alkalmazott technika, a fotó átvetítése, az átrajzolás, a torzítás, a többszöri áttétel is a távolságtartást szolgàlja.
• Ez a távolságtartás vezette a Google-sorozat
megfestésében is?
• Amikor felfedeztem a Google Earth műholdak
által közvetített fotóit, teljesen a hatásuk alá
kerültem. Azideig nagyon sokat utaztam a világban, hogy feltöltsem a „képraktáramat”, hogy
motívumokat gyűjtsek a munkámhoz, és akkor
egyszerre szembetaláltam magam a Google
Earth adta lehetőséggel: anélkül utazhatom
körbe a Földet, láthatom a világvárosokat,
hogy elhagynám a műtermemet. Ráadásul az
a tény, hogy nem jártam személyesen azokon a
helyeken, amiket megfestek, sokkal közelebb
visz korunk valóságához, hiszen mai világunk
jelentős része virtuális.
• A nantes-i kiállításon bemutatott, fehér hasábokból összeállított Város-installációja is Google
Earth-élményből született?
• Nem, a várost, amit én inkább makettnek
nevezek, már korábban, 2000-ben készítettem
egy festményemhez modellnek, és tulajdonképpen a Google Earth sorozat előrevetítésének tekinthető. A márványból készített tömbök
felfoghatók bármely nagyváros épületeinek
felülnézeteként, de tekinthetők egyszerűen
geometriai formákból álló assemblage-nak is.
Ugyanígy, a Google Earth műholdképei alapján
készült festményeim is egyszerre felülnézetből ábrázolt városképek és geometriai testek
halmazai is. A műholdas fotók egyrészt azért is
foglalkoztatnak annyira, mert teljesen vertikális nézetből mutatják Földünket, úgy, ahogy azt
mi a valóságban sohasem láthatjuk repülőgépből
sem, másrészt miközben a műhold valódi felvételeket készít, torzított valóságot mutat, hiszen
végigpásztázva a Földet, a rögzített képeket egymáshoz ragasztja. A Google Earth által közszemlére bocsátott fotókat a közös tudat mégis reális
képeknek tekinti.
• Sokszor emlegetik különös technikáját, de sokkal érdekesebb az eredményről beszélni, mert az
a nézőt is „munkára” sarkallja.
• A kontúrok eltüntetésével a szem nem
ismeri fel rögtön, mit is ábrázol a kép, minden
egy kicsit titokzatossá válik. Ez a nézőt arra
készteti, hogy hosszabb időt szánva nézésére,
megpróbálja „újraépíteni” a képet, rekonstruálni az eredetit, miközben a kevésbé tisztán
látható motívumok kaput nyitnak az emlékezésnek, a képzeletnek, a gondolatoknak.
A motívumot úgy kell deformálni, hogy közben
a „csontváz” megmaradjon, mert az segít azonosítani a témát. Amikor a felmelegített vasalóval végigsimítom a felületet, tulajdonképpen
eltörlöm a saját szignómat, személytelenné
teszem a képet. Az ellentmondás abban van,
hogy ezzel az egyéni procedurával mégiscsak
létrehozom a saját szignómat.

Popovics Viktória

Nagyon speciális örömök
Tót Endre retrospektív 1971–2011
• MODEM, Debrecen
• 2012. június 2 — szeptember 9.
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///////////////Tót Endre: Nagyon speciális örömök

Van-e különbség aközött, hogy egy Tót Endre kiállítás az Egyesült Államokban,
Németországban vagy Magyarországon, azon belül is hogy Budapesten vagy egy
a fővárostól távol eső városban nyílik? A kiállítást megnyitó René Block, a legendás német kurátor és az egyik legjelentősebb fluxus gyűjteményt magáénak tudható galerista szerint igen, van. A debreceni MODEM áttekinthető, nagyvonalú
terei, a kiállításra épülő interaktív múzeumkommunikációs programok, az utcai
akciók és in situ munkák révén a MODEM az idén hetvenöt éves Tót retrospektív
tárlatának kitűnő helyszíneként debütált. A nagyszabású kiállítás a világpolgár
művész munkásságának negyven évét mutatja be, a festészettel való radikális
szakítás 1971-es dátumától napjainkig.
Tot Endre
Horizontális eső, 1973–74, fotóvászon © fotó: Rosta József
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Tot Endre
TOTal zérO sorozat, 1975, zománc, fémlemezek © fotó: Rosta József

Amikor Tót Endre — a kezdeti informel, majd pop
art korszaka után — ráérez arra, hogy a hetvenes
évek Magyarországán festészettel nem lehet
„kommunikálni”, xeroxokkal, képeslapokkal,
művészkönyvekkel, mail-art munkákkal „levelező tagként” kapcsolódik be a művészet nemzetközi áramába. A Meg nem festett vásznaim
(1971) című művészkönyve festői korszakának
lezárásaként és a konceptuális művészet felé
tett első lépésként értelmezhető. Ezt követően
különböző alapideák mentén írható le művészete, mint az „esőkonceptek”, „nulla-darabok”,
„öröm-akciók” és „hiány-képek” — a kiállítás rendezőelve is ezt a tematikát követi
Tót művészetének további, munkásságát a
fluxushoz kötő alapmotívumai a mediális sokszínűség (fotó, videó, fénymásolat, transzparens, plakát, falrajz, póló, akció), művészi
megnyilvánulásainak ironikus-humoros karaktere, valamint eszköztárának életközeli, (gerilla-)
akció jellege, melyekkel nemritkán rendőrségi
beavatkozást is kiváltott. A MODEM mosdóinak
tükörre írt felirata: „haeztelolvasodutálnifoglak *
haeztelolvasodszeretnifoglak,”, vagy a berlini fal
nyugati oldalára írt „Örülnék, ha a másik oldalra
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Tot Endre
A zérO boldoggá, szomorúvá, bolondá tesz, 1979–2005,
akril, vászon © fotó: Rosta József

is írhatnék valamit” híres mondata 1979-ből is az élet és művészet határának
felszámolását hirdeti. Ide kívánkozik az 1978-ban Németországba disszidált Tót
műveinek politikai kontextusa is, mely műveinek egyik markáns interpretációs szála. Ennek kibontására a MODEM-beli kiállítás többek között az „Örülök,
ha…” kezdetű mondatok, a történelmi képek (Hruscsov Amerikában, Mao) és a
„TÓTalJOYS” fedőnevű utcai akciók dokumentációjának bemutatásával vállalkozik.
Izgalmas szempont Tót Endre műveinek a művészetfogalom felőli vizsgálata.
A művészet autonómiája jogán tótendrés mondataival előszeretettel hagy fizikai és mentális nyomot a white cube oldalán — ez alól a MODEM és annak fehér
falai sem kivételek („Melyik a helyes irány?”, „Örülök, ha abnormálisan írhatok”) —,
ezekkel egyszersmind a white cube esztétikát, a modern művészeti paradigmát is
célba veszi. Ugyancsak ebbe a tematikába kapcsolhatóak a hiány esztétikájának1
szellemiségében készült, a kiállításban szép számban felvonuló Távollévő képek és
Blackout festmények. A festészet és a művészettörténet válságára is reflektáló
képek gyökerét talán leginkább a hagyományos művészetfogalom átalakulásában, Robert Rauschenberg radírképében vagy Ad Reinhard monokróm vásznaiban
találjuk. Tót kiüresített vásznai a múzeumi intézményrendszerre, a művészettörténetre, a festészet médiumára reflektáló alkotások. Ezek az „anti-művek”

1 „Olyan műveket jelölünk így, melyek eredeti műveket abszentálnak az elrejtés rituáléja vagy
bemutatásuk megtagadása által. Ugyanakkor a Hiányzó esztétikai minősége egy műalkotás
újrafogalmazása által jön létre.” Ulriche Lehmann: Tót Endre és a hiány esztétikája, In: Tót Endre: Semmi
sem semmi, retrospektív 1965-1995., Műcsarnok, Budapest, 1995., 13-14.o. (Ulrike Lehman és Peter
Weibel Tót távollevő képei közül néhányat beválogatott a Hiány esztétikája (1994) / Ästhetik der Absenz.
Bilder zwischen Anwesenheit und Abwesenheit / című könyvbe is. )

Tot Endre
Kioltott festmény, VIII., VII., IX., 1998–99 © fotó: Rosta József

Tot Endre
kiállítása, MODEM, 2012, részlet © fotó: Rosta József
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Örülök, ha égő újságot olvashatok, 1986/2010, digitális
print, vászon © fotó: Rosta József

ugyanakkor valójában a művészet lényegére
vonatkozó javaslattételek, céljuk annak megkérdőjelezése és újragondolása.
Távollévő festményein Tót Endre ismert művészettörténeti, történelemi és aktuálpolitika események képi reprezentációját használja, hogy a
kitakarás által a befogadó emlékezetéből hívja
elő azokat. Képmegsemmisítő (ikonoklaszta)2
attitűdjével szenvedélyesen keresi azt a minimális gesztust, amitől mű lesz a kép, és azt a maximális elhagyást, amikor még felismerhető, fejben
kiegészíthető marad az ábrázolt tartalom. Elkülönített térben, afféle múzeum a múzeumban
kaptak helyet azok a monokróm képei, melyeken
képi tartalom helyett fekete felület jelenik meg,
a festmények egyetlen látványosabb eleme pedig
azok keretét jelző dekoratív ornamentika. Mind
az üresen hagyott, mind a feketére festett képei
a műalkotást elpusztító gesztus műalkotássá
avanzsálását szolgálják, és egyben a művekhez
fűzött sajátos vizuális kommentárok is.
A kiállításon a magyar művészettörténetet sem
marad reflektálatlanul. A kurátorok külön egységben szerepeltetik a legújabb tótendrésített
Munkácsy: Faust vázlat (2012) című művet, Czigány Dezső: Nevető önarcképét (2012) egy korábbi,
1996-os Czóbel–Tót kettős önarcképpel. Tót egy,
az Antal-Lusztig gyűjteményből kölcsönzött
Czigány remekmű mellé a rá jellemző fekete szegélyű, képadatokat a vászonra festő, kiüresített
művét állítja ki. Míg Czigány Dezső törekvése a
téma minél élethűbb, minél kifejezőbb visszaadása
a festészet eszközeivel, Tót Endrét 2012-ben sem
a skandalum, hanem inkább az érdekli, mi lehet
egyáltalán és mi minden lehet még művészet?
Örülünk, hogy ezt teszi.

2 „Dada Messe in Berlin” című koromfekete képével
szerepelt a legendás ICONOCLASH: Beyond the Image Wars in
Science, Religion and Art (ZKM, Karlsruhe, 2002) kiállításon.
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NIX, 2005, akril, vászon © fotó: Rosta József
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Munkácsy Mihály Faust vázlat, 2012, print, vászon © fotó: Rosta József
Tot Endre
Örömírások 1, (1975–2011), 2011, videó, 2"42" © fotó: Rosta József

