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mítoszok, rituálék lényegéhez hozzáférkőzni; a racionális világnézetű 
látogató számára a spirituális gyakorlatok megmaradnak az egzotikum 
és az antropológia területén. Hadd említsek mégis néhány olyan művet 
befejezésként, melyek sajátos, minimalista eszközeikkel, humorukkal, 
illetve költőiségükkel tűnnek ki a terjedelmes installációk, színes textilek 
és pamutgombolyagok közül. 
A Törökországban született, kurd nemzetiségű Nevin Aladag kisgyer-
mekként, a hetvenes évek elején került Németországba; hármas (német-
török-kurd) identitással rendelkezik. Traces (2015) című háromcsatornás 
videójában Stuttgart köztereit – játszóteret, utcákat, padokat, játékokat, 
szemeteseket – alakítja át egyszerű és szellemes megoldásokkal, a szél, a 
mozgás által, emberi beavatkozástól függetlenül megszólaltatott hang-
szerekké. „Bárhová utazom, próbálom felfedezni az ott használatos hang-
szereket az üzletekben, a múzeumokban és az utcákon. Miután megis-
mertem a hangjukat és a történetüket, felhasználom őket a különböző 
városokról készült portréimban, mint A város nyelve (Isztambul 2009),  
a Szakasz (Sharjah, 2012) vagy a Nyomok (Stuttgart, 2015) című filmben.”32  
Az önmagától megszülető, repetitív zene – a lépcsőn legurított csörgődob,  
a hinta által működtetett harmonika, a biciklire szerelt pánsíp, a lufira 
szerelt szájharmonika, a körhintával megszólaltatott hegedű hangja – 

„meglepő és mulatságos”, miközben személyes, érzelmes leírását is adja a 
helynek, amelyhez a művész szoros szálakkal kötődik. 
A holland Bas Jan Ader (1942–1975) egy az Egyesült Államokból Írországba 
tartó apró vitorlásról tűnt el az Atlanti-óceánon 33 éves korában. Rövid 
pályafutása alatt filmeket, fényképeket készített és performanszokat adott 
elő, melyek mindegyike egy-egy kísérlet volt a környező világ, a létezés 
megtapasztalására. Az itt látható Broken Fall (Elrontott zuhanás) (1971) című, 
másfél perces fekete-fehér filmfelvételen a művész egy faágról ugrik az alatta 
folyó patakba. Egy másik alkalommal biciklijét egy amszterdami csatornába 
kormányozta vagy a háztetőről zuhant a mélybe. Egyszerű akciói, gesztusai, 

32  57th International Art Exhibition, Viva Arte Viva (kiállítási katalógus), La Biennale di 
Venezia, 2017, I. kötet, 418. 

az általa teremtett provokatív szituációk olyan, 
a sorsunkat meghatározó, általunk befolyá-
solhatatlan erőkre mutatnak rá, mint a gra-
vitáció. „Az elemi fizikai jelenségek, a primér 
érzelmek, a súlytalanság, a tájékozódás és 
a melankólia voltak a megfelelő eszközök 
ahhoz, hogy a létezés kreatív abszurditását 
bemutassa.”33 Ader jegyzetfüzetében többek 
között ez a Milton-idézet szerepelt az Elve-
szett Paradicsomból: „Igazzá tettem őt, képessé, 
hogy megálljon, bár szabaddá, hogy bukjon.”34

Végül néhány szó Csörgő Attila művéről, 
amely a kiállítás záródarabja az Arsenale 
legvégén. Clock Work (2017) című művének 
első verzióját még 1993-ban készítette, ahol 
két óramutató egyazon panelen, de egymás-
sal ellentétes irányban mozog. A műnek egy 
újabb, komplexebb változata készült 2011-
ben, ez látható Velencében is. Itt egy Möbius-
szalagot formázó, állványra szerelt fémda-
rabot forgat egy óraszerkezet, melyet erős 
reflektor világít meg. A tárgy egyik nézete 

– illetve árnyéka – kör alakú, a másik fekvő 
nyolcas, vagyis a végtelen jelét formázza.  
A vetített jel fokozatosan alakul át egyik álla-
potából – a körkörös, ciklikus formából – a 
másikba, amely a lezáratlanságot, a lineá-
ris időfelfogást jelképezi. Az egyszerű tárgy 
ezt a kétféle időszemléletet, filozófiát sűríti 
magába, egyszerű eszközökkel megjelenítve. 
Nem véletlen, hogy ez a mű került a kiállítás, 
a katalógus és a cikk legvégére. 

33  I.m. p. 486. 

34  John Milton: Elveszett paradicsom. Fordította 
Jánosy István. Helikon klasszikusok, 1969, p. 42. 

A kevesebb a futurológiában is több – 
Velencei Biennále 2017
„Nem adhatjuk föl a pozitív víziókat, mert ha föladjuk,  
akkor nincs miért fölkelni” 

Várnai Gyulával és Petrányi Zsolttal beszélget  
Ivacs Ágnes és Uray Ágnes

ÁÁ: Az idei Velencei Biennálé – a főkurátor, Christine Macel prog-
ramjának1 meg felelően – a művészt, a művész szerepének fontosságát 
állította középpontba. Mit gondoltok, a művészetnek milyen esélye van 
eg y olyan világban, amelyben irtózatos mennyiségű vizuális információ 
szennyezi az érzékenységünket, és a művészeti produktum teljesen össze-
mosódik, mondjuk eg y amatőr fényképpel? Lehet-e a művészetnek még 
szerepe ebben a mediális közegben?
VGy: Szeretném azt hinni, hogy a művésznek, vagy inkább a művé-
szetnek szerepe, feladata, hogy jobbá tegye a társadalmat. Tehát azt 
gondolom, hogy az a befogadó, aki megért egy kortárs művet – de 
legalábbis kísérletet tesz erre –, már biztosan másféleképpen fogja 
látni a világot.
ÁÁ: Milyen érzés volt részt venni a Velencei Biennálén és mi újat tanul-
tatok belőle?
VGy: Még nem vagyok elég messze tőle… De bárhol is állítson ki a 
képzőművész, egy kicsit mindig meg kell szakadnia addig, amíg eljut 
a megnyitóig. A Velencei Biennálén is így történt, csak még fokozot-
tabban: a bőrömön éreztem azt az elvárást, ami ilyenkor – teljesen 
jogosan – a művész felé árad.
PZs: És most, hogy megnyílt a kiállítás, mit érzel? Meg tudtál felelni a 
magaddal és a projekttel szemben támasztott elvárásoknak? Sikerült 
megvalósítani, amit akartál?
VGy: Mindig félek attól a pillanattól, amikor rájövök, hogy valamit 
nem így, vagy úgy kellett volna csinálni. Előfordult már, hogy amíg 
készült egy munka, úgy éreztem kerek, egész, és csak később döb-
bentem rá, hogy még sincs így. Szerencsére ez most nem következett 
be. Másfelől viszont még tényleg nem vagyok elég messze a bienná-
létól, most úgy gondolom, hogy nem sok mindent változtatnék, ha 
újra kezdeném.
PZs: Én is ugyanezt érzem. Amikor a kurátor a művésszel együtt 
elkezdi kialakítani a koncepciót, akkor persze tudja, hogy mi van a 
Velencei Biennálén, hiszen már járt ott. Viszont mivel még egy évvel 
korábban vagyunk, csak vizionálni tudja azt, hogy vajon ez a rengeteg 
felület – nem csak a pavilonok, hanem a központi kiállítás is – milyen 
módon akarja majd lereagálni a világ éppen aktuális eseményeit, és 
mindezt mondjuk egy olyan évben, 2016-ban, amikor a menekült-
válság tetőzött. Nagyon hamar egyetértésre jutottunk abban, hogy 

1  http://www.labiennale.org/en/art/2017/introduction-christine-macel

utólag, az azt követő évben, nem lehet a Biennálén a menekültválságra 
reflektálni: túl kézenfekvő téma lett volna egy ilyen fórumon, külö-
nösen a kasseli documenta évében, ami már helyszínválasztásaival is 
(Athén és Kassel) felveti a migránsválság és Európa gazdasági prob-
lémáinak kérdéseit.
ÁÁ: Mennyire kell a pályázóknak a főkurátor által megadott témát fig ye-
lembe venniük?
PZs: Olyan későn teszik közzé, hogy addigra már minden ország 
lemond arról, hogy a pavilon kurátorát vagy művészét arrafelé irá-
nyítsa. Nálunk is lezajlott már – augusztus-szeptemberben – a pályá-
zati folyamat, mire a főkurátor novemberben közzé tette először a 
címet, majd január–február körül a részletes koncepciót. Nem volt 
mit tenni, addigra nekünk már rég a megvalósításon kellett dolgoz-
nunk. De amikor Macel nyilvánossá tette ezt a művész- és művészet-
központú elgondolását, úgy gondoltuk, hogy nem lesz nehéz feladat 
közelíteni hozzá a projektünket.2

ÁÁ: Mennyiben sikerült kapcsolódnotok a főkurátori koncepcióhoz, 
amikor azt mondod, hog y a biennálén a jelenről beszélni nem lehet, és 
ug yanakkor igencsak hátraléptetek az időben, amikor a hatvanas évek 
jövőképére reagáltatok a kiállítással?
PZS: Pontosítanék: az utópiákkal foglalkoztunk, amelyek utolsó nagy 

„virágkorát” a hatvanas években, vagy talán azt mondanám, hogy a 
rendszerváltás előtt éltük. De nagyon fontos, hogy ezt nem csak úgy 
ráhúztuk Gyula munkásságára, hiszen ő már nagyon régóta érdek-
lődik a tudományos fantasztikum, illetve a jövő-elgondolások iránt.
VGY: Kamaszként, útkeresőként – akárcsak mások – én is sok mindent 
kipróbáltam. Tizenévesen belecsöppentem egy lelkes, csillagász-
közösségbe, akik úgy beszéltek aktuális tudományos problémákról, 
mint Lem vagy Asimov a sci-fi történeteikben. Annyira megtetszett, 
hogy elkezdtem oda járni, s addig jutottam, hogy végül én, aki addig 
csak bukdácsoltam ezen a terepen, pár évre rá fizikából felvételiztem, 
sikeresen. Más kérdés, hogy nem lett belőlem fizikus – szerencsére. 
Mindenesetre volt egy előéletem, amelyben fizikusként képzeltem 
el a jövőmet.
ÁÁ: Hog y lett ebből művészet? Nem áll nag yon messze a két terület 
eg ymástól?

2  Várnai Gyula: Peace on Earth. 57th International Art Exhibition – La Biennale di 
Venezia, Giardini, Magyar Pavilon, Velence, 2017. május 13 – november 26., ld. 
http://ludwigmuseum.hu/site.php?inc=0&menuId=465&tartalom=txt

Anri Sala
All of a Tremble (Seawall), 2016 | © Fotó: Rosta József

Csörgő Attila
Clock Work (Óramű), 2016 | © Fotó: Rosta József
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nyilván nem mondhatja azt az ember, hogy művészettel foglalkozik, 
de én is az ügyes kezű gyerekek közé tartoztam, és rá pár évre, ami-
kor felvettek fizika szakra, majd azután a fél év után, amikor rájöt-
tem, hogy ez nem nekem való, hamar megtaláltam a visszautat, és 
most itt tartok...
PZS: Az utópiákhoz visszatérve: amikor elkezdtünk ezzel a projekt-
tel foglalkozni, akkor azért is ez lett a kiindulópont, mert úgy érez-
tük, hogy a menekültválság ráirányítja a figyelmet azokra az utóbbi 
években egyre szélesebb körben elterjedő elképzelésekre is, amelyek 
Európa kulturális széthullásáról, illetve a világ vallási és kulturális 
átrendeződéséről beszélnek a 21. században, s – a mi szemszögünkből 
nézve, itt Európa keleti szélén – egy meglehetősen negatív jövőképet, 
egy disztópiát vetítenek elénk, előlegeznek meg. Ennek az átalaku-
lásnak és fragmentálódásnak a lehetősége azért volt a számunkra 
érdekes, mert mi még ahhoz a generációhoz tartozunk, amelyiknek 
személyesen emlékei vannak – a nem olyan régmúltból – arról a poli-
tikai és tudományos kommunikációról és a hozzá kapcsolódó elgon-
dolásokról, tervekről, amelyek szerint a világ megfellebbezhetetlenül 
halad egy eljövendő össznépi, össznemzeti technikai és kényelmi 
nyugvópont felé. És ez egyfelől a világbéke hidegháborús gondola-
tában, másfelől a technikai alapú fejlődésben is megfogalmazódott. 
Találtam egy szöveget az 1960-as Lányok évkönyvében a jövő lakásá-
ról. Mellbevágó volt, mert mi, amikor elővettük az utópiákat, azzal 
érveltünk, hogy olyan pozitív világképet fogalmaztak meg a hatva-
nas években, amire – bár nem teljesült be, hiszen más irányba indult 
el a történelem a 21. században – nagy szükség van: nem adhatjuk 
föl ezeket a pozitív víziókat, mert ha megtesszük, akkor nincs miért 
fölkelni. Ehhez képest volt érdekes ez a kis szöveg, amelyben így ír 
a szerző: „a könyvtárszobában nincsen egyetlen könyv sem, mégis 

a világ majdnem minden könyve olvasható itt. Az asztalok olyanok, 
mint a műszerek, rajtuk gombok, kapcsolók sokasága és egy-egy 
nagy, homályos üveg. Ha valaki olvasni akar, a kiválasztott könyvet 
az általa kiadott jelzések útján kéri a távoli könyvtáraktól. S a gépek 
sok-sok millió könyvön futnak át, míg végül az asztal homályos üve-
gén megjelenik a kívánt könyv. És a gépek lapoznak, ha az olvasótól 
erre jelzést kapnak. A televíziós szobában ott az egész világ, mióta az 
adást közvetítő mesterséges holdak keringenek a föld körül. A képer-
nyő majdnem kitölti a szoba egyik falát, olyan mintha egy nagy üres 
képkeretet akasztottak volna rá.”3

ÁÁ: Hog yan állt össze ez a kiállítás, melynek középpontjában az utópia 
áll és többfajta vizuális médium – videó, fotó, fényinstalláció, rajz, doku-
mentum stb. – jelenik meg benne?
VGY: Az én munkásságom elég sokrétű, mindig is ez a – témára, illetve 
kiállítótérre reflektáló – technikai, műfaji változatosság volt az egyik 
fő jellemzője, így nem érzem azt, hogy ha többfajta médium szerepel 
egy kiállításon, az ne lenne egységes. Tulajdonképpen a Biennáléra 
készülő kiállítást is úgy gondoltuk el, hogy legyen egy egységes gon-
dolati magja és ezt szolgálják ki a különféle technikák. A kiállítás 
címadó munkája, a Békét a világnak (Peace on Earth) tulajdonképpen 
egy „idézet”: az ötvenes-hatvanas években került föl Dunaújvárosban 
egy toronyház tetejére ez a békeüzenet egy neonmunka formájában, 
ahol egy hatalmas kék karikában egy galamb volt látható és alá volt 
írva, hogy „Békét a világnak”. Ez a két-három emeletnyi neonmű 
este volt jól látható. A dolog pikantériája, hogy csak pár évig maradt 
a helyén: az időjárás sokszor megtépázta, állandóan tönkrement, egy 
darabig javítgatták, majd lebontották.

3  Lányok évkönyve. Móra Kiadó, Budapest 1960

ÁÁ: Ug yaníg y a Velencei Biennálén is sötétben érvényesül igazán a 
galamb, ug ye?
PZS: Tudatos döntés volt a részünkről, hogy olyan helyre tettük 
a galambot, ahol valóban nagyon dinamikusan működik. A dél-
előtt folyamán, amikor nem kap direkt fényt az udvar, nagyon élő. 
Ugyanígy a zárás körüli időszakban, amikor már nem süt oda nap, 
de egyébként sincs mindig jó idő. És ennek a szimbolikus tartalma, 
az, hogy a fénnyel szemben „erőlködik” a neonüzenet hogy láthatóvá 
váljon, nagyon megfelelt a mi mondanivalónknak.
VGY: Mihelyt kialakult, hogy utópiákról, időkutatásról lesz szó, képbe 
került Stanislav Lem. Azt gondoltuk, hogy jó lenne egy olyan munka, 
amely összeköti a már meglévőket egymással. Zsolt talált egy videót a 
hetvenes évekből, ahol Lem beszél az akkor alakuló futurológiáról, és 
azt találtuk ki, hogy csinálunk egy olyan filmet, amelyben mi innen, 
2017-ből teszünk fel neki kérdéseket, amelyekre – az eredeti interjút 
felhasználva, beidézve – Lem „válaszol” majd.
PZS: Lem azért kulcsfigura – nekünk kelet-európaiaknak különö-
sen – mert a novelláiban és a regényeiben – gondolok itt a Solaris-ra 
vagy a Visszatérésre – igen érzékenyen ír az elképzelt jövőbeli világ 
pszichológiai kihatásairól. Ugyanakkor nagyon sok esszét is írt, 
amelyekben azt mérlegeli, hogy – az írói fantázián túllépve – milyen 
számadatokból kiindulva, milyen előre látható prognózisok alapján 
lehet bármit is mondani a jövőről. Végül is azt állítja, író létére talán 
meglepő módon, hogy a futurológia annál nagyobb valószínűségű 
prognózist ad, minél kevesebbet mond: tehát minél általánosabban 
vetít előre tendenciákat, annál inkább van esélye a jövő prognoszti-
zálására. Amikor az esszék olvasása után nézegetni kezdtük az inter-
netes interjúkat, egy nagyon érdekes személyiség képe rajzolódott ki, 
de az is nagyon meglepő volt számunkra, hogy – viszonylagos ismert-
sége ellenére is – milyen kevés van közülük angolul feliratozva. Ezért 
bevontuk a Lengyel Intézetet, és az ő segítségükkel választottuk ki 
ezt az 1970-es interjút, melyben nagyon érdekes anekdotikus hason-
latokkal áll elő, amelyeket mi jól tudtunk használni ebben a koncep-
cióban. Hogy is van az az autós hasonlat?
VGY: Ha valaki lovaskocsin megy haza, és közben elalszik a bakon, a 
ló akkor is magától hazaviszi. De ha mindezt autóval tesszük, akkor 
a sebesség miatt fel kell kapcsolni a világítást. Ez a futurológia: egy 
olyan lámpa, amivel megpróbáljuk bevilágítani, előre látni, az egész 
utat, mivel a sebesség miatt ennek hiányában problémáink adódná-
nak. Ebben az egyre gyorsuló világban már nem baktat velünk haza 
biztonságban a ló: sok mindent előre kell(ene) látnunk ahhoz, hogy 
ne érjenek minket váratlan – adott esetben katasztrofális végkifejletű 

– meglepetések. Ezért van szükség a futurológiára.
PZS: Ez a példa is rávilágít arra, hogy észrevettük azt, hogy ha mai 
problémákra kérdezünk rá, akkor is érvényes válaszokat kapunk. 
Három vagy négy kérdést tettünk fel Lemnek ebben a kiállítást 
nyitó videóban, mely tulajdonképpen az egész kiállítás mottója 
lehetne. Sokat gondolkoztunk rajta, hogy ez a jelenből kérdezés, 
miként jelenjen meg, vagy hogy megjelenjen-e egyáltalán. Végül 
a leg puritánabb verziónál maradtunk: feliratoztuk az interjút. 
Emlékszel az utolsó kérdésre, amit feltettél neki? Az egy nagyon 
érdekes dilemma.
VGY: Lem arról beszél 1970-ben, hogy az orvostudományt olyan 
problémák foglalkoztatják, mint hogy béranyák hordanak ki mes-
terségesen megtermékenyített petesejtet, vagy például az, hogy a 
szívátültetésnél vajon megváltozik-e a tudat. Ekkor kérdeztünk rá 
arra, hogy amikor egy komputer legyőzte a világ legjobb sakkozóját 
és egy másik megverte a legjobb kínai go játékost, akkor mit gondol 
arról, hogy a művészetben mikor fogják átvenni az „uralmat” a számí-
tógépek. A futurológia erre persze nem tud választ adni, de a korábbi 
példák rendkívül érdekes fejleményeket sejtetnek, hiszen a sakkot az 
emberi gondolkodás egyik csúcsteljesítményének tartjuk, a go pedig, 
ha lehet, még bonyolultabb, összetettebb stratégiát igényel, így soha 
nem gondoltuk volna, hogy számítógéppel modellezhető.

PZS: Mindez azért érdekes, mert a go játék megnyerésénél a sakk-
hoz képest az öntanító számítógép lépett a nagyon sokféle verziót 
mérlegelő komputer helyébe, amely a sokféle játszmaadatot már a 
saját szintjén való továbblépésre használja föl, tehát felülírja a saját 
programját.
ÁÁ: Mi a helyzet az algoritmusokkal?
PZS: Két egymás mellé helyezett bekeretezett műről van szó. Az egyik 
egy számítógép segítségével létrehozott, nyolc elemből álló képsor, a 
másik egy kézi rajz. A baloldali kép láthatóan egy közel-keleti szín-
helyet ábrázol, amit bombatalálat ér: a robbanás egyre növekvő füst-
felhőjét látjuk, melyből egy felirat formálódik ki, egy matematikai 
algoritmus jelekkel leírt, de számunkra is kiolvasható szava – EWARS. 
Az ezzel párhuzamosan látható másik munka pedig a Mindent tudni 
akarok című orosz ismeretterjesztő filmsorozat – amelyet 1958-tól 
sugározott a szovjet televízió – beköszönő animációjának4 a Gyula 
által átalakított verziója: egy kisfiú egy rakétán ülve megérkezik egy 
üres térbe, ahol egy nagy diót talál. Leszáll a rakétáról és a zsebé-
ből elővesz egy hatalmas kalapácsot, amivel nagyon határozottan 
háromszor ráüt a dióra, és kimondja a szavakat: „Mindent tudni aka-
rok”. Ez a mondat – a műsor címe – szavanként felszáll a képernyő 
tetejére, és a végén a dió szétnyílik és megjelenik egy szám: 45. epi-
zód. Pontosabban csak megjelenne, mivel Gyula ezt úgy alakította 
át a saját verziójában, hogy az utolsó pillanatban, amikor kinyílik a 
dió, akkor dióban egy sötét univerzumot látunk, ahol távolról feltű-
nik a következő dimenzió. Figyelemreméltó, hogy az ötvenes-hat-
vanas évek Szovjetuniójában miként fejezi ki ez a pici filmecske azt 
a mindenen fölülkerekedő tudásvágyat, ami a hatalmi pozícióhoz is 
köthető. Ez kerül párhuzamba az EWARS felirattal, munkával.
ÁÁ: Honnan jöttek az algoritmusok?
VGY: Négy-öt évvel ezelőtt volt Pakson egy kiállításom,5 akkoriban 
fedeztem fel egy cikket, amelyben ezekről az algoritmusokról írtak.  
A Google, az Amazon vagy a Facebook olyan keresőmotorokkal dol-
gozik, amelyek mérik a felhasználók szokásait, és ezek alapján tesz-
nek eléd újabb híreket, eszközt, zenét vagy reklámot. Ez igazolta, 
megmagyarázta a saját tapasztalataimat is, amikor amatőr zenész-
ként, a gyakori midi kontroller keresgéléseket követően, arra lettem 
figyelmes, hogy egyszer csak megjelentek, elszaporodtak az ilyen 
típusú reklámok a weblap oldalán, vagyis rájöttem, hogy mérik a szo-
kásaimat. Ez a munka tulajdonképpen ezekből az élményekből ered.
ÁÁ: Azt nyilatkoztad, hog y az óriáskerék azért keltette fel a fig yelmedet, 
mert 12 tagból áll. Viszont amikor ebből a körben forgó kerékből kiemelsz 
eg y fülkét és leteszed a földre, az éppen a forgást lehetetleníti el, az óriás-
kerék lényegét szünteti meg.
VGY: Igazad van, de ha úgy tetszik, ez idézet egy korábban működő, 
körbe forgó, 12 tagból álló szerkezetből, óriáskerékből, mechani-
kus óraszerkezetből. Ezért, ha a struktúrát nézed, ez egy olyan sze-
let, amiből képet alkothatsz az egészről. A tengelyrészen, középen 
látható a tizenkét-osztatúság. Erre a formai és gondolati analógiára 
erősít rá az űrbázis szelete. 
PZS: A kiállítást a jövőbe nézéssel kezdjük, a záró installációban pedig 
ugyanezzel a metaforával visszaugrunk egy olyan helyzetbe, ahol ez 
az egész történet elkezdődik. Ez a távolba látás pszichológiájáról szól, 
arról, mintha az ember felmenne egy toronyba vagy egy magaslatra, 
ahol sok jövőre vonatkozó információt tud begyűjteni. Az emberi pszi-
ché örömérzetet nyer ebből az egyszer lent, egyszer fent élményből, 
ahogy a hinta is hasonlóképpen hat az emberre. Ráadásul a dunaújvá-
rosi vidámpark azóta már lebontott körhintáját mintázza ez a modell: az 
ember – beülve az óriáskerékbe – ténylegesen megéli, hogy elemelkedik 

4  https://www.youtube.com/watch?v=iOgc1ONASXo

5  Várnai Gyula: Véleménybarát termék. Paksi Képtár, Paks, 2012. szeptember 22 
– november 11. Ld. http://www.varnaigyula.hu/index.php?searchenginerUrl=proje
ktek%2Fopinion-friendly_product.101.html&pageid=24&language=en&languag
e=hu

Várnai Gyula
Neonbéke, 2008–2017 neonrajz, fémszerkezet, 400×500×180 cm
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lát rá… utána pedig fokozatosan visszasüllyed abba a jelenbe, amelyből 
„kiszállt”. Megéli a messzire nézés misztikumát. Ennek a szegmens-
nek pont az a kiábrándító, ám az utópiák és disztópiák szempontjából 
nagyon fontos üzenete, hogy a jövő úgysem úgy alakul, ahogy azt mi 
elképzeljük, mert olyan tényezők befolyásolhatják, amelyekre ebben 
a pillanatban nem számítunk, hiszen nincsenek rajta azon a horizon-
ton, amit a jövő kapcsán mérlegelünk. Ez pedig azért is egy fontos állí-
tás, mert a 21. század első feléből, ahol most vagyunk, a jövőt a globális 
felmelegedés, a migrációs válság és a terrorizmus miatt eléggé ború-
san látjuk, de ezek mind olyan jövőprognosztizációk, amelyek a jelen 
adottságait veszik alapul és így nem számol(hat)nak olyan más, esetleg 
szintén meghatározó eseményekkel, amelyek a jövőben történ(het)nek. 
Mi tehát arra utalunk ezzel a művel, hogy a jövőt nem feltétlenül úgy 
látjuk, ahogy az lesz; nem biztos, hogy olyan rosszul alakul, mint ahogy 
azt most elképzeljük: tehát van értelme utópiákról beszélni, ámbár úgy 
tűnik, hogy erre jelenleg nincs sok okunk.
Egyébként beszélgettünk arról Gyulával, hogy mindezen a rosszon túl 
van-e olyan elgondolás, amelyben az emberiség egységesen egyetért és 
hisz. És arra jutottunk, hogy van, a hetvenes évek, a technikai fejlődés 
megváltó voltára vonatkozó globális konszenzusának hatása még min-
dig érezhető, bár vannak egymásnak ellentmondó vélemények a mes-
terségesintelligencia-fejlesztésre, a humanoid robotokra vonatkozóan, 
vagy mondjuk azzal kapcsolatban, hogy van-e értelme a Marsra menni…
ÁÁ: Vag y földet venni a Holdon…
PZS: Ez a hit töretlennek tűnik.
VGY: A munka címe egyébként Öt perc. Az óriáskerék installációhoz 
két videó kapcsolódik a terem két végében. Az egyiken az eredeti óri-
áskerék látható archív felvételen, a másikon pedig egy kerék formájú 
űrállomás 3D animációja, ahogy azt – a 2001 Űrodüsszeiához hason-
lóan – az 1970-es, 1980-as évek utópiáiban elképzelték. Egy ilyen 
űrbázist építettünk meg 3D-szoftverrel, és ennek egy szelete látszik 
egy ikermonitoron.
ÁÁ: Milyen ez a jövőbeli város?
VGY: Mozgókép egy lassan forgó űrállomásról. Félig perspekti-
vikusan látjuk a szerkezetet, amelynek belsejében Dunaújváros 
bauhausos és szocreál épületeire hajazó kép fogad.
PZS: A házak karaktere miatt hozzákapcsoljuk ehhez a jövővízióhoz 
a Bauhaus törekvéseinek, utópikus elképzeléseinek, mindennapjain-
kat is érintő, máig számottevő hatását – így kötődnek össze, kereszte-
zik egymást az eltérő eredetű referenciák az óriáskerékben. 
Nagy félelmünk volt viszont, hogy a nagy neonmű, a békegalamb, 
ami számunkra evidencia, miképpen fog működni az Európán kívü-
liek számára.
ÁÁ: Pedig akár Picassót is felidézheti...
PZS: Persze, a békegalamb tőle származik. És végül is az volt a tapasz-
talatunk, hogy mint jelkép – sokszorozódása és mutációi miatt – tény-
leg globálissá vált. Tehát hogy tényleg érthető ez a felvetés, aminek 
nagyon érdekes vetületei is voltak. Egy angol művészettörténész pél-
dául azt mondta, hogy végre van olyan projekt, amely a reményről 
beszél, mert a Biennálén látható projektek nem kecsegtetnek semmi 
jóval sem közvetve, sem közvetlenül. Nagyon tetszett neki, hogy ez 
a projekt felvállalja, hogy egy pozitív jövőkép felé vezessen. A bien-
nálén különböző vélemények és magatartásformák ütköznek azzal 
kapcsolatban, hogy magával a művészettel mit lehet kezdeni, és a 
művészetnek milyen attitűdjei és nézőpontjai lehetnek. Innen nézve 
nem véletlen, hogy a német pavilon nyert, ahol – nagyon formabontó 
módon – egy performansz művész, Anna Imhof egy Faust-adaptációt 
hozott létre.6 Gyakorlatilag az egész pavilont egy olyan színházi térré 

6  Anna Imhof: Faust. 57th International Art Exhibition – La Biennale di Venezia, 
Giardini, Német Pavilon, Velence, 2017. május 13 – november 26., kurátor: 
Susanne Pfeffer, ld. http://www.deutscher-pavillon.org/; https://www.youtube.
com/watch?v=TCF3buPU670

alakította át, amiben képzőművészeti értelemben nem sok minden 
van: odahelyezett kellékek, egy méter magasságban megemelt járó-
felület, a pavilon külső oldalán jobbra, balra pedig egy magas kerítés, 
amely mögött időszakosan dobermannok őrködnek. A performansz 
szereplői „tipikus” berlini fiatalok: a hangok, az általuk végzett moz-
gássor egy nagyon érzékeny reakció arra a világra, amelyben élünk, 
olyan zavarba ejtő jelenetekkel és pillanatokkal, mint amikor például 
mereven szemeznek egy-egy kiválasztott nézővel. Mélyen megma-
radt bennem ez a munka...
VGY: Nekem nagyon tetszett – sok más kiállító mellett – a kanadai 
projekt,7 ahol tulajdonképpen egy pavilont bontottak le, azért, hogy 
helyén egy számítógép vezérelt spontán szökőkutat építsenek, jobban 
mondva egy számítógéppel működtetett vízinstallációt. 
ÁÁ: A Biennálén van eg y olyan projekt, hog y a művészek vig yék maguk-
kal a kedvenc olvasmányaikat.8 Gyula, te is kipakoltad a könyvtáradat?
VGY: Borgest vittem és Bulgakovot, mert meghatározó élményem volt 
A Mester és Margarita.
PZS: Egy másik – kicsit hasonló – kísérő projekt is van a Velencei 
Biennálén, amely könnyen megnézhető az interneten: minden 
művésztől kértek egy pár perces bemutatkozást a szervezők, amit 
minden egyes művész másként értelmezett.9 És ne felejtsük el 
azt se megemlíteni, hogy ez a biennále azért is rendhagyó, mert 
Csörgő Attila műve is szerepel az Arsenale kiállításán (Pavilion 
Time and Infinity) és Hajas Tibor–Vető János közös performansz-
dokumentációja is látható Központi pavilonban, egy külön teremben 
(Pavilion of Joys and Fears). Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy idén 
hangsúlyosabb a részvételünk, mint eddig valaha is.

7  Geoffrey Farmer: A way out of the mirror, 57th International Art Exhibition – La 
Biennale di Venezia, Giardini, Kanadai Pavilion, Velence, 2017. május 13 – novem-
ber 26., kurátor: Kitty Scott, ld. https://www.gallery.ca/magazine/artists/
venice-biennale/2017-venice-biennale-collisions-of-memory-and-history-in-a-
way-out

8  Unpacking My Library, Giardini, Stirling Pavilion, ld. még: http://www.
ludwigmuseum.hu/site.php/inc/www.finnagora.hu/site.php?inc=0&menuId=49
9&tartalom=txt

9 http://www.labiennale.org/en/art/2017/artists – Csörgő Attila: https://www.
youtube.com/watch?v=QYfivf1k8Gs; Vető János, Hajas Tiborról: https://www.
youtube.com/watch?v=QTATSxvc6hc

Várnai Gyula
Szivárvány, 2013–2017, installáció (8000 db vintage fémjelvény), 150×800 cm
E-Wars, 2017 színes print, 2 db, egyenként 180×130 cm Várnai Gyula

5 perc, 2017, installáció (fémszerkezet: 300×550×150 cm; kétcsatornás video-loop)

Várnai Gyula
Láthatatlan városok, 2017, négycsatornás videóinstalláció, hang


