPPENHÁG A

2011. 05. 28 — 08. 21.

David Hockney
Me Draw on iPad
• LOUISIANA MUSEUM FOR 
MODERNE KUNST
www.louisiana.dk
HUMLEB ÆK

2011. 04. 08 — 08. 28.

WAX — Sensation in 
Contemporary Sculpture
Ugly (or beautiful?)
• KUNSTEN — MUSEUM OF 
MODERN ART AALBORG
www.kunsten.dk
A A LBORG

2011. 05. 28 — 09. 11.

É s z t o r s z á g

Gateways. Art and 
Networked Culture
• KUMU
www.ekm.ee
TA LINN

2011. 05. 15 — 09. 15.

Pavel Filonov and the 
Russian Avant-Garde
• KUMU
www.ekm.ee
TALINN

2011. 06. 10 — 09. 18.

F i n n o r s z á g

The Golden Forest
• TENNISPALATSI
www.taidemuseo.fi
HEL SINKI

2011. 06. 17 — 09. 04.

ARS 11 — Changes your 
perception of Africa and 
contemporary art
• KIASMA
www.kiasma.fi
HEL SINKI

2011. 04. 15 — 11. 27.

F r a n c i a o r s z á g

Dystopia
• CAPC MUSÉE D’ART 
CONTEMPORAIN DE BORDEAUX 
www.capc-bordeaux.fr
CHÂT E AU-GON T IER 

2011. 05. 14 — 07. 28.

Indian Highway IV.
• MUSÉE D’ART 
CONTEMPORAIN DE LYON
www.moca-lyon.org
LYON

2011. 02. 23 — 07. 31.

Tableaux
• MAGASIN — CENTRE NATIONAL 
D’ART CONTEMPORAINDE 
GRENOBLE 
www.magasin-cnac.org
GRENOBLE

2011. 05. 29 — 09. 04.

Catalogue
• MUSÉE D’ART MODERNE 
SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE
www.mam-st-etienne.fr
SAIN T-É T IENNE

2011. 05. 10 — 09. 18.

OBJETS DE MON AFFECTION 
/ Collection Sandra Alvarez 
de Toledo
• LE POINT DU JOUR
www.lepointdujour.eu
CHERBOURG–OC T E V ILLE

2011. 06. 26 — 09. 25.

Páris — Delhi — Bombay…
• CENTRE POMPIDOU
www.centrepompidou.fr
PÁRIZS

2011. 05. 25 — 09. 19.

LE TEMPS RETROUVÉ — Cy 
Twombly photographer, 
friends and others
• COLLECTION LAMBERT
www.collectionlambert.com
AV IGNON

• CHAPELLE DU MÉJEAN
ARLES

2011. 06. 12 — 10. 02.

Transfigurations: 
Indonesian mythologies
• ESPACE CULTUREL LOUIS 
VUITTON
www.louisvuitton.com/
espaceculturel
PÁRIZS

2011. 06. 24 — 10. 23.

H o l l a n d i a

The Pilgrim, the Tourist, the 
Flaneur (and the Worker) 

— Play Van Abbe Part 4
• VAN ABBEMUSEUM
www.vanabbemuseum.nl
EINDHOV EN

2011. 02. 26 — 08. 14.
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SPIONS

• Tizenhetedik rész

•

A z  e m b e r i  t é n y e z ő  é s  a  d o b g é p

„SPIONS IS A PROGRAM OF EXTRAVAGANT ESPIONAGE, 

SHAMELESSLY EXPLOITING THE APPEAL OF ROCK’N’ROLL 

FOR A MASTER PLAN OF IDEOLOGICAL INSINUATION.”

SPIONS: THE COMMUNIST MANIFESTO1 (1979)

„Opinions are like acnes on the mind’s face: a hereditary 

problem of the second skin. The most we can do is to virulently 

express them, letting the pus out. It’ll leave its scars but the 

excretion will make you feel relieved.”

DJ Helmut Spiel!: Letter to=from Bardo2 (2001)

Kitalálni egy valóban aktuális projektet lehet óriási horderejű, okos vagy akár 

bölcs eszmefuttatásokat elindító szellemi esemény, de rock együttes alapítására 

vonatkozó elképzelés csak akkor dörren önmagához méltót, ha megvalósul.  

Az 1977. április 21-én a Rock & Roll High School kódnevű edukációs sorozatunk 

utolsó, a Ganz-MÁVAG Művházban megrendezett Nektár sztrichninből. Rock utó-

piák a hetvenes években című előadásán bemutatott egyszámos3 koncert után 

alakulni kezdett a SPIONS. Az első felállás története a koncepció megteremtői 

szándékaival szöges ellentétben tipikusan magyar eposszá rohadt. A hely lélek-

rontó varázsát nehezen, csak valódi csodák segítségével védheti ki az, aki ebbe  

a gravitáció túltengéses talajba gyökerezett kollaborátorokra számítva építkezik. 

1  „A SPIONS az extravagáns kémkedés programja, amely szégyentelenül kihasználja a rock’n’roll von-
zerejét az ideológiai beszivárgás alapterve érdekében.” SPIONS: A Kommunista Kiáltvány (1979) — A THE 
LOST MANIFESTOS kiáltvány-trilógiából (NL nyersfordítása — The Secret Archives of The Ministry of 
Reproduction: http://spions.webs.com/library.htm)
2  „A vélemények pattanások a tudat arcán: a második bőr örökletes problémája. A legtöbb, amit 
tehetünk annyi, hogy hevesen kifejezzük őket, kiengedve ezzel a gennyet. A hegek megmaradnak, de a 
váladék eltávolítása megkönnyebbülésedet eredményezi.” (NL nyersfordítása — The Secret Archives of 
The Ministry of Reproduction: http://spions.webs.com/library.htm)
3  Lou Reed: Walk On The Wild Side (a Transformer albumból, RCA Records, 1972)

Csodák ebben a tekintetben nem jöttek segítsé-

günkre, csak Nüx leánya, Erisz, a viszály isten-

nője éreztette velünk folyamatosan a hatalmát. 

A budapesti Zeneakadémia hallgatóiból álló 

kísérőzenekart megszervező ifj. Kurtág György-

höz az 1977. április 21-i koncert után csatlako-

zott az ugyancsak klasszikus zenei képzettségű 

gitárművész, Hegedűs Péter. Azon túl, hogy az 

ígéretes gitárvirtuóz4 Jimi Hendrix szólóit ele-

mezve vizsgázott az Akadémián, szinte sem-

mit sem tudott a rock zenéről, annak lényegéről, 

történetéről, evolúciós szerepéről, kultúrájáról.  

A punkról nem is hallott addig, és célfeladatokra 

programozott zeneművészeti specialistaként 

a kortárs élő művészetet, az aktuális szellemi 

irányzatokat sem ismerte. Anton Ello (a front-

ember akkor már ezt a kódnevet használta) és 

az én felvételeimet hallgatva kezdett megbarát-

kozni az irányzattal, amelyhez hirtelen fellob-

banásában csatlakozott. Meglepte, hogy két 

alapakkordból is lehet releváns zenét csinálni. 

Született zenész lévén az már nem tudott tuda-

tosulni benne, hogy a rock esszenciája nem a 

zenei komplexitás, hanem a hangzás és az atti-

tűd — a sorsot megpofozni nem félő bárki által 

megteremthető, valóban élő show maga. 

A rock a humor, lázadás és szabadságvágy, a 

világot azonnal meghódítani akaró bipoláris  

szexualitás egyszerre apollói és dionüszoszi,  

a test és a lélek tökéletes harmóniájából fakadó, 

megvilágosító erejű kitörése. Ez az ősi erő a 

SPIONS esetében egészséges, jól megalapozott 

bosszúvággyal modulálódott.5 A rock spirituális 

fegyver. Nem intellektuális érveléssel, szofiszti-

kált eszmefuttatásokkal, nem is a lélek felszíné-

nek gyengéd simogatásával, hanem a léttörpítő 

ellenfelet a testből, annak alapösztöneit feléb-

resztve történő kipurgálásával működik. Mant-

raszerű egyszerűség, szonettszerű, szigorú 

szerkezet a jellemzői. Szép számmal születtek 

ugyan klasszikus zenei igényű, hosszú, komplex 

művek ebben az elátkozott műfajban is, de véle-

ményem szerint ezek csupán beteges, barokkos 

túlburjánzásai, haldoklásra született torz mutá-

ciói egy nem megfelelően használt energiahor-

dozó eszköznek. 

A szólógitáros/zeneszerző projektünk célját az 

első pillanattól félreértette. Beethoveni ambí-

ciók által vezérelve azt hitte, hogy kísérletező 

4  “Their lead guitarist (formerly known as ‘Pierre Violence’) 
was the best of the land.” („A korábban ’Pierre Violence’ 
néven ismert szólógitárosuk a legjobb volt az országban.” 

— Helmut Spiel: The Nutshell (SPIONS MANIFESTOS & ESSAYS, 
2010, http://spions.webs.com/library.htm)
5  A bosszúvágy mint fő, működésünknek értelmet adó mo-
tiváció olyan fontos mindmáig a SPIONS most DJ Helmut 
Spiel! kódnéven, a kanadai Montrealban kémkedő lelke 
számára, hogy kérésére tettem fel a régi, Párizsban, 
1979-ben kiadott THE PARTY lemezen, a Nevada Propaganda 
című opust nyitó recitativóban először nyilvánosan 
elhangzott „REVENGE EVERYTHING THEY’VE DONE” 
(„Bosszulj meg mindent, amit tettek”) jelmondatot a SPIONS 
több mint három évtizeddel később, 2010-ben létesített 
internetes portáljának nyitó oldalára. (http://spions.webs.
com/)

Najmányi László
CR 68 (Emlékműterv verziók), 2011
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muzsikálásról lesz szó,6 noha a SPIONS, ahogy 

azt az Anton Ello által, elsősorban az ő tájékoz-

tatására írt manifesztumokból, programszöve-

gekből tisztán kiolvasható volt, a zenét pusztán 

a sürgős, sürgető közlést hordozó eszköznek 

tekintette. E szakrális, aktualitásukat mind-

máig megőrző szövegek frenetikus humora 

sem érintette meg, és nemcsak a referenciák 

ismeretének hiánya miatt. „Engem, mint kortárs 

zeneszerzőt elsősorban a — ahogyan én akko-

riban neveztem — punk-kromatika érdekelt... 

A punkban nem szükségszerű, hogy tonálisak 

legyenek az akkordváltások...”,7 nyilatkozta több 

mint három évtizeddel később. A rock kultúrá-

jának mélységeit, komplexitását, összefüggés-, 

és referenciarendszerét nem ismerte ugyan, 

de annyit biztosan tudott, hogy a rocksztárok 

privilégiumokat élveznek, amelyekről azt hitte, 

automatikusan járnak neki azzal, hogy csatlako-

zott a bandához. Például mások gondoskodnak 

a technikai feltételekről, a menedzser szerez 

neki gitárt, ha az övét eladja és így tovább. Tel-

jes jogú rock&roll kémmé avatva azonnal olyan 

húzásokat engedett meg magának, amelyeket 

az iskolában a szolfézstanár egyetlen pillantás-

sal le tudott állítani. Nem kifelé, a potenciális 

közönség irányába vetítette a rocksztár imázsát, 

ami természetes, logikus, hasznos magatartást 

jelentett volna, hanem az alakuló együttesen 

belül követelt hatalmat, kiváltságokat. 

Kihasználva, hogy az Anton Ello kódnevű kém 

nem rendelkezett hagyományos értelemben 

vett zenei képzettséggel, és ezért — szerintem 

feleslegesen szorongva — úgy érezte, hogy szük-

sége van egy képzett zenészre, a zeneszerző/

szólógitáros néha nyíltan, általában titokban a 

teljhatalomért harcolt, attól a pillanattól kezdve, 

hogy SPIONS lett. Tökéletesen illett rá az Anton 

Ello által neki adományozott ’Pierre Violence’ 

kódnév. Nagyon zavarta a vetélytársnak vélt, 

őt a csapatba hívó, ugyancsak képzett zenész, 

ifj. Kurtág György jelenléte, ezért rövid idő alatt 

kiszorította az együttesből. Helyére az addig 

csak trombitán játszó fotóművész, Zátonyi 

„Nyuszi” Tibor került, aki a próbák során tanult 

meg gitározni. Mivel Pierre Violence a front-

emberrel nem mert nyíltan konfrontálódni — őt 

„csak” a zenekarból való kiszállásának fenye-

getésével zsarolta rendszeresen —, Nyuszi lett 

folyamatos vegzatúrájának türelmesen szen-

vedő alanya. 

Rockzenekart alapítani erősítők, mikrofonok 

nélkül merész, a hülyeséggel határos vállalko-

zás. A SPIONS első formációjának sohasem volt 

két gitárnál többje az első felállást lezáró, utolsó 

időkben, gyakran még annyi sem. Papp Tamás 

6  „A zenészek azok, akik gondolatok híján énekelnek.” 
Friedrich Nietzsche
7  Legát Tibor: „Nem mi kaptuk a pofonokat”. Peter Ogi 
zeneszerző a Spionsról (Magyar Narancs, XXII. évf. 2010. 
január 7.)

(1948–1986) közvetítésével sikerült erősítéssel rendelkező próbahelyiséget 

találnunk az Olescher Tamás vezette, az Ikarus gyár által működtetett buda-

örsi Jókai Művelődési Központban. Amikor időm engedte,8 rozoga Zsigulimmal 

fuvaroztam a tagokat Budaörsre. Útközben a Sex Pistols, Ultravox, Clash, X-Ray 

Spex, Velvet Underground, T-Rex, Iggy Pop, David Bowie, Kraftwerk és a Roxy 

Music felvételeit hallgattuk. Kocsim pszichoterápiai eszközként is funkcionált: 

egy-egy hisztérikus kiborulása után autózni vittem a szólógitárost, hogy zenével, 

beszélgetéssel leszedáljam, rávegyem, hogy ne hagyja ott a projektet. Utáltam 

a SPIONS udvari terapeutájának szerepét, már az is halálosan fárasztott, hogy a 

frontember egyre inkább állandósuló depresszióját, okkal növekvő paranoiáját is 

többnyire nekem kellett kezelnem. 

Súlyos felelőtlenség rockzenekart dobos és basszusgitáros nélkül beindítani. 

A SPIONS esetében sajnos ez történt. Utólag már értem, hogy az Anton Ello 

kódnevű kém nagyon realisztikusan megelégedett a gesztusértékek létreho-

zásával. Már akkor az emigráción gondolkodva, Magyarországot csak gyakorló-

terepnek tekintette. Én az együttes formálódása idején egy valódi, ütős zenei 

különítmény összehozásának feltétlen szükségességében hittem. Folyama-

tosan kérleltem a frontembert, hogy ritmusszekció nélkül ne lépjen a zenekar 

a nyilvánosság elé, hiszen nem polbeat formáció vagy folk-trió életre hívása 

volt a közös célunk. „NO DRUMS NO BASS = NO PUNK!”, ezt az örök igazságot 

nemcsak beszélgetéseink során ismételgettem újra és újra, hanem szabadságo-

mat és testi épségemet kockáztatva egy holdtalan éjszakán méteres betűkkel, 

vörös krétával fel is írtam a frontember Dohány utcai lakásával szemközti ház 

falára, hogy azonnal lássa, amikor ébredés után kinéz az ablakon. A történelmi 

fontosságú graffiti egy részét másnap éjjel valaki — nyilván valamelyik radi-

8  Az 1977-78-as időszak volt megélhetési látványtervezői pályafutásom legfoglalkoztatottabb 
periódusa. Kocsim fenntartási költségeinek fedezése érdekében általában öt-hat vidéki és budapesti 
színházban dolgoztam egyszerre. Soha nem volt időm uniformisomból kiszellőztetni a mélyen 
beleivódott sajtszagot. 

Najmányi László
Könyvborító terv, 2010
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6kális hippi — nagy fáradtsággal letörölte. „NO 

PUNK!”, csak ennyi maradt mantrámból, aztán 

a következő éjszaka ez is eltűnt.

Nagyon kevés nyugati értelemben is jó dobos 

volt történetünk indulása idején az országban. 

A legtöbb, ha nem is tudatosan, a léha revü- és 

operett-hagyományokat vitte tovább. Az álta-

lunk ismert valamennyi, viszonylag elfogadható 

stílusban és erővel játszó dobos már létező, 

helyi viszonylatban sikeres bandákban dobolt. 

Hasonló volt a helyzet a basszusgitárosokkal 

is. Ugyanakkor biztos voltam benne, hogy kellő 

elszántsággal, kitartással sikerülhetne meg-

felelő ritmusszekciót találni. Ez az elszántság 

és kitartás azonban hiányzott a SPIONS két 

társuralkodójából. A szólógitárost elsősorban 

a „punk-kromatika” és az atonalitás akkor már 

ősi területére való óvatos kirándulás érdekelte, 

amely két gitárral, sőt, akár eggyel vagy fütty-

szóval is megvalósítható. A frontember pedig 

saját lényének elefántcsonttoronyban okoskodó 

értelmiségiből rocksztárrá való transzformáci-

ójával volt elfoglalva, és nem mellesleg jog-

gal gondolta úgy, hogy a zenekar hangzásának 

kialakításáért a magasan képzett zenei munka-

társ a felelős.

Több dobost is kipróbáltunk, de egyik sem 

bizonyult megfelelőnek, illetve ők nem tud-

tak viszonyulni a SPIONS zenéjéhez, Anton 

Ello szövegeihez. Mint annyiszor, most is Papp 

Tamás sietett segítségünkre. Kölcsönvette szá-

munkra a Ganz-MÁVAG Művházban rendsze-

resen próbáló Bergendy zenekar Roland CR-68 

CompuRhythm dobgépét. Az akkor csúcstech-

nikának számító, barna fadobozba épített 

masinát 1976-ban dobták piacra, ugyanabban 

az időben, amikor a Gresham kávéházban ját-

szó zenész dobgépének bűvöletében, az akkor 

még a Molnár Gergely kódnevet használó kém 

közölte velem rock zenekar alapítási tervét.

***

Az 1960-as évek óta foglalkoztatott az elektro-

nikus hangzás. Tudtam, hogy ez a kor hangja,  

a jövő zenéje. Számomra Jimi Hendrix elektroni-

kus effektekkel feldúsított gitárjátéka jelen-

tette az akusztikai mennyországot. Először 

magnetofonok segítségével állítottam össze 

különféle módokon manipulált zajokból háttér-

zenéket színházi előadásainkhoz, majd Gulyás 

István elektromérnökkel kollaborálva változatos 

lehetőségeket nyújtó elektronikus hangtechni-

kai berendezéseket építettem. Szovjet gyárt-

mányú elektronikus játékzongora átalakításával, 

a SPIONS próbái elkezdődésének idején, 1977 

őszén fogtunk hozzá egy szintetizátor építésé-

hez. A szintetizátorba épített dobgép — volta-

képpen elektronikus metronóm — csak kattogni 

tudott, a kattogás tempóját forgatógombbal 

lehetett kontrollálni. 

Nem sokkal megjelenése után, 1974 decemberében a szenvedélyes, kifinomult 

ízlésű lemezgyűjtő Rész István festőművész barátom megszerezte a német 

Kraftwerk együttes Autobahn9 című, negyedik stúdió-lemezét, amely az álta-

lam addig favorizált Pink Floyd pszichedeliát és a klasszikus német zenei tradí-

ciókat finom humorral minimalizálva nyitott szellemi utat a 21. század felé. Egy 

évvel később megérkezett a Radio-Aktivity10 (Radio-Aktivität), majd sorra a többi 

korszakindító Kraftwerk lemez: 1977-ben a Trans-Europe Express11 (Trans-Europa 

Express), 1978-ban a The Man-Machine12 (Die Mensch Maschine). Kezdetleges 

eszközeimmel szerettem volna a düsseldorfi alkotócsoport által megteremtett 

elektronikus hangzást a punk elemi erejű tombolásával egyesíteni. Az általam 

elképzelt vad, ugyanakkor fegyelmezett, industrial hardcore13 nevű stílus csak két 

évtizeddel később, a huszadik század utolsó évtizedében született meg, elsősor-

ban az Einstürzende Neubauten, a Psyhic TV, Nine Inch Nails és Marilyn Manson 

munkáinak köszönhetően.

A Kraftwerk akkor technikai csodáknak számító Minimoog, ARP Odyssey, EMS 

Synthi AKS és más szintetizátorokat, valamint saját készítésű elektronikus beren-

dezéseket, dobgépeket használt felvételein. Az elektronikus zene egyre táguló 

birodalmában végzett későbbi kutatásaim14 során megtudtam, hogy az első 

elektronikus dobgépet, a Rhythmicont (Polyrhythmophone) Henry Cowell ame-

rikai zeneszerző, zenetudós felkérésére a mai szintetizátorok ősét, a világ első 

térvezérlésű elektronikus hangszerét, a theremint tíz évvel korábban feltaláló 

Leon Theremin (Lev Szergejevics Tyermen) fejlesztette ki 1930-ban, New Yorkban. 

Andrey Smirnov, Lidia Kavina és Elisabeth Schimana, az oroszországi Theremin 

Center munkatársainak jóvoltából 1995-ben magam is kipróbálhattam ezt a maga 

idejében forradalmian új hangszert a moszkvai Állami Konzervatórium Hangfelvé-

9  KLING KLANG MUSIK GMBH, 1974. november
10  KLING KLANG MUSIK GMBH, 1975. október
11  KLING KLANG MUSIK GMBH, 1977. március
12  KLING KLANG MUSIK GMBH, 1978. május
13  Ebben a stílusban komponáltam meg a SPIONS THE COSMIC BARGAIN című rock-operettje 
számainak egy részét. Interpretációm eklatáns példája a nemrég befejezett Antichrist Overture & Song 
No. 1/Bravery In Thunderbolt című video-demo okkult rituálék hangjaival és katonaindulókkal, 
természeti zajokkal kombinált zenéje: http://artportal.hu/videok/vj_nomore_the_cosmic_bargain_
overture_song_no1
14  L. Najmányi László: THEREMIN (Enciklopédia Kiadó, 2006)

Najmányi László
Lemezborító terv, 2010
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teli és Zenei Akusztikai Laboratóriumában.  

A Rhythmicon hangja nagyon hasonlít az én 

1977–78-ban épített szintim dobgépének katto-

gásához, de Theremin professzor perforált, 

forgó korongok lyukain átütő fénysugarakkal 

és az azokat érzékelő fotócellákkal működő 

találmánya jóval több, mint egy metronóm. 

16 különböző, hangolható, kombinálható, szinkó-

páltatható ritmust lehet vele előállítani. 

A technika bűvöletétől hajtott Amerika lett a 

dobgépek bölcsője. Megunva a zenekarában 

egymást váltó dobosok pontatlanságait, a wis-

consini születésű Harry Chamberlin kaliforniai 

jazzorgonista, a Mellotron nevű különleges 

hangszer15 megalkotója 1947-ben 14, egyenként 

kontrollálható sebességgel mozgó magnósza-

lag-hurokkal (loop) működő dobgépet épített.  

A szalagok akusztikus dobokon játszott ritmus-

képletek felvételeit tartalmazták, hangerejüket 

külön-külön lehetett szabályozni.  

A feltaláló Chamberlin Rhythmate-nek nevezte 

el hangszerét. Az ugyancsak amerikai Wurlitzer 

hangszergyár 1959-ben szabadalmaztatta a 

Sideman nevű elektro-mechanikus berendezé-

sét, amely a világ első sorozatgyártásba került 

dobgépe volt. A dobhangokat, Theremin pro-

fesszor Rhythmiconjához hasonlóan elektroni-

kus oszcillátorok segítségével állították elő.  

A szekvenciák a korai gépzongorákban alkal-

mazott forgó, de tüskék helyett elektromos 

érintkezőkkel ellátott, szabályozható sebes-

séggel pörgő korongok révén jöttek létre.  

A brooklyni születésű Raymond Scott zene-

szerző, zongorista, zenekarvezető, elektromér-

nök és hangtechnikai varázsló (kompozícióit 

számos népszerű hollywoodi rajzfilmben hall-

hatjuk) 1960-ban építette Rhythm Synthesizer 

nevű dobgépét, amelynek fejlettebb, 1963-ban 

kikísérletezett változata a Bandito the Bongo 

Artist nevet kapta. Az elektronikus orgonákba 

épített dobgépek az 1960-as években váltak 

népszerűvé. Hammond orgonájába építve ilyen 

hangszert használt a Gresham kávéház engem 

elvarázsló zenésze is az 1970-es évek elején. 

A Bergendy együttestől kölcsönzött, a SPIONS 

próbáin általam kezelt Roland analóg dobgép 

hangja sokkal kellemesebb volt, mint Theremin 

professzor Rhythmiconjának vagy az én szin-

tim metronómjának száraz kattogása. 17 nyo-

mógomb és egy tolókapcsoló segítségével 34 

beprogramozott, szabályozható tempójú rit-

must16 lehetett vele kombinálni. A korabeli tech-

nikai lehetőségeknek megfelelően a dobhangok 

15  Ezt a hangszert használtam 1990-ben, a New York-i 
Studio108-ban a SPIONS THE COSMIC BARGAIN című 
rock-operettje második dalának (Song No. 2 — Sincerity In 
Fog) felvétele során: http://www.youtube.com/
watch?v=A1UAA0F4btc
16  Rock 1 A/B, Rock 2 A/B, Rock 3 A/B, Rock 4 A/B, Disco 1 
A/B, Disco 2 A/B, Waltz A/B, Shuffle A/B, Slow Rock A/B, 
Swing A/B, Fox Trot, Tango, Boogie A/B, Enka A/B , 
Bossanova, Samba, Mambo, Chacha, Beguine, Rhumba

érezhetően mesterségesek voltak, számomra éppen ez jelentette szépségüket.  

A ’Balance’ gomb szélsőséges helyzetbe tekerésével furcsa sci-fi hangzásokat 

tudtam létrehozni. Különös koincidencia, hogy tíz évvel később, New Yorkban, 

Brian Briggs angol zenei géniusz barátom jóvoltából a SPIONS próbákon hasz-

nált dobgép továbbfejlesztett, programozható, 1978-ban megjelent, CR-78-nak 

nevezett változatához17 jutottam. Ezzel készítettem el a Work In United States 

című zenei trilógiám felvételeinek egy részét18, és számos SPIONS demo felvétele 

során is használtam.

Az analóg dobgéppel csak az volt a baj, hogy a tempót kizárólag forgatógombbal 

lehetett szabályozni. Hiába jelöltem be filctollal a forgatókönyv megfelelő állásait 

a készülék előlapján, képtelenségnek bizonyult a tempókat minden alkalommal 

hajszálpontosan reprodukálni. Ez állandó konfliktusforrásnak bizonyult a SPIONS 

próbáin. A zeneszerző, szólógitáros soha sem volt elégedett a tempóval, állan-

dóan leállította a zenekart, még akkor is, amikor ő állította be a tempót és én 

nem nyúltam a gombhoz. Napjaim, mint a SPIONS ritmusszekciójáé, meg voltak 

számolva. 

***

A próbák elindulása idején kezdtem el kidolgozni a SPIONS vizuális stílusát, ame-

lyet csak Párizsban alkalmaztunk. Nemcsak az első punk lemezek, főleg a Sex 

Pistols lemezborítók Malcolm McLaren, Helen Wellington-Lloyd és Jamie Reid 

által kifejlesztett stílusa, hanem a Kraftwerk-borítók, PR anyagok, színpadi 

látványtervek megálmodója, Emil Schult minimalizmusa is inspirált, a szocreál 

művészet, és a szovjet/náci propagandaanyagok, valamint a konstruktivizmus 

vizuális megoldásai mellett. Ahogy a SPIONS programja az idők, a korszellem 

változásaival szinkronban folyamatosan változott, úgy módosult a vizuális meg-

jelenés is. A 2010 óta készülő, a YouTube-ra felrakott SPIONS videó-klipeken jól 

tanulmányozhatók a stílusváltozások. 

(Folytatása következik)

17  Ezt a dobgépet használta számos közismert felvételén többek között a Roxy Music, Phil Collins és a 
Depeche Mode is. Hangzását, mint nagy elődje, a CR-68 hangzását is, ma hangmintákkal reprodukálják. 
18  http://wordcitizen23.webs.com/

Najmányi László
Arcfestés-tervek a SPIONS THE COSMIC BARGAIN című rock-operettje  

Order In Flood című dalának videó-klipjéhez (Modell: DJ Helmut Spiel!), 2011
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Fölfoghatatlan 
Botondra emlékezve

•

Individuum est inefabile. Az individuum nem fogható föl, a személyiség nem  

fogható szavakba. Botondra emlékezve elsőként ez jutott eszembe. Személyi-

ségét, jelenléte intenzitását nem tudhatom, nem tudhatjuk szavakba foglalni.  

Rá emlékezve ezért kevesebbel kell beérnünk, ez a kevés azonban nem csekély, 

hisz’ művész volt, és munkái hordozzák lényének karakteres vonásait, a fejében 

zajló folyamatoknak, gondolatoknak és érzéseknek a kivitelező kézzel és anya-

gokkal folytatott játékát; a formálás folyamatának különféle fázisait, és persze 

végső állapotát. Így aztán munkái számunkra nem puszta műtárgyak, nem is 

csak emlék-művek, hanem személyiségjegyek, személyiség-töredékek, Botond-

vetületek.

Ő a térrel és térben dolgozott, nem egyszerűen szobrász volt — s persze rajzolt, 

festett, fotózott, installált és majd minden médiumot használt –; személyisége 

kiterjedt a térre; vékony, szikár alakja rendkívüli erővel vette birtokba a környeze-

tét és vetette bele magát a tér alakításába. Ez a kisebb léptékben nem kevésbé 

érvényesült, mint a nagyobb dimenziókban, a kisplasztikákban csakúgy, mint a 

kiállítóterek alakításában, és ezen túlmenő nagyságrendekben is — amiként azt 

például a nürnbergi metróban látható munkája mutatja. 

Hatókörét tekintve Botond munkássága további övezetekre is kiterjedhetett 

volna, amennyiben — és ezt a német művészeti szcéna valamelyes ismeretében 

merem állítani — kivándorlását követően nem Nürnbergben, hanem Berlinben 

vagy éppen New Yorkban állapodik meg, ahol lehetőségei is másként alakulhattak 

volna. Nem kevésbé műveinek értékelése, ismertsége és elismertsége is. 

Személyiségének térre gyakorolt hatása — amint 

azt barátai és a közvetlen környezetében élők 

tapasztalhatták — a legerőteljesebben szemé-

lyes tereiben mutatkozott meg. Számomra ilyen 

nürnbergi lakásuk egésze, nemcsak a benne 

lévő számos műtárgy miatt. Kivált az ebédlője, 

amelyben Botond alaptulajdonságai a legtisz-

tábban megmutatkoznak: a kifinomult intellek-

tualitásban és ízlésben, az elemi szintekig menő 

egyszerűségben, az ősi kézműves eljárások és  

a csúcstechnológia együttes alkalmazásában, a  

nemes anyagoknak és a hulladékoknak egy 

műegyüttesben való felhasználásában. 

Ilyen jellemzői voltak annak a kiállításnak is, 

amely a 90-es évek közepén az Andrássy út 

egyik üres, erre az alkalomra bérelt lakásában 

adott, ahol a megnyitó estén az asztalokon az 

általa rozsdamentes acélból készített tálak és 

edények sokasága dominálta a teret. Mely edé-

nyek, válogatott finomsággal voltak tele, és pár 

évvel később Nürnbergben, a 30 éves háború 

lezárulásának 350. évfordulójára rendezett 

békeünnep asztalaira kerültek. 

És ilyen Botond pécsváradi birtoka, a ház és a 

kert szinte minden szeglete, a nagy találékony-

sággal és műgonddal kidolgozott bútorok és 

eszközök, akárcsak a talált tárgyak és a kert 

egésze, benne kisebb-nagyobb tavakkal és régi 

öntöttvas káddal, a királyság trónusával, amely 

a nyári melegben alkalmat adott az uralkodónak, 

hogy belemerülve eggyé tudjon válni az Univer-

zummal.

A tér alakítása volt utolsó nagy, és meg 

nem valósult víziója is: egy salföldi ház és 

kultúrközpont terve, amelynek — elmondása 

szerint — részletekbe menő elképzelése segí-

tette abban, hogy túljusson betegsége tétlen  

és szenvedésteli évszakain. 

***

Ma reggel egy üzenetet kaptam Botondtól; a 

véletlen vonalán érkezett, nem véletlenül, hisz’ 

a Mindenség médiumaiban ő mindig is otthonos 

volt; sajátos és önironikus sámánizmust gyako-

rolva, mondván olykor, hogy kapcsolatba lépett 

a Mindenséggel… A tegnapi postával jött folyó-

iratban lapozva egy barátságról szóló írást talál-

tam, benne Goethének Schiller halála kapcsán írt 

sorait: „Ich dachte, mich selbst zu verlieren, und 

verliere nun einen Freund und in demselben die 

Hälfte meines Daseins.” Azaz: Magamat véltem 

elveszettnek, és most egy barátot vesztek el és 

benne a felét ittlétemnek.1

Így vagyunk ezzel, amikor barátunkat veszítjük el.

1  Rüdiger Safranski: Freundschaft großer Geister. Am 
Beispiel von Goethe und Schiller. zur debatte 2010/6.; http://
www.kath-akademie-bayern.de/tl_files/Kath_Akademie_
Bayern/Veroeffentlichungen/zur_debatte/
pdf/2010/2010_06_Safranski.pdf

Botond
Alvás / Ponyva 
szobor
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Ingrid Koppelmann 

Botond
Egy művész (túl) korai halálára

•

2010. október 27-én egy nagy művésztől kellett búcsút vennünk. Barátunk, 

Botond súlyos betegség után elhunyt. Micsoda veszteség! Túl korán távozott 

közülünk. Finom jelleme, érzékeny lénye hiányozni fog mindenkinek, akinek meg-

adatott a kiváltság és az öröm, hogy Botondot megismerhesse. Az emberfaj ama 

ritka sarjai közé tartozott, akik képesek minden szeretetüket és energiájukat 

átadni a másiknak. Barátaiért Botond mindig odaadott mindent, amije volt: szere-

tetét, erejét és hűségét. Közben mindig szerény maradt, és soha nem kért vissza 

semmit. Nyitottságával, közvetlenségével lenyűgözte embertársait, művészeté-

nek ereje pedig mindannyiunk emlékezetében maradandóan megőrzi őt.

Jómagam 1984-ben ismertem meg Botondot, ezt a filigrán alkatú, lobogó haj-

zatot és impozáns bajszot viselő fickót a hosszú bőrkabátjában. Akkor már több 

éve tartottam fenn galériát Kölnben. Akkor, ott az sem lepett volna meg különö-

sebben, ha Botond egy lovat köt ki galériám elé. A napnál is világosabb volt: ez a 

legény egyenöst a pusztáról, a széles magyar Hortobágyról érkezik, jóformán egy 

másik világ követeként. Fotókat mutatott nekem a munkáiról, s ezek megint csak 

elütöttek mindattól, amit egyébként nap mint nap láthattam. Vékony huzalból 

forrasztott testek és alakok voltak e fényképe-

ken, amelyek látszólagos törékenységük ellenére 

megdöbbentő jelenléttel bírtak. Ez az első talál-

kozásunk aztán egy több mint negyedévszáza-

dos barátság és együttműködés kezdete lett.

A Botond ősi magyar név, és olyasmit jelent, 

hogy „buzogánylengető”, „lándzsavivő”, s 

Botondot én mindig így fogom megőrizni az 

emlékezetemben. A „Botond-eposz” Dávid és 

Góliát klasszikus harcát beszéli el, s ez a küz-

delem Botond számára egyszerre volt sors és 

küldetés, amely művészi tevékenységében talált 

kifejezésre. Művészként Botond mindvégig hű 

maradt ars poeticájához, hogy „megalkuvás 

nélkül, kényelmeknek fittyet hányva teremtsen 

egyszerre politikus és erotikus művészetet, s 

mindezt mindenkor a művészeti világ domináns 

mércéivel szembemenve.” 

Ciklusokba rendezett munkáit múzeumok, 

műcsarnokok és galériák állították ki. Itt csak 

a legfontosabb egyéni kiállításokat szeretném 

felsorolni:

Echo, Galerie Koppelmann, Köln, 1987

232º C, Goldener Saal des ehemaligen 

Reichstagsgeländes, Nürnberg, 1989

Panorama, Galerie Kampl, München,1990

Hommage, Műcsarnok, Budapest, 1990

Zengő, Galerie Koppelmann, Köln, 1990

Botond
14 kép, Octogon Galéria, 2006
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1991 Galerie Schütte, Essen, 1991

Bunker, Schutzbunker Nürnberg, Galerie 

Schreiter, Nürnberg, 1993

Bibliothek, Universitäts-Bibliothek, Klagenfurt, 

1993

Bibliothek, Universitäts-Bibliothek, Göttingen, 

1994

Hommage, Bibliothek, Chapel-Art-Center, Köln, 

1997 und Hamburg, 1997

Bibliothek, Goethe-Institut, Budapest, 1996

Nürnberger Friedensmahl 1999, Historischer 

Rathaussaal Nürnberg, 1999

Homo Bellicosus, Kiscelli Múzeum, Budapest, 2000

Arche, Stadtbibliothek Nürnberg, Pellerhaus, 2000

Schlaf. Sommeil, Musée Arthur Rimbaud et 

Musée de L’Ardenne, Charleville-Mézières, 2005

Schlaf, Stadtmuseum Siegburg, 2007

Abendmahl — Ein Raum Bild, Kunstwerk-Nippes — 

Galerie Koppelmann, Köln, 2009

Das Turiner Grabtuch, Kunstwerk-Nippes — 

Galerie Koppelmann, Köln, 2009

Botond emellett csoportos kiállításokon vett 

részt Németországban, Franciaországban, 

Nagy-Britanniában, Olaszországban, Japán-

ban és Spanyolországban. Munkásságával írók, 

filozófusok, művészettörténészek és múzeumigazgatók foglalkoztak. Botond 

művészete nyomokat hagyott, szüntelenül elgondolkodásra késztetett. Ám ez 

a több mint két és fél évtizednyi nyilvánosság sem hozta meg neki a felsza-

badító áttörést, a kommerciális sikert. Azt a szabadságot, amelyre minden 

művész vágyik, hogy a folytonos anyagi terhek nyomása nélkül valósíthassa 

meg terveit. Ez az örökös — s tegyük hozzá: feleségével, Liobával együtt vívott 

— harc, hogy terveit valóra váltsa, minden erejét felemésztette, míg csak erői 

végleg el nem hagyták. 

Eduard Beaucamp a Peggy Guggenheimnek szentelt, az FAZ 2010. november 5-i 

számában publikált cikkében igen találóan jellemzi az olyan művészek dilemmáját, 

amilyen Botond volt. Peggy Guggenheim emlékirataiban már az 1970-es években 

az amerikai műpiac hanyatlását jósolta, s prognózisa a mai helyzet keserű előre-

vetítéseként olvasható: 

„(...) A hangadó művészet azóta már nem benső szükségszerűségei és törvé-

nyei szerint fejlődik tovább. Elveszítette az avantgárd eszményeit és fejlődési 

paramétereit, és immár csak a piac sikerreceptjei: a művészek magamutogatása 

és művészetük meghökkentésre és szórakoztatásra törekvő effektusai szerint 

működik. Ezek a cirkuszi mutatványok elorozzák a figyelmet a művészet válto-

zatlanul gazdag alternatív színterei elől és elsorvasztják azokat. Szükségünk van 

mindenkire, aki ma kész bevetni erőit, s a félreszorítottakért és mellőzöttekért 

harcba szállni.”

Nagy tisztelettel tekintek barátunk, Botond kiemelkedő életművére, amely nagy-

szerűségével és gazdagságával mindnyájunkat arra szólít fel, hogy továbbra is 

elevenen tartsuk a köztudatban ezt az életművet. Munkái időtlenek, aktuális üze-

neteket hordoznak, s alkotójuk halálán túl sem fogják elveszíteni érvényüket. 

Mindezek szellemében kötelességemnek tartom, hogy Botond emlékét és művé-

szetének küldetését tovább vigyem szerte a világba. 

Botond
Echo
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Stefan Graupner

Alvás/rétegek

•

„Ha egy nap olyan lángeszű irályra tennék szert, hogy min-

den művészet egyesülne bennem, megírnám az alvás dicsére-

tét. Nem ismerek nagyobb gyönyört az életben, mint az alvás 

képességét: élet és lélek tökéletes kihunyása ez, amikor min-

den teremtmény és minden ember kiiktatódik, az emlék és illú-

zió nélküli éjszaka, amikor se múltad, se jövőd nincs [...]”  

Fernando Pessoa: A kétségek könyve

A szemhéj elnehezedik, a szemgolyó elfordul a világtól. A zajok egybemosódnak, 

párnapuhán fölépül egy párhuzamos világ, a test kényelmes helyzetet keres.  

A légzés ritmizálja az elalvás előtti időt. A csukott szemhéjon át először vöröses, 

aztán kékes fény, a retina vásznán pedig gyöngéd tejút-struktúrák viszik kerin-

gési pályára az elpilledőt. Hangok, zajok és zörejek szelíden kioltják egymást. 

Kékesfeketébe éjül a nappal tündöklése. Az alvás sötétje talán ragyogó fény. 

Az alvás még nem álom. Az álom ismeri a fényt és a képeket, érzelmeket hív elő. 

Az alvásról még azt sem tudjuk, hogy ismer-e 

fényt, árnyat és sötétséget, tereket és színeket, 

vagy pedig az álom ikertestvére, conditio sine 

qua non-ja. 

Hiába vagyunk képesek az agyi áramok tudomá-

nyos mérésére és regisztrálására, az alvás réte-

geit és képlékeny átmeneteit senki nem tudja 

pontosan megnevezni. Az elalvók és felébredők 

fenomenológiai állapotleírásaira kell szorítkoz-

nunk; beszámolóik azokra a beszámolókra emlé-

keztetnek, amelyeket addig föltáratlan vidékek 

kutatói hoznak magukkal expedícióikról. Vannak 

elbeszélések, de nincsenek összehasonlítható 

megfigyelések, nincs bizonyítóanyag, amelyre 

ilyen vagy olyan állításainknál hivatkozhatnánk.

Alszom magam is, állathoz hasonlatosan, s ebben 

az állapotban időtlenül nemlétező vagyok. Meg 

tudom figyelni az alvót, le tudom rajzolni, fény-

képezni, képes vagyok plasztikailag megformálni, 

vagy mint szobrot, az anyagból kihámozni, a 

zajokat, amiket produkál, rögzíteni és testmozgá-

sát lefilmezni. Magamat alvóként nem érzékelem, 

ezt a bizonyosságot esetleg csak az álom tudja 

megadni nekem egy történetben. Az alvó teste 

azonban a megfigyelés révén objektummá válik. 

Van az alvásnak e külső, látható, testi mellett egy 

belső formája is? 

Ha pedig az alvásnak nem az éj, és nem is a 

sötétség, hanem a szellemi vagy fizikai kime-

rültség állapotai a nélkülözhetetlen feltét-

elei, úgy mégis volna az alvásnak egy bizonyos 

állandó világossági foka? Egy forrástalan-halo-

vány Jupiter-fénye?

Jézus az elfogása előtti éjszakán arra kérte 

tanítványait, hogy hajnalig virrasszanak vele. 

Egy ideig úrrá tudtak lenni álmosságukon és tár-

sai tudtak lenni az éjszakában, de végül aztán 

elnyomta őket az álom. Isten fia nem csak ettől 

a pillanattól kezdve tudott az alvó sebezhetősé-

géről, a nyers erőszak kívülről leselkedő veszé-

lyéről, miként arról az egészen sajátos jellegű 

veszélyről is, amely lelke legmélyéből fenyegeti 

az alvót: az álom szörnyeket szül és erősebb az 

akaratnál. A fej bábhoz hasonlatosan omlik a 

kebelre vagy hanyatlik hátra, a száj nyáladzva 

vonaglik vagy néma kiáltásra tárul, karok és 

lábak összefonódnak, ahogy az alvás koreográ-

fiája diktálja.

Aki alszik vagy alvást tettet, kísértésbe viszi a 

másikat. Aki az alvót nézi, voyeurré válik; csil-

lapíthatatlan kíváncsisággal fürkésszük, hogy 

ki rejtőzhet e mögött az alvó mögött, milyen 

világban időzhet éppen. Előbb az igézet, hogy 

leplezetlenül, konvencióktól szabadon, gát-

lások nélkül nézhetjük az alvót, aztán meg a 

tettenértség érzése, ha az alvó hirtelen fölébred 

és viszonozza tekintetünket. 

Az alvó teste ingerlően tárulkozik ki a képze-

letnek. Egy fügefalevél, bársonyosan csillogó 

brokát, fényes selyemlepedő, súlyosan leomló, 

csípőig érő hajtakaró, az oltalmazóan behajlított 

Botond
Mudang
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odapöttyintett árnyék szemérmesen takarják a meztelen testet és mégis eleget 

hagynak fedetlenül, hogy a nézőben felcsigázzák a „mi volna, ha” képzetét.

Kéjesen ellazult testiségében vétkezik az alvó is, csak már nem tud róla.  

Az effajta testiségre redukálás rabul ejt.

Míg néző és nézett éber állapotban tudnak egymásról és ennek megfelelően 

viselkednek egymással, az alvó és néző közötti viszony kibillent egyensúlyából. 

Aki mások szeme előtt alszik el, a pillanat töredékrészéig még sejti, hogy testét 

lesni kezdik, a környező valóság kikapcsolásának egy bizonyos fokától azonban 

már nincs visszaút az alvásból.

Képzőművészek leleményesen, árnyalatgazdagon és fortélyosan puhatolták ki  

az alvó ember ábrázolásának mitológiai-vallási, irodalmi-művészettörténeti 

toposzait. Ami a költői nyelv időbeliségében szuggesztíven bontakozhat ki, ami 

a harmóniaszekvenciákban, ütemsorokban és a hangostól a már-már nem is hall-

hatóig terjedő árnyalatokban cseppről cseppre adagolva jut be a fülünkbe, hogy 

az idő linearitásában formálja meg az alvónak 

és atmoszférikus jegyeinek képét, azt a vizuális 

művészet területén egyszerre kell műbe foglalni. 

A tünékenység illúzióját jelenléte tartamával 

teszi hozzá a néző.

Botond ceruzával átrajzolt papírkollázsain 

és plasztikus teherautóponyva-fejein védő-

köpenyhez hasonlatosan rakja rétegekbe az 

alvót körülvevő fényt. Mintegy kívülről befelé 

formálja meg az alvást. Úgy helyezi egymásra 

a rétegeket, mint valami kötözőpólyát, amely 

egyszerre láttatja az alvó magába fordultságát 

és sebezhetőségét. A törzs elhagyása és az 

emberi testnek az alvó fejére való redukálása 

azt a testrészt emeli ki, amellyel a legérzékle-

tesebben jellemezhető az alvás állapota. Aki 

csukva tartja a szemét, hallgatózhat, révül-

het, tűnődhet vagy éppen aludhat is. Egy csu-

kott szemű ember lehet öntudatlan, de lehet 

halott is. Miként ábrázolható ez a mindent 

eldöntő, egzisztenciális különbség alvás és 

halál között? 

Az alvók emberi dimenziójú fejei Botondnál 

az absztrakció olyan fokát mutatják, amely 

szuggesztívan jellemzi töredékes-puhatolózó 

közeledését az alvás témája felé. Így a zárt sze-

meket részben csak ceruzanyomokként, váz-

latszerűen illeszti rá a papírrétegekre, vagy a 

bekötözött fejek vágáséleit befeketítve jelzi  

a szemüregeket és szemhéjakat. A ceruzavo-

nások tünékenységének és az egymást átfedő 

műanyagdarabok él-árnyékolásának köszönhe-

tően megőrzik belső elevenségüket, semmiképp 

sem halotti maszkok.

Az uralkodó képalkotó eljárás a kollázs marad,  

a rajz csak jelez. Mind a használt teherautó-

ponyvák szabálytalanul felszabdalt, tojás-

héjszínű csíkjai, mind a tépett papír erőteljes 

két- és háromdimenziós plaszticitást kölcsönöz-

nek a fejeknek. Még a kollázsfejek sík felületén 

is feneketlen mélység támad.

Az alvásrétegek alatt mintha olyan energiákat 

fogott volna nyalábba a művész, amelyek az 

újbóli erőgyűjtést, a gyógyulást és felépülést 

juttatják eszünkbe. Olyan sebeket, amelyek csak 

az alvás magányában tudnak behegedni. S ha az 

alvó aztán fölébred, a bőr megfeszül, és vissza-

tér a világ.

Az alváshoz olyan művészi anyagokat szokás 

társítani, amelyek csekély súlya a téma tüné-

kenységével és megfoghatatlanságával hozható 

kapcsolatba. Botond az ellentétes pólust für-

készi ki, s papír és műanyag mellett hegesztett 

és kovácsoltvasat, bronzot vagy krómacélt is 

használ.

Constantin Brâncuşi anyag- és formaideáihoz 

visszanyúlva, Botond az anyag súlyosságával 

hangsúlyozza a statikus állapotot, az anyag 

ősi-kézműves feldolgozásával azonban meg is 

haladja a román szobrász e témába vágó plasz-
Botond
Kapu
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tikáit. „Elnyomta az ólomsúlyú álom” — a kife-

jezés itt egyszeriben kettős jelentést nyer.

Míg az álom dramaturgiai jelenetekké rendezi 

a mindennapi valóságból azonosítható arcokat, 

tárgyakat és helyzeteket, és játékosan, olykor 

szürreálisan benépesíti vagy démonian elnép-

teleníti velük a teret, az alvásnak nincs szük-

sége valóságközeli képformákra. Míg álmainkról 

képesek vagyunk leírólag beszámolni, belőlük 

analitikai ismereteket nyerni és terápiás követ-

keztetéseket levonni, az alvás amorf, alakta-

lan marad. Jól vagy rosszul, nyugodtan vagy 

nyugtalanul alszunk. További információkkal 

nem tudunk szolgálni, nem tudunk jelzőket tár-

sítani hozzá, mert képünk végül is semmilyen 

sincs róla. Komputertomográfiák tudományosan 

kódolt feljegyzéseként vagy táblázatok elvont 

görbéjeként még csak megjeleníthetjük, repre-

zentatív képünk azonban nincs. Hol is keressünk 

ilyet? A mikro- vagy a makrokozmoszban? És milyen paraméterek alapján, milyen 

műszerekkel? Létezhet-e egyáltalán adekvát ábrázolási médium e rejtélyes álla-

potnak? 

Mintha tudná, hogy az alvás milyen közel van mindenkor saját létezésünk egy 

másik világához, Botond rendkívül óvatosan, már-már tisztelettudóan bánik 

az élesség és életlenség, mélység és felszín, statika és dinamika között lebegő 

képi metaforikával. Különböző anyagok segítségével nem annyira képeket dol-

goz ki, mint inkább egy struktúrát, kontúrt, amely szó szerint azt igyekszik első 

körvonalaiban vázolni és megragadni, amit az elalvó magával visz az álomba, és 

ott felejt. Ám amit a felébredő éppúgy nem képes pontosan megnevezni, mert 

egy potenciálisan létező kép fennakadt az alvás és ébrenlét, ott és itt közötti 

varsán, és oda- s visszaváltozva vár a következő alvóra.

Az alvás képe, ahogyan Botond kollázsain és plasztikáin elénk tárja, lehetne az 

alvás megálmodott képe, nevezetesen az az állapot, amikor az élet és a lélek, 

amint azt Fernando Pessoa sejti, kialszik, s emlékezet és illúzió híján sem múl-

tunk, sem jövőnk nincs; külső emberi alakunk azonban, tehetnénk hozzá, még 

akkor is látható marad.

Fordította Adamik Lajos 

Botond
Mese 2 

Botond
Alvás
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Nan Goldinnal beszélget Pfisztner Gábor

•

Nan Goldin április közepén járt Budapesten a Trafó meghívására, ahol a brit 

Tiger Lillies koncertjének keretében bemutatták a hetvenes és nyolcvanas 

években készült legendás, The Ballad of Sexual Dependency című diasorozatát. 

A zenekar a Carmina Burana szövegeit alapul véve írt egy balladát, amelyet a vetí-

tés közben, élőben adtak elő. Ebből az alkalomból beszélgettünk az utóbbi évek 

munkáiról, illetve a művész jelenlegi terveiről.

• Pfisztner Gábor: Az utóbbi tíz évben készült munkáiról szeretném Önt kérdezni. 

Nálunk viszonylag keveset lehet tudni erről az időszakáról.

• Nan Goldin: Sokat változtak a munkáim az utóbbi években. Ma például egész 

nap épületeket, építészeti motívumokat fényképeztem. Most ez érdekel a legjob-

ban. Leginkább olyan részleteket fényképeztem, amelyek valamiképpen megra-

gadtak.

• Miért váltak fontossá ezek a részletek?

• Mindig is fontosak voltak. De újabban egyre több olyan dolgot veszek észre, 

amit mások gyakran nem is látnak meg. Legalábbis sokan ezt mondják. Úgy 

gondolom, hogy talán van, amit jobban látok. Vagy legalábbis jobban, mint 

korábban.

• Beszélne erről részletesebben?

• Most tereken dolgozom. Olyanokon, amelyekben még benne vagyok, vagy ame-

lyeket már hátrahagytam. Mindez nem annyira határozott, vagy egyértelmű… 

Nem érdekel már az, hogy magamról beszéljek. Ez a munka már nem rólam 

szól. Úgy érzem, hogy már eleget mondtam. Talán ártottam is azzal, hogy sokat 

beszéltem.

• Magának ártott ezzel vagy esetleg a barátainak?

• Magamnak. Mindig azon igyekeztem, hogy ne bántsam a barátaimat. Sokkal 

inkább, mint azon, hogy ne ártsak magamnak… Szerintem, a mostani mun-

kám főként az érzelmi állapotokról szól. Tulajdonképpen még sosem csináltam, 

de mégis tudom, hogy sötétséggel átitatott műveket, és az árnyékokról szóló 

műveket szeretnék készíteni… De ez nem jelent valamiféle metaforikus hangot. 

Miközben ez a munka valahogy mégis sokkal inkább metaforikus ahhoz képest, 

amin korábban dolgoztam… Például mindig szerettem volna nőket fényképezni 

vízben. De az sosem tudatosodott bennem, hogy ezt meg is tettem. Egész 

1996-ig, amikor a legjobb barátaimmal — David Armstronggal és a kiadómmal 

— együtt a munkáimat rendszereztük. Akkor kezdtek el beszélni az alapvető 

motívumokról a fotóimon — például emberek a tükörben, nők a vízben. Bennem 

sosem tudatosodott, hogy lennének ilyen alapmotívumaim. Sosem választot-

tam tudatosan alapmotívumokat. Lehet, hogy nagyon naivan hangzik, de igaz. 

Akárcsak az, amiről tegnap a Trafóban az előadás előtt meséltem. Korábban azt 

sem tudtam, hogy a fénynek mindig más színe van. Egészen 1989-ig nem tud-

tam, hogy a fény színhőmérséklete befolyásolja a színeket.

• Egy interjúban említette, hogy a nyolcvanas évek nagy részét a műteremlakásá-

ban töltötte, és leginkább csak éjszaka ment az utcára.

• Igen, ez igaz. De háromkor mindig le kellett mennem, mert akkor még nem 

létezett bankautomata, és háromig oda kellett érnem a bankba, hogy pénzt sze-

rezzek aznap estére.

• Akkor még sok más, szintén a számítástechnikán alapuló eszköz sem létezett. 

Nem volt bankautomata, de nem volt digitális fényképezés sem. Ön is beszélt 

arról, hogy mennyire megváltoztatta a számítástechnika és a számítógép az 

ember életét.

• De nem a fényképezést. Azt nem. Persze, 

nem is igazán értem, miként működik. Még azt 

sem igazán értem, hogy hogyan működik a tele-

fonom.

• Lát valami különbséget a digitális és az analóg 

fényképezés között, van az Ön számára ennek 

jelentősége?

• Túl könnyű. Egyébként meg nem. A fényképe-

zés mindig is túl könnyű volt. Sosem tiszteltem 

igazán mint médiumot. Tény, hogy van néhány 

nagyszerű művész, aki a fotográfiával dolgo-

zik vagy dolgozott. De fotográfusnak lenni a 

legkönnyebb dolog a világon. Fényképet bárki 

készíthet. Én nem tartom magam nagy foto-

gráfusnak, sokkal inkább egy jó szerkesztőnek. 

Egyáltalán nem vagyok nagy fotográfus. Igen, 

a múltkor mondta is valaki, hogy nem vagyok… 

hogy én sosem voltam egy nagy fotográfus. 

Egy híres fotográfussal beszélgettem, aki azt 

magyarázta, hogy mennyire rosszak voltak a 

munkáim. Azt ugyan elismerte, hogy volt ben-

nük valami romantika és tele voltak szívvel és 

volt valami álomszerű is bennük. Mégis arról 

beszélt, hogy technikailag milyen rossz volt, 

amit csináltam.

• Más lett volna, ha technikailag megfelelne  

a szakmai elvárásoknak?

• Úgy gondolom, hogy technikailag korrekt-

nek kellett volna lennie. Élességet állítani 

például csak a kilencvenes években tanultam 

meg. Eszembe jutott, kiről volt szó. Egy olyan 

fotográfusról, akit tényleg nagyon kedve-

lek — Robert Polidoriról. Meghívott ebédelni és 

beszélgettünk. Ő volt az, aki azt mondta, hogy 

technikailag valóban nagyon rossz fotográfus 

vagyok. És egyetértettem vele. Szeretem a 

munkáit. Tulajdonképpen emiatt szereztem neki 

egy megbízást, pedig korábban sosem talál-

koztam vele. Viszont ha valamit kedvelek, arról 

szívesen beszélek. Polidori is épp azért kapta 

meg azt a munkát, mert arról beszéltem, hogy 

mennyire szeretem, amit csinál. Ő viszont, sze-

rintem, nem szerette az én dolgaimat. Azonban 

minél tovább beszélgettünk róluk, annál inkább 

úgy tűnt, hogy kezdi megkedvelni a műveimet, 

mert kezdi érteni őket. Azt mondta, hogy való-

ban szívből szóltak, és ez igaz is volt. De az új 

munkáimat nem ismeri. Úgy értem, hogy az a 

probléma, hogy egy kiadóval kötött szerződés 

miatt, nem publikálhattam azokat. 2003 óta 

nem engedik, hogy könyvet csináljak.

• Mi volt ennek az oka?

• Aláírtam egy szerződést.

• Mikor lesznek így láthatóak könyv alakban az 

azóta elkészült és bemutatott munkák?

• Ha felbontom a szerződést. Borzasztó idő-

szak volt ez. Olyan mintha mélyhűtöttek volna. 

Persze, szívesen beszélnék róla, de nem merek. 

A kiadót nem nevezhetem meg, mert beperel-

hetnek rágalmazásért. Lassan talán eljutok arra 

a pontra, hogy az ügyvédem, aki a szerzői jogi 
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kérdések szakértője, kimenthet ebből a helyzet-

ből. Tényleg ostobaság lenne most beszélni róla. 

Szerintem a kiadó is belefáradt már a harcba.

• Tervezi, hogy újabb könyvet készít, vagy inkább 

egy meghatározott térben szereti bemutatni a 

munkáit?

• Megkaptam a Hasselblad Életműdíjat. Talán 

2007-ben.1 A Steidl Kiadó pedig megjelentetett 

ebből az alkalomból egy könyvet2, amit tény-

leg nagyon szeretek. Nagyon kevesen találkoz-

hattak vele. Pedig elég nagy feltűnést keltett. 

Csodálatos könyv. De ha megpróbáltuk volna 

terjeszteni, akkor bepereltek volna. Nagyon kis 

példányszámban jelenhetett csak meg. Pedig 

ez a kedvenc könyvem. De most megpróbálok 

kikeveredni ebből a szerződésből és csinálni egy 

másik könyvet ugyanezzel a kiadóval. Tulajdon-

képpen az én ötletem volt, hogy ajánlok a kiadó-

nak egy másik könyvet.

1  http://www.hasselbladfoundation.org/nan-goldin (ld. 
még: http://fotomuveszet.com/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=131&Itemid=144) 
2  Nan Goldin: The Beautiful Smile. The Hasselblad Award, 
Steidl, 2007

• A könyvet szereti jobban, vagy szívesebben állít ki?

• Fontos különbség van a könyv és a diavetítés között. A diavetítést szere-

tem a legjobban, azt a helyzetet, amikor érzelmileg is erőteljesen hathatok a 

közönségre. Így a legigazabb a műalkotás. A képeket egy meghatározott ritmus 

szerint mutatom meg, ez hozzátartozik a műhöz. A könyv esetében azonban 

az olvasó határozza meg a nézés sebességét. De szeretem a könyvet is. Van 

néhány nagyszerű fotográfus, és a fotográfia az egyik olyan művészet, amely-

hez igazán illik a könyv. A festményeket nem lehet reprodukálni. A fényké-

pezést viszont a könyvhöz találták ki. Ez az a médium, amely reprodukálható, 

mások viszont nem… Az én pályafutásomat mindenesetre lényegében, tönk-

retették. Ez már nem ugyanaz a karrier, mint ami korábban volt. Nem enged-

ték, hogy könyveket publikáljak, így senki sem ismeri a munkáimat. Pedig két 

olyan sorozat is készült ebben az évtizedben, amelyre igazán büszke vagyok.  

Az egyik a Sisters, Saints & Sibyls (2004), amelyet abban a kórházban mutattam 

be Párizsban, ahol a világon először kezeltek prostituáltakat.3 Pitié-Salpêtrière-

nek hívják, itt folytatta a hisztériával kapcsolatos kísérleteit. Jean-Martin 

Charcot, a híres neurológus, és ide ment tanulni Sigmund Freud is, hogy talál-

kozzon Charcot-val. Hosszú története van. Sokáig elmegyógyintézet volt, de ma 

már általános kórház. Óriási. Hozzá tartozik a Chapelle Saint-Louis is. Párizs-

ban rendeznek minden évben egy színházi fesztivált, a Festival D’Automne-t.4 

Ehhez kapcsolódóan felkérnek egy-egy ismert, nemzetközi hírű képzőmű-

3  Nan Goldin: Sœurs, Saintes et Sibylle. La Chapelle Saint-Louis de la Pitié-Salpêtrière, Párizs, 20004. 
szept. 16 — nov. 1.
4  http://www.festival-automne.com 

Nan Goldin
Greer and Robert on my bed, NYC, 1982
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vészt, hogy a Chapelle Saint-Louis-ba alkosson egy művet. Olyanok szerepeltek 

itt, mint Jenny Holzer, vagy Christian Boltanski, vagy a festő Gérard Garouste, 

akit nagyon szeretek. Engem is felkértek 2004-ben. Mivel korábban ez egy 

elmegyógyintézet volt, úgy döntöttem, hogy ennek a munkának a mentális 

betegségekről és a kórházi ápolásról kell szólnia. Így csináltam egy darabot a 

nővéremről, akit Barbarának hívtak. Komoly kutatásokat végeztem arról, hogy 

ki volt Szent Barbara, mert szeretem a szenteket. És megannyi párhuzamot 

vontam a nővérem és Szent Barbara élete között. Végül egy három, hatalmas 

vászonra vetített film lett belőle, ahol én voltam a harmadik karakter. Olyan 

volt az egész, mint egy trilógia. Egy „film”, amely a nővéremet, Szent Barbarát 

és persze engem is lakat alatt ábrázol. A látvány egy zseniális díszlet- és lát-

ványtervező, Raymonde Couvreu munkája, aki-

vel együtt dolgoztam. A tér közepén fel kellett 

menni egy lépcsőn, amelyhez a New York-i tűz-

létrák szolgáltak mintaként. Ezután keresztül 

kellett haladni egy keskeny hídon, és ha elértek 

annak a végére és ott megakadtak, az olyan 

volt, mintha csapdába estek volna a térben. 

Az egészet a negyvenes és ötvenes években 

forgatott, elmegyógyintézetekben játszódó 

filmek olyan jeleneteire alapoztam, amelyekben 

az orvos is fentről lefelé tekintett a betegre. 

Lent pedig egy viaszfigura volt — talán a XVIII. 

századból, egy egykori gyűjtőtől. Egy női alak, 

akit emberi karok szorítanak le. Köréje építet-

tem ezt a három részből álló videóinstallációt, 

ami valójában állóképekből készült. A kiállí-

táson 350 látogató vesztette el az eszméle-

tét. Nagyon büszke vagyok erre. Franciaország 

érseke is ellátogatott oda, és emiatt a munka 

miatt döntött úgy, hogy a templomot soha 

többet nem használhatják a fesztivál céljaira. 

Erre is nagyon büszke vagyok. Persze, sajnálom 

a fesztivált, de büszke vagyok arra, hogy ilyen 

mély benyomást tettem a katolikus egyházra.

• De talán mégsem ettől annyira fontos ez a mű…

• Nem. Egyébként is nagyon szeretem ezt a 

munkát. Ez egyike életem két legjobb művének. 

A másik a The Ballad of Sexual Dependency. Imá-

dom, ahogyan a Tiger Lillies feldolgozta. A zene 

igazán fontos része ennek a műnek, és amit 

ők létrehoztak a zenéjükkel az gyönyörű. Az a 

zene, amit én válogattam hozzá, viszont nagyon 

Nan Goldin
Heart-shaped bruise, NYC, 1980

Nan Goldin
Nan and Brian in bed, NYC 1983
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különbözik ettől. Az nem egyetlen dal, mint ahogyan ők éneklik. Gyönyörű, de 

nem ugyanaz, mint amit én csináltam 1983-tól kezdődően. 

Tavaly a Louvre-ban dolgoztam még egy másik művön is, a címe Scopophilia volt.5 

Festményeket és szobrokat fényképeztem. Engedélyt kaptam rá, és így minden 

kedden egyedül lehettem az egész múzeumban. Egészen hihetetlen volt. Ez a 

lehetőség tényleg ráirányította a figyelmemet a festészet sok olyan korszakára, 

amelyet eddig nem ismertem elég jól. Sokkal jobban érdekelt eddig a huszadik 

század.

• Valami konkrét dolgot keresett a festményeken és a szobrokban, vagy inkább csak 

hagyta, hogy hassanak magára és találjon valamit?

• Igen. Csak úgy hagytam. Szeretetet találtam, szerelmet. Szó szerint ezt kap-

tam: néhány férfitől is, de főleg nőktől. A festményeken lévő nőktől. A bará-

taim lettek, megelevenedtek a számomra. Az egyik munkatársam New Yorkban 

több doboz olyan régi diát talált, amelyeket valamikor a nyolcvanas években 

csináltam, és azóta sem kerültek feldolgozásra. Átkutatta ezeket a dobozokat, 

végignézte az évek hosszú sora alatt felgyülemlett diákat. Szinte hihetetle-

nek a párhuzamok azokkal a képekkel, amelyeket a Louvre-ban fényképeztem…6 

5  Scopophilia. Slideshow by Nan Goldin, Louvre, Párizs, 2010. nov. 4 — 2011. jan. 31.
6  A bemutatott diasorozatba bele is illesztett számosat ezekből a régi felvételekből. Egy interjúban 
utalt is arra, hogy mennyire emlékeztették őt a barátaira a kiállított műveken látható figurák (ld. itt: 
http://www.artinfo.com/news/story/36585/nan-goldin-emerges-from-seclusion-in-a-new-louvre-

-show/)

Nem a művészettörténeti feldolgozás elvei 

szerint válogattam ki a festményeket, ame-

lyeket lefényképeztem. Azokat választottam, 

amelyeket vizuálisan meggyőzőnek találtam, 

amelyek boldoggá tettek, amelyekbe belesze-

rettem. A látogatások kapcsán elkezdtem fog-

lalkozni a mitológiával, ami mindig is vonzott. 

Sokáig el is feledkeztem róla, hogy mennyire 

közel állt hozzám valamikor. Pügmalion tör-

ténete például valóban lényeges része ennek 

a műnek: az alapötlet az, hogy életre keltsek 

valakit. Ennek megfelelően a mű arról szól, 

hogy miként lehet életre kelteni ezeket a szob-

rokat. Ebben a történetben enyém Pügmalion 

szerepe, a fényképek pedig az én lelkemet 

tükrözik. Remélem, hogy megmutatják az 

embereknek a saját lelküket és életre is keltik 

őket. Persze, elevenek, de a képek valamivel 

többet hozhatnak ki belőlük. Egyébként is van 

egy ilyen Pügmalion-koplexusom. Ezeknek a 

műalkotásoknak a számára pedig én lettem 

Pügmalion. Esküszöm, hogy a szobrok meg-

mozdultak ott. Chris Marker7 is úgy gondolja, 

hogy a szobrok elevenek. Ő az egyik hősöm.  

De az antik Rómában is rendeztek szoborhá-

zasságokat. Az emberek összeházasodhattak 

a szobrokkal és a szobrok is házasodhattak 

más szobrokkal. Ez nagyszerű volt. Ez tehát  

a másik mű, ami igazán szenvedéllyel tölt el, 

és amit már ebben az évszázadban csináltam.  

Az utolsó könyv is ebben az évszázadban került 

kiadásra (The Devils Playground, Phaidon, 2003). 

De van egy másik könyv is, ami összekapcsoló-

dik a Sisters, Saints and Sibyls-zel. Egy kis köny-

vecske, amit a múlt héten találtam.

• Láthatóak valahol ezek a művek?

• Igen, sajnos, a youtube-on lehet látni néhány 

dolgot. Megpróbálok a nyomára akadni azoknak, 

akik feltették oda, és meggyőzni őket, hogy 

vegyék is le onnan azokat. A Sisters, Saints and 

Sibyls nem volt fönt soha a youtube-on. Külön-

ben sem nézem meg a dolgaimat az interne-

ten, mert rettegek tőlük. Nem vagyok fönt a 

facebook-on sem. Az maga az ördög. De néha 

azért írok elektronikus leveleket, és néha ráke-

resek dolgokra. Az szórakoztat. De igazán 

veszélyesnek tartom azt, ahogy az emberek 

információhoz juthatnak a világhálón keresztül, 

aminek a nagy része ráadásul téves is. Az első 

alkalommal rákerestem valakire, egy orvosra, 

akit nagyon kedvelek és tisztelek. Aztán kide-

rült, hogy az egy másik orvos volt. Ez volt az 

első tapasztalatom az internettel.

• Amikor dolgozni kezd egy új művön, határo-

zott elképzelése van, amit azután végigvisz, vagy 

inkább egy ötlet, ölt később konkrét alakot és for-

málódik művé?

7  Francia filmrendező, multimédia művész. 1953-ban Alain 
Resnais-vel közösen rendezték a Les Statues meurent aussi (A 
szobrok is meghalnak) című filmet

Nan Goldin
The Hug, NYC, 1980
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Lénárd Anna

Pacifista vandalizmus II. 
Light graffiti és fényszennyezés

•

Manapság úgy beszélnek az elszaporodott internetes fórumok a light graffitinek 

nevezett műfajról, mintha új művészeti-technikai felfedezésről lenne szó. A fény-

nyel rajzolás valójában a fényképezéssel egyidős, de már annak felfedezése előtt 

is izgatta a tudományra nyitott embereket1, és ma is lázba hoz minden kisgyere-

ket, akinek csillagszóró kerül a kezébe karácsonykor.

A fénnyel levegőbe rajzolt, időszakosan létező vonal fényképezőgéppel vagy 

videókamerával rögzíthető is. Fényszegény környezetben a hosszú expozícióra 

állított kamera által készített képen folytonos vonalként jelenik meg a fényfor-

rás útja. Ahogy a különböző rajzeszközök eltérő minőségű nyomot hagynak a 

papíron, úgy fényforrások is eltérő minőségű képeket rajzolva jelenhetnek meg  

a fotón. Használhatunk éles fényű LED-et vagy melegebb fényű xenont, de a 

biciklilámpától kezdve a mobiltelefonokig bármi mást, sőt, külön erre a célra gyár-

tott eszközöket is. Szóba jöhetnek a természetes fényforrások is a gyertyafény-

től a lenyugvó napig, és a képet rögzítő gép is sokoldalúan variálható.

A fénnyel rajzolásnak (light drawing) és a fénnyel festésnek (light painting) majd 

egy évszázados múltja van. Frank Gilbreth és felesége még tudományos 

vizsgálat céljából rögzített emberi mozgásokat ezzel a módszerrel, céljuk  

a munkavégzés fázisainak hatékonyabbá tétele volt (1914). Man Ray saját rayo- rayo-rayo-

graphiáit szignálta fényceruzával (1935), Gjon Mili műkorcsolyázók bemutatóit 

1  Barakonyi Zsombor Light Magic 1999-2009 című kiállításának (NextArt Galéria, Budapest, 2009) 
resuméjében utal Chevalier d‘Arcy-ra, aki már 1765-ben „egy izzó, zsinegre erősített széndarabot 
forgatott a feje fölött sötétben — kortársai akkor még nem vettek tudomást arról az állításáról, hogy  
a mozgó tárgy képe a tárgy eltűnése után még néhány másodpercig látható marad.“ 

• Éveken keresztül fényképeztem például 

gyerekeket. Majd összeállítottam ezekből a 

fényképekből egy diavetítést. Ez csak egy 

ötlet volt. De már bemutatták Görögország-

ban8 és még az idén bemutatják Londonban 

is.9 De kiegészítem még egy-két fejezettel.  

Ez is egy ilyen ötlet volt, mint ahogy az is, 

hogy ehhez is társuljon zene. Minden dalt gye-

rekek énekelnek. Egy fiú énekli, hogy Please 

don’t go topless Mother (Troy Hess), egy tizen-

egy éves lány pedig az Are you experienced?-t 

játsza Jimmy Hendrixtől. Van egy másik dal is, 

az I saw mommy do the mambo (Robert Allen), 

valamint a Dear Mr. Jesus (Sharon Betts). Ezek 

mind ironikus dalok. Némelyik kifejezetten 

szomorú, mint a Desperado. Szóval, minden 

dalt gyerekek énekelnek. A következő hónap-

ban lesz a bemutatója Londonban. Ha befe-

jeztem (nevet). Én így dolgozom. Így sokkal 

izgalmasabb….

• Úgy tűnik, hogy a kiállításainak és projektje-

inek köszönhetően mégis jelen van a művészeti 

szcénában. Miért érzi mégis úgy, hogy háttérbe 

szorult? 

• Nagyon sok csoportos kiállításon vagyok 

jelen a munkáimmal Európában, de a leg-

többről nem is tudok. És óriási a másodlagos 

piacom. Sokan, akik megvették a képeimet, 

árveréseken adják tovább azokat. Ez telje-

sen tönkreteszi a pályafutásomat. Van ugyan 

egy jó galériám New Yorkban, de nincs egy 

igazán jó európai galériám. Vannak persze 

galériák, ahol jelen vagyok — némelyik jobb, 

mások kevésbé. Pedig a két legjobb barátom 

a galeristám. Az egyikük Olaszországban, a 

másik Londonban dolgozik. És bár nagyon 

jó barátok vagyunk, nem hinném, hogy sok 

művet adnak el.

• Mi a probléma ezekkel a galériákkal?

• Nem rossz galériák, sőt, igen jók. Csak nem 

nagyon dolgoznak azon, hogy eladják a műve-

imet. A jó galériák túlságosan is elfoglaltak 

azzal, hogy olyan milliárdosoknak dolgozzanak, 

mint Jasper Jones. Én ugyanabban a galériá-

ban vagyok, mint Jasper Jones és Ellsworth 

Kelly. Ezekkel a nagy nevekkel vagyok együtt, 

mivel egykor én is nagyban kezdtem. Nem 

is tudom miért. Gondolom, talán azért, mert 

rangot adtam a galériának. Én vittem őket le a 

belvárosba. Ma már nincs erre szükségük. Nem 

fognak időt tölteni azzal, hogy eladjanak egy 

tizenötezer dolláros fényképet, ha ugyanannyi 

idő alatt eladhatnak egy tizenötmillió dolláros 

festményt.

• Óriási különbség.

• Igen. De visszajövök még…

8  Nan Goldin. Rebecca Camhi Gallery, Athén, 2010. márc. 19 
— máj. 29.
9 Nan Goldin: fireleap. Sprovieri Gallery, London, 2011. jún. 
24 — aug. 6. Web: http://www.sprovieri.com/london/

Barakonyi Zsombor
Bruno, 2007, digitális fotó, kodak silver lambda print, dibond, 60 × 90 cm 
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6követte kamerájával (az 1930-as években) úgy, 

hogy lábaikra kis fényforrásokat helyezett, ezek 

a képek pedig Picassót inspirálták fényraj-

zok készítésére (például Picasso kentaurt rajzolt, 

1949)2 . Ezek a munkák elsősorban tudományos 

és/vagy művészi céllal készült műtermi kísérle-

tek voltak, amelyek, bár az emberi aktivitás és 

a fizikai tér viszonyát vizsgálták, nem mutattak 

összefüggést az utcaművészettel.

A fényrajz szorosabb kapcsolatát a városi kör-

nyezettel először Eric Staller3 1976–80 között 

készített munkáiban fedezhetjük fel, aki az 

urbánus tér struktúráját tárja fel fényvonalak 

segítségével (Ribbon on Hannover Street, 1977). 

Ezek a vonalak időnként az építészi gondolko-

dástól elszakadva színes firkákká alakultak, és 

bizonyos fokig a graffitire jellemző gondolkodást 

tükrözik (Technicolor torsos, kb. 1978). Az első 

fényszöveget pedig Vicki DaSilva4 készítette, 

akinek munkáiban már megjelenik a graffitire 

gyakran jellemző társadalmi és politikai töltet is.

Habár fényrajzolók időnként elhagyatott tájakat 

választanak helyszínként, és műveik hatása az 

érintetlen természet és az emberi beavatkozás 

kontrasztjára épül (ilyen Jacques Pugin Graffiti 

greffées sorozata 5, Kevin Cooley Lights edge 

sorozata6, vagy Tokihiro Sato7 és a Cenci 

Goepel—Jens Warnecke páros munkái8), a 

fényrajzolás mégis elsősorban az urbánus tér 

kontextusában telítődött új többletjelentéssel  

a kortárs művészetben. A városban félig tuda-

tosan észlelt fényingerek — az autók elmo-

sódó fénycsíkjai, a fényreklámok és közlekedési 

lámpák, de az égre tekintve a repülőgépek és 

műbolygók fényei is — ugyanúgy „belefirkálásra“ 

sarkallják a fényművészeket, mint annak idején 

az elszaporodó reklámboardok a klasszikus graf-

fiti művelőit. Azonban a light graffiti a korábbi 

számban tárgyalt reverse graffitihez hasonlóan9 

legális, nem hagy maradandó nyomot az utcán, 

így kíméli a fújt graffitikkel telített városké-

pet. Ennek ellenére az éjszaka fekete ruhában, 

kapucniban gyanús tevékenységet végző alko-

tóknak többször meggyűlt a baja a rendőrséggel: 

ennek egyik legszebb példája Vicki DaSilva egy 

2006-ban készült munkája, amelynek kétórás 

expozícióval készült végeredményét a kiérkező 

helyi járőr fényszórója tette tönkre.

A klasszikus graffitivel felfedezhető számos 

közös vonás ihlette Aïssa Logerot fran-

cia designert egy olyan light can tervezésére, 

amelynek külalakja és működése szinte min-

2  http://lightpaintingphotography.com/light-painting-
history/ foglalja össze a fényrajzolás (light drawing) 
történetét.
3  http://www.ericstaller.com
4  http://www.vickidasilva.com/ és http://lightgraffiti.
com/
5  http://www.jacquespugin.ch/photo/73
6  http://www.kevincooley.net/#1144033/lights-edge
7  http://www.photoarts.com/gallery/SATO/satoexh.html
8  http://www.lightmark.de/
9  Pacifista vandalizmus I. Reverse graffiti és rekonstrukciós 
törekvések. Balkon, 2011/4., 10-12.

Aïssa Logerot
Halo



19

denben megegyezik egy festékszóróéval, azon-

ban a Halo10 festék helyett LED-fényt szór.  

A kupakja cserélhető, így a fény színe váltogat-

ható, ha pedig „kifogy” a festék, egyszerűen 

fel kell rázni, hogy az elem újratöltődjön.

Olyan korban, amikor a fizikai térbe való beavat-

kozás jelentősége gyakran másodrendűvé válik a 

virtuális terekben terjedő információhoz képest, 

a light graffiti különösen aktuális műfajjá vál-

hat. Ezeknek a pillanatok töredékéig létező 

műveknek permanens hordozója az egyszerre 

dokumentációnak és szuverén műalkotásnak is 

tekinthető fotó, ezeknek a képeknek pedig első-

rendű közege az internet, amelyet a legkülön-

bözőbb minőségben készült fénygraffitis képek 

ma ugyanolyan mértékben szennyeznek, mint a 

falfirkák a városi közeget, és a maradandó műal-

kotások százalékos aránya is körülbelül ugyan-

annyi közöttük. Ennek oka elsősorban a digitális 

technika elterjedése — segítségével az elké-

szült kép azonnal visszanézhető, korrigálható 

10  http://www.aissalogerot.com/#/projects/halo/

illetve megismételhető —, amely a látványos eredmény lehetőségét adja az 

amatőrök kezébe is. Ugyanakkor ebből következik az is, hogy számos művész 

tudatosan ragaszkodik az analóg műfajhoz (például itthon Barakonyi 

Zsombor), kiemelve magát ezzel a szinte vizuális rágógumiként gyártott és 

fogyasztott képhalmazból.

A hagyományos graffiti ihlette kreativitás, úgy tűnik, nemcsak legális, de 

szorosan kötődik a reklámiparhoz is. Míg a reverse graffitire a mosószereket 

gyártó cégek csaptak le, addig a light graffitivel elsősorban autókat reklá-

moznak. Az eredetileg festéket fújó Michael Bosanko11 a Peugeot és a Ford 

Focus számára készített hirdetéseket, a néhány éve nálunk is bemutatott 

Pips:LAB pedig Tak Kurohával12 együttműködésben az új Ford Kugának.  

(Az autó egyébként is állandóan visszatérő motívuma a light graffitiseknek,  

elég Marc Cameron Light Graffiti Cars című projektjére gondolni vagy Barakonyi 

Zsombor Phantom voyager 8 című analóg fotójára.) A light graffiti reklámérté-

két növeli, hogy populáris szinten forradalmian új művészeti technikaként adja el 

magát, amit jól mutat a tévében jelenleg futó Beck-reklám kétszeresen is dema-

góg szlogenje: „a festő, aki lemondott az ecsetről”. (Ez a gesztus a művészetben 

ugyanúgy legalább százéves hagyományra tekint vissza, mint maga a light graf-

fiti, de a szlogenből nyilvánvalóvá válik, hogy e két tény egyike sem talált utat a 

köztudatba.)

A light graffiti területére a képzőművészet, a street art, a design vagy az 

előadóművészet területéről egyaránt érkeznek alkotók, ezzel is mindinkább 

elmosva az ezeket a művészeti ágakat elválasztó határokat. Mivel a light graffiti 

rendkívül népszerű a gyakran csapatmunkát igénylő szórakoztatóiparban, sok 

light graffitis team tagja zenész, DJ, VJ és performer is egyben: például a Light 

Art Performance Photography (LAPP-Pro)13, a kölni LICHTFAKTOR csoport14, 

az amszterdami PIPS:lab, vagy a békéscsabai Light Scribblers15. Az utóbbi csa-

pat a videóklipeket idéző animációk mellett reklámokat is készített mobilcégnek, 

részt vett divatbemutatón, a honlapjukon pedig különféle szolgáltatásokat kínál-

nak a bannerterveztéstől a rendezvényeken való szereplésig, túllépve ezzel  

a graffiti eredetileg kifejezetten marketingellenes funkcióján.

11  http://www.michaelbosanko.com
12  http://www.takkuroha.com
13  http://www.lapp-pro.de/
14  http://www.lichtfaktor.eu
15  http://www.fenyfestok.hu

Vicki DaSilva
Free Ai Weiwei, 2011

Vicki DaSilva
MelloYellow, 1986



20

2
0

1
1

/
6curated by_vienna

Kókai Károly interjúja Simon Rees-szel,  
a Bécsben 2011. május 12 és június 18 között 
megrendezett East by South West című  
kiállítás kurátorával

•

• Kókai Károly: Az East by South West katalógusában megjelent írása1 szerint a 

cím arra utal, hogy délnyugat felé elindulva nem lehet eljutni keletre. Most, miután 

bezárultak a kiállítások, hogyan néz ez ki, sikerült eljutni keletre?

• Simon Rees: Szigorúan fizikai értelemben nem lehet eljutni oda.

• Rossz irányba vezettek az egyes kiállítások?

• Nem. Úgy gondolom, hogy a kérdés felkeltette az emberek érdeklődését. Elju-

tottak egy összehasonlítási ponthoz. 

• A kurátorok jutottak el erre a pontra?

• Meg a látogatók is. Ismertem a kurátorok nagy részét. Így engem elsősorban a 

közönség, az osztrák újságírók és azok érdekeltek, akik az alapítványokat vezetik, 

valamint az, hogy ők másképp lássák a világot, kitáguljon a földrajzi horizontjuk.

• A curated by korábbi években szervezett programjaihoz képest a balti államokkal, 

Törökországgal és Oroszországgal bővült a megjelenő országok köre.

• Északabbra, délebbre és keletebbre próbáltuk kitolni az Erste Bank és a Kultur 

Kontakt érdeklődésének határvonalait. 

• Hogyan reagált minderre az Erste Bank és a Kultur Kontakt?

• Az Erste Bank beindította az első együttműködését Litvániával. Mivel ez egy 

üzleti intézmény, csak azokban az országokban támogat projekteket, ahol bankjai 

is vannak. Eddig úgy tűnt, az Erste Bank támogatásai megálltak Lengyelország-

ban. Ősztől viszont van már egy együttműködés Litvániával is. Ez bíztató. 

1  Simon Rees: East by South West. Twenty-one Points on the Compass? in: Elisabeth Noever-Ginthör 
et al. Szerk., east by south west. curated by_vienna, 2011: 34-39. 

• Az East by South West2 összekapcsoló-

dik a Departure nevű osztrák intézménnyel3 

és a Viennafair nevű művészeti vásárral.4 Mi 

volt a szerepe Christoph Thun-Hohensteinnek, 

a Departure vezetőjének, illetve Georg 

Schöllhammernek és Hedwig Saxenhubernek,  

a Viennafair művészeti vezetőinek?

• Schöllhammernek és Saxenhubernek nem volt 

semmilyen szerepe az East by South Westtel 

kapcsolatban.

• Schöllhammer az Erste Banknak dolgozik.

• Minden nagyon szorosan van együtt. Az alap-

ötlet az volt, hogy az East by South West és a 

Viennafair egyszerre történjék, hogy elég nagy-

számú közönséget tudjunk elérni. Az átfogó 

koncepció végül pedig azt célozta meg, hogy 

három nagy rendezvényt rendezzenek meg egy-

mással párhuzamosan Bécsben, s ennek ered-

ményeképpen az Egyesült Államokból és Európa 

más részeiből is idejöjjenek az emberek.

• Ez a három dolog a Viennafair...

• A Viennafair, a curated by és a fiatal művésze-

ket bemutató új vásár, Fruits, Flowers and Clouds 

címmel, a MAK-ban.5

• Csak az volt adott, hogy van három esemény és 

Ön pedig függetlenül dolgozott?

• A Viennafair-nél 2008 óta én vagyok a 

Kelet-Európa szakértő. Én vagyok az egyet-

len nem üzleti tanácsadó: nem vezetek galé-

riát, intézményi kurátor vagyok, én dolgozom 

a kelet-európai galériákkal. Christoph Thun-

Hohenstein pedig felkért, hogy működjek együtt 

a Departure-rel és vele: csináljunk közösen egy 

kelet-európai kiállítást. Ez volt a feladat. Mint 

minden munkafolyamat során, különböző ötle-

teim voltak.

• Például?

• Az első ötletem az volt, hogy Kelet-Európa 

azonos a volt Habsburg Birodalommal, de a 

kiállításokon ezt a viszonylag jól behatárolható 

területet ki kell terjeszteni, legalábbis észa-

kabbra.

• Úgy érezte, hogy az osztrákok Kelet-Európát a 

valamikori Habsburg Birodalommal azonosítot-

ták?

• Igen, mert ez volt az alapvető érdekeltségi 

területük: a valamikori Jugoszlávia, Csehország 

és Szlovákia, Magyarország és részben Lengyel-

ország. 

• Talán még Románia.

• Talán még Románia és egy kicsit Bulgária. 

De sohasem foglalkoztak Oroszországgal. Az 

e-mailjeinkben Thun-Hohensteinnel úgy gondol-

tuk, hogy a földrajzi tér kérdésköre egy érde-

kes felvetés lehet, így ez lett végül a kiállítás 

témája. Aztán, a galériákkal folytatott második 

2  http://www.curatedby.at
3  http://www.departure.at
4  http://www.viennafair.at
5  Fruits, Flowers and Clouds. MAK, Bécs, 2011. máj. 12 — 14.; 
http://www.fruitsflowersandclouds.at/default.aspx?lbl=232 

Thea Djordjadze munkája
kiállításrészlet a Galerie Meyer Kainer-ban, © Fotó: Karl Kühn
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találkozón, hiszen a résztvevő galériák a partne-

reink voltak, szóba került Izrael, Görögország és 

Törökország is.

• Ezeken a találkozókon részt vett mind a 21 

galéria?

• Mind a 21.

• Mind a 21 a legelejétől?

• A legelejétől.

• Kezdettől fogva le volt fixálva, hogy melyik 

galéria vesz részt?

• Az a szabály, hogy csak olyan galériák sze-

repelhetnek, amelyek részt vesznek nemzet-

közi vásárokon. Jelentkezett is még néhány 

galéria a múlt évben nemzetközi vásárokra, 

és így akár 23 galéria is szerepelhetett volna, 

de kettőt elutasítottak. A szabály minden-

kire vonatkozott, és persze minden galériát 

felkértünk arra, hogy vegyen részt a szerve-

zésben. Valaki azt mondta, hogy Törökország, 

valaki meg azt, hogy Izrael és megint más azt, 

hogy Görögország. Így elkezdtünk gondolkodni 

Törökországon, Izraelen és Görögországon. 

A végén Törökországban egyeztünk meg az 

integráció miatt: hasonló integrációs folyamat 

zajlik most Törökországra vonatkozólag, mint 

a 2004-es EU kibővítés alkalmából. Hídépítés 

folyik, így ez egy hasznos összehasonlításnak 

bizonyult.

• És hogy került be Oroszország?

• Én észak felé akartam kiterjeszteni a terü-

letet. A déli irány a galériákkal való konzultá-

ció folyamán jött be. Oroszország olyan, mint 

amikor egy nagy medve ül itt. Ha már elkezdek 

gondolkodni az osztrák császáron és az oszmán 

szultánon, akkor már az orosz cárról is el kell 

kezdenem gondolkodni.

• A galériák maguk választották ki a kurátorai-

kat?

• Azok a galériák, amelyeknek voltak kelet-

európai művészekkel és kurátorokkal tapasz-

talataik, maguk választották ki a nekik 

megfelelőeket. Így én 11-et ajánlottam a 21 

kurátor közül, a többi galéria pedig saját maga 

tett javaslatot. Csak attól függött az egész, 

hogy milyen kapcsolatokkal rendelkezett az 

adott galéria és, hogy mely művészekkel dol-

gozott együtt. Martin Janda például évek óta 

dolgozik Roman Ondákkal, így sok ezirányú 

kapcsolata volt. Ursula Krinzinger is többekkel 

dolgozik együtt ..., de a végén mégis én tettem 

neki egy javaslatot, mivel az, akire ő gondolt, 

nem állt rendelkezésre. Georg Kargl ... — szóval 

ez változó volt. Sokaknak voltak kelet-európai 

tapasztalatai.

• És azokban az esetekben, amikor Ön javasolt 

valakit, hogyan történt mindez?

• Biztosítani szerettem volna, hogy minél több 

ország legyen reprezentálva. Néhány esetben 

például azt mondta valaki: épp Lengyelország-

ban jártam és nagyon érdekesnek találtam, 

kezdhetnénk esetleg valamit Lengyelországgal? 

Vagy: újabban Párizsban láttam ennek a fiatal művésznek a munkáit, csinálhat-

nánk vele valamit...

• Viktor Bucher azt mesélte...

• ...hogy ő választotta ki a kurátort.

• Megkérdeztem Hans Knollt, aki azt mondta, hogy Liliana Popescut...

• ...ő maga választotta ki.

• A Charim galériában viszont Ön javasolta a kurátort.

• Igen. Miryam Charim azt mondta, hogy Romániával szeretne valamiképpen 

foglalkozni.

• Ismerte Ami Barakot?

• Ismerem, már csak azért is mert ő a kurátorság egyik „atyja”. Sokáig ő volt a 

Nemzetközi Kurátor Szövetség elnöke, amelynek én is tagja vagyok. De benne 

volt egy zsűriben is, amelytől évekkel ezelőtt egy ösztöndíjat kaptam. 

• Az eredeti ötlet az volt, hogy megnézik a kelet-európai régiót. Hogyan valósult 

meg ez az ötlet? Mi a mostani hétvégén lezárult projekt eredménye? Korrektül jelent 

meg ez a terület?

• Sokan dolgoztak Lengyelországgal. Többen, mint ahogy én vártam. De nagy 

országról van szó, és így ez talán érthető. Csak egy galéria választotta Oroszor-

szágot: Grita Insam. Adam Budak, aki egyébként lengyel, a Kaukázussal foglalko-

zott Kerstin Engholmnál. Azt hiszem az is természetes, hogy csak egy bemutató 

Liliana Popesku és Ulrike Payerhofer Toman Tolici (Cím nélkül, 2010)
festménye előtt a Knoll Galériában, © Fotó: Karl Kühn

Žilvinas Landzbergas
The Future Is Now (részlet), 2011, Courtesy Žilvinas Landzbergas
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foglalkozott a Kaukázussal, mivel ez egy meglehetősen távoli vidék. Lettország 

és Észtország szerepeltetése számomra csalódást okozott, Knollnál szerepelt 

csak művész mindkét országból. Végül három nagy projekt foglalkozott Litváni-

ával, de ez teljesen az én közreműködésem nélkül történt. A Krobath galéria pro-

jektje Jiří Kolář-ral és Bĕla Kolářová-val nagyszerű volt. Hihetetlenül jól sikerült. 

Ennek révén Csehország, az egyik legközelebbi ország, nagyon erősen lett rep-

rezentálva. És ez csak egy bemutató volt. Románia két helyen is komoly súllyal 

volt jelen, hiszen szintén egy nagy országról van szó. A két ország, amely nem 

szerepelt egyik galériában sem: Fehéroroszország és Ukrajna. Pedig komolyan 

próbáltam a résztvevők figyelmét felkelteni ezeknek az államoknak az irányába is.  

De csak a Viennafair-en rendezett egyik beszélgetésre sikerült valakit meghív-

nom. Ez szégyen, mert területileg Ukrajna a legnagyobb állam Európában — per-

sze attól függően, hogy miként kezeljük Oroszországot. Szóval ez csalódás volt.

• És hogyan látja Magyarország képviseletét?

• Nos, azt hiszem, ez alkalommal kevésbé volt képviselve, mint ahogy én elkép-

zeltem.

• Knollnál volt két...

• Knollnál két művész volt.6

• ...de nem volt egy kurátor sem.

• Nem. Nem volt magyar kurátor. Bencsik Barnabás itt volt a megnyitón és 

a kollégái, Páldi Lívia és Petrányi Zsolt is. Mind itt voltak a városban, de nem 

vettek részt az eseményekben. Ez meglepett, mivel Csehország, Szlovákia és 

Magyarország a legismertebb és a leginkább — 365 napon keresztül — jelenlevő 

6  Győrffy László és Pinczehelyi Sándor

országok a bécsi művészeti életben. Utánuk 

következik Horvátország és Szerbia. Talán az 

lehet mindennek az oka, hogy az emberek egy 

új irányt kerestek.

• Ön többször járt Magyarországon.

• 2007-től minden évben.

• Mint látogató?

• Kutattam.

• Hosszabb ideig?

• Az első utam négy napos volt, a második öt.

• Mit ért kutatás alatt?

• A harmadik utam a Csörgő Attila-kiállításhoz 

kapcsolódott, amely akkor nyílt meg a Ludwig 

Múzeumban.7 Azért mentem, hogy készítsek 

egy interjút vele a vilniusi katalógus számára. 

A vilniusi Contemporary Art Centre-nek is át 

kellett volna vennie a kiállítást, de a pénzügyi 

krízis miatt ez elmaradt. Művészeket kerestem 

jövőbeli projektjeimhez, írtam néhány cikket 

Budapestről a Frieze magazin számára8, mivel 

én vagyok ott a kelet-európai tudósító. Szere-

tem a várost, ismerek ott embereket. És van 

néhány művész, akiknek jobban kellene képvi-

seltetve lennie.

• Fiatalok?

• Egy középgenerációs és két fiatalabb művész. 

Majd meglátjuk. Kurátornak lenni annyiban 

probléma, amennyiben a projektek gyakran 

három évvel később valósulnak meg.

• A galériákat járva számomra két korszak jelent 

meg hangsúlyosan, az 1989 előtti és...

• ...a 2000 utáni.

• ...vagy a jelenlegi, a 2009-2010-es. Ami feltűnt, 

hogy a fiatal művészek is politikai művészetet 

csinálnak, amennyiben a múltról próbálnak vala-

mit elmondani. A kommunista múlt, a diktatúrák 

ideje azok műveiben is hat, akik nem is éltek még 

akkoriban.

• Az 1980-as években születtek, így nem 

tapasztalták ezt meg.

• Nem emlékezhetnek semmire, és mégis akkori 

emlékműveket fényképeznek. A kérdés az, hogy 

ez a kelet-európai művészetre jellemző, vagy csak 

erre a kiállításra?

• A legjobb kifejezés erre a „kommunista utó-

hatás”. 

• A politikai művészet azért van itt túlrepre-

zentálva, mert a művészek így látják a világot, 

vagy pedig azért, mert a kurátorok ilyen műveket 

választanak ki?

• Ez kb. fele-fele arányban igaz, azt hiszem.

• Talán csak mi akarjuk ezt így látni...

• A nyugati közönség Kelet-Európától mindig 

egy politikai történetet vár el.

• És a művészek csak kiszolgálják ezt.

• A művészek talán csak dolgoznak a művei-

ken és a kurátorok azok, akik... Nic Ilijn, a  

7  Csörgő Attila: Arkhimédeszi pont. Ludwig Múzeum 
— Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest, 2009. okt. 29 — 
2010. jan. 24.
8  http://www.frieze.com/issue/review/agnes_denes/

Ciprian Mureşan
Cím nélkül, 2009, 
Courtesy Plan B 
Gallery Kolozsvár és 
Berlin
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Guggenheim Alapítvány nemzetközi fejlesztési 

igazgatója például azt kérdezte egy paneldisz-

kusszió alkalmával: „ez egy érdekes beszélge-

tés, de vajon képes-e a művészet arra, hogy 

olyan kliséket döntsön le, amelyek kifelé is 

reprezentálnak, vagy pedig csupán egy zárt 

kör részére van jelentősége?” Mivel senki nem 

adott választ a meghívottak közül, én azt felel-

tem, hogy a kérdés jó, de példának okáért hiába 

csinált Deimantas Narkevičius számos, nagyon 

jó művet, mégis minden nyugati kurátor arra a 

munkájára kíváncsi, amelyben „visszaállít”  

a talapzatára egy Lenin szobrot.9

• A kérdés az, hogy miként integrálódik a kelet-

európai művészet a világ művészetébe illetve a 

nyugati művészetbe?

• Ez most történik. Mivel az amerikai művé-

szetbe eddig még nem integrálódott. A MOMA-

ban Mark Nash most csinál egy videó kiállítást,  

a New Museumban pedig Masimiliano Gioni 

dolgozik egy nagy bemutatón. New York tehát 

most odafigyel erre a régióra. Európában ez 

gyorsabban történt. Például az Erste Bank és  

a Kultur Kontakt útján.

• A kérdés az, hogy mi a szerepe a kelet-euró-

pai művészetnek? Mi alapján lehet felismerni 

azt, hogy valami innen származik? Ha egy kelet-

európai művész Párizsban vagy New Yorkban 

dolgozik, látjuk munkáján, hogy honnan jött, 

egy osztrák művész esetében nem látni, hogy 

Ausztriából jön.

• Két dolog jelenik meg karakterisztikusan a 

kelet-európai művészeknél: a humor és a poli-

tika.

• Lehet, hogy léteznek a nyugattal a különféle 

kapcsolatok, projektek, és pénz is áramlik ide, de 

ugyanakkor a kelet-európai művészeknek egy 

sajátos szerepet kell eljátszaniuk. Ők...

• ...egy gettóba vannak zárva. Most azt is 

mondhatnám, hogy ők az utolsó remény. 

A korábbi Nyugat, az eindhoveni Van 

Abbemuseum egy nagy projektje10 szerint, 

amely az Erste és a Tranzit támogatásával folyik, 

csak úgy létezhetett, hogyha volt egy ellentéte, 

ellenpontja. Ez összeomlott, így oda a nyugati 

azonosság is. Ez persze azért természetesen 

úgy működik, hogy a Nyugat folyamatosan úgy 

építi fel az önképet, hogy mást tesz érte fele-

lőssé.

• Ez azt jelenti, hogy a kép, amelyet az East by 

South West mutat, ez...

• ...egy korrekt kép.

• ...a kelet-európai művészet a világ művészeté-

ben elfoglalt helyének egy korrekt képe.

• Igen. Mivel ez rá van kényszerítve a kelet-

európaiakra, ha akarják, ha nem. Mert különben 

ki mondaná el az ő történetüket?

9  Once in the XXth Century (8 min., 2004)
10  http://www.formerwest.org

Cserba Júlia 

Partra vetett reminiszcencia

•

Franciaország mintegy hatvan kortárs művészeti központtal rendelkezik:1 ezek 

jelentős része nagyvárosok perifériáján, kisvárosokban, sőt egészen kis települé-

seken működik. Eltekintve attól a néhánytól, amelynek épületét eleve ebből a cél-

ból hozták létre, a kortárs művészeti központok zöme rendeltetésüket tekintve a 

legszokatlanabb létesítményekben, XVI. századi reneszánsz kastélyban, kikötői 

halárverési csarnokban, elhagyott nyugdíjas otthonban, hajdani raktárban, labo-

ratóriumban, kazángyártó üzemben, csokoládégyárban, középkori apátságban, 

elnéptelenedett zsinagógában lelt otthonra. A különös helyek közül talán a legkü-

lönösebb Limousin megyében található: a művészeti központ egy teljes szigetet 

foglal el, és Franciaország egyik legnagyobb kiterjedésű mesterséges tava öleli 

körbe. A sziget neve Île de Vassivière, az intézményé pedig, amely ez év őszén 

ünnepli fennállásának huszadik évfordulóját, Centre Internationale d’Art et du 

Paysage (Nemzetközi művészeti és tájközpont). 2

A háború utáni Franciaországban ugrásszerűen megnövekedett energiaigények 

kielégítésére új vízerőművekre volt szükség. Ezek egyikét 1949-ben egy viszony-

lag gyéren lakott, Limoge-tól kb. 60 km távolságban fekvő vidéken kezdték épí-

teni, és a duzzasztógáttal elrekesztett patak felgyülemlett vizéből képződött 

az a mesterséges tó, amelynek legnagyobb szigete az Île de Vassivière. A vízzel 

elárasztott völgy korábbi lakóit elköltöztették, házaikat lerombolták. Az emberi 

jelenlét tárgyi maradékai ugyan a tófenéken rekedtek és láthatatlanná váltak, a 

települések létezésének-eltűnésének ma is élénken élő közös tudata azonban 

alapvetően meghatározza a hely atmoszféráját. Nem véletlen, hogy az ide láto-

gató művészek közül többen is az elmerült falvakra utaló műveket hoztak létre. 

1  http://www.dca-art.com
2  http://www.ciapiledevassiviere.com

l’île de Vassivière 
Courtesy IGN (France) 
— Photothèque 
Nationale  
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Művészeti Központ igazgatója, Chiara Parisi.

Mielőtt azonban az itt látható alkotásokkal 

foglalkoznánk, essék még néhány szó magá-

ról a szigetről. 700 méter magasan fekvő, nagy 

kiterjedésű erdejének égre tőrő, fluoreszkálóan 

zöld mohával borított, napjainkban már védelem 

alatt álló fenyőfáit eredetileg fakitermelés céljá-

ból telepítették, tehát nemcsak a tó, de az erdő 

is mesterséges. Egy olyan, a nyugati világban 

ma már ritkán fellelhető helyen járunk, ahol a 

természet avatkozik be az ember által kialakí-

tott környezetbe, nem pedig fordítva. 

A sziget két nagy épülete közül az egyik egy 

XVII. századi épületelemeket is magába foglaló, 

többszörösen átépített kastély, ahol hamaro-

san egyéves tartózkodásra lehetőséget nyújtó 

művésztelep nyílik. 

Az időszakos kiállításoknak helyet adó másik, 

hosszan elnyúló, hajószerű posztmodern épületet 

és a mellette magasodó 30 méteres „Világítótor-

nyot” a neves olasz építész, Aldo Rossi tervezte. 

Az intézmény két évtizedes fennállása során 

állított már itt ki többek között Pierre Bismuth, 

Hubert Duprat, Thomas Hirschhorn, Fabrice Hyber, 

Huang Yong Ping, Joseph Kosuth, Bertrand Lavier, 

Gloria Friedmann, Claude Lévêque és Michelan-

gelo Pistoletto is, látogatásunk idején pedig a 

wales-i konceptuális művésznő, Bethan Huws 

alkotásaival találkoztunk. Aldo Rossi a tornyot  

a kiállításoknak, alkotómunkának szentelt köz-

ponti épület szemlélődésre, elmélyülésre invitáló 

horizontális folytatásának szánta. Amikor a 

csavarvonalban kíméletesen emelkedő lépcső-

sor tetejére érünk, első pillanatban a lenyűgöző 

táj ragadja meg figyelmünket, és csak később 

értjük meg, hogy tulajdonképpen egy szabadtéri 

kiállítás izgalmas megfigyelőpontján állunk. Ha 

ugyanis letekintünk a mélybe, Yona Friedman 

egyik alkotását pillantjuk meg. Amit lent sétálva, 

a füves réten átvezető kanyargós ösvénynek 

gondoltunk, a távoli nézőpontból Friedman 2009-

ben készített, efemer munkája, a La Licorne de 

Vassivière avagy Licorne Eiffel rajzolódik ki, azt a 

benyomást keltve, mintha a női testtel ren-

delkező Egyszarvú kitárt jobb karja a központi 

épületet tartaná kezében. Friedman egy szintén 

2009-ben megvalósított, de évente csak száz 

napon át létező „növényszobra”, a Balkis is meg-

tekinthető a toronyból, de csak abban az esetben, 

ha a megfelelő évszakban járunk itt. A építész 

elpusztult kutyájának, barátjának és inspiráló-

jának emléket állító alkotás — Friedman képre-

gényeihez hasonló módon sematikusan ábrázolt 

— két kutyafiguráját ugyanis a hajdinamagokból 

(sarrasin) kikelő és virágzó növényzet formálja ki. 

A toronyból jól látható egyebek mellett Michael 

Sailstorfer romantikus és humoros szerelmi 

vallomása, a Hullócsillag (Sternschnuppe) is, ami 

tulajdonképpen nem más, mint egy Mercedes 

W123 típusú autó, tetejére szerelt katapulttal, 

Michael Sailstorfer
Hullócsillag, 2009
Courtesy de l'artiste, My Private, Ciap Ile de Vassivière
© Fotó: François Doury

Yona Friedman
Licorne Eiffel, 2009
Courtesy Yona Friedman — Ciap Ile de Vassivière
© Fotó: Jean-Baptiste és Yona Friedman

Kimio Tsuchiya 
Ever, 1990, acél, faszékek, 300 × 200 × 200 cm
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amely működésbe hozva, világító lámpát röpít  

a levegőbe.

A Centre Internationale d’Art et du Paysage — 

Île de Vassivière azon kevés kortárs művészeti 

központ közé tartozik, amely saját gyűjtemény-

nyel is rendelkezik, és valószínűleg az egyetlen 

olyan, amelynek teljes állandó kiállítása falakon 

kívül, a természetben található. Ez a szokatlan 

körülmény több művészt is arra sarkallt, hogy a 

természettel együtt élő és pusztuló alkotásokat 

hozzon létre. Ilyenek a már említett Yona Fried-

man-művek, de a toronyból „földre szállva” és 

tovább folytatva utunkat, több hasonló indítta-

tásból született művel találkozunk. A tó körül,  

a tisztásokon és a Szobrok erdejében (Le Bois 

des Sculptures) elhelyezkedő munkák hol utun-

kat állják, hol pedig titokzatosan elrejtőznek.  

Alig észrevehető a kolozsvári Victor Man melan-

kolikus alkotása is (Untitled, 2009), amelyet fiatal 

fák csoportjának egyikén fedezhet fel a figyel-

mes látogató. A fa ágait és törzsét erdei állatok 

környezetbe olvadó bundája fedi, legalábbis ott,  

ahol az időjárás még meg nem tépázta.  

A védelmező, melegséget adó (és némi szexuális 

konnotációval bíró) szőrme elvesztésének lassú 

folyamatából és véglegessé válásának bizonyos-

ságából a vanitatum vanitas sajátságos meg-

fogalmazását olvashatjuk ki. A szintén román 

származású, New Yorkban élő Serge Spitzer 

ugyancsak ideiglenesnek szánt Csendéletének 

(Natur morte, 2009) hektárnyi területen elhe-

lyezett tízezernyi teniszlabdája vírusként terjed 

szét. Van, amelyiket az eső, a szélvihar tereli 

kiszámíthatatlan irányba, másokat játékoskedvű 

gyerekek, felnőttek hagynak maguk mögött 

távolabbi helyeken, és van, amelyik ideiglene-

sen a köré magasodó fűbe rejtőzik: a művész 

által elrendezett állapot rövid idő alatt felbomlik 

és az alkotás lassacskán meg is szűnik létezni. 

Az olasz Marco Boggio Sella monumentális 

méretűre nagyított, rozsdás német páncélsi-

sakja (Untitled, 2003) könnyen érthető szimbó-

lum: emlékezés a sziget németek ellen harcoló 

francia ellenállóira, de a konkrét történelmi 

eseményen túlmenően, szélesebb értelemben 

vett figyelmeztetés is a múltra való emlékezés 

fontosságára. Ilya és Emilia Kabakov falusi 

árnyékszéke, a Toilet on the Mountain (2004) a 

sziget egyik legszebb kilátást nyújtó pontján áll. 

A ajtó nélküli, kétfülkés fakunyhóban egymástól 

(vagyis a társadalomtól) elkülönülve, a magány 

érzetével merülhetnek saját gondolataikba és a 

tó — hegyvonulat — erdő látványának élvezetébe 

a benne üldögélők. Andy Goldsworthynak, a 

land art egyik neves képviselőjének gránitkö-

vekből épített falai egyrészt a vizet, másrészt 

az erdő egy darabját ölelik körül. Abból a  

falmaradványból indultam ki, ami annak idején  

a szántóföldeket választotta el egymástól,  

de a mesterséges tó létrehozásakor egyik  

része az erdőbe, a másik pedig a tóba került...  

A nyolc elmerült falu miatt érzett nosztalgia ... — mondja lírai alkotásáról az angol 

művész. Kimio Tsuchiya Eternity című monumentális, emlékműnek is felfogható 

szobra is a hely történetének állított emléket, amikor a környék lerombolt házai-

nak fellelt maradványaiból, gerendákból, malomkőből, kerítésdarabokból és házak 

díszítőelemeiből emelt félkörívű falat. Michelangelo Pistoletto helyszínhez 

készített munkája a Il Segno Arte (1993–1994) hét egyforma méretű (10×210×120 

cm) és formájú vulkanikus kőzetből faragott, egyszerű formájú kőlapból áll, ame-

lyekre erdei utak kereszteződésében lelhet rá az arra járó.  

A Művészeti Központ dolgozóinak a legtöbb feladatot Michael Sailstorfer egy 

másik alkotása, a Waldputz adja. A mű eredetileg egy fotó volt, és ezt változtatta 

installációvá az erős humorérzékkel megáldott művész. Az erdő egy meghatáro-

zott kiterjedésű területét gondosan kitisztította, a fák törzsét megszabadította 

a mohától, a talajt pedig a vastag avarrétegtől. A mű megőrzése — természe-

tesen akarattal — örök harcot jelent a természettel, hiszen rendszeresen fel kell 

söpörni az erdőt. A több mint hatvan alkotás végignézése egész napos kirándu-

lást igényel, és a látogatás végi fáradtságon felülkerekedik a vágy, hogy újrakezd-

jük a különös sétát.

Ha Magyarországra eddig talán még nem is jutott el Île de Vassivière híre, a 

Művészeti Központban jól ismerik Budapestet és talán még honfitársainknál is 

jobban a Műcsarnok Szabics Ágnes és munkatársai által kidolgozott oktatási 

programját. A már gyakorlatban is jól szereplő, a középiskolások vizuális képzését 

és a társadalmi, gazdasági változások művészeten keresztüli megismertetését 

célzó magyar program bekerült abba a közös európai csoportmunkába, amelyben 

olasz és svéd résztvevők mellett francia részről az Île de Vassivière-i Művészeti 

Központ is helyet kapott. 

Bethan Huws
Digressive Biscuits, 2009, cseresznyefa 

Courtesy Bethan Huws, Yvon Lambert, Paris/New York  
et Galerie Tschudi, Glarus/Zuoz, © Fotó: André Morin
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6Virtuális plasztikák —  

plasztikus virtuáliák
Áfra János beszélgetése Előd Ágnessel

A médiaművészek, akik a XX. század második felében jelentős technológiai újí-

tásokkal is gazdagították a virtuális valóságok (Virtual Reality, VR) kutatását, az 

utóbbi években a természetes tapasztalati tér elleplezése helyett egyre inkább 

annak meghosszabbításával kísérleteznek. Az úgynevezett interaktív kevert való-

ságokban (Interactive Mixed Reality) kiemelt szerep jut a befogadó-felhasználó 

kreativitásának. Az elektronikus környezetek generálására alkalmas szerkezetek 

által felkínált új lehetőségekről, az emberi érzékelés új paradigmájának képzőmű-

vészeti jelentőségéről Előd Ágnessel, a Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) 

adjunktusával beszélgettünk.

• Áfra János: Az utóbbi időben még a hazai mainstream médiumok is nagyobb 

figyelmet szentelnek a virtuális valóságok kérdésének, azon belül is elsősorban Rátai 

Dániel új 3DVR termékének, a Leonar3Donak,1 amelyet számos világdíjjal ismertek 

el.2 A feltaláló szerint elsőként te tettél lépéseket a találmány által felkínált képző-

művészeti lehetőségek feltárására. Ha jól tudom, a szobrászoktatásban való alkal-

mazás szép eredményeket hozott az MKE-n. 

• Előd Ágnes: A Leonar3Do eszköz rendkívül alkalmas arra, hogy a számítógé-

pes gyakorlattal ugyan nem, de hagyományos szobrászi képzettséggel viszont 

rendelkező művészek (illetve művészhallgatók) számára megkönnyítse a számí-

tógéppel való munkát. Azok számára, akik hagyományos médiumokkal fog-

lalkoznak, sokszor elrettentő, amikor először találkoznak egy profi 3D editáló 

szoftver bonyolult kezelőfelületével. Az ilyen szoftverek teljesen más logika  

szerint képeznek felületeket, mint ahogy teszi azt egy szobrász a valós térben,  

1  Weboldala: www.leonar3do.com (letöltés ideje: 2011. március 28). (Ld. még: Áfra János, Dimenziók 
korszakváltása. Beszélgetés Rátai Dániellel, a Leonar3do feltalálójával. Műértő, 2011./ március, 11.).
2  Web: http://www.thetech.org/; http://www.techawards.org/laureates/stories/index.php?id=188;
http://www.intelius.com/corp/press/leaders-tomorrow-intelius-announces-student-
entrepreneurship-award-winners (letöltés ideje: 2011. március 20).

a kézi mintázás vagy faragás esetében. Ezért ez 

egy olyan szakadékot képez, amit nagyon nehéz 

— és eddig nem is nagyon volt mód — áthidalni.  

A Leonar3Do azonban pont ennek a szakadéknak 

az áthidalására alkalmas. Egy olyan környezet-

ben teszi lehetővé a számítógépes mintázást, 

ami nem teljesen idegen azok számára sem, akik 

eddig a szoftverek bonyolultsága miatt idegen-

kedtek a számítógépes tervezéstől.

• Az egyszerűség és átláthatóság fontos szem-

pont, a mesterséges környezetben való képzetes 

immerziót az interfészek átgondolt tervezése is 

segíti. De miért válhat a hasonló fejlesztésekhez 

képest fontosabbá ez a technológia a képzőmű-

vészek számára?

• A Leonar3Do nyilvánvalóvá teszi a szabad-

kézi kreativitás fontosságát a számítógépes 3D 

szerkesztési gyakorlattal már rendelkezők szá-

mára, mégpedig pontosan azért, mert az általa 

biztosított környezet, az eddig ismert eszkö-

zökkel összehasonlítva, sokkal jobban szimu-

lálja a kézi mintázásnál meglévő körülményeket.  

A mai technológia fejlettségi szint ugyanis már 

olyan finomságú megvalósítást tesz lehetővé a 

digitális médiumok esetében is, amelyhez már 

nem elég, ha valaki „csak” a szoftvert kezeli 

kiválóan, hanem a hagyományos manuális gya-

korlattal összevethető képességekre is szükség 

van. Ehhez is nagy segítséget nyújt a Leonar3Do. 

Sőt forradalminak számít, hiszen minden elő-

képzettség nélkül teszi megtapasztalhatóvá az 

eddig csak nagyon bonyolult módon elérhető, 

szabadkézi formázással összevethető alkotás-

élményt.

• Még a kortárs képzőművészetre nyitott közön-

ség számára is meglepő lehet, ha a szobrászat 

keretei közt beszélünk például a Leonar3Dóval 

formázott munkákról, hiszen itt éppen a szakma 

eszenciájának tekintett materiális alapanyag 

hiányzik az alkotási folyamatból. A megformá-

landó massza csak szimulákrumként van jelen, az 

alkotó felhasználó számára pedig kizárólag inter-

fészek segítségével érzékelhető. Mintha minden a 

technikailag manipulált elmében dőlne el. De egy-

általán milyen szinten határozza meg manapság 

a szobrászat jelenét az újmédia terjedése?

• Nagyon szeretném, ha lehetne egy olyan 

„megjelenítőt” építeni, ami valós térben és valós 

időben lenne képes közvetíteni azt, amit a szá-

mítógép képernyőjén látunk 3D szerkesztés köz-

ben… egy ilyen eszközzel akár még távmintázni 

is lehetne.

Mindenesetre az szerintem ma már nem kérdés, 

hogy a művészek használják-e a számítógépes 

eszközöket. Ezeknek az alkalmazása akkor is 

be van kalkulálva az alkotói folyamatba, ha egy 

művész teljesen hagyományos eszközökkel kivi-

telezett, köztéri szobrászati feladaton dolgozik. 

Egy pályázati látványtervet sem lehet ma már 

úgy benyújtani, hogy kizárólag papír makettet 

ad be valaki.

Hitter Magdolna
(MKE hallgató)
Lovász, 2010, 
Leonar3Do tervezés
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A 3D editálás ugyanazon a demokratizálódási 

folyamaton megy most keresztül, mint 10 évvel 

ezelőtt a Photoshoppal kapcsolatban a képszer-

kesztés, vagy 5 évvel ezelőtt a videó editálás. 

Kezdetben ezek is szakmunkának számítot-

tak, és jól fizető állást lehetett kapni, ha valaki 

értett egypár ilyen szoftver kezeléséhez. Ma 

már azonban mindenkinek a rendelkezésére 

állnak ezek az eszközök, a futtatásukhoz nincs 

szükség egy egyszerű irodai gépnél nagyobb 

hardverre. A 3D editálás esetében ez a folyamat 

— aminek a felgyorsításához a SketchUp jellegű 

szoftverek is hozzájárulnak — még zajlik.

• A látványtervező 3D-s programok és a térbeli 

formázás között mégiscsak nagy különbség van, 

nem? Szerinted utóbbi esetben az elektronikus 

környezetbeli való rajzolás helyett inkább virtuális 

szobrászatról érdemes beszélni?

• Én ezt a magam részéről szobrászati munká-

nak tartom, mivel a látványnak, amit ezzel az 

eszközzel létrehoz egy szakember, lényegi eleme 

a térbeliség. Éppen ezért meggyőződésem, hogy 

olyan szakember tudja csak maradéktalanul 

kihasználni a mai technológia adta lehetősége-

ket, aki sokoldalú képzésben részesült, tehát 

tud kézzel is mintázni, nem csak a szoftvere-

ket kezeli jól. Ez ugyanolyan szakmunka, mint a 

gipszöntés. Az hogy a végeredmény bír-e művé-

szi/esztétikai értékkel, az nem azon múlik, hogy 

milyen eszközt használ az ember a létrehozá-

sához.

• Az ehhez hasonló jelenségek a művészeti ágak 

vagy műfajok kategorikus osztályozásának tart-

hatatlansága mellett a hagyományos térfo-

galmunk újragondolásának szükségességére is 

ráirányítják a figyelmet. Véleményed szerint a vir-

tuális valóság mint befogadói közeg mennyiben 

járulhat hozzá a felmerülő kérdések pontos körvo-

nalazásához, netán megválaszolásához? Vannak 

erre mutató kísérletek?

• A művészek egyszerűen csak keresik az álta-

luk elgondolt látvány létrehozásához szüksé-

ges legmegfelelőbb technikai megoldásokat. 

Ha ehhez egy új technológiát kell „felfedezni”, 

megismerni, majd beemelni a képzőművészet 

hagyományos eszköztárába, akkor ezt előbb 

vagy utóbb, de meg fogják tenni. Ez mindig 

is így volt a művészettörténet során. Nem 

hiszem, hogy erre külön kellene törekedni, mert 

a művészetben ez természeténél fogva benne 

van.

• A virtuális környezetek képzőművészeti alkal-

mazásának megvannak a hazai előzményei: 

Szegedy-Maszák Zoltán és Fernezelyi Márton egy 

virtuális valóság installációhoz tervezett drótnél-

küli pozíciókövető interfész, a 3DPOS elnevezésű, 

kézbe vehető eszközzel már 1999-ben lehetővé 

tette, hogy technikai protézisek viselése nélkül, 

valóságos térben tett sétával járjunk be virtuális 

tereket. Az ultrahang-adót később az augmentált 

valóság megtapasztalására alkalmas videójá-

ték-konzolok fejlesztői is alkalmazni kezdték. Úgy tűnik, a kortárs képzőművészet 

felismerései gyakran a tudomány számára is inspiratívvá válnak. A kreativitás tér-

nyeréséről, vagy tudatos technológiai útkeresésről lehet szó, ami az alkotás folya-

matát is metaszintre helyezi?

• A Képzőművészeti Egyetemen egy most induló kutatási program keretében 

pont ezzel fogunk fogalakozni. Nagyon érdekes, hogy ezt a munkát említed, mert 

a Promenád3 látvány része — ami elvileg a legkönnyebben avuló eleme lehetne a 

munkának — még tizenkét-tizenhárom év után is élvezhető és érvényes maradt. 

Ez pedig az egyik csalhatatlan jele annak, hogy maradandó művészeti értékről 

van szó. A kísérleti technológiákat felhasználó munkák esetében gyakran fennáll 

3  Web: http://www.c3.hu/~szmz/promenade/promenade_old.html; http://www.c3.hu/~szmz/
promenade/techd.html; http://szmz.hu/promenade/_newdoc/promenade_stereo.pdf (letöltés ideje: 
2011. március 15).

Hitter Magdolna
(MKE hallgató)

 Jobb fogat, 2010, Leonar3Do tervezés

Szegedy-Maszák Zoltán és Fernezelyi Márton
Promenád, 1999
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világot Ön is! munkacím alatt futó terved pedig 

gyakorlatilag világmegváltó játékkarakterré vál-

toztatta volna a kiállítás látogatókat. Mesélnél 

arról, miért és miként vált fontossá számodra, ez 

az új típusú tapasztalati közeg?

• A mindenkori kortárs művészetnek a minden-

napi vizualitás nem csak a háttere, de egyben 

az inspirációs forrása is. Ma a vizuális ipar olyan 

látványokat termel ki és tesz a mindennapjaink 

részévé, amilyenek eddig nem léteztek.  

A művész ezt mindenképpen a saját céljai sze-

rint fogja használni. Nem arról van szó, hogy 

egyszer csak fontossá válik, például a számító-

gépes játékok virtuális tere, vagy a filmek által 

használt ikonográfia. Inkább úgy fogalmaznék, 

hogy egyszerűen elkerülhetetlen, hogy kortárs 

művészként valaki ne merítsen saját korának 

mindennapi vizualitásából.

A Robbanás című munkám egy hely-specifi-

kus installáció volt, amit kimondottan az akkori 

közös főiskolai műtermünkbe tervezetem.  

A terem fekete mezőgazdasági fóliával volt bur-

kolva, továbbá be volt világítva piros és sárga 

lámpákkal. A középen található nagyméretű 

tárgy a robbanáskor keletkező izzó felhő kime-

revítése volt, az atomrobbanásokra jellemző 

gombafelhő formában. Természetes fény-

nél szürke felülete a világítás által kapta ezt a 

szép, pirosan izzó színt, úgy, hogy befestettem 

egy szénporból, kötőanyagból és a közlekedési 

aszfaltfestésekhez használt különleges fény-

visszaverő tulajdonságokkal rendelkező apró 

üveggyöngyökből álló bevonattal.

A Cheat code (2002) című munkám5 pedig a First 

Person Shooter játékok virtualitásáról szól.

Az ilyen játékokban mindig vannak olyan kódok 

(cheat code), amelyek segítségével a főhős 

sebezhetetlen lesz, vagy soha nem fogy ki a töl-

ténye, vagy nem hat rá a gravitáció, vagy el tud 

bújni egy rejtekhelyre, ami egy, a játék virtuali-

tásán belüli, virtuális tér. Az installáció ezt a vir-

tualitáson belüli virtualitást ábrázolja úgy, hogy 

a valós térbe helyezi. Az installáció berendezése 

és kialakítása követte a Half-Life elnevezésű 

létező játék design-ját.

A Bűnügyi kiállítás egy fiktív gyilkosságot dolgo-

zott fel olyan módon, mintha az egy híres eset-

ként valamilyen bűnügyi múzeumban lett volna 

kiállítva. A fal mellett először egy vértócsa, majd 

posztamenseken a tárgyi bizonyítékok jelentek 

meg. Az első tárgy maga a gyilkos fegyver (egy 

késélező), a második egy jegyzettömb (aminek a 

legfelső lapját, amin a jegyzet volt, már letépték 

ugyan, de a helyszínelést végző rendőrök a toll 

szántotta nyomot átsatírozták ceruzával, és így 

4  Szobrászaton Innen és túl. Mûcsarnok, Budapest, 2001. 
márc. 26 — ápr. 1. (Ld. még: Forián Szabó Noémi, 
Sakkrendelő. Balkon, 2001/5., 9–14. [12–13.])
5  Előd Ágnes: Cheat Code. kArton Galéria — raktArt, 
Budapest, 2002 jún. 5–29.

a veszélye annak, hogy a munka varázsát veszti egy idő után, amikor a technoló-

gia már nem bír akkora újdonságerővel. Az ember fél is ettől, hogy az, amit csinál, 

nehogy csak egy új jelenség puszta felmutatása legyen, mélyebb tartalom nélkül. 

A Promenád viszont egy nagyon erős ellenpélda erre.

• Számos munkád — látensen vagy nyíltan — tematizálja a virtuális valóságok kér-

dését. 1999-es Robbanás című diplomamunkád egy egész műtermet betöltő gipsz 

atombombafelhő-installáció volt, később pedig olyan, a képzetes terek rekonstruk-

ciójára késztető installációkat hoztál létre, mint amilyen a Bűnügyi kiállítás volt 

Előd Ágnes
Robbanás (installáció), 1999

Előd Ágnes 
Menace of darkness (részlet), 2004, tekerős diafilm
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az előző lapra írottak mégis láthatóvá váltak),  

a harmadik bizonyíték egy ukrán gyártmányú  

Marlboro márkájú cigarettacsikk. A falon még 

ezeken kívül ki volt állítva kilenc jegyzőkönyv a 

laborvizsgálatok eredményeivel és a tanúval-

lomásokkal. Ha a néző figyelmesen végigtanul-

mányozta a kiállított anyagot, rájöhetett, hogy ki 

volt a gyilkos. (A gyilkos egyébként az áldozat fia 

volt, aki a gyógyszergyárért ölte meg az apját.)

A terv szintjén maradt Mentse meg a világot Ön 

is! koncepciója egyébként a többszörösen hasz-

nált terek problémájából indult ki. A számítógé-

pes játékok virtuális terei sokszor eleve használt 

tereket jelenítenek meg. Végső soron ebben az 

esetben is a virtualitáson belüli virtualitásról lett 

volna szó.

• A mai popkultúrára reflektáló munkáid is arról 

árulkodnak, hogy tudatosan reagálsz kortárs 

problémákra: 2004 és 2005 között készült digi-

tális nyomataid6 például a fanfiction-ök hatás-

mechanizmusát is megidézik. Itt már egyfajta 

hálóelvű gondolkodás is megmutatkozik, mintha 

hipertext alapon tárulnának fel az összefüggések. 

A hálózati lét és a virtuális tér által adott lehe-

tőségek összekapcsolása elég izgalmas terepnek 

mutatkozik. Gondolkodtál már ilyesmin? Tudsz 

olyanokról, akik kísérleteznek ezzel?

6  Open studio. Cite International des Arts, Párizs, 2004. nov.; 
Ne ijedjenek meg, négerek vagyunk!, Előd Ágnes, Szabó Ádám, 
Szász György kiállítása, acb Kortárs Művészeti Galéria, 
Budapest, 2005. jan. 20 — febr. 25.; Zúzd a csészét, lépj a tálra! 
Bilbó Baggins ezt utálja!, acb Kortárs Művészeti Galéria, 
Budapest 2007. márc. 8 — ápr. 20.; Mindenki azt eszik, amit akar. 
Előd Ágnes kiállítása, Szent István Király Múzeum Országzászló 
téri épülete, Székesfehérvár, 2008. okt. 11 — nov. 23.

• Nagyon sok művész foglalkozik ezzel a világon. Akkor kezdtek el foglalkozni a 

virtuális hálózatokkal, amikor az internet még csak egy kutatási alkalmazás volt. 

Ha akarom, akkor például még a mail art is felfogható virtuális hálózatépítésként.

A saját munkáimat illetően viszont érdekes a kérdés, mert én magam soha nem 

gondoltam ezekre így. Én inkább ikonográfiai problémaként fogtam fel a dolgot. 

Van egy, a művek összessége alapján átlagolható megjelenési formája például  

a troll karakternek, amelyet egy képzőművész is szabadon használhat.

Nem csak a fanfiction-ök, hanem maguk a kultművek is hivatkoznak a meglévő 

formákra. És miért ne hivatkozhatnának? A Harry Potter-világában például benne 

van a huszadik század második felében, a Gyűrűk ura-trilógia nyomán kialakult 

hatalmas fantasy irodalomnak a hatása is. Ezért teljesen természetes, hogy a 

két film(sorozat) egymáshoz nagyon hasonló vizualitást használ, például egy troll 

megjelenítésekor. Egyszerűen csak alkalmazkodnak egy meglévő ikonográfiához. 

És ugyanezt a motívum- és formakincset idézem meg én is a printekben. A printek 

estében van egy másik elem is, ami talán nem nyilvánvaló első pillantásra. A kom-

pozíciójukban mindig alkalmazkodom a kisplasztikai sorozatok belső formai dinami-

kájához. Tehát végeredményben van egy nagyon klasszikus eleme is a dolognak.

Előd Ágnes
Star Wars, 2005, 56 × 100 cm, print

Előd Ágnes
Harry Potter, 2005, 56 × 100 cm, print
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Roma újmédia-művészek  
Közép-Európában
A Műcsarnokban rendezett kiállítás* kapcsán  
Péli Saroltával beszélget Döme Gábor

• Döme Gábor: A címből kiindulva van két fontos fogalmunk — roma művészet és 

újmédia-művészet —, amelyeknek a kiállítás szempontjából nyilvánvalóan kapcso-

lata van egymással.

• Péli Sarolta: A kiállítás alapkérdése — és a nyílt pályázati felhívással ezt sze-

rettük volna feltérképezni —, hogy a roma művészek közül, önreprezentációs 

lehetőségek híján, tehát intézményi struktúrák és mindenféle más megjelenési 

lehetőségek hiányában, kik és milyen mértékben tudtak, vagy tudnak élni az 

újmédia adta lehetőségekkel. 

A Műcsarnokban, 2004-ben rendezett Elhallgatott Holocaust című kiállítással1 

nyitotta meg először egy hivatalos, kortárs képzőművészeti intézmény a kapuit 

kortárs roma képzőművészek előtt, addig lényegében nem volt lehetőség a kor-

társ művészeti közegben való megjelenésre. Ha az internetre gondolunk mint egy 

önmagunk „terjesztésére” szolgáló csatornára, vagy mint egy alkotás létrehozá-

sához felhasználható eszközre: ezek mind olyan lehetőségek, amelyek mindenki 

számára ugyanúgy adottak. Nincs szükség épületre, vagy intézményi struktúrára, 

hivatalos közegre, ami a művész mögé áll. A mi felvetésünk az volt, hogy mind-

ezek segítségével a roma alkotók egy olyan platformot teremthetnek a maguk 

1  Elhallgatott Holocaust / Bisterdo Holocaust / The Hidden Hoolocaust. Műcsarnok, Budapest, 2004. 
márc. 18 — máj. 31.

számára, amelyet ki tudnak használni az önrep-

rezentáció céljából. Szerettük volna feltárni, 

hogy ez valójában mennyire is van így, mennyire 

válhat működőképessé. A kiállítás végül azt 

mutatta, hogy valóban sokan választották ezt 

az utat: főképp olyanok, akik másképpen nem 

tudtak volna megjelenni a nyilvánosság előtt.

• Az Elhallgatott Holocaust egy témáról szólt, és 

nem csak roma művészek állítottak ki rajta. Hogy 

van ez ennek a kiállításnak az esetében?

• Az Elhallgatott Holocaust esetében a roma 

önreprezentáció úgy jelent meg, hogy roma 

művészek meséltek a népük történetéről a 

műveiken keresztül, s mindez pedig része volt 

egy kiállításnak, ahol sok más művésszel együtt 

szerepeltek. Az Újmédia a kezünkben című kiállí-

táson csak roma művészek mutatták be a mun-

káikat, a felhívás is úgy szólt, hogy kifejezetten 

roma művészeket kerestünk, mivel kimondot-

tan arra voltunk kíváncsiak, hogy ők hogyan 

használják ki a már említett lehetőségeket.

• Az itt kiállító roma művészek erre a kiállításra 

kezdték használni az újmédiát, vagy már előtte is 

éltek ezekkel a lehetőségekkel?

• Ez változó, kiállítónként eltérő. Mindenkinek 

volt valamilyen szinten köze ezekhez a médi-

umokhoz és technikai eszközökhöz. De persze 

vannak köztük, akik nem kizárólag ezzel foglal-

koznak. Siroki László például, aki a sirokilacika 

tv című youtube csatornát működteti2, teljesen 

magától kezdte ezt csinálni. Szeretett volna egy 

olyan helyet, ahol a videóit be tudja mutatni, és 

ezt a Youtube-on találta meg. 2007 óta kon-

zekvensen bővíti a csatornát: a kiállítás kezde-

tekor körülbelül 120 videó volt fenn rajta, most 

már legalább 150. Tehát az ő esetében csak 

bemutattuk, hogy mit csinál, és azzal hogy egy 

kiállítás terébe beemeltük mint egy „jelenséget” 

— ami egyébként bárhonnan elérhető — felhívtuk 

a figyelmet rá, így azokhoz is eljuthat, akik eddig 

még nem fedezték fel. De voltak, akik kifejezet-

ten erre a kiállításra készítettek műveket: így 

született meg például Kállai András Mene-

telő Barbie-k című videója is. Ő, bár szobrászként 

végzett, készített már más videót is: mindig az 

aktuális téma határozza meg, hogy éppen mivel 

és mit fog alkotni. Az installációktól a szobro-

kon keresztül a videóig bármi szóba jöhet, az  

a lényeg, hogy a leghatékonyabb módon legyen 

képes átadni a gondolatot.

• Kiemelve a kiállításból a roma művész alakját, 

én két munkára figyeltem fel ezzel kapcsolatban: 

az egyik egy dokumentumfilmet használ, melyen 

Péli Tamás beszél, a másikon pedig Omarát lát-

hatjuk a műtermében.

• Igen, tehát akkor sorban: a Péli portré egy 

párperces jelenet Zsoldos Vanda Stációk című 

filmjéből (KKTV, 1988), amit Raatzsch André 

használt fel az installációjához (A roma/cigány 

2  http://www.youtube.com/user/sirokilacika 

*  Újmédia a kezünkben/ Roma újmédia-művészek Közép-Európában. Menü Pont — Műcsarnok, 
Budapest, 2011. április 9 — 30.

Siroki László
http://www.
youtube.com/user/
sirokilacika
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származású művészek magyarországi megérkezé-

sének manifesztuma, 2011). Véleményem szerint 

ez a munka egy nagyon fontos kérdést pedze-

getett, s épp ezáltal válhatott a kiállítás egyik 

központi darabjává: ki a roma és ki a magyar 

művész, van-e ennek külön-külön értelme, és 

hogy egyáltalán mit tudunk mindezzel kezdeni. 

Az installációhoz tartozott egy manifesztum is, 

amelyben ő saját magát roma-magyar, magyar-

roma, európai és nemzetközi, egyszóval kortárs-

európai-művészként pozícionálta. Ez volt az  

ő megoldása erre a kérdésre.

• Ez egy elég átfogó önmeghatározás.

• Abszolút átfogó és szerintem teljesen helyén 

való is, hiszen az ember identitása nem állandó, 

statikus dolog. A manifesztum pedig épp ezt 

fogalmazza meg.

• Mennyiben foglakozott ez a kiállítás a roma 

képzőművészet tradícióival, gyökereivel?

• Ez a kiállítás nem kifejezetten erre irányult, 

hanem éppen a roma művészet új tendenciáival 

foglalkozott. A rendezvényt támogató Vise-

grád Alaphoz írt pályázatban is Új tendenciák a 

roma művészetben I. címmel szerepelt ez a pro-

jekt, azaz terv van a folytatásra. A kiállításnak 

nem az volt a célja, hogy komplex képet adjon 

a roma művészetről, inkább értelmezhető egy 

kutatás első állomásaként. A felhívást Európa 

egy bizonyos, kisebb régiójában — Szlovákia, 

Csehország, Magyarország — hirdettük meg, 

így eleve adott területi határai is vannak a 

bemutatott anyagnak.

• A kiállítás is úgy lett berendezve, mint egy 

kutató központ, és így értékeltem én is, mint 

egy saját kutatás kezdeti lépését. Elindultunk 

egy úton, amin tovább kell haladni. Ez nem egy 

összegző kiállítás, nem akarja lefedni, sem meg-

magyarázni a kortárs roma művészet miben-

létét, egyáltalán nem ez volt a cél, hanem az 

első lépés megtétele egy olyan terület feltárá-

sában, valamint kortárs művészeti kontextusba 

helyezésében, ami eddig nem volt megfelelően 

értékelve.

• Térjünk vissza egy pillanatra a művészekhez, 

mert Omaráról végül nem beszéltünk.

• Az egész Omara-jelenség beemelése a kiállí-

tásba egy fogós kérdés volt. Az ő nevét álta-

lában ismerik azok, akik a kortárs magyar 

képzőművészeti élettel foglalkoznak, vagy 

aziránt érdeklődnek, de az is igaz, hogy inkább 

festőművészként. A kiállítás szervezése közben 

azonban úgy alakultak a dolgok, hogy egy idő 

után el kellett gondolkodnunk azon, hogy Omara 

tevékenységét ne vizsgáljuk-e meg egy teljesen 

más szemszögből is, mivel az a helyzet, hogy 

nem csak a képeit érdemes figyelembe venni a 

roma művészeti élet szempontjából, hanem őt 

magát is, mint médiaművészt. Persze a fest-

ményei is nagyon különlegesek, például abból 

a szempontból, ahogy feliratozza őket: nem 

hagyja, hogy az ember maga értelmezze a képe-

ket, hanem mindennek megvan a maga jelentése és azt úgy is kell érteni. De ez az 

attitűd jellemzi egyéb akcióit is. Az a gondolkodás és viselkedés, ahogy a médiá-

ban megjelenik, illetve ahogy (el)rendezi a körülötte levő embereket, igazából a 

művészetének része. Ahogy például az Ezo Tv-ben, mint jós megjelenik, vagy a 

nemrég készült Index videón bemutatkozik3, ahogy ezekben a szituációkban visel-

kedik az egy sajátos művészi stratégia.

• Van emögött valami törekvés vagy igény az imázs keltésre?

• Nem feltétlenül, Omarában van egy nagyon konzekvens elképzelés arról, hogy 

őt hogyan kell látnia mindenkinek. És azok a szabályok, amiket ő felállít annak 

érdekében, hogy ezt a képet lássák róla, azok minden más szabályt felülírnak, és 

épp a médiával való viszonyában érik el csúcspontjukat. Sugár János mondta vele 

kapcsolatban, hogy hiába vannak a médiában való szereplésnek sajátos szabá-

lyai — a celebeknek például egy adott séma szerint kell viselkedniük, ha a médiá-

val találkoznak, például botrányt kell kelteniük, de csak egy meghatározott ideig; 

vagy, hogy egy párbeszéd esetén a kamerák előtt egyes médiaszereplők előre 

látható módon kérdeznek és válaszolnak, stb. —, Omara ezeket minden szinten 

felrúgja bárhol is jelenjen meg. Például az Ezo TV-ben, ahol folyamatosan beszél-

get a szerkesztővel, aki a fülébe rejtett mikrofonon keresztül válaszol neki — ilyen 

nem nagyon jutna az eszébe senkinek, aki a médiában dolgozik. 

Sugár János készítette Omarával ezt a spontán, leginkább a portré műfajába illő 

videót (Omara, 2010). Egy spontán találkozás alkalmával, a fényképezőgép kame-

3  http://kepgyar.blog.hu/2011/04/25/hogyan_kergette_oruletbe_az_indexet_a_cigany_festono 

Raatzsch André
A roma/cigány 
származású 
művészek 
magyarországi 
megérkezésének 
manifesztuma, 
2011, (részlet az 
installációból)
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rájával vette fel, amikor Omara éppen lebontja az Omnibusz Hotelbeli kiállítását 

és közben mesél neki. Úgy éreztem, hogy ez a 26 perces videó az, ami át tudja 

adni a lényegét annak, amit Omararól el szerettem volna mondani. A videó lét-

rejöttének fontos feltétele volt kettejük nagyon jó viszonya. A filmből is érződik, 

hogy egy intim hangulatú, őszinte beszélgetés zajlik közöttük. A kérdező félnek 

viszonylag minimális a szerepe, ahogyan azt János is mondta, amikor erről a felvé-

telről beszélgettünk: „Teljesen mindegy, hogy mit csinálsz, akkor is a Mara írja  

a forgatókönyvet.”

• Cél volt-e, hogy a két művész Péli Tamás és Omara szerepét összehasonlítsd a 

tárlat keretein belül?

• Cél nem volt, bár ez egy jogos felvetés és így utólag eszembe is jut pár dolog 

ezzel kapcsolatban. Sokat gondolkodtunk Junghaus Tímeával az apu, azaz Péli 

Tamás szerepéről és megítéléséről a szcénán belül.4 A festmények vannak a 

fókuszban a munkásságán belül, holott nála is felmerül egy olyan közéleti szerep-

vállalás, ami a parlamenti képviselőségével csak tetéződött. Még feltárásra vár-

nak azok a művészeti akciói is, melyek ezzel a felvállalt közéleti szereppel álltak 

kapcsolatban. Kezdve például attól, hogy levonult Tiszadobra megfesteni a cigá-

nyok történetét, ami nem csak festményként, hanem művészi gesztusként  

is érdekes. 

• A vidékre leutazással kapcsolatban jut eszembe: tudnál nekem mesélni a kiállítá-

son szereplő Vándormozi- projektről?

• Igen, a kiállításon gyakorlatilag a dokumentációját lehetett látni a 

Vándormozi című interaktív közösségi projektnek, ami 1998-ban indult, amikor 

Kővári Borz Józsefnek az az ötlete támadt, hogy azokat a filmeket, amik rá 

nagy hatással voltak leviszi azokba a zsáktelepülésekre, ahol ezek nem elérhe-

tőek: hadd lássák a cigány emberek, hogy milyen filmek készültek róluk. Sze-

rencsére meg is tudta ezt valósítani, összejött hozzá minden. Először csak arról 

szólt a dolog, hogy levittek filmeket a falvakba és bemutatták azokat a helyi 

közösségnek, de aztán rájöttek, hogy az anyag, amit ott, a helyiekkel együtt 

forgatnak — tehát átadják a kamerát, hogy kipróbálják, és hogy kiderüljön, hogy 

ki, mit tart igazán fontosnak a saját falujában — igazán értékes tartalommal bír. 

Így alakult a projekt folyamatosan, s végül ez a rész hangsúlyos elemmé vált az 

egészen belül. Minden alkalommal készül egy film — a vetítésekkel és az egyéb 

programokkal párhuzamosan, amit a falu saját magáról forgat —, s ezt azután 

szintén közösen, meg is tudják nézni. Ez igenis eseményszámba megy egy olyan 

falu életében, ahová a teljesen hiányos infrastruktúrának köszönhetően a kultu-

rális élményekből is jóval kevesebb jut. Ott egy ilyen alkalom hatalmas lendü-

4  Péli Tamás 1948-ban született Budapesten. Képzőművészeti tanulmányait a Képző- és Iparművé-
szeti Szakközépiskolában és a Holland Királyi Képzőművészeti Akadémia murális szakán végezte.  
1973-tól újra Magyarországon dolgozott, tudatosan választott feladatát, a cigány intellektuális élet 
megszervezését ebben az országban akarta megvalósítani. 1983-ban készült el egyik fő műve, a 
Tiszadobi Gyermekváros számára készített Születés-pannó, mely a magyarországi cigányok történetét 
mutatja be. 1992-től, parlamenti képviselőként, első sorban az emberi jogi és szociális bizottságok 
munkájában vett részt. Péli Tamás 1994. november 22-én halt meg Budapesten.

letet adhat a helyieknek, de közülük is főleg 

a fiataloknak. Szóval a kiállításon szereplő 

installáció ennek a projektnek a tömör bemuta-

tására törekedett. Abban is megállapodtunk a 

rendezővel, hogy ne csak vágott anyagok kerül-

jenek bemutatásra, promóciós jelleggel, hanem 

vágatlanok is, hogy jobban kiderülhessen, hogy 

mi is történik a forgatás alatt. Ez a projekt az 

interaktív jellege miatt került az előtérbe.  

Ez egy olyan vonal, amiben én maximálisan 

hiszek, és ha a jövőben lehetőség adódik, sze-

retnék is részt venni ilyen típusú interaktív 

közösségi kezdeményezésekben. Szerintem 

ez az a mód, amivel a leginkább el lehet érni 

a különböző embereket, az eltérő társadalmi 

rétegeket. A kortárs művészet szempontjából 

is jó stratégiának látszik, hogy le tudjon szi-

várogni a teljesen hétköznapi szintre, persze 

fontos, hogy meglegyen hozzá az intézményi 

támogatás és a hivatalos szcéna is elismerje 

ezeket a kezdeményezéseket. Azt gondolom, 

hogy van ebben olyan erő, ami képes hatni az 

emberek hozzáállására bizonyos dolgokkal kap-

csolatban, persze megfelelő intenzitással kell 

dolgozni rajta. Az első ilyen személyes tapasz-

talatom 2010-ben volt, amikor Mágocsra utaz-

tunk és egy egynapos roma kortárs-művészeti 

kiállítást installáltunk. Négy művész is eljött 

velem, beszélgettünk a helyi fiatalokkal — fan-

tasztikus élmény volt. Ha ez viszonylag gyak-

ran megtörténhetne, mondjuk legalább évente, 

akkor ez hatalmas lépés lenne, és sokat segí-

tene azoknak a fiataloknak, akik ehhez hasonló 

elzárt területeken élnek. Biztos, hogy hatással 

lenne a gondolkodásukra, mert én azt láttam, 

hogy kimondottan érdeklődőek.

• Milyen más téma vetődik még fel a kiállítás 

kapcsán?

• Voltak olyan munkák, amelyek személyes, 

szinte intim hangvételükkel tűntek ki. Itt emlí-

teném a jelenleg a Képzőművészeti Egye-

tem intermédia szakán tanuló Korponovics 

Roland videóját (Befogadva, 2009), amely egy 

Újmédia a kezünkben / Roma újmédia-művészek Közép-Európában.  
Menü Pont — Műcsarnok, Budapest, 2011. április 9 — 30., (részletek a kiállításról)
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érett és bátor munka is egyben. Nem az etni-

kai, hanem a szexuális identitásról szól, vagyis 

inkább az identitás megtalálásáról a huszon-

éves kor elején. A bátorsága abban rejlik, hogy 

ország-világ előtt felvállalja annak a kérdésnek  

a felvetését, hogy ő hova tartozik: a fiúk vagy a  

lányok közé? Egy másik nagyon személyes 

és hiteles alkotás Kállai Hennrik digitali-

zált VHS-felvétele a nagyapjáról (Disznóvágás, 

1996/2011), aki a tízperces videó alatt olyan élet-

szemléletet, vidámságot és kiegyensúlyozott-

ságot közvetít és sugároz disznóvágás közben, 

ami mindenki számára nagyon tanulságos lehet. 

De ide sorolható a fiatal cseh Vera Duzdova a 

női szerepet, életpályát bemutató videója (Férfi 

és nő, 2010) is.

• Bár sok témát felvet a kiállítás a roma identi-

tással kapcsolatban, többek között az igen aktu-

ális egzisztenciális veszélyeztetettség kérdését is, 

én úgy látom, hogy mégsem tolódik el a hangsúly 

egyik téma felé sem.

• Ez így van, abszolút nem akartuk eltolni egyik 

téma felé sem a kiállítás egészét. A cél az volt, 

hogy ezeket a jelenségeket és művészeket 

bemutassuk, vagyis inkább, hogy felhívjam rájuk 

a figyelmet: vannak, léteznek. Bár ezek a művek 

különböző, egyéb csatornákon keresztül is elér-

hetőek, mégis kell hozzá egy ilyen kiállítás, hogy 

a figyelmet rájuk irányítsuk.

• Mondanál pár szót arról, hogy miként indult 

el ennek a kiállításnak a szervezése, hogyan jött 

létre, és kik vannak a hátterében?

• A Visegrádi Alapnál az Európai Roma Kul-

turális Alapítvány5 pályázott egy projektre. Ez 

utóbbi, egy olyan stratégiai szervezetként jött 

létre 2010-ben, amelynek az a missziója, hogy 

támogassa, és széles körben elterjessze a roma 

kultúrát és művészetet, ezzel is harcolva a roma 

emberekkel szembeni negatív sztereotípiák 

ellen. Az alapítványnak ez az első olyan nagy 

projektje, ami a megvalósítás fázisába is elju-

tott. Egy magán alapítású szervezetről van szó 

egyébként, amelynek kuratóriumában hangsú-

lyos a nők részvétele, akik közül többen roma 

származásúak. Komoly szakmai gárda állt össze: 

Junghaus Tímea, Kóczé Angéla, Kovács Éva Judit 

szociológus, a felügyeleti részről pedig Szász 

Anna kutató szociológus és Pócsik Andrea, aki 

filmes doktori képzése keretében főleg doku-

mentumfilmekkel és kisebbségábrázolással fog-

lalkozik, valamint Gruber Andrea a Presly Ridge 

alapítványtól. A pályázat beadásakor az volt a fő 

cél, hogy megvalósuljon a kiállítás, de nem csak 

ennyiből áll a projekt. Partnerünk még benne a 

szlovákiai Trebisovban állomásozó Gypsy TV is, 

ami egy online tv6 — ők egy riportfilmet készí-

tettek a kiállításról. Egy másik partnerünk a 

5  http://www.romacult.org 
6  http://gypsytvnetwork.com 

prágai Khamoro Fesztivál7, ahol egy mini konferencia csatlakozott májusban a 

kiállításhoz, amelyen Nemes Csaba, Lázár Eszter és Bogdán Árpád vettek részt, 

illetve a kiállítók közül Láda Gažiová és Vera Duzdova. 

• És a te szereped hogyan alakult? 

• Én úgy kerülök a képbe, hogy a pályázat megnyerése után, az akkor még csak 

vázlataiban létező kiállítás kurátori rendezésére kért fel Junghaus Tímea. Nem 

titok, hogy ez volt az első ilyen jellegű munkám, és ebben óriási segítséget kap-

tam egy nagyon jó tanácsadói gárdától, akiknek igazán hálás vagyok ezért.  

Szűkebb értelemben Kovács Éva Judit Judit szociológusra, a Kitchen Budapest és 

Fictionlab.hu részéről Nemes Attilára — ő főleg az újmédia kérdéseivel, a fejlődő 

technológiáknak a művészetben betöltött szerepével kapcsolatban segített —, 

valamint Sugár Jánosra és Junghaus Tímeára gondolok. Sokat beszélgettünk, 

konzultáltunk, aminek végeredményeként kialakult a kiállítás tartalmi és formai 

része. A felhívást, amellyel a kiállító művészeket kerestük, Csehországban, Szlo-

vákiában és Magyarországon tettünk nyilvánossá, majd a beérkező pályázatokat 

egy szakmai zsűrivel közösen értékeltük. Tehát nem egy klasszikus kurátori pozí-

ció volt az enyém ebben a projektben, hanem lényegében egy kutatást vezettem. 

És a kiállítás installációjával, azzal hogy a teret egy kvázi kutatólaborrá alakítot-

tuk át, a nézőt is ebbe a kutatásba szerettem volna beinvitálni. Azáltal, hogy ő 

is részt vesz ebben, mondjuk a youtube-videók között böngészik, biztos vagyok 

benne, hogy egy sajátos, a hagyományos múzeumi látogatástól eltérő befogadói 

élményben lesz része. Ezt az élményszerűséget fontosnak tartom, szerintem így 

lehet az érdeklődőket bevonni, részesévé tenni a folyamatnak, és ezzel közelebb 

hozni őket a művekhez. 

7  světový romský festíval / world roma festival. Prága,  
2011. máj. 22 — 28. (http://www.khamoro.cz)



34

2
0

1
1

/
6Hermann Veronika

Legyen ön is

Folyamatok IV. — Szocio-média

• Videospace Budapest

• 2011. április 8 — 2011. május 14.

„Tudom, hol laksz, ismerem azt a várost.
Ismerem azt a fekete vízesést.
Anyád a tetőre járt napozni,
nyáron a bányatóban fürödtetek.
Ismerem azt a láb nélküli embert
aki a kapualjban lakik,
ismerem azt az országot, ismerem
vonatait, sírását, klór egét,
savas esőit, lassú havazását,
túlöltöztetett, sápadt csecsemőit.”
(Tóth Krisztina: Kelet-európai triptichon)

A Videospace Budapest galériában immáron negyedik állomásához, vagy még 
inkább tematikus csomópontjához érkezett a három éve tartó Folyamatok-
sorozat. A 2008-ban rendezett Folyamatok I. — Művészvideók című kiállítás1 
akár már folytatása is lehetett volna a galéria előző, lightboxokat közép-
pontba állító bemutatójának2, hiszen a tér elrendezése és a csoportos kiállítás 
koncepciója hasonló. A 2009-es Folyamatok II. — Valós kép kiállítóterében hat 
installáció — három magyar és három külföldi művész (illetve, egy esetben 
művészcsoport) munkája — fogadta a látogatót: a Folyamatok paradigmájá-
hoz igazodva a valóság digitálisan rögzített képeit emelték be a kiállítótér falai 
közé, amelyek már csak azért is reprezentálódtak valós képként, mert valójá-
ban fölvett, igazi kamerafelvételekből összeállított alkotásokról volt szó.  
A Folyamatok III. — Animációk kiállításon 2010-ben, szintén egycsatornás, 
ezúttal valamilyen animációs technikával készült művészvideók voltak lát-
hatóak. A jelenlegi válogatásban, az alcímből is sejthetően — Folyamatok IV. — 

1  Folyamatok I. — Művészvideók. 2008. febr. 13 — márc. 21. (ld. Hermann Veronika: Jelet 
adok a gépnek. Balkon 2008/4., 19-21.); Folyamatok II. — Valós kép. 2009. márc. 20 — máj. 
22. (ld. Hermann Veronika: A valós képek halmaza. Balkon 2009/6., 24-27.); Folyamatok III. 

— Animációk. 2010. ápr. 9 — máj. 15. (ld. Rózsás Lívia: Animált folyamatok — folyamatos 
animációk. Balkon, 2010/7,8., 34-36.) 
2  Light Box — Fényképek, digitális grafika, objektek világító dobozban. Videospace 
Budapest, 2007. nov. 28 — 2008. jan. 25. (ld. Hegedűs Orsolya: Világító-doboz-világ. 
Balkon, 2008/1., 24-26.)

Szocio-média —, a bemutatott alkotásokat a társadalmi jelenségekre, illetve a 
jelenlegi kulturális-reprezentációs térre adott reflexió köti össze. A kiállítótér 
ezúttal megjelenésében is alkalmazkodik a tematikához: a kihelyezett padok 
mindannyiunk számára ismerősnek tűnő kockás plédekkel voltak letakarva, 
erősítve a posztkádári nosztalgiát, és azt a Pilinkszky által leírt, részvétből 
fakadó szeretetet, amelyre egy későbbi szöveghelyen még vissza fogunk térni.
Ahogyan a térben is megjelent a kiállított alkotások tematikája, úgy értelmez-
hető kétféleképpen az alcím is, hiszen a szocio-média egyrészt utal a videókban 
figurálisan, vagy a metaforákat lebontva megjelenő szociális jelenségekre, illetve 
arra is, hogy a társadalmi valóság valójában erőteljesen annak reprezentációján, 
vagyis médiumain alapul. Jean Baudrillard híressé vált, egyebek mellett a Mátrix-
trilógiában is kiaknázott hipervalóság (hyperreality) elmélete szerint a médiu-
mok uralta reprezentációs, technológiai és társadalmi térben a valóság fogalma 
bizonytalan, fikciók és szimulációk mediatizált hálózatává vált. Többszörösen 
igaz ez a kiállítás talán legerősebb alkotására, Sugár János Honvágy című 2005-
ös videójára, amely az évekig magas nézettségi adatokat produkáló Legyen ön 
is milliomos! című tévés vetélkedőt használja fel „alapanyagul”. A nemzetközi 
licenszen alapuló vetélkedő alapvetően a (nép)mese narratív sablonjait működ-
teti, hiszen egyenlő esélyekkel kecsegteti az embereket: bárki jelentkezhet és 
győztessé válhat, vagyis megkaphatja az oly lényeges tizenöt perc hírnevet. 
Az ilyen típusú történetek — a legkisebb fiú szerencsét próbál, majd elnyeri a 
királylány kezét — éppen a mese narratívájában működő szociális és kulturális 
beidegződések miatt aratnak komoly közönségsikert. A nagyobb összeget nyerő 
játékos egy időre az egekbe emelkedik, a program szerkezete azonban egyfajta 
gépezet-metaforát is játékba hoz, amelyre Danny Boyle zajos sikert arató Get-
tómilliomos (Slumdog Millionaire, 2008) című filmje is fölhívja a figyelmet. Sugár 
tízperces videójában a vetélkedő első pár percét vágja össze, amikor a műsor-
vezető Vágó István — akit rejtélyes módon a magyar média hipervalósága az 
igazi értelmiségi műsorvezetőként hajlamos reprezentálni — név és város alap-
ján bemutatja az aznapi játékra kiválogatott tíz szerencsést. Közülük majd az 
kezdheti a játékot, aki a leggyorsabban megválaszolja a beugró kérdést (tegye 
sorrendbe születési dátumuk alapján a következő színészeket stb.). A videónak 
azonban ez már nem része: a Honvágy kizárólag a bemutatásokból végtelení-
tett, ha úgy tetszik videó-kör, amelyben neveket és városokat hallunk, miköz-
ben honfitársaink integetnek a képernyőn. Babiczki István, Dani Emőke, Tóth 
Józsefné, Sümeg, Budapest, Nyíregyháza, Várpalota, ismertebb és soha nem 
hallott települések, emberek, akik annak reményében integetnek a képernyőn, 
hogy ezúttal ők lesznek a népmese ravasz hősei, hogy majd megnyerik, és haza-
viszik, és híressé válnak. „Ön nem elég karakteres. (...) Ön nem elég egyedi és 
nem tipikus. (...) Ön született céltábla.”3 — ezek a mondatok Hajas Tibor emb-
lematikus, Öndivatbemutató (1976) című rövidfilmjében hangzanak el, amely 
bizonyos értelemben a Honvágy előzményeként is értelmezhető. Hajas videója 
a kamera által megfigyelt embereket ugyanúgy kiemeli társadalmi kontextu-

3  HAJAS Tibor: Öndivatbemutató. In: UŐ.: Szövegek. Sajtó alá rendezte F. ALMÁSI Éva, 
Budapest, Enciklopédia, 2005, 194.

Folyamatok IV. — Szocio-média. Videospace Budapest, kiállításmegnyitó
© Fotók: Kerekes Zoltán
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sukból, ahogyan a tévés vetélkedő neonfényű stúdiója, miközben ugyanúgy 
reprezentál és elmossa a különbözőségeket: az egyes emberek identitását a 
kiemelés révén voltaképpen homogenizálja. „Nem járunk végére a történe-
tének.”4 — miközben éppen a történet lesz az, ami hiányozni fog a néhány 
másodpercre felvillanó, a kamera és az instrukciók miatt zavarban lévő 
ember körül. A körforgás fájdalmasan ismerős társadalmi (hiper)valóságunk 
tökéletes bemutatója. A befogadónak a tablószerűen felvonultatott embe-
rek láttán határozottan az az érzése támad, hogy ezek a sosemvolt és mégis 
mindenhol jelen lévő emberek — akik a kereskedelmi televíziózás szövevényes 
archeológiájában örökre egy név és egy város maradnak — kizárólag neki inte-
getnek. A videó paradoxona, hogy a nevek és arcok listája egyszerre tűnik vég-
telen hosszúnak, és voltaképpen ugyanolyannak. A Honvágy ilyen értelemben 
az Öndivatbemutatóhoz hasonlóan archívumnak is tekinthető, mely felvillantja, 
mintegy leltárba veszi a kor embereit, hogy aztán a jövő majd a kollektív emlé-
kezet segítségével múltat konstruálhasson belőlük. A bevezetőben említett 
idézet a kiállítás vezetőjében a Honvágy leírásánál szerepel: Sugár Pilinszkyt, 
Pilinszky Simone Weilt idézi: „A hazát egyedül részvéttel szabad és részvéttel 
lehet szeretni.” Sugár János videója végtelen iróniával teszi idézőjelbe a nép-
szerűséget, a műsort, az egyént, miközben az irónia mellett, vagy talán éppen 
amiatt kifejezetten magasztos olvasatot is implikál, hiszen a címben megje-
lölt fogalom az egyik legerősebb és köznapi értelemben legmeghatóbb érzés, 
amely számtalan műalkotásnak alapja. 
Magasztos és profán kettősségét használja ki Szigeti G. Csongor alkotása.  
A Sírfeliratok (2010) című LED-objekt pontosan az, ami a címe: különböző kor-
szakokból és különböző temetőkből összeválogatott sírfeliratok villódznak 
piros LED-display maszkban. A maszk kifejezés használata azért is különö-
sen fontos, mert a sírfelirat-olvasás, és az ehhez kapcsolódó műértelmezés 
óhatatlanul Paul de Mannak a sírfeliratot mint a névnek arcot adó maszkot 
értelmező szövegét, vagyis a prosopoeia alakzatát idézi föl.5 A névtelen sírfel-
iratokat felvonultató alkotásra átfordítva mindezt: Szigeti G. Csongor munkája 
egészen hasonló szerkezetet produkál, mint Sugár honvágy-videója, a vetélke-
dőben bemutatott, a megnevezés ellenére is „identitkus prototípussá” össze-
olvadó arcok rajzolódnak ki a valós sirfeliratok sosem ismert címzettjeiből. 

„Emléked szeretettel őrizzük”, „Csak az hal meg, akit elfelejtenek”, „Életben 
tart az emlékezet”, hogy csak néhányat idézzünk a fényreklámnak álcázott sír-
feliratokból. A szinte hivalkodó piros betűkkel megjelenő, sokszor régies felira-
tok (nem meglepő módon) főként az emlékezet és az örök élet tematikája köré 

4  Uo.:, 195.
5  Ld. DE MAN, Paul: Az önéletrajz mint arcrongálás. In: Pompeji 1997/2–3, 93–106.

csoportosulnak, egészen pontosan összekötik a kettőt, hiszen az arc fennma-
radását a felejtés ellenében konstruálják. Ahogyan a Honvágy (valós) szereplői 
a névvel való bemutatás ellenére feledésbe merülnek, illetve egymásba olvad-
nak, úgy a sírfeliratokban olyan emlékezet-konstrukció jelenik meg, amelyben 
egy folyamatos arc illetve alak ígérete jelenik meg a névtelenségbe rejtve.
Mécs Miklós Altkleider című videója egy 2006–2011 közötti akciósorozat 
dokumentációja6, melynek során a művész levetkőzik, egymás után belerakja 
a ruháit egy konténerbe, majd kisétál a képből. A videón különböző városok 
(Drezda, Graz) és szeretetszolgálatok használtruha-gyűjtő konténerei, és 
különböző ruhák szerepeltek, az akciót azonban minden alkalommal a levet-
kőzés motívuma uralta. Ruha és test, illetve test és meztelenség kapcsolata 
kiemelt területe a kultúratudomány divatszociológiai és divatelméleti diskur-
zusainak. Az általunk ismert nyugati világban alapvetően tabu a meztelen test, 
így a testeket — beleértve a saját, vagyis az „én” testét is — elsősorban felöltö-
zött testként értelmezzük. „Mindazonáltal (...) egy másik egyértelmű és jelen-
tős tény, hogy az emberi testek felöltözött testek. A ruha alapvető tényezője 
a társadalmi életnek, és az antropológusok szerint ez minden ismert kultúrára 
igaz. Az öltözködés konvenciói teszik észlelhetővé és érthetővé a testet egy 
adott kultúrán belül, és olyan jelentésekkel telítik, melyek révén ’illő’, megfe-
lelő és elfogadható lesz az aktuális kontextusban. A ruhák nem pusztán arra 
szolgálnak, hogy megvédjék méltóságunkat, és nem csupán a természetes 
testre vagy az adott identitásra vonatkoznak: díszítik a testet, az általában 
használatos anyagok olyan jelentéseket tesznek hozzá, amelyek egyébként 
nem léteznének.”7 (saját fordításom — H.V.) Ebben az értelemben a ruha a 
test határának meghosszabbítása, amely Fred Davis szállóigévé vált monda-
tát idézve „az identitás vizuális metaforájaként” működik.8 A videón látható 

6  A mű egy korábbi változata látható volt a Trafó Galéria Próbálj tenni valamit, még ha 
csekélység is! / Try to make a simple gesture, no matter how small! című kiállításán is 
(Budapest, 2009. ápr. 7 — máj. 24.; ld.: Dékei Kriszta: Kis lépés az emberiségnek. Balkon, 
2009/6., 21-24.)
7  Eredetileg: „However, (...) another obvious and prominent fact: that human bodies 
are dressed bodies. Dress is a basic fact of social life and this, according to 
anthropologists, is true of all human cultures that we know about. (...) Conventions of 
dress transform flesh into something recognizable and meaningful to a culture and are 
also the means by which bodies are made „decent”, appropriate and acceptable within 
specific contexts. Dress does not merely serve to protect our modesty and does not 
simply reflect a natural body or, for that matter, a given identity; it embellishes the body, 
the materials commonly used adding a whole array of meanings to the body that would 
otherwise not be there.” In: ENTWISTLE, Joanne: Fashion and the Fleshy Body: Dress as 
Embodied Practice in Fashion Theory. The Journal of Dress, Body & Culture, Volume 4, 
Number 3, August 2000, 323.
8  Eredetileg: in DAVIS, Fred: Fashion, Culture and Identity. Chicago–London, The 
University of Chicago Press, 1992, 19.

Folyamatok IV. — Szocio-média. 
Videospace Budapest, kiállításenteriőr
(Szigeti G. Csongor: Sírfeliratok, 2010; 
Szirtes János: Prágai tavasz, 2007;
Sugár János: Honvágy, 2005)
© Fotó: Kerekes Zoltán
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kultúrát szintén meghatározó, a kereszténység megjelenése óta egyetemes 
értéknek feltüntetett szeretet-parancsnak a hipervalósághoz hasonlóan min-
dent elleplező narratívája szerint — jótékonyság címén — jogilag tulajdonkép-
pen közszemérem-sértést követ el. A videó legdirektebb, talán túlságosan is 
didaktikus mozzanata a Sugár János által megidézett Pilinszky sorhoz hasonló 
részvétet jelenít meg, amikor a művész egy magyar zászlót is ruhadarabként 
visel, majd azt a többihez hasonlóan leveszi és az éppen aktuális konténerbe 
helyezi. A kulturális átöltözésben — vagyis levetkőzésben — a társadalomnak 
az a képmutatása jelenik meg, amely a kulturális tabuk mentén konstruálódó 
társadalmi felelősségvállalás és a hazaszeretet, illetve látszólagos felelősség-
vállalás és látszólagos hazaszeretet bonyolult kapcsolatát mutatja be.
Szintén egy performansz dokumentációja Szirtes János Prágai tavasz (2007) 
című videója, amelynek alapkoncepciója szerint a művész egy, a tér épületeihez 
piros huzalokkal kikötözött biciklin ül. A cím megidézi a posztkommunista orszá-
gok közös történeti traumáját, az 1968-as prágai eseményeket, amely különböző 
mértékben és módon ugyan, de mindenkit érintett. Ezt erősíti az is, hogy az 
akció egy olyan sorozat részeként zajlott, melynek során a világ különböző pont-
jairól érkező művészek mutattak be 12 órás performanszokat a Prágai Tavasz 
tiszteletére. A térbeli hálót alkotó piros kötelek és a közöttük biciklin egyensú-
lyozó művész képe a városra mint olvasható térre, illetve térbeli hipertextusra 
hívják föl a figyelmet. Ez a figuralitás nemcsak az adott városra vonatkoztat-
ható, de a régió városai és országai közötti rétegzett, társadalmi-kulturális 
azonosságokkal és konfliktusokkal terhelt viszonyok olvashatóságára is utalhat. 
A performansz műfajának jellegzetessége, hogy a megtervezettségen kívül a 
véletlen, illetve a művészi-művészeti koncepción túl a „való élet” is alakítja.  
Ez történt a Prágai tavasz esetében is, hiszen az akció alatt elkezdtek gyülekezni 
az emberek, majd kiderült, hogy egy valódi tüntetés helyszínén zajlott Szirtes 
biciklis mutatványa. Ez a tény különös többlet-tartalommal, és a címben rejlő 
kulturális metafora lebontásával teszi még összetettebbé az értelmezést.
Erhardt Miklós Parallax című 2010-es videójában szintén szerepet játszik  
a véletlen. A videón „városszéli kóbor kutyacsapat szinkrontevékenységét lát-
hatjuk”9. A cím a görög parallaxis, vagyis átalakulás, módosulás kifejezésből 
származik, és arra a jelenségre utal, amikor a testek illetve a nézett tárgyak 
képe különböző szögekből szemlélve változik. A videóban a parallaxis egyik 
pontja az állatokat felvevő kamera, a másik pedig a befogadó szeme. Emberi 
tulajdonságok vagy tárgyi-fogalmi absztrakciók állat-allegóriának álcázott 
bemutatása az ókori irodalomig visszanyúló, meglehetősen közkedvelt hagyo-
mány. Erhardt Miklós videóján a kutyák azonban nem úgy viselkednek, mint az 
emberek: állatok esetében nem működik a megfigyelő paradoxona. A művész 
először valamiféle hangjelet ad a kutyáknak, akik erre szinkronban elkezdik 
hegyezni a fülüket. Mivel azonban az első jelet nem követi megerősítés, visz-
szaheverednek a helyükre. Hogy a kutyák mennyi ideig feküdtek ilyen nyugod-
tan a fűben, azt a vágás és a felvétel beállításainak viszonylagos önkényessége 
miatt nem lehet pontosan tudni, a bemutatott alkotáson mindenesetre a 
befogadó csak annyit láthat, hogy nem történik semmi. A videó szinte állókép-
nek tűnik, s ennyiben kifejezetten kapcsolódik a Folyamatok-sorozat második, 
Valós kép című kiállításához. Az állókép-szerű videók hagyományának alapvető 
darabjai Andy Warhol több órás, különböző dolgokat egy kameraállásból rög-
zítő munkái (Sleep, 1963; Empire, 1964), amelyeket Boris Groys is példaként hoz 
arra a zavarba ejtő érzésre, amely az ilyen, szinte állókép-szerű videók szemlé-
lésekor tör a befogadóra: „A múzeum látogatója hirtelen ismét olyan helyzetbe 
kerül, amilyenben a múzeumon kívüli életben volt, vagyis olyasfajta helyzet-
ben találja magát, amelyről tudjuk, hogy ott mindent elszalasztunk: az úgy-
nevezett való életben ugyanis mindig az az érzésünk, hogy rosszkor vagyunk 
rossz helyen. Ha egy múzeumlátogatás során megszakítjuk egy video-vagy 
filmmunka szemlélését, hogy majd később ismét visszatérjünk hozzá, feltét-
lenül az lesz az érzésünk, hogy valami lényegeset szalasztottunk el, s többé 
már nem tudjuk, hogy az installációban igazából mi is történik.”10 A Parallax 
tökéletesen megvalósítja ezt a szituációt, a néző az indokoltnál hosszabb ideig, 
szinte hipnotikusan mered a képernyőre annak reményében, hogy esetleg tör-
ténik valami. De nem történik.
A Szocio-média öt, látszólag különböző műalkotást helyez a kockás plédek-
kel kialakított térbe, világos azonban, hogy ezen alkotások a Szirtes János 
videójában látott házakhoz hasonlóak: piros huzallal több, olykor nehezen 
észrevehető, olykor meghökkentő, vagy nem várt ponton vannak összekötve, 
s közöttük a befogadó, akárcsak a művész, egy biciklin egyensúlyoz. Próbál 
eligazodni a térben, miközben gyűlik a tömeg. Aztán lekapcsoljuk a tévét.

9  7 Részlet a kiállítás vezetőjéből.
10  GROYS, Boris: Médiaművészet a múzeumban. Balkon 2006/1., 8.

Szirtes János
Prágai tavasz, 2007

Sugár János
Honvágy, 2005

Mécs Miklós
Altkleider, 2006–2011
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Józsa Kitty

Sómasszából gyúrt azonosság

Iza Tarasewicz: Oneness

• Platán Galéria, Budapest

• 2011. június 2 — szeptember 2.

Iza Tarasewicz alkotásai az emberi psziché anomáliáiból, a társadalmi pato-
lógia és a különböző élettani rendszerek szabálytalanságaiból táplálkoznak. 
A Magyarországon először kiállító fiatal lengyel alkotó, IzaTarasewicz a Poznani 
Képzőművészeti Akadémia szobrász szakán végzett, s jelenleg a Stereo Galéri-
ával dolgozik együtt. A tárlat címe Oneness (egység vagy azonosság) egyértel-
műen rímel a hasonló című, agyaglapon lévő rajzra, és a tárlat egyik központi 
alkotására, a Gyerekek és állatok (2008) sómasszából gyúrt szoborcsoportjára 
is. A kilenc hófehér, csiszolt felületű szoborpáros az emberek és állatok közti 
kapcsolatok rendszerét, közelebbről: az ártatlan és veszélyes játékok közti 
vékony határmezsgyét kutatja. A címben szereplő azonosság fogalma e mű 
esetében a sok felnagyított, „sejtszerű” alakon kívül egyfajta sorsközösségre, 
a mindannyiunk életét érintő különféle diszfunkciókra is utalhat, melyekkel 
kapcsolatban együttérzés vagy véleménynyilvánítás nélkül, mégis határo-
zottan szegezi nekünk kérdéseit a művész. A figurák között csak jelzésszerű 
végtagjaik formája révén tudunk különbséget tenni. A patyolattiszta felületen 
az állatok szinte mindegyike valamiféle mosolyt sejtet, szájuk és gombszemük 
észrevehető a fejek homogén felületén. Az emberi figuráknak legtöbb esetben 
csak szemük van, az arc egyénített ábrázolása helyett sokkal fontosabbnak 
tűnik a gyerekek gesztikulációja, a karok birtokolni vágyó, szeretetteljes moz-
dulata. A szereplők kedvesnek látszó játékát szemlélve kisebb vérfoltok törik 
meg a látogatóban kialakulni készülő illuzórikus képet. Az installáció figurái 
egyek abban is, hogy nem mindig eldönthető, ki kit bánt: hol a gyerek ölelő 
mozdulatának az áldozata, hol pedig maga a gyerek is vérzik, s ez a vörös
a hangsúlyozottan világos, sima felszínen különösen erős kontrasztot képez. 
Mintha gondosan berendezett színpad előtt állnánk, amelynek játékos vonzása 
a műalkotás bűvkörébe csalogat, s ugyanebben a pillanatban a szeretet és bir-
toklás véres játszmája taszít el.
Ez a fajta sajátos ambivalencia Iza Tarasewicz szinte minden alkotásában meg-
nyilatkozik. Gyakran visszatetsző anyagokkal dolgozik: nyersanyagai az állati 
eredetű belek, bőrök és szőrcsomók. Az Anya és gyermeke kompozíció például 
sertésbélből formázott disznót ábrázol, mely hátán kismalacával paripaként 
szökell a magasba. Nyilvánvalónak tűnik, hogy az alkotó munkásságát döntően 

befolyásolja gyerekkori szoros kötődése a természethez. A vidéki kisvárosban 
felnövő Tarasewicz alapvető élményeit az ottani emberek közvetlensége és 
harmonikus együttélése a természettel. Ebben a közegben kevesebb a szte-
reotípia, a rútról beszélni nem tabu. Így lehetséges az is, hogy a bomlás folya-
matának kitett, disznóbőrbe burkolt farkastest vagy az állati szőrméből varrt 
játékmackókon túl a művész munkásságának meghatározó pontját jelenti a 
— sajnos a jelenlegi kiállításon nem látható — Dirty Bomb (2005). Az állati zsi-
radékból készült életnagyságú, az elhízástól tökéletesen eldeformálódott női 
test ábrázolása egyszerre kifinomult, primitív és vad. Iza Tarasewicz alkotói 
fantáziáját elsősorban olyan témák foglalkoztatják, amelyekről nehezen és 
keveset beszélünk, ilyen az emberi mértéktelenség, az állatok elleni erőszak, 
vagy a természethez fűződő diszharmonikus kapcsolat is. Tarasewicz az általa 
feszegetetett tabukat, melyek mellett gyakran csukott szemmel sétálunk el, 
nem tolakodón vagy számonkérően vágja a szemlélő arcába, hanem épp ellen-
kezőleg, visszafogottságával, szűkszavú, redukált világával éri el, hogy  
a bizarrnak tűnő alkotások alapjaiban mozgassák meg a látogató érzelemvilá-
gát. A művész hiteles, nem a kultúra által közvetített perspektívákat keres a 
konkrét, gyakorlati problémák megfogalmazásához. Ezzel egyidőben az újra-
definiálás folyamatában az egyes sejtekig hatol, közvetlenül fordul a valóság-
hoz, hogy ráleljen a problémáról, például az erőszak természetéről alkotott, 
mindent átfogó idea legfőbb jegyeire. Az univerzális igazságok keresésében 
nincs szüksége nyelvekre, arcokra vagy nemekre. A sógyerekek sem egyénített 
figurák, éppen ezért válnak mindannyiunk problémájának közvetítőjévé,  
a kérdés feltevőjévé. 

Iza Tarasewicz
Oneness, Platán Galéria, 
2011. június 2 — szeptember 2.
Részletek a kiállításról.
© Fotók: Bernát András
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Picasso, Dalí, Miró
 

Fiatalok és dühösek:  
a modernizmus születése

• Palazzo Strozzi, Firenze

• 2011. március 12 — július 17.

Firenze művészeti intézményrendszerében kulcsszerepet tölt be a Palazzo 
Strozzi. Két kiállítótér működik benne: a Strozzina kifejezetten kortárs 
művészeti bemutatókat rendez, míg a palota „felső” kiállítóhelye a nagy 
népszerűségre számot tartó tárlatokat mutatja be. A 2011 elején bezárt 
Bronzino-kiállítás után itt nyílt meg a Picasso, Dalí, Miró. Fiatalok és dühösek:  
a modernizmus születése című, hatvan művet felsorakoztató kiállítás. 
A cím és a téma igen szkeptikussá tett, gondolván, hogy a (jogosan elvárt) 
közönségsiker érdekében már nem sokat lehet a fent említett alkotókkal kap-
csolatban elmondani, bemutatni. A tavaly Bécsben, az Albertinában látott, 
Picasso és a politika kapcsolatát taglaló kiállítás gyengeségeinek megismét-
lődésétől is tartottam, azaz attól, hogy egy kissé mesterségesen szigorú 
koncepció egy Picassóéhoz hasonló életművön alkalmazva maradandó torzulá-
sokat okozhat. A meglepetés annál nagyobb volt, alapvetően pozitív értelem-
ben. Leginkább a „művészettörténeti útvonal” miatt, amit a tárlat felkínál 
— még akkor is, ha az a bizonyos düh a legkevésbé jut a látogató eszébe a kiál-
lítás bejárása közben. 
Az utóbbi időben Olaszországban látott kiállítások alapján egyre inkább azt 
gondolom, hogy trenddé vált a „koncepció-kiállítások” rendezése, ami valószí-
nűleg összefüggésben áll a kulturális szféra támogatásának kurtításával is, 

hiszen ez nagyon behatárolttá teszi a szervezők mozgásterét. Az is valószínű, 
hogy a képzőművészetre általában nyitott olasz közvélemény most szokik 
hozzá az effajta kiállításrendezési gondolatokhoz, legalábbis ami a Palazzo 
Strozzihoz hasonló, nagy presztízzsel rendelkező kiállítóhelyeket illeti. 
Ebbe a sorba illeszkedik tehát az Eugenio Carmona és Christoph Vitali 
által rendezett tárlat, amely a koncepció-jelleget annyira komolyan veszi, hogy 
négy „állításra” és egy epilógusra osztva mutatja be a három művész közötti 
viszonyrendszert, úgy, hogy közben igyekszik átfogó képet nyújtani Spanyol-
ország művészeti életről, és persze Párizs szerepéről a 20. század elején. A 
kiemelt terület Katalónia, amelyhez Dalí és Miró születésénél, Picasso fia-
talkoránál fogva kötődött szorosan. A kiállítás Barcelona és Madrid egymás-
sal való szembeállítása után mindkét várossal Párizst konfrontálja, és valóban 
sikerrel jár azt illetően, hogy a látogató számára feltáruljon egyfajta kapcsolati 
háló, amely ezeket a helyeket és a három művészt egymáshoz fűzi. 
Lényegében egy kísérletről van szó: kronológiában haladunk, csak éppen visz-
szafelé. Ahogy a kurátorok megfogalmazzák, a filmes „flashbacket” próbálták 
egy kiállításba átültetni. Ezt hangsúlyozandó, filmes eseményeket is szervez-
tek: heti rendszerességgel mutatják be az avantgárd filmművészet legjelentő-
sebb alkotásait. A kultúrtörténeti kitekintés, amely a kiállítás utolsó termeit 
tölti be (köztük a gazdag gyerekprogramoknak helyet adó helyiséget, ahol a 
gyerekeknek szóló nemzetközi művészeti kiadványok legjobbjait is meg lehet 
tekinteni), Einstein relativitáselméletének és a film megszületésének hatását 
ecseteli a képzőművészetre vonatkozóan, majd pedig ismeretterjesztő jelleg-
gel tárja fel Freudnak a szürrealizmusra gyakorolt hatását. 
A tárlat 1926-ban indul, akkor, amikor Dalí találkozik Picassóval Párizsban, és — 
útba ejtve 1907-et, azt a pillanatot, amikor Picasso az afrikai művészet hatása 
alá került és ennek eredményképpen megalkotta az Avignoni kisasszonyok című 
képét — visszavezet egészen 1895-ig, amikor Picasso kamaszként Barceloná-
ban élt. A kulcsművet természetesen nem hozták el New Yorkból, de a kiállítás 
lezárásaként (és egyben indulásaként) ki van állítva, Spanyolországon kívül 
először teljes egészében, a Cahier 7, az a füzet, amely a korszakalkotó kép váz-
latait tartalmazza. A kiindulópont, amellyel a tárlat indul és amelyhez vissza-
jut, egy klasszikus szobor és egy afrikai maszk együttese, amely a bejáratnál 

Picasso, Dalí, Miró. Fiatalok és dühösek: a modernizmus születése
http://www.flickr.com/photos/arttrav/5515172202/sizes/o/in/photostream
© arttravcom
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fogadja a látogatót — szimbolikus utalásként arra, hogy ez a két „gyökér” az, 
amelyből a „modernizmus” táplálkozik. 
Ha didaktikusnak tűnik a felvezetés, nem tévedünk nagyot. Amennyire érde-
kes a kiállítás által felkínált útvonal, annyira igyekszik meggyőzni a nézőt 
annak a létjogosultságáról. A probléma abból fakad, hogy nem teljesen világos, 
kinek szánták a tárlatot: annak, aki jól ismeri a három alkotó munkásságát és 
az európai avantgárd történetét, vagy annak, aki ismeri a három festőt, de a 
főművek megtekintése érdekében megy be egy róluk szóló kiállításra. Utóbbit 
valószínűsíti az Epilógus, ahol Picasso, Dalí és Miró egy-egy olyan festménnyel 
szerepel, „ahogy ismerjük őket”. Mindennek következtében olyan kiállítás ez, 
ahol az egyébként nagyon színvonalasan megírt kísérőszövegek olykor átve-
szik az uralmat a képek felett. A kiállítás fő értéke ugyanakkor abban rejlik, 
hogy a három alkotó fiatalkori műveinek megtekintésére ad lehetőséget. 
A koncepció csomópontjai a három alkotó találkozásait mutatják be, illetve 
leginkább Dalí és Miró Picassóhoz való viszonyát. Eszerint látjuk a három 
alkotó munkásságát egy-egy kimerevített pillanatban, amikor megvalósult 
vagy megkísérelt személyes találkozásakra sor került. Az első szekció: Dalí 
találkozása Picassóval, Párizs 1926. A második: Genius loci — Miró, Dali. Madrid-
Katalónia-Párizs, 1925–1915. A harmadik: Amikor Miró majdnem találkozott 
Picassóval, Barcelona, 1917, a negyedik pedig A modernizmus születése, Párizs 
1907 és Picasso — Eredet és átalakulás. Barcelona-Madrid-Párizs, 1906–1895.  
Ez utóbbiban kaptak helyet Picasso 1907 előtt készült művei, a kék korszakra  
és a korai stúdiumokra (Ministráns fiú, 1896) koncentrálva. Pablo Ruiz 
Picassonak El Greco, a gótikus művészet, valamint Gauguin szintetizmusának 
hatása alatt álló, és jellegzetesen melankolikus, a társadalmat alulnézet-
ből mutató munkáihoz jutunk el (Anya és gyermek, 1901; Női fej, 1901; Vasaló 
nő, 1901, Spanyol táncosnő, 1901; Két akrobata — Harlekin és társnője, 1901) 
az afrikai művészet felfedezését mutató vázlatok után. A kérdés persze az, 
hogy mindennek mi köze van a kiállítás tengelyébe állított fiatal Miróhoz és 
Dalíhoz. Mivel a kiállítás nem győzi hangsúlyozni Picasso kubizmusának, majd 
klasszicizmusának és szürrealista korszakának hatását a két másik alkotó 
munkásságára (és ennek bizonyítására a tájképek és a csendéletek egészen 
egyedülállóan jó példákat mutatnak be), a néző kissé értetlenül veszi tudomá-
sul, hogy éppen ilyen művek nem szerepelnek a kiállításon. Mintha a genius loci 
(Barcelona, Párizs, sőt, Picasso Firenzébe tett látogatásait bemutató történeti 
leírások) elemzése itt „kiütötte volna” a tényleges műveket. 
Dalí és Picasso első találkozását Dalí visszaemlékezése is megőrizte: Dalí nem 
győzte hangsúlyozni, hogy előbb látogatta meg Picasso műtermét rövid első 
párizsi tartózkodása idején, mint hogy elment volna a Louvre-ba. Miró Picas-
sóval több ízben is megpróbálta felvenni a kapcsolatot, 1917-ben különösen, 
amikor a Gyagilev-féle Parádé barcelonai előadásán mindketten jelen voltak. 
A megismerkedés csupán Picasso édesanyjával történt meg, és a két művész 
csak Miró 1920-as, első párizsi látogatása alkalmával találkozott. 
A három alkotó három generációt képvisel. A legfiatalabb Dalí számára már 
nemcsak Picasso, hanem Miró is az elsajátítandó kánon része volt, míg Miró 
és Picasso, a köztük lévő tizenkét év korkülönbség ellenére, az őket közvet-
lenül ért hatások szempontjából hasonlóan indultak, azzal a különbséggel, 
hogy Miró (Dalíval is szembeállítva, aki a francia és itáliai művészet iránt 
mutatott fogékonyságot) erősen kötődött a helyi hagyományokhoz, míg 
Picasso hamar a Párizsba telepedés mellett döntött. A barcelonai Galeria 
Dalmau, a progresszív kiállítótér mindhármuk karrierjében betöltött kulcs-
szerepe is szembeötlő — önálló kiállításaikat itt rendezték. A Picasso által az 
orosz balett Parádé című előadásra készített kosztümök kapcsán derül ki, 
hogy fiatalon Miró is próbálkozott alkalmazott művészettel, plakáttervezés-
sel. (L’Instant magazin plakátja, 1919). 
Történeti perspektívából a legérdekesebb szempont a Picasso által a húszas 
években képviselt posztkubista-klasszicizáló irány hatástörténete, amely 
Dalí korai, a madridi akadémiától elszakadóban lévő korszakára elementáris 
hatással volt. Dalí nagyon ritkán látható Neokubista akadémia című képe (1926) 
ennek a betetőzése: Picasso aktjainak, mitologikus toposzainak, a mediter-
rán-klasszikus hagyományt az avantgárdon átszűrő korszakának befolyását 
mutatja. Korábbi, az akadémiai felfogás jegyében készült aktjai (1924-ből), 
portréi is itt kaptak helyet. Picasso majd a kiállítás végén visszaköszönő Har-
lekin-alakjának egyfajta értelmezése (Harlekin, 1926) is megmutatkozik itt, 
egy olyan kísérletező fiatal művésztől, aki még messze áll a későbbi karrierjét 
fémjelző, klasszikus formákban szürrealista nyelvezetet használó szemlélettől. 
Egy évtizeddel korábban, a tízes években a maga szürrealizmusára még rá nem 
talált Miró Barcelonában „katalán fauve”-ként vívott ki magának elismerést, de 
a firenzei válogatásban a fauve-os, olykor a japonizmus nyomait viselő portréi 
(Enric Ricart portréja, 1916/17) mellett a cézanne-i, sőt, az újtárgyias irányba 
mutató csendéletei is teret kaptak (Csendélet. Búzakalász, 1922/23; Csendélet. 
Kardiblámpa, 1922/3; Virágok, 1918; Csendélet késsel, 1916). Meglepő az ered-

mény, ha ezeket a korai színkavalkádból felépülő portrékat és a Miró családja 
által vásárolt ház környékén, Mont-roigban készült tájképeket összevetjük Dalí 
korai, kifejezetten századfordulós hangulatú, posztimpresszionista nyelven 
fogalmazott, Cadaqués-ben készült tengerparti tájképeivel (Önarckép, 1920, 
tájképek a húszas évek elejéről). A modernizmussal, illetve avantgárd törek-
vésekkel szemben álló katalán Noucentisme kevésbé ismert dimenziói nyílnak 
meg, olyan alkotók hatásának lehetőségei, mint Joaquin Sunyer, ugyanakkor 
a Braque-ot idéző Daniel Vázquez Díaz tájképfestészetre gyakorolt befolyása 
is feltárul. Így fontos szempontot vezet be a kiállítás azzal, hogy felveti a 
„vernakuláris” szempontját Dalí és Miró esetében: a katalán táj és a benne élők 
bemutatása (ami nyilvánvalóan nem független a katalán öntudat erősödé-
sétől) nemcsak Miró, hanem Dalí számára is alapélmény (Figuerasi cigányfiú, 
1923) volt. Dalí 1925-ben készített portréja nővéréről egyenesen a metafizikus 
festészet közelébe helyezhető, egyfajta mediterrán-klasszikus ideál közelébe, 
amely a Földközi-tenger mentén összeolvadt az avantgárd tendenciák sokszí-
nűségével. 
A tárlat tanulsága az a felismerés volt, hogy a kiállítás nem feltétlenül a tör-
zsi művészet nyugati modernizmusra gyakorolt megtermékenyítő hatásá-
nak bizonyítékait vagy a katalán Modernisme-ben gyökerező irányzatok és a 
Noucentisme-vel való szembenállásának megismerését kínálja, hanem legin-
kább azt mutatja meg, hogy Miró és Dalí hogyan jutott el a nevükkel összefo-
nódott (kettejük stílusában azonban merőben különböző) szürrealizmushoz. 
Ezen keresztül pedig felkínálja vizsgálatra, hogy milyen szerepet játszhatott 
mindebben Picasso szürrealista korszaka, amely csupán fázis volt az alkotó 
valójában kizárólagosan egyetlen izmushoz sem költődő életútján. Ám sokkal 
inkább a kiállítás által implikált felvetés ez, mint egyértelműen a koncepcióban 
szerepet játszó elem. 

Picasso, Dalí, Miró. Fiatalok és dühösek: a modernizmus születése
http://www.flickr.com/photos/arttrav/5514595519/sizes/o/in/photostream

© arttravcom

Picasso, Dalí, Miró. Fiatalok és dühösek: a modernizmus születése
http://www.flickr.com/photos/arttrav/5514586941/sizes/o/in/photostream

© arttravcom
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Mini táblaképek

Baksai József: 3 × 101 kis akvarell

• Studió 1900 Galéria, Budapest

• 2011. június 6 — szeptember 5.

Baksai József újabb 101 kis képét állította ki a Studio 1900 Galériában. Ez már a 
harmadik tárlata ebből a szériából: három éve kezdett a „tavoletták” gyártásba.1 
E munkái azokra a kis képekre emlékeztetnek, melyek a középkorban és a rene-
szánsz idején vallási szerepet töltöttek be, vigaszt nyújtva betegeknek, bűnösök-
nek, elítélteknek. Képei a hitvilág szimbólumaival vannak tele, bár kevés szakrális 
alak látható rajtuk (Ichtys/Jézus, Szent Ferenc). Sokkal inkább az ember transz-
cendencia utáni vágyakozását fejezik ki, amit Baksai nemcsak a keresztény hitből 
vezet le, illetve épít fel, de a korábbiakból (Ptah, Vulcanus), valamint a modern-
ből is: az egyén és a külvilág viszonyára vonatkozó tudományos, filozófiai, etikai 
nézetekből. Ginsbergtől („nem létezik más világ, az öröklétben élek”) Pilinszkyig 
és tovább, pozitív és negatív lelki tartalmakból. A képeken lévő írás, név az alak 
által megjelenített igazságot erősíti a nyelvi referencia által, s ez beolvad a figu-
rális ábrázolásba: a kép rendezi a szöveget, a szöveg pedig a kép fölébe kerekedik. 
Baksai korábban hasonló képeket nagy méretben, vászonra festett. A monu-
mentális képek, óriásnyomatok trendjével már a rajz műfajával is szembefordult. 
A felaprózásnak, a változ(tat)ásnak anyagi-technikai okai is vannak, nemcsak 
szemléletiek: a művész olcsóbb, kisebb hordozón gyorsabban tudja rögzíteni 
gondolatait, asszociációit, reflexióit. A műalkotás nála több formáló elv sorozata: 
grafika, olajfestmény, rajz, kartonra festés, barkácsolás jellemezte munkássá-

1  Baksai József: ETŰDÖK. 101 kis akvarell. Studió 1900 Galéria, 2009. március 2 – 30.; 
Baksai József: 2 × 101 kis akvarell. Studió 1900 Galéria, 2010. április 25 — május 22.

Baksai József
3 × 101 kis akvarell (részlet a kiállításról)

Baksai József
A por kiszabadítása (Denise Levertov), 2009, 164 × 99 mm
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gát, ami egészében nézve szerves mű-egészt, teljességet képez. A tavoletták 
azonban a részt képviselik, a szerves egésszel szemben a végtelen sorozatot.  
A tábla felszabdalásával olyan anyagot, közeget von be — újra — a művészeti 
ábrázolás körébe, amit a posztmodern és a konceptuális művészet használt. 
Az archaizáláson túl mai olvasata is van a sorozatnak, mely egyfajta nyitott 
műnek tekinthető. Ez információnövekedést jelent Eco szerint — bár Baksai őrá 
nem utal, nem idézi meg, ahogy viszont Borgest például többször is. A festőnél  
a transzcendentális a világ, a valóság modellje. A képsorozatok látszólagos káo-
sza mögött a rendkeresés, rendteremtés szándéka tételezhető fel. Aki univer-
zális elvet, hierarchiát keres (Alapkő letétel), az minedezek helyett különféle 
elrendezésű sorozatokat talál (Számsor; 666), amelyek — lokális — értelmet 
adnak a jelenségeknek. A festő elkészíti saját sorozatát (Számsor; 3,6,9), általá-
nos érvényű fogalmakat rendez képtárgyaihoz (Gravitáció; Meteor). A világról Eco 
szerint nem lehet egységes és lezárt képet alkotni, a művészet pusztán javasla-
tot tesz arra, hogyan lássuk azt, aminek közepette élünk, és arra, hogyan integ-
rálhassuk azt saját érzékenységünkbe. 
A Baksai-sorozat elvileg végtelen — bár az alkotója befejezendő művet kínál a 
használónak, mégis folytatja saját sorozatát. A szerialitás elvi végtelenségét  
a művek egyedisége korlátozza. („A végtelen a véges közepébe fészkeli magát”, 
mondja Eco.) Baksai sorozata, képáradata magával sodorja a kultúra jeleit, 
ikonjait, azok a jelenbe érkezve darabokra törnek, belőlük dekonstruál a kép-író. 
Történeteinek fő mutatója a jelen; azok a múlt felé zártak, a jövő felé nyitottak. 
A múlt csak annyiban él, amennyiben benne van a befogadó egyenrangú aktív 
tapasztalata — a másságról, idegenségről —, ismerete a távoli korokról, kultú-
rákról. A megértés = értelmezés, alkalmazás olyan történelmi tudatot feltéte-
lez alkotótól, nézőtől, amelybe a mítoszok is beletartoznak, s a festő szerint a 
művek — kontinuitást teremtve — legyőzhetik a történeti távolságot. Ezáltal tud 
csak kommunikálni a befogadóval, ha nem is válthat ki benne olyan katarzist, 
mint annak idején, mégis evidencia-élményben részesítheti; a képek „poézisze” 
enélkül is hathat. Az egymás mellé rendelt képek a fragmentáció gyakorla-
tával, azzal a szekvencialitással — kollázzsal — mutatnak hasonlóságot, amit 
monitorkultúrának, illetve képernyő-szegmentációnak lehet nevezni a képek 
társadalmában (Sontag) — s amit egyébként Baksai Facebook-oldalán is megta-
pasztalhatunk. 

Baksai József
236 Tenebrae (Paul Celan), 2011, 160 × 100 mm

Baksai József
Tej, 2009, 160 × 101 mm

Baksai József
Naphimnusz (Assisi Szent Ferenc), 2009, 160 × 100 mm
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6vagy más videóinstallációkat tekintünk meg művészeti terekben. Az ilyen 

műalkotásokban és a róluk való gondolkodásban sokkal inkább az összefo-
nódási pontok mibenléte az érdekes. Miként tud szóhoz jutni a mozgókép a 
hagyományosan állóképeknek, mozdulatlan tárgyaknak szentelt múzeumi 
térben? Milyen akadályokba ütköznek a művészek (függetlenül attól, hogy 
filmrendezők vagy kortárs képzőművészek) mozgóképek művészeti terekben 
való elhelyezésekor a moziapparátus és a hagyományos kiállítási apparátu-
sok kereszteződésében? Miként válaszolnak a felmerülő problémákra, hogyan 
kerülik ki, avagy ugorják át az előttük magasodó akadályokat? Mi marad a 
mozgóképből? Megkövesedik, ahogy Muriel Andrin állítja2, avagy újfajta kife-
jező eszközökkel élve hibrid alkotások jönnek létre?
Lichter Péter és Szécsényi-Nagy Loránd Kazetta című alkotása, mely egy 
1997-es osztálykirándulás hanganyagának szövegfoszlányaira roncsolt super 
8-as felvételekkel megálmodott, kreált emlékképek egyvelege, hasonló kér-
déseken való elgondolkodásra késztet. A szóban forgó alkotás a Másik? Nem 
című kiállítás3 keretein belül volt látható a Miskolci Galériában. A hét plusz 
egy kiállításból álló esemény nem véletlenül március 8-án nyílt meg. Lichter 
és Szécsényi-Nagy installációján kívül az összes kiállítás a nemiség, a nőiség 
kérdéseire reflektált, akárcsak azáltal, hogy női művészek alkotásait (töb-
bek között nagybányai festőNŐk munkáit, de kortárs magyar művészNŐk 
videóinstallációit is) gyűjtötte egybe. Bár az 1985-ben alapított New York-i 
Gerilla Girls tagjai keveslik a múzeumokban jelenlévő női alkotók munkáinak a 
számát, amivel egyébként egyet is kell értenünk, a miskolci tárlat ennek ellen-
kezőjéről tanúskodott. De hagyjuk a nőket, térjünk át a kiállítások kakukktojá-
sának tárgyalására. A Kazetta nem csupán az imént említett okoknál fogva lóg 
ki a sorból, hanem a film és a kortárs művészet hajszálvékony pengeélén való 
táncolás miatt is. Hova és hogyan lehet begyömöszölni ezt a munkát? Miként 

2  Muriel Andrin: A megkövesedett mozi. Elmélkedések a kiállítási tárgyakként 
bemutatott filmes művek elrendezéséről. In: Apertúra, 2009, tavasz: http://apertura.
hu/2010/tavasz/andrin
3  http://www.miskolcigaleria.hu/index.php?pid=10104

Tóth Andrea Éva

„Ez az út nem vezet sehova.” 
Avagy merre tartanak  
a kiállított filmek?

Lichter Péter, Szécsényi-Nagy Loránd: 
Kazetta 

• ZooM videóterem, Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum

• 2011. március 8 — május 21.

Ahogy azt az egyik mai sztár filozófus, Jacques Rancière is írta a 2000-es évek 
elején, a kortárs művészetben az eredetileg egymástól jól elkülöníthető, külön-
böző kifejező eszközökkel és befogadási formákkal rendelkező művészeti ágak 
despecifikációjának1 időszakát éljük. Mindez pedig a művészeti ágak szüntelen 
egymáshoz közelítésében, sőt egymásba fonódásában ölt testet, amiből az 
egymást „interpelláló” film és a kortárs művészet kölcsönhatásai, fajkereszte-
zései sem maradhatnak ki. Film és kortárs művészet szimbiózisában a párizsi 
Sorbonne gondolkodói szerint az és kötőszóra kerül igazán a hangsúly, mely 
kettejük viszonyának sarkalatos pontjára világít rá. Nem az a kérdés tehát, 
hogy filmről vagy kortárs művészetről kell-e beszélnünk, mikor kis képernyőn 
futó mozgóképeket, eredetileg mozifilmként készült alkotások installációit 

1  Jacques Rancière: Malaise dans l’esthétique. Párizs, Éditions Galilée, 2004.

Lichter Péter és Szécsényi-Nagy Loránd
Kazetta (részlet a kiállításról)
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lehet értelmezni? Filmvetítésként, amelyhez nem helyeztek ki székeket? 
Videóinstallációként? Képzőművészeti alkotásként?
Lichter és Szécsényi-Nagy munkája egy viszonylag kisméretű, hosszúkás, 
sötét, kissé félreeső teremben kapott helyett a Másik? Nem című kiállításon. 
Ez a szűk terem akár átjárónak, passzázsnak is szolgálhatna az in_between: 
culture osztrák művészeti csoport fotói és a nagybányai festőnők alkotásait 
bemutató termek között. Nem ok nélkül ugranak be Alain Badiou filmről írt 
sorai4, ahol a filozófus úgy fogalmaz, a film egy passage, amely folyamatosan 
változik, sosem állandó — fix és változatlan —, hanem az örök változás és az 
átjárás megtestesítője. Egyik képről a másikra; egyik teremből a másikba.  
A Kazetta mégsem csupán két kiállítás közötti átjáróként funkciónál, sőt! Bár 
hiába keresünk, nem találunk vászon előtt elhelyezett székeket: a teremben 
uralkodó sötétség (amit a feketére festett falak csak megerősítenek) és a 
kiállító tér adottságai miatt egy pillanat erejéig akár egy a második világhá-
ború utáni időszakban a moziépítészetben fontos helyet elfoglalt csőmoziban 
is érezhetjük magunkat. Ebbe az elképzelésbe belemerülve a terem két oldalsó 
falán elhelyezett három-három fotó az aljukon elhelyezett rövid mondattöre-
dékekkel együtt, mintegy a film szóvivőiként, a terem mélyén (a moziterem 
végében?) vetített filmre hívják fel a figyelmet, a mozgókép felé irányítják 
tekintetünket. Ám felfoghatjuk ezeket filmplakátokként is, melyek a terem-
ben vetített filmet hirdetik ugyancsak a mozgókép felé irányítva a kiállítás 
látogatójának tekintetét. S persze azt is érdemes megemlítenünk, hogy míg 
a hagyományos műalkotások esetében a fény kívülről jön, onnan irányul a 
tárgyára, addig ennél a hat képnél és magánál a kiállított mozgóképnél (mint 
ahogy mindegyik mozgóképes installációnál) a művet láttató fény belülről 
fakad, a mű része. Ahogy Boris Groys fogalmazott „[a] múzeumban szokás 
szerint állandóan nappal van, még ha az mesterséges is. A médiaművészet 
ellenben — videó- és filminstalláció formájában — bevitte a múzeumba a nagy 
éjszakát vagy legalábbis az alkonyatot. Ezáltal a modern múzeumok egyenle-
tes, látogatóbarát megvilágítása kihunyt.”5 Elérkezett hát a moziban ismert 
éjszaka ideje. Erre már csak ráerősíthetnek az olyan mozgóképes installációk, 
amelyek feketére mázolt falakon elhelyezett vásznakon kelnek életre, mint 
például Fliegauf Benedek Tejút című munkája is a 2008-ban a Ludwig Múzeum-
ban megrendezett Minden mozi! című kiállításon.6

A loopba állított film előtt fel-alá járkáló nézők/látogatók csak egy-egy szó-
foszlányt, néhány felvillanó képet kapnak  el csupán a filmből. Ez a részleges 
látás/befogadás rímel a Kazetta egyébként is töredékes szerkezetére, amit a 
régmúltból érkező hanganyag megvágása okozta fragmentáltság és a 2011-
ben hozzáforgatott képanyag szakadozottsága teremt meg. A régmúlt ese-
ményei már csak foszlányos, kezdetleges és laza narratív szálakat képesek 
létrehozni az emlékezetben. Ezért kizárólag piciny történetcsíráknak lehetünk 
tanúi, ha mégis megnézzük az elejétől a végéig Lichter és Szécsényi-Nagy 
alkotását. Mindez tehát tökéletesen egybecseng azzal, amit egy kiállított 
mozgókép a múzeumi látogató számára képes nyújtani: egy kiállításon meg-
tekintett mozgóképes alkotás, pontosabban annak ténylegesen megnézett 
pillanatai csupán a teljes film széthullott darabjai, a teljes filmnek csak morzsái 
jutnak el a nézőkhöz/látogatókhoz. Így van ez az összes, egy percnél hosszabb 
videóinstalláció esetében is: a Kazetta nézői sem valószínű, hogy végigállják 
a film teljes hosszát. Ennek megfelelően nem is állhatna össze egy koherens 
történet a néző/látogató fejében. Hogyan is konstruálna történetet a fejé-
ben széthintett kép-hang porszemekből? De nem is ez itt a lényeges. Nem az 
osztálykirándulás sztorijának kell összeállnia, amely egyébiránt a teljes film 
megtekintésével sem alkot hiánytalan képet, hanem a képek és hangok kel-
tette hangulatnak kell megszületnie. Amihez pedig éppen elég a plakátszerű 
fotók és a mozgóképes installáció előtti flangálás, a képekhez való többszörös 
visszatérés, a pillantás néhány másodpercnyi képekre szegeződése. Elvégre 
Louis Huart és Walter Benjamin flâneurje sem időzött túl sokat egy-egy díszes 
kirakat, kiálló utcakő vagy csinos hölgy előtt. Hogy baudelaire-i flâneur sétál-e 
a kiállított mozgóképek előtt, az már egy másik kérdés, maradjunk annyiban, 
hogy némi rokonság tán felmutatható közöttük még akkor is, ha ez az út nem 
vezet sehova, csak össze nem álló, a Kazetta fehér háttér előtt lebegő cipőihez 
hasonló hangulatképek együtteséhez.

4  Alain Badiou: Les faux mouvements du cinéma. In: Uő.: Petit manuel d’inesthétique. 
Párizs, Les Éditions du Seuil, 1998.
5  Boris Groys: Médiaművészet a múzeumban. In: Balkon, 2006/1, http://balkon.
c3.hu/2006/2006_1/02boris.html
6  Minden mozi! Válogatás a Ludwig Múzeum — Kortárs Művészeti Múzeum film- és 
videogyűjteményéből, Ludwig Múzeum — Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest, 2008. 
febr. 8 — márc. 30. (ld. még: Perenyei Mónika: Az elbeszélés szelleme. Balkon, 208/11.12., 
8-12.)

Lichter Péter és Szécsényi-Nagy Loránd
Kazetta (részletek a kiállításról)
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Anton Corbijn
Inwards and Onwards
• FOAM_FOTOGRAFIEMUSEUM 
AMSTERDAM
www.foam.nl
A MSZ T ERDA M

2011. 06. 24 — 09. 01.

Adam Fuss
• HIUS MARSEILLE 
/ FOUNDATION FOR 
PHOTOGRAPHY
www.huismarseille.nl
A MSZ T ERDA M

2011. 06. 11 — 09. 04.

New Topographics — 
Photographs of a 
Man-Altered Landscape 
New Topographics — Dream 
City 
• NEDERLANDS FOTOMUSEUM
www.nederlandsfotomuseum.nl
ROT T ERDA M

2011. 06. 26 — 09. 11.

Rineke Dikstra
The Weeping Woman, Tate 
Liverpool 2009 
• DE PONT MUSEUM VOOR 
HEDENDAAGSE KUNST
www.depont.nl
T ILBURG

2011. 04. 02 — 09. 18.

David Claerbout
Sunrise, 2009
• DE PONT MUSEUM VOOR 
HEDENDAAGSE KUNST
www.depont.nl
T ILBURG

2011. 04. 02 — 10. 09.

I z l a n d

Perspectives — On the 
Borders of Art and 
Philosophy
• REYKJAVIK ART MUSEUM
www.artmuseum.is
RE Y KJ AV IK

2011. 05. 21 — 09. 04.

I z r a e l

Formally Speaking:
I. Lines Made by Walking   
II. And what shall we do 
with Painting in the 21st 
Century? 
Gatekeepers
Self-Extreme — Between the 
Political Self and the Social 
Body 
• HAIFA MUESEUM OF ART
www.hma.org.il
HAIFA

2011. 07. 02-től

Rodney Graham
PhotoSynthesis
• THE ISRAEL MUSEUM
www.imjnet.org.il
JERUZSÁLEM

2011. 07. 08 — 11. 30.

L e n g y e l o r s z á g

Opening the door? 
Belarusian art today
• ZACHETA NARODOWA 
GALERIA SZTUKI
www.zacheta.art.pl.
VAR SÓ

2011 05. 24 — 08. 21.

History in Art
• MUZEUM SZTUKI 
WSPÓŁCZESNEJ W KRAKOWIE
www.mocak.pl
KR AKKÓ

2011. 05. 20 — 09. 25.

Jan Fabre
Art Kept Me out of Jail! 
• MUZEUM SZTUKI ŁÓDŹ
http://msl.org.pl/
ŁÓDŹ

2011. 07. 17 — 10. 02.

L i t v á n i a

In Between. Austria 
Contemporary
• THE CONTEMPORARY ART 
CENTRE
www.cac.lt
V ILNIUS 

2011. 06. 24 — 08. 21. 

L u x e m b u r g

John Stezaker
Mac Adams
Pascale Marthine Tayou
• MUDAM LUXEMBOURG
www.mudam.lu
LUXEMBOURG

2011. 06. 18 — 09. 11.

N a g y - B r i t a n n i a

James Stirling
Notes from the Archive 
• TATE BRITAIN
www.tate.org.uk
LONDON

2011. 04. 05 — 08. 21.

Watch Me Move: The 
Animation Show
• BARBICAN — ART GALLERY
http://www.barbican.org.uk/
home.asp
LONDON

2011. 06. 15 — 09. 11.

BP Portrait Award 2011
• NATIONAL PORTRAIT 
GALLERY
www.npg.org.uk
LONDON

2011. 06. 16 — 09. 18.

Brassaï, Capa, Kertész, 
Moholy-Nagy, Munkácsi
Eyewitness: Hungarian 
Photography in the 20th 
Century
• ROYAL ACADEMY OF ARTS
www.royalacademy.org.uk
LONDON

2011. 06. 30 — 10. 02.

SHAPE OF THINGS TO 
COME: NEW SCULPTURE
• SAATCHI GALLERY 
www.saatchi-gallery.co.uk
LONDON

2011. 05. 27 — 10. 16.

Taryn Simon
• TATE MODERN
www.tate.org.uk
LONDON

2011. 05. 25 — 11. 06.

Photography: New 
Documentary Forms
• TATE MODERN
www.tate.org.uk
LONDON

2011. 05. 01 — 2012. 03. 31.

N é m e t o r s z á g

ATLAS. How to Carry the 
World on One's Back?
• ZKM / MUSEUM FÜR NEUE KUNST
www.zkm.de
K A RL SRUHE

2011. 05. 07 — 08. 07.

Francesco Clemente
Palimpsest
• SCHIRN KUNSTHALLE
www.schirn-kunsthalle.de
FR A NKFURT

2011. 06. 08 — 09. 04.

André Kertész
• MARTIN-GROPIUS-BAU
www.gropiusbau.de
BERLIN

2011. 06. 11 — 09. 11.

Snow in Samarkand — Views 
from the Hinterland of War
• MARTIN-GROPIUS-BAU
www.gropiusbau.de
BERLIN

2011. 06. 23 — 09. 12.

Manifesztum: Kassák! / 
Intermediális megközelítés
• COLLEGIUM HUNGARICUM
www.hungaricum.de
BERLIN

2011. 06. 08 — 09. 25.

Secret Societies
• SCHIRN KUNSTHALLE
www.schirn-kunsthalle.de
FR ANKFURT

2011. 06. 23 — 09. 25.

Anja Kirschner, David Panos
Open Stores #1
• STAATSGALERIE
www.staatsgalerie.de
S T U T TG ART

2011. 06. 29 — 10. 09.

Once Upon a Time: Fantastic 
Narratives in Contemporary 
Video
• DEUTSCHE GUGGENHEIM
www.guggenheim.org
BERLIN

2011. 07. 08 — 10. 09.

Roman Bezjak
Archaeology of an Era: 
Socialist Modernism
• SPRENGEL MUSEUM
www.sprengel-museum.com
HANNOV ER

2011. 06. 22 — 10. 16.

Kassák Lajos. Az avantgárd 
nagykövete 1915–1927
• BERLINISCHE GALERIE 
www.berlinischegalerie.de
BERLIN

2011. 05. 17 — 10. 17.
 
Land Art
• HAMBURGER BAHNHOF — 
MUSEUM FÜR GEGENWART 
www.hamburgerbahnhof.de
BERLIN

2011. 03. 26 — 2012. 01. 15.

CAR CULTURE. Media of 
Mobility
• ZKM / MUSEUM FÜR NEUE 
KUNST
www.zkm.de
K ARL SRUHE

2011. 06. 18 — 2012. 01. 08.

N o r v é g i a

Surrounding Bacon & Warhol 
• ASTRUP FEARNLEY MUSEET 
FOR MODERNE KUNST
http://afmuseet.no
OSLO

2011. 05. 05 — 10. 02.

O l a s z o r s z á g

Michelangelo Pistoletto
Da Uno a Molti, 1956–1974
• MAXXI
www.fondazionemaxxi.it
RÓM A

2011. 03. 04 — 08. 15.

Marzia Migliora
Salla Tykkä
• EX3 CENTRO PER L’ARTE 
CONTEMPORANEA 
www.ex3.it
FIRENZE

2011. 06. 08 — 09. 11

Wayne Thiebaud at Museo 
Morandi
• MAMBO
www.mambo-bologna.org
BOLOGNA

2011. 03. 04 — 10. 02.

Promotion 2010–2011: les 
Pensionnaires à la Villa 
Médicis
• ACADEMIE DE FRANCE À 
ROME — VILLA MEDICI
www.villamedici.it
RÓM A

2011. 04. 01 — 10. 31.

A Geographical Expression
• FONDAZIONE SANDRETTO RE 
REBAUDENGO
www.fondsrr.org
TORINO

2011. 05. 19 — 11. 27.

54th Internatiaonal Art 
Exhibition 
Németh Hajnal
Összeomlás — Passzív interjú
• HUNGARIAN PAVILION, 
GIARDINI DI CASTELLO
www.crash-passiveinterview.
c3.hu
www.labiennale.org
V ELENCE

2011. 06. 04 — 11. 27. 

O r o s z o r s z á g

JapanCongo
• GARAGE: CENTER OF 
CONTEMPORARY ART
www.garageccc.com
MOSZK VA

2011. 07. 08 — 08. 14.

James Turrell
• GARAGE: CENTER OF 
CONTEMPORARY ART
www.garageccc.com
MOSZK VA

2011. 06. 11 — 08. 21.

Masterpieces of the 20th 
century from the Collection 
of the Valencia Institute of 
Modern Art (IVAM)
• MOSCOW MUSEUM OF 
MODERN ART
www.mmoma.r u
MOSZK VA

2011. 06. 08 — 10. 30.

R o m á n i a

André Kertész
L'intime plaisir de lire
• MNAC 
www.mnac.ro
BUK ARES T

2011. 07. 14 — 08. 28.

S p a n y o l o r s z á g

A Hard, Merciless Light. The 
Worker-Photography 
Movement, 1926–1939 
• MUSEO NACIONAL CENTRO DE 
ARTE REINA SOFIA
www.museoreinasofia.es
M A DRID

2011. 04. 06 — 08. 22.

The Luminous Interval — 
D.Daskalopoulos Collection
• GUGGENHEIM MUSEUM 
BILBAO
www.guggenheim-bilbao.es
BILB AO

2011. 04. 12 — 09. 11.

Electric Nights / Art & 
Pyrotechnic
• LABORAL CENTRO DE ARTE Y 
CREACIÓN INDUSTRIAL
www.laboralcentrodearte.org
GIJÓN 

2011. 03. 18 — 09. 12.

You are not alone
• FUDACIÓ JOAN MIRÓ
http://fundaciomiro-bcn.org/
B A RCELONA

2011. 07. 01 — 09. 18.

Museum of Parallel 
Narratives / In the 
Framework of 
L'Internationale
• MUSEU D’ART 
CONTEMPORANI DE BARCELONA
www.macba.es
B A RCELONA

2011. 05 14. — 10. 02.

Painterly Abstraction, 
1949–1969
• GUGGENHEIM MUSEUM 
BILBAO
www.guggenheim-bilbao.es
BILB AO

2011. 06. 14 — 2012. 01 08.

S v á j c

Ai Weiwei
Interlacing
• FOTOMUSEUM WINTERTHUR
www.fotomuseum.ch
WINTERTHUR (ZURICH)
2011. 05. 28 — 08. 11.

Constantin Brancusi, 
Richard Serra 
• FONDATION BEYELER
www.beyeler.com
B A SEL

2011. 05. 22 — 08. 21.

Franz Gertsch
Seasons — Works 1983 to 2011
Roman Ondák
• KUNSTHAUS
www.kunsthaus.ch
ZÜRICH

2011. 06. 10 — 08. 28.

Poetry without Sound? 
Landscape in Chinese 
Contemporary Art
• KUNSTMUZEUM LUZERN
www.kunstmuseumluzern.ch
LUZERN

2011. 05. 21 — 10. 02.

S v é d o r s z á g

Poul Gernes
Retrospective
• LUNDS KONSTHALL
www.lundskonsthall.se
LUND

2011. 05. 21 — 08. 21. 

New Nordic Photography 
2011
• HASSELBLAD CENTER
www.hasselbladcenter.se
GÖT EBORG

2011. 05. 28 — 08. 21. 

Marcel Duchamp
• MODERNA MUSEET
www.modernamuseet.se
M ALMÖ

2011. 03. 19 — 09. 11.

Klara Lidén
• MODERNA MUSEET
www.modernamuseet.se
S TOCKHOLM

2011. 05. 14 — 10. 09.

S z l o v é n i a

Chto delat?
Study, study and act again 
• MODERNA GALERIJA / MALA 
GALERIJA
www.mg-lj.si
L JUBJ ANA

2011. 06. 09 — 08. 21.

T ö r ö k o r s z á g

Patricia Piccinini
Hold Me Close to Your Heart
• ARTER SANAT IÇIN ALAN / 
SPACE FOR ART
www.arter.org.tr
IS TANBUL

2011. 06. 22 — 08. 21.

Ukrajna

Olafur Eliasson 
Your emotional future
• PINCHUKARTCENTRE
http://pinchukartcentre.org
Kijev
2011. 05. 21 — 10. 02.

KÜLFÖLD / AMERIKA

M e x i k ó

Doris Salcedo
Plegaria Muda
• MUSEO UNIVERSITARIO ARTE 
CONTEMPORANEO (MUAC)
www.muac.unam.mx
ME XICO CI T Y

2011. 04. 09 — 08. 14.

Amor Muñoz
Esquemáticos
• LABORATORIO ARTE 
ALAMEDA
www.artealameda.bellasartes.
gob.mx
ME XICO CI T Y

2011. 07. 29. — 09. 25.

U S A

Impressions from South 
Africa, 1965 to Now 
• MUSEUM OF MODERN ART 
(MOMA)
www.moma.org
NE W YORK

2011. 03. 23 — 08. 29.

David Claerbout
Architecture of Narrative 
• SAN FRANCISCO MUSEUM OF 
MODERN ART
www.sfmoma.org
SA N FR A NCISCO

2011. 05. 21 — 09. 06.

Sam Taylor-Wood
Ghosts 
• BROOKLYN MUSEUM
www.brooklynmuseum.org
NE W YORK

2010. 10. 30 — 2011. 09. 14.

I Am Still Alive: Politics and 
Everyday Life in 
Contemporary Drawing 
• MUSEUM OF MODERN ART 
(MOMA)
www.moma.org
NE W YORK

2011. 03. 23 — 09. 19.

Ostalgia
• NEW MUSEUM
www.newmuseum.org
NE W YORK 

2011. 07. 06 — 09. 25.

Kathryn Bigelow
Crafting Genre
• MUSEUM OF MODERN ART 
(MOMA)
www.moma.org
NE W YORK

2011. 05. 18 — 10. 03.

Tim Burton
• LOS ANGELES COUNTY 
MUSEUM OF ART / LACMA
http://www.lacma.org
LOS ANGELES

2011. 05. 29 — 10. 31.
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