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P F I S Z T N E R  G Á B O R

A  je lenvaló lét  struktúrá i
G ondol atok  Lou ise  Bou rgeo is  k iá l l í tá sa 
kap csán*

A müncheni Haus der Kunst 2015-ös legjelentősebb kiállítása, Louise 
Bourgeois tárlata csaknem fél évig, márciustól augusztusig volt látható.  

A Franciaországban született, 1938-tól haláláig New York-ban élt művész 
Celláiból, az 1940-es évek Famme Mason sorozatának festményeiből, a szin-
tén a negyvenes években készült, erős Giacometti hatást mutató Personage 
szobrokból, valamint legutolsó munkájából, az I Give Away Everything című 
rajzokból mutattak be egy olyan válogatást, amely nem csak a németországi 
bemutatót tekintve nevezhető egyedülállónak. 
A kiállítás kurátora, Julienne Lorz egy Bourgeois-idézetet választott címként: 
A lét struktúrái. Ez a szókapcsolat – főleg német nyelvi összefüggésben – önma-
gában is utal a „lét-filozófia” meghatározó gondolkodói, Heidegger (és per-
sze Kierkegaard) szóhasználatára. Nem állítható, de nem is zárható ki, hogy 
Bourgeois – aki az 1930-as évek elején nem csak matematikát, de filozófiát is 
hallgatott egyetemi tanulmányai során – olvashatta akár a dán vagy a német 
filozófus írásait is. Még valószínűbb azonban, hogy Sartre szövegei voltak 
ismertek a számára.1 
A címként választott idézetrészlet persze nem elsősorban Heidegger vagy 
Kierkegaard miatt érdekes, hanem épp azért, amit Bourgeois a teljes mondatban 
megfogalmazott, amelyből ezt a részt kiemelték: „Space does not exist in itself, 
it is just a metaphor for the structure of the existence.” Azaz: „A tér önmagá-
ban nem létezik, hanem csak a létezés (egzisztencia) struktúráinak metaforája.”  
A kiállítás kapcsán idézett német fordítás így hangzik: „Raum existiert nicht 
an sich, er ist nur eine Metapher für die Strukturen des Daseins.” Míg az angol 
változat egyértelműen Kierkegaard és Sartre irányába mutat (existence), addig  
a német fordítás (Dasein) Heidegger létfilozófiája felé. 
Mindennek jelentőségét pedig elsősorban maguk a Münchenben kiállított, össze-
foglalóan Cellának nevezett munkák adják, amelyek átmenetet képeznek a 

1  Vö. például Artist Rooms: Louise Bourgeois, Resource Pack. Tate National Galleries of Scot-
land. 2013. http://www.tate.org.uk/download/file/fid/37633. Utolsó letöltés: 2015. november 28. 
Sartre és Albert Camus kapcsán lásd Paul Stuart. Sculptor Louise Bourgeois: A year of events 
celebrating her life and work. In: World Socialist Web Site. 2009/. www.wsws.org/en/
articles/2009/01/bour-j14.html. Utolsó letöltés dátuma: 2015. november 28. 

szobor, az installáció, az objekt, az environment 
és valamiféle építészeti struktúra között, kije-
lölve és definiálva azt, amit nagy általánosság-
ban térnek nevezünk. A probléma abból fakad, 
hogy az idézet, illetve a művek térbelisége lát-
szólag ellentmond egymásnak. Vajon miként 
kapcsolódik össze szükségszerűen ez a kettő 
Bourgeois műveiben? – erre keressük a választ. 
Bourgeois már 1949-ben, majd 1950-ben is állí-
tott ki szobrokat, amelyek együttese inkább 
hatott térinstallációnak (Seventeen Standing 
Figures in Wood, illetve Sculptures, Peridot 
Gallery New York). A hatvanas és hetvenes 
évek szobrait követően viszont csak az 1980-
as években lépett túl az egyedi tárgyon, és 
fordult figyelme a dolgok és a tér kölcsönös 
viszonyai felé. 
1986-ban készítette el az Articulated Lair című 
munkáját, amely a Münchenben is látható és 
később Cellák gyűjtőnéven ismertté vált művek 
közvetlen előzményének tekinthető. Ez a mű 
nagyméretű, hosszúkás alakú, festett acélle-
mezekből áll, amelyeket a művész paravánsze-
rűen, sarkaiknál zsanérokkal erősített össze, 
majd függesztett fel oly módon, hogy zárt teret 
alkossanak, amelynek két végén mégis nyílik 
egy-egy kijárat (vagy ellenkező irányból épp 
bejárat). Az így létrehozott, előszobára emlé-
keztető térben elhelyezett egy támla nélküli, 
kör alakú széket, valamint egy felfüggesz-
tett, műanyagból öntött, cseppszerűen elfolyó, 
Bourgeois-ra annyira jellemző – a szürrealistá-
kat, illetve Arshile Gorky-t idéző – fekete formát. 
Ezt a művét ugyan nem szokták a Cellákhoz 
sorolni, mégis kijelöli azt a szakaszt (a csak-
nem haláláig, mintegy két és fél évtizedig tartó 

*  Louise Bourgeois. Structures of Existence: The Cells / Strukturen des Daseins: Die Zellen. Haus 
der Kunst, München; 2015. február 27 – augusztus 2. 
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periódust), amelyben figyelme részben az épí-
tett terek, részben pedig a pók motívuma felé 
fordult, amely kettő aztán a Spider (1997) című 
munkájában össze is kapcsolódott.2 
Az Articulated Liar az első mű, ahol egy jól 
körülhatárolt, zárt teret definiál, amely csak 
úgy nézhető meg, ha a befogadó belép ebbe a 
külvilágtól izolált helyiségbe, ahol a vizualitáson 
túl – bár attól nem függetlenül – érvényesülnek 
olyan hatások, amelyek nem csak (illetve nem 
elsősorban) a látóérzékünkhöz szólnak, hanem 
inkább konkrét testi tapasztalatokhoz vezetnek. 
A múlt század nyolcvanas éveinek második 
felétől hozta létre Bourgeois azokat a „térins-
tallációkat”, amelyek eszerint a séma szerint 
működnek, némi eltéréssel, de amelyekben 
sokkal egyértelműbb „önéletrajzi” utalásokkal 
dolgozik. Ezek a művek két alapvető csoportra 
oszthatók fel: az egyikben majdnem teljesen 
zárt teret formálnak, amelyeknél Bourgeois 
ajtókat, falpaneleket, illetve egy víztartályt3 
használt fel. A másik csoportnál a korábban 
meghatározó faanyagok helyett inkább fémet 
alkalmazott: például a tyúkketrecre emlékeztető 
dróthálót vagy acélból szerelt (néha hegesztett) 
rácsot, amelyet helyenként matt, de legalábbis 
nem transzparens üvegtáblákkal egészített ki. 
Az első csoportba tartozó cellákra jellemző, 
hogy nem (vagy csak nehezen) engednek bepil-
lantást a belsejükbe. A befelé irányuló tekinte-
tet Bourgeois szándékosan elterelte, fókuszálta 
a különféle tárgyak segítségével. A nem ritkán 
torzító, konkáv vagy konvex tükrökkel nem lát-
ható részleteket fedett fel vagy hívta fel azokra 

2  A mai napig ez, illetve az ezzel összefüggésbe hoz-
ható Maman az egyik legalaposabban elemzett műve, 
köztük pl. Mieke Bal meghatározó írásai Mieke Bal: 
Autotopography: Louise Bourgeois as Builder. Biography 
2002 25. 1. 180-202. o. illetve Mieke Bal: Narrative inside 
out: Louise Bourgeois’ Spider as Theoretical Object. Ox-
ford Art Journal, (Louise Bourgeois) 1999 22. 2. 103-126. o. 
vagy Trisha McCrae: Louise Bourgeois. Maman: From the 
Outside In. August 12, 2010 http://www.artandeducation.
net/paper/louise-bourgeois-maman-fromthe-outside-in/. 
Utolsó letöltés dátuma: 2015. 10. 28.
3  A víztartály az egykori műtermének is helyet adó 
brooklyni lakóház tetejéről származik. Szintén egykori 
műterméből származik az egyik utolsó művébe, a Last 
Climbba beépített, annak közepén emelkedő öntöttvas 
csigalépcső. 

a figyelmet, illetve másokat elfedett, kitakart. A ráccsal vagy hálóval körülhatá-
rolt cellák teljesen át- és beláthatóak, bár tükrökkel itt is találkozunk, amelyek 
kijelölik, de legalábbis szabályozzák a tekintet irányát. 
A cellákba általában kívülről lehet bekukkantani, máskor viszont feltárulkoznak 
és kimondottan invitálnak a belépésre, szűk terük – vagy inkább zsúfoltságuk –  
azonban csupán korlátozott mozgást tesz lehetővé. Mindkét típusnál hangsú-
lyos a néző „voyeur” státusza, vagy ha erre hiányozna a saját belső késztetés,  
akkor a néző belekényszerül ebbe a pozícióba. A cellákban Bourgeois sok saját 
tárgyat, korábbi életszakaszaira utaló rekvizítumot emelt be, helyezett el, így 
csaknem ráerőszakolja a nézőre (értelmezőre) az „olvasatok” sokféleségét, bősé-
gét, és szinte észrevétlenül csapdába csalja saját életrajzi utalásainak soka-
ságával, belevezetve a nézőt az értelmezés sűrű sötét erdejébe.4 Ezt az irányt 
erősítik a szoborszerű alakok, márványkezek, szemgolyókat idéző kőgolyók,  
a kifordított emberi belsőre emlékeztető, különféle anyagokból készített antro-
pomorf formák és megannyi más kisebb-nagyobb objekt.5 
Jean Garden Castro írja a Sculpture magazinban, hogy a Cellák darabjai a 
mikrokozmosz és a makrokozmosz közötti viszonyokat vizsgálják, ami a cím-
adásból is egyértelműen következhet. A szó Castro meghatározása szerint 
a legkisebb, önmagában is értelmezhető és működőképes biológiai egységet 
ugyanúgy jelentheti, mint a nagyméretű zárt teret, vagy átvitt értelemben olyan 
csoportokat, amelyek szintén zárt rendszerben működnek. A cella mindig olyan 
egységre utal, amelyik egy másik, nagyobb rendszer része. Castro azt hangsú-
lyozza, hogy Bourgeois munkái éppen ezeken az jellemzőkön alapulnak, ezekre 
támaszkodnak, ő pedig – szó szerint – ezekből építkezett.6 

4  Például a Cella II. (1989), ahol 12 üres Shalimar parfümös üveget helyezett el egy tükrös 
asztalka tetején, amelyen található még egy pár márvány kéz.
5  A Cella XXVI. egy rácsszerkezet, amelyben három alsószoknya lóg, egy csavarodó, egy-
másba fonódó belekre emlékeztető figura (egy emberi test torzója), illetve egy tükör, amely előtt 
ez a test lóg. Az asztali piperetükröt idéző hatalmas konkáv felület torzít, deformálva a vissza-
tükrözött látványt, ami egyúttal azt is eredményezi, hogy a térből kizárt néző nem láthatja ma-
gát benne élesen. A tükrök a Cell: You Better Grow Up című munkában nem a nézővel, hanem 
egymással kerülnek kapcsolatba, türközik egymást, és visszatükröződnek a másikban. Így egy 
megsokszorozott, de egyúttal torzított, félelemkeltő világot teremtenek.
6  Jan Garden Castro: Louis Bourgeois, Turning Mythos inside out. Sculpture Magazine 2001 20. 1. 

Louise Bourgeois
Cell (You better grow up), 1993 (részlet), acél, üveg, márvány, kerámia, fa és tükör,  

210,8 × 208,3 × 212,1 cm. The Rachofsky Collection, Dallas. Photo: Peter Bellamy
© The Easton Foundation / Licensed by VG Bild-Kunst
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Az életmű számos értelmezője a Castro által említett mikrokozmoszt és mak-
rokozmoszt Bourgeois saját élettörténetére, illetve a világra vonatkoztatja.  
Az életmű így egy viszonylag koherens olvasatot kínálhat, amelyben a munkák 
életének egyes epizódjait vagy részleteit reprezentálják egy tágabb történeti 
és kulturális kontextusban. Ezt a megközelítést erősítheti és alá is támaszthatja 
az, hogy Bourgeois interjúiban (és sok esetben a munkáiban is) számos életrajzi 
vonatkozású utalást tett. Mieke Bal éppen ezért arra figyelmeztet, hogy a sze-
mélyesnek ható minőségek, az autobiografikusnak tűnő jelleg miatt igen nehéz 
ellenállni a kísértésnek, hogy az életművet elsősorban is Bourgeois saját maga 
által sugallt, illetve megfogalmazott „narratíva” felől értelmezzék.7 
A Cellák természetesen hordoznak utalásokat Bourgeois saját élettörténetére: 
anyját megcsaló apjára, apján és saját magán keresztül saját női mivoltának át- 
és megéléséből fakadó tapasztalataira, autoriter apjához fűződő ambivalens 
viszonyára. Mieke Bal azonban óva int attól, hogy hagyjuk magunkat félreve-
zetni a túlságosan is kézenfekvő értelmezési lehetőségek sokaságától, amelyek 
ezen biográfiai utalásokon alapulnak. Részben azért, mert kimondottan tekin-
télyelvűnek gondolja, ha a befogadó helyett a szerző alkotja meg a jelentést, 
részben pedig azért – és talán ez a fontosabb érv –, hogy a művész szavainak 
állandó ismételgetése csak azt teszi nyilvánvalóvá, amit már amúgy is tudha-
tunk, részben saját írásaiból, részben az interjúkból.8 Azt javasolja tehát, hogy 
az elemzés inkább arra összpontosítson, ahogy Borugeois önmagát (saját életét) 

„feltérképezi”. Bal arra is figyelmeztet, nehogy túl komolyan vegyük Bourgeois 
mondatait, amelyeket gyakran használt műveiben is idézetként, és amelyek 
nyilvánvaló módon a saját mitológiájának megalkotásához nélkülözhetetlenek. 
Ezért fontosnak tartja, hogy inkább a magunk tapasztalataira hagyatkozva 
közelítsünk a Cellákhoz, és inkább saját életünk mozzanataira reflektáljunk az 
általuk keltett asszociációk segítségével.9 

7  Mieke Bal (2002)
8  Ibid. 
9  Ibid. Amine Haase is kiemeli, hogy Bourgeois oly sokszor mesélte el apja és az ő szeretője 
történetét, hogy „az tulajdonképp banális fetisizált rituálévá alakult át, amelytől a művész kre-
ativitása szárnyra kapott. In: u. ő: Das Leben ein Roman. Artforum International 2011 207. márci-
us-április. 274-277. o. Máshol terjedelmesen idézi a művészt, aki nem tagadja, hogy „[k]ézbe 
veszem az eseményeket és hatékonyan manipulálom őket, hogy életben maradjak. A passzívat, 
a freudi identifikációt az agresszorral átfordítom aktív cselekvőbe. Erre képesnek kell lenni. 
Folyton manipulálni szeretnék, ahelyett, hogy engem manipulálnának. A művészet manipuláció 
minden beavatkozás nélkül.” 

Már Castronál is kiderül, hogy a munkák címé-
nek értelmezése is komoly kihívást jelent.  
A cellák (főként az angol nyelvben létező igen 
gazdag jelentésmezőt figyelembe véve) meg-
annyi jelentése mind más és más irányt szab-
hat egy saját értelmezéshez, és akkor is, ha a 
művész saját történetét kíséreljük meg rekonst-
ruálni. A szó eredeti jelentése valamit elrejteni, 
elfedni, eltitkolni. Az ókori görög (és később 
a római) templomok kis méretű, zárt, eleinte 
oldalról egy ajtónyíláson, később pedig felül-
világítón keresztül megvilágított helyiségére 
használták, amelyben az istenszobrot tartot-
ták. Ezt megelőzően bármilyen tárolóhelyiség 
megjelölésére alkalmazták, ebből vezethető le 
az összes későbbi jelentése, illetve használati 
módja a szerzetesi cellától a börtöncelláig, vagy 
az elmegyógyintézetek zárt szobájáig. A közép-
korban a szerzetesi cella megelőzi a kolostor 
építését, a remetelakhoz hasonlóan. A cella 
ebben az összefüggésben a magány lehető-
ségét, az elvonulást, a csöndet jelenti, azaz 
a zajos külvilág kizárását, megteremtve így a 
kontemplációhoz nélkülözhetetlen, zavartalan 
elzárkózást. A német nyelvben ennek megfele-
lően nem ritkán a tanult gondolkodó szobájára 
utalnak a cella szóval. Biológiai összefüggés-
ben a középkortól jelenik meg a kifejezés, a kap-
tárban lévő méhsejtre vonatkoztatva, és ebből 
származik a szerves testek, illetve a test belse-
jében lévő üregek (pl. az anyatest) megjelölése 
is. A modern természettudományok ebből kiin-
dulva alkalmazták a legkisebb organikus (élő) 
egység, a sejt megnevezésére. Ebből vezethető 
le aztán a politikai nyelvhasználat „sejt” termi-
nusa is, amely azonos elveket valló, közösen, 
de legalábbis összehangoltan cselekvő, egy 
nagyobb egység részeként működő emberi 
csoportra vonatkozik. 
Ami ezeket az eltérő jelentéseket összekap-
csolja, az a zárt, egységként értelmezhető 

„tér” fogalma. A szerzetesi, illetve börtöncellá-
nál (akár az istenség szobrának, képmásának 
őrzésére, vagy még inkább megóvására szol-
gáló térnél) az elvonulás, a kizárás (nem pedig 
a bezárás) kényszerű vagy önmaga válasz-
totta aktusa dominál. Összekapcsolva ezeket 

Louise Bourgeois
In and Out, 1995, (részlet), fém, üveg, gipsz, szövet  
és műanyag cella, 205,7 × 210,8 × 210,8 cm 
Collection The Easton Foundation.  
© Fotó: Christopher Burke © The Easton Foundation / 
VG Bild-Kunst, Bonn 2014
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a jelentéseket a biológiai használattal, olyan 
egységről beszélhetünk, amelyben az élet (akár 
kényszerűségből) egy zárt rendszerben szerve-
ződik, amelyre hatást gyakorol az a struktúra, 
amely épp az elzárást biztosítja (akár befelé – 
pozitív –, akár kifelé – negatív – irányuló véde-
lemről beszéljünk). Az építészeti vonatkozások 
kézenfekvők ebben az esetben, amit Bourgeois 
értelmezői nem halasztanak el hangsúlyozni az 
életmű kései szakaszára vonatkoztatva, miköz-
ben persze ő maga sem hagyja ezt szó nélkül, 
állandóan rájátszva erre az értelmezési lehe-
tőségre.10 Az utolsó évek munkáival életműve 
az emlékezet poétikus építészetévé illeszkedik 
össze, írja Carsten Ahrens, „egy olyan építé-
szetté, amely minden pillanatban tudatában 
van törékenységének és mulandóságának […]. 
A kulisszáknak ezzel a tárházával apatikusan 
szép tereket visz Bourgeois színre. A beszédes 
hallgatás elhagyott helyei, az emlékezés utó-
lagos álomképei, amelyekbe a mi emlékeink is 
beleilleszkednek.”11

Az építészet egyik alapvető funkciója a tér kije-
lölése, megteremtése, ezáltal pedig egy hely 
körülhatárolása és definiálása, a kizárás gesz-
tusának segítségével. Az így megalkotott (kije-
lölt, körülhatárolt hely) funkciója sokféle lehet. 
Szakrális építménynél eredendően egy olyan 
intim közeg megteremtése, amelyben vagy az  
istenszobor, vagy rajta keresztül magához  
az istenhez utat kereső ember lehet jelen, hogy 
ebben az intimitásban találjon kapcsolatot a 
transzcendenshez. A nem szakrális funkciójú 
tereknél a védelmen túl az őrzés, megőrzés 
funkciója kerül előtérbe; ilyen értelemben beszél 
Derrida az archívumról mint a őrzés és értelme-
zés, illetve a hitelesítés helyéről, amelynek az 
ott lakó, felhatalmazott személy adja az auto-
ritását.12 Bourgeois-hoz hasonlóan ő is össze-
kapcsolja a helyet az emlékezés és a felejtés 
gesztusával. Ez a hely nem választható el az 
eredet fogalmától, amely egyúttal a cselekvés, 
a tett forrásának jelentését is hordozza (arché), 
amely később már mint alapelv vagy a tudás 
princípiuma jelenik meg. Bourgeois számára a 
ház (már a Famme Masonnál is) főként az emlé-
kek raktáraként működik.13 Ennek az emléke-
zetnek a lokalizálása Gaston Bachelarnál  

10  Például a már idézett Mieke Bal (Autotopography: 
Louise Bourgeois as Builder. Biography 2002 25. 1. 180-202. 
o.) vagy Carsten Ahrens, (Glass House No Serets, J’y Suis, 
J’y Reste. In: Louise Bourgeois. Szerk. Carl Haenlein. Han-
nover, Kestner-Gesellschaft. 1994. 11-17. o. itt 11. o.), illet-
ve Larry Qualls (Louise Bourgeois, The Art of Memory. 
Performing Arts Journal 1994 48. 39-45. o.)
11  Carsten Ahrens (1994). Hasonlóképp gondolja Bal is, 
vö. i. m. (2002).
12  Jacques Derrida, Wolfgang Ernst: Az archívum kínzó 
vágya / Archívumok morajlása. Ford. Bereczki Péter, Lé-
nárt Tamás. Figura, 3. Budapest, Kijárat Kiadó. 2008. 
13  Larry Qualls (1994)

a hermeneutika feladata, amely az intimitás helyét kell, hogy meghatározza, 
mégpedig a saját intimitásunk „tereiben”.14 
Ha összevetjük Bourgeois és értelmezői állításait a müncheni kiállítás címében is 
hivatkozott mondattal, akkor furcsa, egymásnak ellentmondó állításokkal szem-
besülünk. Bourgeois kétségbe vonja a tér önálló létezésének lehetőségét, ugyan-
akkor pedig kitüntetetten fontos szerepet szán az épített térnek, amely a házban 
manifesztálódik. A Cellák műegyüttese felől nézve az, amit általuk megalkotott, 
elsősorban nem térként értelmezendő: nem olyan entitás, amely meghatároz 
egy helyet, kitölt egy űrt, kijelöli valakinek vagy valaminek a fizikai jelenlétét. 
Ezek az építmények anyagi megvalósulásukként nem önmagukra mutatnak, nem 
önmagukat jelentik, hanem valami egészen mást. Fizikailag ugyan jelen vannak, 
de amit bennük megtapasztalunk, az nem a tér. Ez a „más”, Bourgeois mondatát 
alapul véve a lét (pontosabban létünk) struktúrája. Ez látszólag csak egy értel-
mezési probléma – miként tekintünk arra, amivel a kiállítótérben találkozunk? 
Ha tágabb összefüggésben vizsgáljuk az állítást (miként Castro is javasolja), 
akkor az egyes műveken túl valójában a minket körülvevő világ egy teljesen 
más aspektusú megközelítésére, szemlélésére és felfogására kapunk lehetősé-
get. Az a valóság, amelyben létezünk, nem dimenziók és kiterjedések viszony-
rendszerében értelmezhető, hanem saját létünk mikéntjének kifejeződéseként. 
A tér nem létezik – „an sich”, „in itself”, vagyis önmagában –, írta egykor 

14  Többen is idézik Bachelard-t, pl. Carsten Ahrens (1994), magyarul: Gaston Bachelard: A tér 
poétikája. Ford. Bereczki Péter. Budapest, Kijárat Kiadó. 2011. 

Louise Bourgeois
Cell (The last climb), 2008, acél, üveg, gumi, cérna és a fa, 384,8 × 400,1 × 299,7 cm

Collection National Gallery of Canada, Ottawa. © Fotó: Christopher Burke 
© The Easton Foundation / Licensed by VG Bild-Kunst.
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Bourgeois. A tér alapvetően a dolgok egymás melletti kölcsönös rendje (amely 
a benne lévő dolgok egymáshoz viszonyított távolságával, az egységnyi idő 
alatt megtett úttal írható le, összekapcsolva a tér és az idő fogalmát), ennél 
azonban jóval problematikusabb koncepció. A teret egyfelől az egyéntől és a 
dolgoktól független realitásként létezőnek (egyfajta edénynek vagy tárolónak) 
tételezték, másfelől pedig épp ezektől nem független entitásnak (pl. Leibnitz).  
Ez utóbbi felfogás szerint az üres tér abszolút értelemben nem létezik. Kant 
egyéb megfontolásokkal ellentétben (az idővel együtt) szubjektív érzékelésünk 
formájának tekintette, amely nem származhat tapasztalatból. Úgy gondolta, 
hogy a tér bizonyos viszonylatait (fent, lent, elöl, hátul, előtt, mögött) mindentől 
függetlenül érzékeljük. Viszont tudható, hogy a gyerek ezeket – valamint pél-
dául a mélység és a távolság fogalmát tapasztalati úton (tárgyak dobálásával, 
leejtésével, a dolgok megmászásával, ugrálással) szerzi meg, tehát eredendően 
nem rendelkezik ezekkel. Tovább bonyolítja a tér fogalmi megragadásának kér-
dését a világűr, mint határtalan, de nem végtelen entitás. 
Ha a tér fogalmát a tárgyak felől és belőlük vezetjük le, ezen belül pedig az épí-
tett dolgok relációjában nézzük, akkor viszonylag egyértelmű meghatározásból 
tudunk kiindulni. Heidegger (az antik felfogást alapul véve és Kanttal vitázva) 
az emberhez köti ezt, mivel ő csak és kizárólag már eleve és eredendő módon 
térben és időben van. Alaphelyzete – testi mivoltából fakadóan – a térbelisége 
és időbelisége, és ezek által való állandó és szakadatlan meghatározottsága. 
A tér ebben a megközelítésben tehát az, amit az ember teste révén érzékel és 
megtapasztal. Gregor Streim rámutat, hogy az ilyen gondolatmenetek jelzik a 
20. század elején a természettudományokban jelentkező válságot, amikor is az 
olyan fogalmak, mint a newtoni (abszolút) tér tarthatatlanná válnak, akárcsak 
a tér és az idő mint „a priori” ismeretek. Ez pedig együtt jár a gondolkodás és 
az egzisztenciális gondolkodás fordulatával is.15 Bourgeois állítása bizonyos 

15  Heidegger és számos kortársa felfogása jól tükrözi azt a „válságot”, amelyet Gregor Streim 
az ő filozófiai gondolkodásukra alapozva a természettudományos gondolkodás „filozófiai” krí-
zisének nevez. In: u. ő: Das Ende des Anthropozentrismus, Anthropologie und Geschichtskritik in 
der deutschen Literatur zwischen 1930 und 1950. 49. Quellen und Forschungen zur Literatur- und 
Kulturgeschichte. Sorozat szerk. Ernst Osterkamp, Werner Röcke. Berlin, New York, Walter de 
Gruyter. 2008. 113. o. és tovább.

értelemben éppen ennek a „fordulatnak” a kife-
jeződése és leképeződése kései munkáiban. 
A problémát persze megközelíthetjük fordított 
perspektívából is, föltéve a kérdést, hogy mi 
a lét és melyek a struktúrái, melynek a térnek 
nevezett valami (ami tehát nem önálló létező) 
a metaforája, azaz képi kifejezésmódja. A tér 
metaforaként, képszerű megjelenítésként egy 
kimondhatatlannak, érzékileg nem megra-
gadhatónak – irracionálisnak – a „láthatóvá” 
tétele, felfedése, létbe-hozása, re-prezentáci-
ója, meg-, illetve felmutatása, s ez a metafora 
épp a lét [az ember] struktúráit teszi a szemlé-
let számára érzékileg megragadhatóvá, meg-
tapasztalhatóvá. Bourgeois kijelentésének 
komoly nyomatékot adhat az, ha figyelembe 
vesszük, hogy például Wilhelm Dilthey-nél 
a lelki struktúra valójában ösztönök és érzé-
kek összefonódó köteléke, amely összefonó-
dás időben változó lehet – létrejöhet, illetve 
fel is oldódhat, meg is szűnhet.16 Míg Christian 
Wolfnál és Leibnitznél a „struktúra” koncepci-
ója még mechanikus, addig Kantnál már orga-
nikus; nem mechanikus, hanem teleologikus,17 
amely szervezett és önmagát szervező létező, 
amelybe a részek kölcsönhatásban hozzák 
létre egymást, egy önmagában rejlő erő hatá-
sára. Dilthey-nél a struktúra egyfajta világkép, 
amely a világ értelmére irányuló válaszokat 
generálja, csakúgy mint az „életvezetés” leg-
alapvetőbb szabályait.18 Ezt követően a struk-
túra egyfajta összekapcsolódó, egymásba 
fonódó egység (Gefüge), amely Heideggernél 
a lényegmeghatározottság mindenféle formá-
ját helyettesítő szó lesz, és amely mint a lét 
(Existenz) struktúrájaként, egzisztenciáléként 
(a nyitottság struktúrájaként) jelenik meg a Lét 
és időben. Reto L. Fetz megállapítja, hogy a 
struktúrafogalom a forma, még általánosab-
ban a lényeg/lét fogalma helyére lép (pl. Michel 
Foucault-nál). Eszerint az érvelés szerint  

16  Werner Stegmaier: Philosophie der Orientierung. Ber-
lin, New York, Walter de Gruyter. 2008. 
17  Reto Lucius Fetz: Struktur. In: Schlüsselbegriffe der 
Philosophie des 20. Jahrhunderts. Szerk. Christian Bermes, 
Ulrich Dierse. Archiv für Begriffsgeschichte Sonderheft. 
Hamburg, Felix Meiner Verlag. 2010. 355-369. o. 
18  Ibid. 

Louise Bourgeois
Spider, 1997, acél, gobelin, fa, üveg, szövet, gumi, ezüst, arany és csont,  
449,6 × 665,5 ×518,2 cm. Collection The Easton Foundation.  
© Fotó: Frédéric Delpech © The Easton Foundation / VG Bild-Kunst, Bonn 2014
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a lét struktúrái azonosak a jelenvalólét mód-
ján létező ember lényegmeghatározottságával, 
amely struktúra egyúttal formaadó is: megha-
tározza a lét formáját, amelyet a metaforaként 
értett tér, illetve az, amiben ez manifesztáló-
dik, tehet láthatóvá. A térmetafora éppen ezt az 
alapvetően teoretikus koncepciót (struktúrát)19 
teszi érzékileg megragadhatóvá. 
A Cellák kapcsán adódik a felvetés, hogy a lét-
fogalom nem terjed ki általában minden létező 
létére, hanem – figyelembe véve az angol és a 
német verziót („existence”, illetve „Dasein”) –  
a lét itt kizárólagosan az emberi létet jelenti. 
Kierkegaard az ember számára tartotta fenn 
az egzisztencia fogalmat, míg Heideggernél a 

„Dasein” kitüntetetten csak a „tulajdonképpeni 
módon létező” embert jelenti, magyar fordí-
tásban jelenvalólétként, a jelenvalólét módján 
létező embert.20 Az egzisztencia, amely filozó-
fiai terminusként egyfajta állítás, megjelení-
tés, jelenlét, önmegmutatás, megmutatkozás, 
ebben az összefüggésben sokkal konkrétab-
ban gondolandó. Mégpedig, ahogyan Heidegger 
fogalmaz: [az egzisztencia] a létező léte, amely 
nem mutatkozik meg, de mégis felfedhető, azaz 
megmutatható, rávehető, hogy feltárulkozzon.  
Az egzisztencia Kierkegaard-nál és Heidegger-
nél az emberi lét azon sajátosságát jelenti, hogy 
az mindig folyamatában bontakozik ki és tel-
jesül be, mégpedig a választások aktusá-
ban realizálódó szabadság megvalósulásával.  
Az egzisztencia tehát egyfajta önmagunkhoz 
való folytonos viszonyulást, egyfajta „érintett-
séget” jelent, illetve feltételez. Azaz a jelenben 
és a jelenből a jövő felé orientálódva el kell 
igazodnunk saját „történetünkben”, amelyet 
számos rajtunk kívül álló dolog is meghatároz, 
befolyásol, és amely nem lehet sohasem a sza-
bad elhatározásunk, döntéseink eredője. A sza-
badság ebben az értelemben tehát mindig csak 
e létbe vetettséghez kapcsolódó „állásfoglalást” 
jelentheti,21 írja Rainer Thurnher, aki szerint az 
egzisztenciagondolkodás központi problémája, 
illetve törekvése az autonómia és a szabadság, 
és mindig része az az igény, hogy az egyén 
valamiképp meghatározhassa önmaga létét 
[Selbstsein]. Heidegger egzisztenciáléi olyan 
lehetőségekre mutatnak, amelyek egyéni meg-
valósítása – realizálása – a szabadság meg-
valósulásának az alapfeltétele, annak egyben 
feladata is. A lét értelmét – írja – Heidegger az 
egzisztencia időbeli kiterjedésében és meg-
ragadásában látta megtapasztalhatónak.22 

19 V. ö. Ibid. 
20 Enzyklopädie Philosophie. Szerk. Hans Jörg Sandkühler. 
Hamburg, Felix Meiner Verlag. 2010
21  Rainer Thurnher: Existenz, Sein. In: Schlüsselbegriffe 
dr Philosophie des 20. Jahrhunderts. Szerk. Bermes Christian, 
Dierse Ulrich. Archiv für Begriffsgeschichte Sonderheft. 
Hamburg, Felix Meiner Verlag 2010. 87-104. o. 
22  Ibid. 

Mindebből következően Bourgeois mondata úgy fordítható le, hogy a tér önma-
gában épp az emberi alkotásként gondolt – részben az önkifejezést, az ön-repre-
zentációt, a gondolatokat, a világhoz való viszonyt anyagi formában megjelenítő 

– építészet révén válik „láthatóvá”, érzékelhetővé, megtapasztalhatóvá. Ez az 
épített struktúra pedig metaforikusan jeleníti meg a „lényegi módon”, azaz saját 
létmódjára, létbevetettségére, saját végességére folyamatosan reflektáló ember 
létének struktúráit, tehát azt, ahogyan „lényegi módon”, jelenvalólétként a világ-
ban van. 
Bourgeois olyan „tereket” hoz létre, amelyeket szemlélve, tapasztalva, lehető-
séget kapunk arra, hogy az önmagunkhoz való viszonyt el- és átgondoljuk és 
reflektáljunk arra. Önmagunkra, és nem pedig – miként Mieke Bal figyelmeztet 

– Bourgeois-éra.23 A Cellák olyan architektonikus egységek tehát, amelyek a 
létünk bizonyos módozatait tárják föl számunkra, teszik szó szerint kézzelfog-
hatóvá, tapinthatóvá (és nem csak láthatóvá); olyasmit tehát, ami nem feltét-
lenül nyelvi, amely nem valamiféle nyelvire utal, bár végső soron mégiscsak a 
nyelv mondja ki: parafrazeálva, amit Gottfried Boehm mondott,24 itt van egy 
explicit, taktilis és testi tapasztalat (a tapintás, sőt akár a szaglás révén), amely 
nem fordítható le maradéktalanul a nyelv közegébe. Mi több: marad valami, ami 
csak részben látható (kép-szerű) és ami nem verbalizálható. Ez az irracionális 
mozzanat a lényege a Celláknak, ha a Bourgeois által megfogalmazott gondolat 
összefüggésében szemléljük őket. 

23  Mieke Bal (1999)
24  Gottfried Boehm: Látás, Hermeneutikai reflexiók. Ford. Kukla Krisztián. Vulgo 2000 1-2.  
218-232. o. illetve u. ő: Zu einer Hermeneutik des Bildes. In: Seminar: Die Hermeneutik und die 
Wissenschaften. Szerk. Hans-Georg Gadamer, Gottfried Boehm. Frankfurt am Main, Suhrkamp 
Taschenbuch. 1978. 444-471. o. itt 444. o.

Louise Bourgeois
Cell XXVI, 2003 (részlet), acél, szövet, alumínium, rozsdamentes acél és fa, 

252,7 × 434,3 × 304,8 cm. Collection Gemeentemuseum Den Haag, The Netherlands. 
© Fotó: Christopher Burke © The Easton Foundation / Licensed by VG Bild-Kunst


