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8— a MOME esetében nem csak képletesen értett —  

fellegvárába. Ez a globális folyamat a kultúra 

hasznosulásának csökkenését, másfelől a hőn 

áhított autonómia és exkluzivitás növekedését 

vonja maga után. A TransferLab eddigi tevé-

kenysége alapján úgy tűnik, hogy törekszik a 

határok lebontására, a művészet társadalmi 

hasznosulásának növelésére. Mind a február 

13–22. között bemutatott Elméleti hozadék 

(Labor Galéria, kurátorok: Beck András és 

Lázár Eszter), mind A megmaradás törvénye 

(koordinátorok: Lődi Virág és Veres Bálint) 

univerzális témákat dolgozott fel közérthető 

módon, és szélesebb közönséget próbált meg-

szólítani, mint a kiállításokat általában látogató 

művészeti szakma.

Annak ellenére, hogy ez a tárlat a MOME önrep-

rezentációs kiállításainak sorába illeszkedett, és 

célja egyértelműen a diákok bemutatása, vala-

mint az egyetem nevének köztudatba emelése 

volt, nem követte el az intézményeket didakti-

kusan és hivalkodóan bemutató tárlatok hibáit. 

A TransferLab eddigi két kiállítása könnyed, 

energikus ujjgyakorlat volt, jól kitalált és kon-

zisztensen kidolgozott témákkal. Az Elméleti 

hozadék kifejezetten hangsúlyossá tette,  

hogy a kiállítók hallgatók, és a művek tanórák 

unalmas pillanataiban készültek; úgy érez-

hettük, azok a frkák sokkal inkább a hallga-

tók sajátjai, mint az iskolai feladatkiírásokra 

készült alkotások, amelyek egy anakroniszti-

kus művészetoktatás kevéssé sikerült végter-

mékei. A Megmaradás törvénye pedig a komoly, 

méltóságteljes témával és az ahhoz kapcsolódó 

releváns munkákkal feledtette el, hogy azok  

egy része iskolai feladatok megoldása.

A kiállítás olyan műveket rendezett sorba,  

amelyek az emlékezéssel, az emlékezettel,  

a veszteség feldolgozásával foglalkoztak. Több 

műfajban dolgoztak az alkotók, ám elkerülhe-

tetlen egy ilyen koncepció esetében, hogy a 

fotográfa kerüljön túlsúlyba, hiszen az a valóság 

közvetlen leképezéseként az emlékezés tökéle-

tes médiuma: az abszolút múltba (aorisztoszba) 

teszi a felvételt, a halálról szól jövő időben.  

A koordinátorok odafgyeltek arra, hogy sokféle 

alkotói terület jelenjen meg, és ha a kiválasz-

tott munkák többsége fotót is felhasznál, az 

sem pusztán a fénykép sajátosságait aknázza 

ki, hogy lustán hátradőlve várja, amíg az az 

alkotó munkája nélkül hatni kezd, hanem kísér-

letezve, új technikai alapú ötleteket bevonva 

mindegyik áthágja az eszköz korlátait. Kontor 

Enikő (Változatok az ...és nincs pont... sorozat-

ból, 2010) az egyetlen, aki nem használja ki a 

fotográfa adta lehetőségeket, ám ő a kevés 

autonóm művészetekben otthonosan mozgó 

szilikátosok egyike, így a pályája elején tartó 

keramikusként anyagválasztása érthető: ez az ő 

médiuma, még nem meríthette ki a kerámiában 

rejlő lehetőségeket.

Szarvas Márton

A megmaradás törvénye — 
irányított emlékezés
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A megmaradás törvénye — ezen a címen tekinthettük meg a MOME bemutatkozó 

kiállítását, egyúttal a MOME TransferLab második konceptuális tárlatát. 

A TransferLab egy 2012 őszén alakult szellemi műhely, amelynek célja a MOME 

társadalmi beágyazottságának, hasznosulásának növelése a munkák kontextusba 

emelése révén. Céljaik üdvözlendők, hiszen a művészeti egyetemek általában  

az állami kultúrafnanszírozás csökkenésével autonómiájuk és a szűken vett 

művészeti élet fenntarthatóságának érdekében visszavonulnak a művészképzés 

Bognár Benedek
Rítus, 2013
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Pozsonyi Izsó Andrea (Discard color 

information, 2013) fényérzékeny anyag segít-

ségével tükrökre vitte fel édesapja fényképeit, 

egyszerre látjuk magunkat és az eltűnt személyt 

egy képtérben; a jelenlévő és a távoli egy virtuá-

lis, nem valós felületen találkozik, így kényszeríti 

ki a művész az emlékezés aktusát. Schnabel 

Zita (Tamás Rózsa, 2013) nagymamája halá-

lát próbálta méltóképpen feldolgozni. A hölgy 

szenvedélyes fotós volt, s mikor elhunyt, több 

ezer képet és negatívot hagyott maga után. 

Schnabel Zita ezekből a képekből próbált egy 

mini archívumot megalkotni, és annak doku-

mentációját monumentális méretben, egy 

kétszer két méteres képen megmutatni. A foto-

gráfa nem annyira eszköze, mint inkább talál-

mánya, pótléka az emlékezésnek, azért fogadjuk 

el azt az emlékezésnek magának, mivel — ahogy 

Halbwachs írja — „az emlékek nem egyebek 

képeknél, amelyek önmagukban léteznek, attól 

a pillanattól kezdve, hogy először beléptek a 

tudatunkba.”1 A kép látványa, valósággal való 

teljes azonosulása miatt valós emlékképként 

rögzül. A fotográfa a halál makacs túlélője, ám 

1  Maurice Halbwachs: Az emlékezés társadalmi keretei. 
In:Francia szociológia. Válogatás [összeáll., a tanulmányokat 
vál. és bev. Ferge Zsuzsa]. Budapest, Közgazd. és Jogi Kiadó, 
1971. . 128. o.

felőrli tárgyát, amely a kép elkészítésének pillanatában maga is meghal, ugyan-

akkor felidézi azt a tudást, ami az ábrázolt személyről lappang bennünk. Barthes 

szerint ez a felismerés kölcsönös, a felismert személy is visszanéz. Ezt az inter-

akciót Schnabel Zita egyirányúvá teszi, csupán a fotográfák dokumentációját 

mutatja meg, és habár a felbontás elég nagy, hogy kibogarásszuk az arcokat, a 

képek tömkelege nem teszi lehetővé, hogy kapcsolatot létesítsünk az elhunyttal, 

így marad ez a gesztus a gyász szubjektív feldolgozásának eszköze, és ugyanak-

kor univerzalitása miatt minden egyén számára — akár egy temetés hangulata 

— saját halandóságának tükre. A fotót néző személy kapcsolatba kerül mind az 

ábrázolt személlyel, mind annak idejével, és képtelen elvonatkoztatni halálának 

tudatában attól az ideiglenes állapottól, amiben a fotókon a nagymama létezik. 

Azok számára, akik nem ismerték személyesen, így csak másodlagos tudás áll a 

rendelkezésükre. Ez a törékeny, ideiglenes béke lehetőséget adhat saját vesztesé-

gük újraélésére. 

A kiállítás terében két körüljárható installációt szemlélhettünk meg. Bognár 

Benedek (Rítus, 2013) a fotókészítés pillanatát dolgozza fel, az élettelen szobor 

az alkotó életnagyságú mása, amelynek arcára Bognár fényérzékeny anyag segít-

ségével saját arcának vetületét vetítette rá. Az installáció önmagát fotózza, és 

Pinocchióként elkeseredetten próbál életre kelni: azzal, hogy a fotográfa valósá-

gossá teszi tárgyát, felszámolja környezetét. Élményeinket úgy próbáljuk legiti-

málni, hogy lefotózzuk, és azok csak a dokumentáció által válnak valósággá, így 

a művész megformált, majd újrafotózott portréja valóságosabbnak tűnik, mint a 

mellette álló hús-vér személy. Ez a mű egyszerre válik a médium kritikájává és az 

emlékezetmunka nullpontjává. 

A másik installáció egy átalakított biedermeier szekrény. Kocsi Olga (Szekrény 

a házikóból, 2012) szintén személyes élményt dolgoz föl, ám olyat, amit nem 

maga, hanem hozzátartozói éltek meg. A munka illusztrációja is lehetne a Hirsch 

által leírt utóemlékezet fogalmának, ám összetett műalkotás lévén nemcsak az, 

Kocsi Olga
Szekrény a házikóból, 2012
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hanem egy sor másik kollektív emlékezethez kötődő élményt is előidéz. Az utó-

emlékezet szót a kollektív trauma túlélőinek gyermekei által újraélt élményekhez 

való viszonyulásra használjuk, azt a folyamatot írja le, ahogy a gyermekkorukat 

meghatározó történetek erőteljességük folytán saját jogú emlékekké formá-

lódnak. A trauma időben rekurrens cselekmény, körkörösen egy rövid elfojtási 

szakasz után visszatér, az utóemlékezet által megélt trauma így ugyanúgy visz-

szatérő, minden visszatéréskor megerősödő aktus. A valódi élményhez az egyén 

nem az emlékezés folyamatán keresztül jut el, hanem újra éli, kivetíti a traumát. 

Az alkotó édesanyjának andalító hangja saját történeteinket, a gardrób szaga és 

hangulata saját élettereinket idézi fel, a kertben eltemetett nagybácsi így nem 

csupán Kocsi Olga saját élménye, hanem az általunk, mint közösség által megélt 

traumák esszenciája. A műalkotás létrehozásának — nemcsak értékének,  

de jelentésének — szubjektuma nem az a termelő, aki a tárgyat a maga 

anyagiságában elkészíti, így Kocsi Olga munká-

jának értékmérője az, hogy képes e szubjek-

tív élményeivel valódi átjárást biztosítani más 

életvilágokba. Gink-Miszlivetz Sára (Memo-

therapy, 2012) munkája hasonló folyamatokat 

idéz elő, mint  

Kocsi Olgáé, ám azt egyéniesítve teszi.  

A szülő elvesztését nem közösségként éljük 

meg, mint a történelem viharai által okozott 

egyéni történetek lenyomatait, hanem olyan 

élményként, amelyet mindenki egyénileg, szi-

gorúan szubjektumként tapasztal meg. Gink-

Miszlivetz Sára munkája az eltávozott rokon 

életének tárgyi lenyomatait dolgozza föl, ren-

dezi, archiválja és lomtalanítja.

Az archívum eszköze a megőrzésnek, ren-

dezésnek, feldolgozásnak, de ugyanígy 

eltávolít, elszemélytelenít, az archiválás 

tárgyát leválasztja az egyénről. Ennek az 

elszemélytelenítésnek a megmutatása 

dekonstruálja az archívum hatását. A szándék 

az archiválásra, majd annak lebontására az előbb 

említett művek közös nevezője, ám Páll Tamás 

és Viskovic Jelena (New Folder, 2013) valósítják 

meg ezt a legtökéletesebben: ők a digitális táro-

lás és a digitália által előidézett emlék-narratí-

vát tárják föl és materializálják, az újrarendezés 

aktusával annak esetlegességét mutatják meg. 

A hideg távolságtartás általában is jellemző 

az alkotópárosra, így helyezik idézőjelbe saját 

művüket, és foglalják keretbe, bontják szét és 

rendezik újra az emlékezet-tabló többi darab-

káját. Így, habár munkájuk a kiállítás terének 

peremén foglal helyet, univerzalitása folytán 

értelmezi a többi munkát, a kiállítás egyik leg-

fontosabb darabjává válik. Hódi Csilla (Az én 

kis Moszkva terem, 2011/2013) munkája ugyan-

ilyen materiális tabló, ám az emlékezet helyé-

hez, a Pierre Nora által leírt lieu de mémoire-hoz 

kötődik. A Moszkva tér átmeneti hely, állandó 

társadalmi interakciók helyszíne, amelyen sze-

mélytelen testek ütődnek egymásnak, tudo-

mást sem véve a másik jelenlétéről. Hódi köztéri 

intervenciójában az egyénnek állít eltűnő, felszí-

vódó emléket, így próbálja újra rendezni az átha-

ladókat, lehetőséget adva nekik, hogy hiányuk a 

térben vizuálisan is jelenlévővé váljon. 

A kiállítás fnisszázsán a művésznő átírta a 

névtáblát, áthúzva saját nevét és egykori taná-

rának, a kiállítás egyik koordinátorának, Veres 

Bálintnak a nevét írta fölé. A gesztus talán 

annak szólt, hogy a tanárok túlságosan befo-

lyásolják a hallgatók alkotói folyamatait, így 

ők elidegenedve a végterméktől, nem tekintik 

azt saját művüknek. A felesleges protest akció 

ebben a térben irrelevánsnak hatott, hiszen a 

kiállítás olyan autonóm művész-személyisége-

ket vonultatott föl, akik sok társukkal ellen-

tétben markáns véleménnyel rendelkeznek az 

őket körülvevő valóságról, és egyedi formában 

képesek arról nyilatkozni. 

Viskovic Jelena
New Folder, 2013


