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A kurátor szerzői pozíciójának 
konstrukciója Douglas Crimp és a 
Pictures (1977) kiállítás* példáján 

New York nagy múltú, máig meghatározó alternatív művészeti színhelye, az 

Artists Space adott helyett csaknem negyven évvel ezelőtt a Douglas Crimp 

amerikai teoretikus által rendezett Pictures című tárlatnak, a posztmodern művé-

szet egyik sarokkövének. 2009-ben a Metropolitan Museum Pictures Generation1 

című remake-kiállítása bizonyította, hogy a történet mit sem vesztett aktualitá-

sából. Az Artists Space jelenlegi, Frozen Lakes2 című tárlata pedig újra az 1977-

es Crimp-i koncepciót hívta segítségül, és a hely szellemét megidézve immár a 

Pictures után született művészgeneráció újfajta, a megváltozott képtermelésre 

és -fogyasztásra reflektáló kritikai szemléletét vizsgálja. 

1  The Pictures Generation, 1974-1984; The Metropolitan Museum of Art, New York, 2009. április 21 —  
augusztus 2. A kiállításon szereplő művészek: John Baldessari, Ericka Beckman, Dara Birnbaum, Barbara 
Bloom, Eric Bogosian, Glenn Branca, Troy Brauntuch, James Casebere, Sarah Charlesworth, Rhys 
Chatham, Charles Clough, Nancy Dwyer, Jack Goldstein, Barbara Kruger, Louise Lawler, Thomas Lawson, 
Sherrie Levine, Robert Longo, Allan McCollum, Paul McMahon, MICA-TV (Carole Ann Klonarides & 
Michael Owen), Matt Mullican, Richard Prince, David Salle, Cindy Sherman, Laurie Simmons, Michael 
Smith, James Welling és Michael Zwack. Lásd: http://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2009/
pictures-generation
2  Frozen Lakes. Artists Space, New York, 2013. január 20 — március 24. A kiállításon szereplő 
művészek: Shadi Habib Allah, Ed Atkins, Banu Cennetoglu, Aaron Flint Jamison, Tobias Kaspar, 
Metahaven, Ken Okiishi, Charlotte Prodger, James Richards, valamint a Slavs and Tatars.  
http://artistsspace.org/exhibitions/frozen-lakes/

A már számtalanszor, különböző elméletek 

mentén vizsgált és példaként felhozott kiállítás 

a mai kurátori diskurzus szempontjából is szá-

mos tanulsággal szolgál. A csoportos tárlat egy 

újfajta művészeti törekvést jelzett és kanonizált 

a művészettörténetben, ennek ellenére a kurá-

tort számos elmarasztaló kritika érte. Ennek 

mélyén — véleményem szerint — a művészeti 

színtér hatalmi viszonyainak máig tartó dog-

matikus felosztása, a művész-, illetve kurátori 

szerep anakronisztikus szétválasztása és reflek-

tálatlansága rejlik. 

A művészeti világban, legfőképp pedig a kiál-

lítások létrehozásában a szerzőség mibenléte 

roppant összetett kérdéskör. A kulturális terme-

lés különböző ágensei egyre gyakrabban válnak 

autonóm alkotóként is láthatóvá kiállítások kap-

csán. A Pictures is jól példázza, hogy a hagyo-

mányos értelemben vett alkotó alatt egy ideje 

már nem kizárólag a művészeti produktumok 

létrehozóját, a művészt, esetleg az értelmezést 

magának fenntartó kritikust értjük — a szerző 

pozícióját vívhatja ki magának a kiállítást ren-

dező kurátor is. 

Az ’appropriation art’, az „eredeti és másolat 

közti jelentéseltérések értelmezésének művé-

szete”3 Crimp által bevezetett új fogalom, 

amellyel akkoriban New Yorkban alkotó művé-

szek egy csoportját címkézte fel és népsze-

rűsítette. Crimp kiállítási koncepciója szerzői 

teljesítményként értékelhető abban a tekin-

tetben, hogy az esemény egyedisége nem 

(kizárólag) a kiállított műtárgyakból, hanem a 

kontextusból és a művészek együttműködésből 

is fakadt. Crimp felismerte a műalkotás-foga-

lom változásának lehetőségét, és a művészek-

kel együttműködve tematizálta, értelmezte 

azt.4 Ezáltal olyan művészetelméleti kontextust 

teremtett, melyben egy kellő időben felismert 

tendencia — tudniillik a tömegkultúra és a média 

képeinek kisajátítása — irányzattá válhatott. 

A hetvenes évek második felében (Warhol és 

a pop art tanulságain túl) a kritikusok, köztük 

Crimp is készen álltak arra, hogy egyebek mel-

lett a francia posztstrukturalizmus elméleté-

től „megfertőződve”, főként Barthes, Derrida 

és Foucault szövegei nyomán olyan műveket 

értékeljenek, melyekben az alkotó, a „szerző” 

pozíciója megkérdőjeleződik. (Ugyanakkor a 

„szerzőgyilkosság” olyan erős gesztus, amely 

maga is paradox helyzetet teremt a diskurzuson 

belül.) Crimp ezen az elméleti talajon járva készí-

tette elő és egyengette a ’Pictures-Generation’ 

és a későbbi, ún. kisajátító művészek útját, a 

tradicionális művészetfogalom olyan kategóriáit 

hagyva maga mögött, mint az eredetiség,  

az autentikusság és a szerzői jog. 

3  György Péter: A sorozat, a rács és a hálózat. In: Jelenkor, 
2006. július-augusztus, 749-760. o.
4  Vö. György Péter: A kurátori munkáról. In: Élet és 
Irodalom, LV. évfolyam, 49. szám.

*  Pictures. Troy Brauntuch, Jack Goldstein, Sherrie Levine, Robert Longo, Philip Smith; Artists Space,  
New York, 1977. szeptember 24 — október 29. Lásd: http://artistsspace.org/exhibitions/pictures/

Pictures kiállítási enteriőr, Artists Space, 1977, Kiállítás enteriőr © Fotó D. James Dee
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A jelenséget jól leíró „kiállítás-szerzőség” 

(Austellungsautorschaft) fogalma nem csupán  

a megváltozott gyakorlatot, hanem annak meg-

változott recepcióját is jelzi. A Sören Grammel 

által használt fogalom — amely egyben a világ 

egyik legismertebb kurátorának tevékenységét 

elemző könyv címe is — a Harald Szeemann által 

művészi szinten űzött kiállítás-rendezés újfajta 

gyakorlatát jelöli.5 A művészet kérdésében 

határokat nem ismerő és megalkuvást nem tűrő 

svájci kurátort nem véletlenül nevezik a kiállí-

tás-rendezés legnagyobb művészének.  

A számtalanszor elemzett When Attitudes 

Become Form6 című tárlata iskolapéldája a kiállí-

tás műalkotássá válásának. Szeemann meg-

mutatta, hogy nemcsak művészek, hanem 

mediátorok is lehetnek a művészeti világ sztár-

jai, ha a megfelelő művészeket prezentálják a 

megfelelő időben és a megfelelő kontextus-

ban — fejti ki Walter Grasskamp a documenták 

történetéről írt esszéjében.7 A művészeti színtér 

hatalmi viszonyainak átrendeződése azonban 

nem zökkenőmentes; számos kritikai hang szól 

— főleg művészek részéről — a kurátor megnöve-

kedett szerepe ellen.8 

Körülbelül egyidőben azzal, hogy Harald 

Szeemann felfedezi saját közvetítői tevékeny-

ségének alkotói oldalát, kirobban a mára már 

elméleti közhelynek számító, „a szerző halála” 

diskurzus, Roland Barthes röpiratának megje-

lenésével.9 Az irodalomelméletben nagy port 

kavaró szerzőség-kritika hatósugara a művé-

szetelméletet sem hagyta érintetlenül; Barthes 

művét a képzőművészet (is) fokozatosan fel-

fedezte magának.10 Anélkül, hogy párhuzamot 

vonnánk a szerző halála és a „kurátor szüle-

tése” között, megállapítható, hogy a kurátor-

központú diskurzusban — ha látensen is —, de 

megkérdőjeleződik a művészi (alkotói) inten-

ció mindenhatósága és legitimálódik a kurátori 

gesztus. 

Paul O’Neill Bristolban élő képzőművész, kurá-

tor és kritikus a „kurátori-fordulat” (curatorial 

turn) kifejezést használja arra változásra, 

amelyben a kiállítás rendezője a „gondozó” stá-

tuszból kilépve aktív szerepet vállal a művészet 

5  Sören Grammel: Austellungsautorschaft. Die Konstruktion 
der auktorialen Position des Kurators bei Harald Szeemann. 
Eine Mikroanalyse, Revolver Books, 2005
6  Live in You Head. When Attitudes Become Form. 
Kunsthalle Bern, 1969. március 22 — április 27. 
7  Walter Grasskamp: “For Example, Documenta, or, How Is 
Art History Produced?”, in: Thinking about Exhibitions, szerk. 
Reesa Greenberg et al., London, Routledge, 1996, 67-78. o. 
8  Egyik leghangosabb Daniel Buren híres Exhibition of an 
Exhibition (1972)című szövege volt, melyben a sztárkurátor 
és az általa rendezett Documenta 5 kiállítást kritizálta.
9  Roland Barthes: The Death of the Author, Aspen 
Magazine, 1967; no. 5-6; La mort de l’auteur, Manteia, no 5, 
vol 4, 1968; magyarul: A szerző halála. In: A szöveg öröme: 
Irodalomelméleti írások, Osiris, Budapest, 1996
10  Aktuális példája a különböző művészi pozíciókat és 
stratégiákat bemutató A hős, a hősnő és a szerző című 
kiállítás a Ludwig Múzeumban (kurátor: Timár Katalin). 
Ludwig Múzeum — Kortárs Művészeti Magazin, 2012. július 6 —  
október 23. 

létrehozásában.11 Az ilyesfajta „szerepvállalás” széles skálán mozoghat, a kiállí-

tási koncepció megalkotásától a művészek kiválasztásán és a művek installálásán 

át egészen a műalkotások létrehozásába való közvetett vagy közvetlen „beavat-

kozásig”, amikor a kurátor ötletekkel, inspirációkkal látja el a művészt, műve 

létrehozását is befolyásolva ezáltal. A hatvanas évektől figyelhető meg az a 

tendencia, hogy a kurátor — mint a mű jelentésének meghatározója — a figyelem 

középpontjába kerül. A kurátor szerepével kapcsolatban számos kritikai szempont 

fogalmazható meg, mint például a műalkotások nyersanyagként való haszná-

lata a kurátori koncepció illusztrálására. A ’kurátor mint művész’ felfogást vallók 

tábora szerint azonban a szerző-központú kulturális hierarchiától a poszt-produk-

ciós diskurzus irányába12 történt elmozdulás következtében a kurátori munka a 

művészeti termelés elismert, intellektuális eleme lett. 

A kilencvenes években a kurátori és művészi praxis egymáshoz közelít, mely-

nek következtében kezdenek elmosódni a határok a kulturális ágensek tradici-

onális szerepei között, ehelyett a két praxis kölcsönös egymásra utaltsága és 

a szerepek közötti termékeny átjárás jellemző. Főleg Amerikában bevett úzus, 

hogy egy intézmény művészeket kér fel a múzeum állandó gyűjteményének 

újrarendezésére,13 de itthon is egyre gyakoribb a független képzőművész-kurá-

tori tevékenység. A kurátorok a korábbi „láthatatlanságból” a szcéna reflektor-

fényébe kerültek (O’Neill erre a hypervisibiliy kifejezést használja), de az új típusú 

kurátori gyakorlat a kiállítások létrejöttét és hátterét, a művészeti világ eddig 

rejtett mechanizmusait is láthatóvá teszi,14 biztosítva ezzel a szakma reflektált-

ságának feltételeit. 

Paul O’Neill a kurátor-szerep alakulását vizsgálva arra a megállapításra jut, hogy 

a nyolcvanas évektől kezdődően a csoportos időszaki kiállítások válhattak a 

kurátori kísérletezés fő terepévé, a szerzőség szubjektív formájává. A személyes 

intenciók az ideologikus katalógusszövegeken keresztül artikulálódtak, a művé-

szetről szóló legfontosabb tanulmányok pedig nem a művészeti folyóiratokban, 

hanem épp kiállításokat kísérő katalógusokban, kiadványokban jelentek meg.15

A Pictures több szempontból is jó példa a fenti megállapítások illusztrálására. 

Az Európából importált posztmodern művészetelmélet Amerikában ekkor élte 

virágkorát, amelynek egyik fontos népszerűsítője volt Douglas Crimp, az October 

folyóirat, az amerikai új művészettörténet fellegvárának szerkesztője. Az 1977-es 

kiállítás kurátori koncepciója egy újfajta képfelfogás bevezetése volt, mely  

11  Paul O’Neill: A kurátori fordulat: a gyakorlattól a diskurzusig. In: A gyakorlattól a diskurzusig. Kortárs 
művészetelméleti szöveggyűjtemény, Magyar Képzőművészeti Egyetem, 2012
12  Jonathan Watkins: The Curator as Artist, in: Art Monthly, 111, 1987
13  Fred Wilson Mining the Museum című kiállítása a baltimore-i Maryland Historical Society-ben.
14  Bővebben lásd: Paul O’Neill: The Culture of Curating and the Curating of Culture(s), MIT Press, 2012
15  O’Neill, 329. o.

Pictures megnyitó, Artists Space, 1977. szeptember 23., Sherrie Levine (balra), Irving Sandler (jobbra)
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a megváltozott befogadói és alkotói szerepek viszonyára reflektált. Legfőképp 

ez utóbbi, azaz a művész szerepe változott meg: maga is befogadóvá, egy idegen 

képiség produktív befogadójává vált — vélte Crimp.16 Tétele illusztrálására Crimp 

általa jól ismert művészeket hívott meg; a kiállításon Troy Brauntuch, Jack 

Goldstein, Sherrie Levine, Robert Longo és Philip Smith szerepeltek.  

Crimp szelekciós logikáját és koncepcióját meglehetősen sok negatív kritika 

érte. (Az akkoriban hasonló stratégiával dolgozó Richard Prince például azt 

hangoztatta, hogy azért mondott nemet a kurátor felkérésére, mivel a kiállí-

tás koncepcióját túlzottan dogmatikusnak találta. Crimp ellenben tagadta, hogy 

meghívta volna Prince-t — úgy vélte, a művész egyszerűen azt nehezményezte, 

hogy nem került be a Pictures válogatásba.) Ahhoz azonban, hogy megítélhessük 

a koncepció és a művészek kiválasztásának következetességét, rekonstruálnunk 

kell Crimp gondolatmenetét. Erre a kiállítás elé írt, később esszé formájában 

átdolgozott szövege, illetve 1980-ban az October folyóiratban megjelent A poszt-

modernizmus a fotográfiában című nagyhatású esszéje17 kínál néhány támpontot.

A megváltozott képi kultúra és sokszorosításra törekvő művészeti stratégiák 

terjedése — főleg a fotó, a film és a videó médiumán keresztül — Crimp szerint 

akkoriban egyre nagyobb méreteket öltött. Az újfajta képalkotás — a minimal 

art alapelveitől eltérően — a tárgy, annak környezeti viszonyai és a néző közötti 

kapcsolatot részesítette előnyben. A különböző médiumokban alkotó művészeket 

ennek megfelelően a képalkotás új motivációja, a tömegkultúra képeinek szimbo-

likus átvétele, a „felismerhető” képek használata kapcsolta össze egymással. 

Jack Goldstein (1945-2003) performer és kísérleti filmeket készítő konceptuális 

művész többek között a Jump című rotoszkópiával, egy élőben leforgatott és ani-

mált műugrást megörökítő videóval volt jelen. A jelenetből Goldstein az ugró-

deszkát és a vizet is eltüntette a valóság és a valóság reprezentációja közötti 

feszültség érzékeltetésére. A feltűnően magas technikai minőségű, háromperces 

Shane című videója pedig egy németjuhász kutyát mutat szemből, amint szabá-

lyos időközönként ugat. Goldstein filmjeinek többségében egy egyszerű, ismét-

lődő gesztus vagy egy hétköznapi tárgy, például egy kutya áll a középpontban, a 

nézőnek minden esetben a kívülálló pozícióját kínálva fel. A hetvenes évek végé-

től Goldstein a festészet felé fordult, azonban ebben a műfajban haláláig sem 

16  Stefan Römer: Wem gehört die Appropriation art?, in: Texte zur Kunst, Nr. 26, Juni 1997, 129. o.
17  Douglas Crimp: The Photographic Activity of Postmodernism, October, Vol. 15. (Winter, 1980), 91-101. o.  
Magyarul: Douglas Crimp: A posztmodernizmus a fotográfiában. In: Ex-Symposion, 2000, 32-33. o.

szerzett elismerést. Goldstein korai, a Pictures 

kiállításon szereplő munkáinak jelentőségét 

bizonyítja, hogy hosszú feledés után a 2011-es 

velencei biennálén a Jump című videót kiemelt 

helyen mutatták be újra. 

A jelenlét-távollét paradoxona fogalmazódik 

meg Troy Brauntuch (1954) Golden Distance 

című nyomatán, amelyen két női hátakt fekete-

fehér reprodukciója látható. A kép maga kör 

alakú, fekete és arany nyomtatású „Whispers 

around a woman” felirat látható rajta. Crimp 

ebben Walter Benjamin A fényképezés rövid 

története című művére hivatkozva a fotografi-

kus kép megközelíthetetlenségét, megfejthe-

tetlenségét látja, egyfajta „titkos képet”.  

E tekintetben talán épp a felirat, nem pedig a 

kép által jelölt dolog a kép legfontosabb kom-

ponense.18 Hasonló problémákat vet fel az 1,2,3 

elnevezésű, látszólag jelentéktelen rajzokat 

reprodukáló szitanyomat. A tankot, előszobát 

és egy díszletet ábrázoló vázlatok azonban egy-

fajta rejtett címkeként funkcionálnak, a gyakori 

reprodukálás következtében könnyen felismer-

hetőek és beazonosíthatóak. Brauntuch ugyanis 

Hitler jól ismert rajzait sajátította ki, s ez által 

az összes hozzá kapcsolódó feltételezhető 

jelentést. A művész ezzel a furcsa gesztussal, a 

forma és a tartalom elidegenítő és asszociáció-

kat kínáló hatásával szembesíti a nézőt. 

Sherrie Levine (1947) Sons and Lovers című 36 

darabos sorozata öt különböző karakter: George 

Washington, Abraham Lincoln, John Kennedy, 

illetve egy ismeretlen pár sziluettjét ábrázolja. 

Az elnökök pénzérméken is megjelenő, médiából 

is ismert árnyékképei jól felismerhetők  

a parókareklámokról fotózott, anonim alakok-

kal szemben. A tömegmédiából ismerős és a 

köztudatban élő képek konfrontálásával és 

ismétlésével Levine az akkori vizuális kultúra 

legaktuálisabb kérdéseit feszegeti. 

A kiállításon szereplő művészeket izgató kér-

dések eredetét Crimp a hatvanas években New 

Yorkban dívó minimalista szobrászat „színpa-

dias” jellegzetességében jelölte meg. Felvetése 

szerint a hetvenes évek irányadó esztétikai 

irányzata a performance-művészet, ahol a 

jelenlét-ottlét kérdése játszik kulcsszerepet. 

Így a kurátort a kiállítás létrehozása során olyan 

alkotások érdekelték, amelyek felvetették az 

’ott nem lét’, vagyis a reprezentáció (megjelení-

tés) kérdését.19 Így kaphatott helyet a tárlaton 

a hetvenes évek New York-i undergroundjához 

tartozó Robert Longo (1953) American Soldier 

című szobrával. A művész a szoborhoz mozgó-

18  Douglas Crimp: Pictures, Exhibition catalogue, Artists 
Space, 1977
19  l. Crimp (1980)

Frozen Lakes kiállítási enteriőr, Artists Space  
Metahaven: Transparent Camuflage, 2013, vinyl nyomat, selyemsál, pólók
© Fotó Meinke Klein
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képet használ forrásként, Rainer Maria Fassbinder azonos című filmjének zárójele-

netét idézi, amelyben a gengsztert hátbalövik. Így a szobor valójában maga is egy 

kisajátító gesztus eredménye, kimerevített filmkocka.20 (Ma már teljesen szok-

ványosnak mondható a képzőművészeti alkotásokban megjelenő filmes idézet, 

azonban a módszer akkoriban a reveláció erejével hatott.)

Az ötödik kiállító művész, Philip Smith Relinquish Control című, papír alapú 

műve illik legkevésbé a koncepcióba, talán ezért is helyettesíti őt Crimp később 

Cindy Shermannel. Az akkor 23 éves művésznő Untitled Film Stills című 

fotósorozatában saját testét jelmezekkel inszcenálva ismerős, de nem azonosít-

ható filmek szereplőit „idézte (meg)”. Sherman stratégiájának újdonsága abban 

állt, hogy beemelte a magas művészetbe a tömegmédiában zajló folyamatokat. 

Az amerikai film noir-ok jeleneteit kellékként, egyfajta ready-made-ként hasz-

nálva egy korszak nőtípusát és a mögötte húzódó társadalmi feszültségeket 

vette górcső alá. 

Crimp koncepciója világosan levezetett gondolatmenet eredménye, melyet meg-

győző alkotásokkal illusztrált, még akkor is, ha később változtatott az eredeti 

felálláson. Két évvel későbbi esszéjében így tekint vissza: „Goldstein és Longo 

számos kortársukhoz hasonlóan olyan művészek, akiknek munkája a megjele-

nítés kérdését a fotográfiai eljárásokon keresztül közelíti meg, különösen a 

fotográfiának azon aspektusain keresztül, amelyek valamiképpen a sokszorosí-

táshoz, a másolatokhoz, illetve a másolatok másolataihoz kapcsolódnak.  

Az ezekhez a munkákhoz tartozó különleges jelenlét a hiányból, illetve abból az 

áthidalhatatlan távolságból adódik, amely e munkákat az eredetitől, sőt az erede-

tinek még a lehetőségétől is elválasztja. Ez az a jelenlét, amit az általam poszt-

modernnek nevezett fotográfiai tevékenységnek tulajdonítok.” 

Az ’appropriation art’ terminus tehát kezdetben az újrafotografálás műfajára 

korlátozódott. Crimp 1979-ben az Octoberben megjelent esszéjében a kisajátítás 

egyre népszerűbbé váló posztmodern stratégiája mellett foglalt állást. (Az igaz-

sághoz azonban az is hozzátartozik, hogy a gyakorlat majd húsz évvel korábban 

kezdődött, amikor a hatvanas években Elaine Sturtevant lemásolta Jasper 

Johns egyik zászlóképét, Andy Warhol virágait, majd Marcel Duchamp bicik-

likerekét). Amerikában, mint láttuk, adott volt az elméleti háttér: az October 

folyóirat, ahol ekkortájt jelennek meg angolul Barthes, Foucault, Deleuze, Derrida 

szövegei, valamint az intézményi alap, az Artists Space, ahol újító és merész 

kiállítások születhettek meg. Az Irving Sandler által alapított intézmény egyik 

fő célkitűzése a fiatal, feltörekvő művészek támogatása volt, hívószava pedig a 

művészi kísérlet. Az Artists Space a művészetben uralkodó viszonyok ellen irá-

nyuló szisztematikus kritikának olyan új fórumát jelentette, ahol biztosítva volt 

az appropriation art stratégiájának szükséges körülményei. 

Az ugyanitt megrendezett mostani kiállítás, a Frozen Lakes21 jól illeszkedik az 

intézmény célkitűzésébe, és egyben a Pictures egyfajta hommage-aként, tovább-

gondolásaként is értelmezhető. Kurátorai, Stefan Kalmár (egyben az Artists 

Space vezetője) és Richard Birkett tíz fiatal művészt hívtak meg hét különböző 

országból, hogy a képtermelés és képhasználat gyökeresen új, digitális és elektro-

nikus formáira irányítsák a figyelmet. A kurátorok széleskörű nemzetközi tájoko-

zottságát és interdiszciplináris érdeklődését bizonyítja az ezredvég utáni vizualitás 

egyik jellegzetes példája, a magát kutató laborként meghatározó, a design, az 

építészet, a divat és geopolitika területén lavírozó Metahaven nevű formáció 

(Daniel van der Velden és Vinca Kruk) meghívása. Az amszterdami művészek 

2010-ben olyan projekttel álltak elő, melyben új vizuális megjelenést (corporate 

design) és arculatot (corporate identity) dolgoztak ki a média információéhségét 

kihasználó Wikileaks számára. A „transparent camuflage” projekt a titoktartás 

és az átláthatóság nyomása alatt álló Wikileaks paradox küldetését volt hivatott 

megfogalmazni és vizualizálni, amellyel még időben sikerült felkeresniük az alapító 

20  A Ludwig Múzeum gyűjteményében található Robert Longo installáció (Most mindenki.  
R. W. Fassbindernek, 1982–83) ugyanezt a filmet idézi. 
21  Frozen Lakes, Artists Space, New York, 2013. január 20 — március 24.)

Julian Assange-t. A kiállításon a kiszivárogtató 

portált támogató, tényfeltáró sál- és pólókollek-

ciójuk szerepel, hirdetve, hogy az átláthatóság 

és az igazság érdekében már a divat médiumán 

keresztül is felvehető a harc. 

A kortárs (nyugati) kiállítási gyakorlat-

ban a művészi és kurátori gesztus határai 

többé már nem egyértelműek, sőt a szakma 

professzionalizálódása, a független kurátori 

gyakorlat megjelenése következtében már 

nemcsak a művész rendelkezik teljes körű 

kompetenciával, hanem a kurátorok is egyre 

nagyobb önállósággal rendelkeznek. Ezzel 

együtt felelősségük is megnőtt: nem csupán 

művészkarriereket képesek beindítani, hanem 

a művészet egészének víziójáért is felelősek. 

Douglas Crimp kurátori vállalkozásának egyik 

legfőbb érdeme, hogy nem a művészetről alko-

tott (pre)koncepciót, hanem a kortárs európai 

művészetelmélet Ariadné-fonalát felvéve, a fel-

fedezés és értelmezés lehetőségével élve máig 

érvényes megállapítást tett a művészet miben-

létére vonatkozólag. Egyben előre vetítette a 

kurátori szakma autonómiájának megszilárdulá-

sát, a műalkotást központi elemnek tekintő sta-

tus quo megbomlását és a kollektív kurátorság 

mai gyakorlatát is. 

Frozen Lakes kiállítás, Artists Space
Metahaven: Wikileaks, 2011, (sál) © Fotó Meinke Klein


