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A Forensic Oceanography  
a palermói Manifesztán

PRE-MODERN VIOLENCE. 

H U T H  J Ú L I U S Z

Claire Bishop egy 2006-os tanulmányá-
ban felvetette, hogy talán nem jó, hogy a 
művészet szociális fordulatát a műkritika 
etikai fordulata követte.1 Szerinte a kilenc-
venes évek óta meghatározó, sokak által az 
új avantgárdként kezelt, szociálisan érzékeny 
művészetben az avantgárd felforgató jelle-
géhez képest az adott mű „zavaró sajátos-
ságáról” a hangsúly egy „általános morális 
szabálykészletre” helyeződött át.2 Bishop 
ezért egyetért Jacques Rancière-rel, aki 
szerint az esztétikát – „az ellentmondás-
ban való gondolkodás képességét” – „nem 
szükséges feláldozni a társadalmi változás 
oltárán, mivel az eleve magában hordozza 
utóbbi ígéretét”.3 Noha Bishop ezen szövegé-
ben elsősorban a társadalmi részvételen ala-
puló művészettel foglalkozik, elmondható, 
hogy az azóta eltelt másfél évtizedben – leg-
alábbis a kritikai, vagy társadalmilag érzé-
keny művészet területén – az etika továbbra 
is a művészet legfontosabb mércéje maradt. 

1  Clair Bishop: A szociális fordulat: A kollaboráció és 
elégedetlenei. In. Beöthy Balázs (szerk.): 
VISSZACSATOLÁS. exindex antológia. C3, 
Budapest, 2011. 58-67. [61.]

2  Bishop: 63.
3  Bishop: 66.

Morális szempontok alapján készülnek a művek és morális szempontok 
befolyásolják a művészeti kritikát is. Ha egy mű erkölcsileg „rendben 
van”, nagy baj már nem érheti. Valahogy úgy, ahogyan a modernizmus 
előtt a technikailag jól kivitelezett műveket. Boris Groys egyik tanulmá-
nya szerint a „kultúrökológiai cenzúra korában” még minőségük alapján 
ítéltettek meg a művek.4 A minőség pedig jelentős mértékben technikai 
minőséget, illetve az alkotás bizonyos szabályainak reprodukálhatóságát 
jelentette. Ha tehát valaki megtanult magas színvonalon festeni, az érte-
lemszerűen jó festményt hozott létre, amennyiben pedig az alkotás elérte 
a mestermű színvonalát, a „nagy tradíció részévé válhatott.”5 Mostanában 
azonban mintha valamiféle zavar állt volna be a morál, mint művészeti 
mérce vonatkozásában. Már a tavalyi documenta is kapott bírálatokat, de 
az idei, jelentős mértékben a migrációs válságot tematizáló projekteket 
felvonultató Manifesta6 még annál is vegyesebb fogadtatásban részesült. 
Az ott bemutatott művek majd mindegyike jóindulatú, szociálisan érzé-
keny, általános humanista értékrendnek megfelelő projekt. Összességében 
azonban a Manifesta mégis bírálható, hiszen az alapvetően középosztály-
beli látogatóinak felkínált program társadalmi hasznosság tekintetében 
igencsak megkérdőjelezhető. A művek minden jóindulatuk ellenére nem 
biztos, hogy elérik azt, amit Bertold Brecht a realizmus egyik mércéje-
ként aposztrofált, és amit nyugodtan nevezhetünk a szociálisan érzékeny 
művészet egyik alapgondolatának is: „a realizmus annyi, amennyit tesz”.7

4  Boris Groys: A tautológiáé a jövő. In. Boris Groys: Az utópia természetrajza. Kijárat, 
Budapest, 1997, 81.

5  Groys: 82.
6  Manifesta 12. Palermo, 2016. június 16 – november 4.; ld. http://m12.manifesta.org/
7  Terry Eagleton: Esztétika és politika. Fordulat 7. szám, 2009 tél. 8-24. [17.}

Éppen ezért érdemes egy pillanatra meg-
állni a palermói seregszemle egyik projekt-
jénél, ami sokkal többnek tűnik annál, hogy 
pusztán a morál szűrőjén keresztül legyen 
értékelhető: a Forensic Oceanography 
Liquid Violence című videoinstallációjánál.8  
A Lorenzo Pezzani és Charles Heller  
nevéhez f ű ződő mu n k a a z eredet i leg 
Forensic Architecture néven futó, jel-
lemző módon nem képzőművészekből álló 
csoport9 kifejezetten a földközi-tengeri 
menekültválsággal foglalkozó projektje.  
A c sopor t tevékeny sé ge mo st a n á ba n 
gyakran kerül a figyelem középpontjába.  
2016-ban szerepeltek a velencei építészeti 
biennálén,10 2017-ben, Kasselben volt látható 
egy videójuk – amit az Artnet kritikusa a 
documenta legjobb projektjeként könyvelt 
el11 –, idén pedig jelölték őket a Turner-díj-
ra.12 Egyik tagjuk ugyancsak idén szerepelt 
egy Trafó Galériához tartozó programon 
Budapesten.13 Ennek kapcsán készült vele 
az Artportal . hu ,14 va lamint a qubit . hu 15 
internetes oldalakon olvasható interjú, de 
az Artportalon meg jelent eg y, a csoport 

8  http://m12.manifesta.org/forensic-oceanography/
9  https://www.forensic-architecture.org/
10  https://www.youtube.com/watch?v=IAwt_AEV510 

(utolsó megtekintés: 2018. október 13.)
11  Hili Perlson: The Most Important Piece at 

documenta 14 in Kassel Is Not an Artwork. It’s 
Evidence | https://news.artnet.com/exhibitions/
documenta-14-kassel-forensic-nsu-trial-984701 
(utolsó megtekintés: 2018. október 13.)

12  https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-britain/
exhibition/turner-prize-2018/forensic-architecture

13  Christina Varvia  - Forensic Architecture: Érzékeny 
bűnüg yi helyszínek. (Gondolat plasztika 2018), Trafó, 
2018. június 1.; ld. http://trafo.hu/hu-HU/thought_
sculpture_2018

14  Nagy Gergely: Visszajönnek a tények és 
megharapnak | https://artportal.hu/magazin/
visszajonnek-a-tenyek-es-megharapnak/ (utolsó 
megtekintés: 2018. október 13.)

15  Nagy Gergely: Ultramodern eszközökkel 
rekonstruálja a véres valóságot a Forensic 
Architecture | https://qubit.hu/2018/06/05/
ultramodern-eszkozokkel-rekonstrualja-a-veres-
valosagot-a-forensic-architecture (utolsó letöltés: 
2018. október 13.)

tevékenységét és munkamódszereit tematizáló szöveg is.16 Ezekből kiderül, 
hogy a Forensic Architecture tagjai építészek, különböző vizuális tartalmak 
technikai előállításához értő szakemberek, újságírók, antropológusok 

– elsősorban „investigation team”-nek nevezik magukat és nem annyira 
művészeti, mint inkább oknyomozói tevékenységet folytatnak. Amikor 
áprilisban nyilvános lett a Turner-díjra jelöltek listája, Eyal Weizman, a 
csoport egyik vezető tagja például azt nyilatkozta az Artnetnek, hogy őket 
is meglepte a hír, ugyanis nem tekintik magukat művészeknek.17 Azt is hoz-
zátette, hogy kissé aggódik amiatt, hogy tevékenységük, a művészeti piac 
martalékává válhat. Ezen persze kissé késő aggodalmaskodni, minthogy 
évek óta szerepelnek különböző művészeti fesztiválokon. Mégis más, ha 
egy kurátori koncepció részeként történik mindez, és más, ha a Forensic 
tevékenysége úgyszólván eredendően művészetnek van elkönyvelve. 
A documentán bemutatott 77sqm_9:26min című videó egy németországi 
bevándorlók ellen elkövetett gyilkosságsorozat, illetve azon belül Halit 
Yozgat, török származású fiatalember 2006-os meggyilkolásának ese-
ményét dolgozta fel. Az alkotók eredetileg a berlini Haus der Kulturen 
der Welt-ben méretarányosan rekonstruálták azt a kasseli internetkávé-
zót, ahol az esemény lezajlott, és ahol a gyilkosság ideje alatt egy, a német 
rendőrséghez tartozó ügynök is jelen volt. A videó hatalmas technikai 

16  Gadó Flóra: Az újrajátszás újrajátszása. Hogyan dolgozik a Forensic Architecture? | https://
artportal.hu/magazin/az-ujrajatszas-ujrajatszasa-hogyan-dolgozik-a-forensic-
architecture/ (utolsó megtekintés: 2018. október 13.)

17  Javier Pes: ‘We Don’t Consider Ourselves to Be Artists’: A Team That Uses Images to Solve 
Crimes Reacts to Their Surprise Turner Prize Nod | https://news.artnet.com/exhibitions/
turner-prize-nomination-forensic-architecture-1273889 (utolsó megtekintés: 2018. 
október 13.)

A composite of Forensic Architecture’s physical and virtual 
reconstructions of the internet cafe in which the murder of Halit Yozgat on 6 April 

2006 occurred. Image: Forensic Architecture, 2017

Simulated propagation of sound within a digital model of the 
internet café that was designed to mimic the exact dimensions and materials of the 

actual space. Image: Forensic Architecture and Anderson Acoustics, 2017
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repertoárral, és az oknyomozás minden műfaját kielégítő módon bizo-
nyítja be, hogy a német ügynök állítása, miszerint „nem vette észre”  
a gyilkosságot, illetve távozáskor nem látta a meggyilkolt férfi holttestét, 
hamis. A Palermóban látható négy videóból álló munka nem kisebb igé-
nyességgel készült. Itt is hosszú ideig tartó kutatás és a legkülönbözőbb 
technikai megoldások hozzák az eredményt. A The Crime of Rescue című 
videóban például a felvételeken látható felhőknek a vízre vetett árnyékát, 
a szél irányát és a hullámok állását is felhasználva bizonyítják be, hogy a 
Juventa nevű NGO-s mentőhajónak a Földközi-tengerről való kitiltásakor 

az olasz hatóságok hamis adatokra támasz-
kodó, rossz ítéletet hoztak. Interjútöredékek, 
fotók, videofelvételek, illetve az azok alap-
ján készített virtuális térképek, 3D-maket-
tek állnak össze nagyon különös hangulatú, 
valóban inkább a rendőrségi rekonstruk-
ciós videókra emlékeztető, a lehető legob-
jektívebb módon előadott, érzelemmentes 
narrációval ellátott anyaggá. Amely ugyan-
akkor tragikus eseményeket dolgoz fel.  
A Death by Rescue című epizódban például 
azt láthatjuk, amint mentés közben több 
ember is az életét veszíti, mentőhajók és csó-
nakok között tűnik el a tenger hullámaiban.  
A Liquid Traces című videó pedig egy 2011-ben, 
a polgárháború elől a szicíliai Lampedusa 
szigete felé tartó, végül a líbiai partokra visz-
szasodródó menekülthajó történetét meséli 
el. A megfelelő mennyiségű üzemanyag és 
ellátmány nélküli hajó 74 utasából 14 nap 
alatt 64-en vesztették életüket, miközben a 
Földközi-tengert akkoriban keresztül-kasul 
bejáró, végig járőröző – főként – hadihajók és 
katonai légi járművek közül több is figyel-
men kívül hagyta a vészjelzéseiket. Az ins-
tallációnak a kiállításban való elhelyezése 
is figyelemre méltó volt, hiszen a legtöbb, 
migrációs válsággal kapcsolatos munkával 
egyetemben a Palazzo Forzella De Seta nevű, 
egykor igen patinás, 19. századi tengerparti 
épületbe került. Ez a jelenleg nagyon rossz 
állapotban lévő, eklektikus stílusban épí-
tett palazzó olyannyira tengerparti, hogy 
tematikusan, dekorációjában is az. Abla-
kaiból a Földközi-tenger – és a Goethe 
által csodált Pellegrino-hegy – panorámája 
nyílik, ráadásul sok helyen tengeri csikók-
kal és különböző tengeri fantázialényeket 
ábrázoló mozaikokkal van kidíszítve. Ez az 
együttállás pedig maximálisan fokozza a 
videó hatását, hiszen ott és akkor nem lehet 
elvonatkoztatni attól, hogy ugyanazon a ten-
geren milyen rettenetes dolgok történnek.  
A Liquid Violence-projekt kísértetiesen emlé-
keztet egy 19. századi eseményre, valamint 
egy azt feldolgozó, a művészettörténetben 
mára ikonikus műnek számító festményre. 
Theodor Ghericault, A Medúza tutaja 
című művéről van szó. Az eredetileg az 1819-
es párizsi Szalonon bemutatott hatalmas 
méretű alkotás a szenegáli partok közelében 
megfeneklett francia hajó legszerencsétle-
nebbül járt utasainak tragédiáját ábrázolja.  
A Medúza két másik fregattal együtt 1816 
júniusában indult el Szenegálba, hogy az 
Angliától visszaszerzett területet ismét gyar-
matosítsa. A hajón több mint négyszáz ember 

utazott, a legénység mellett főleg telepesek 
és katonák, a majdani bürokrácia képvise-
lői, de a fedélzeten volt a leendő alkirály és 
annak családja is. Miután a hajó – jó politikai 
kapcsolatai miatt kinevezett, viszont nagyon 
kevés tapasztalattal rendelkező kapitánya 
hibáinak is köszönhetően – megfeneklett, 
hamar kiderült, hogy ennyi utas számára 
nincs elegendő mentőcsónak. Ezért a lassú 
süllyedés alatt a kapitány parancsot adott 
egy nagyméretű tutaj megépítésére. Erre 
mintegy százötven ember került, elsősorban 
a katonák, de volt köztük néhány matróz és 
egy nő is. A navigálásra alkalmatlan tutajt 
kezdetben a csónakokkal vontatták, egy idő 
után azonban – mert elszakadt a kötél, vagy 
mert eloldották – magára maradt a nyílt ten-
geren. A tutaj utasainak maradékait, mind-
össze tizenöt embert tizenhét nappal később 
mentette ki az Argus nevű hajó, de közülük 
öten még a hazaút során életüket vesztették. 
A túlélők beszámolói alapján született szö-
vegekből ráadásul kiderült, hogy a nagyon 
kevés élelemmel és itallal – valójában csak 
néhány borral teli hordót kaptak útravalónak 

– ellátott utasok némelyike kannibalizmust 
követett el. Az eset valósággal sokkolta az 
akkori francia közvéleményt. 
Gericault 1818 elején fogott bele a mun-
kába, ami hozzávetőleg másfél évig tartott, 

ugyanis csak nagyon komoly előkészületek után kezdett neki a kép meg-
festésének. Előzőleg felkeresett két túlélőt, akikkel hosszasan beszélgetett, 
Le Havre kikötőjében a tenger hullámzását vizsgálta, kórházakba és hul-
laházakba látogatott el, hogy haldoklókat és halott testeket tanulmányoz-
hasson, majd számtalan rajzot és előtanulmányt készített, de a műtermé-
ben a két túlélő és a Medúza hajóácsának segítségével elkészítette a tutaj 
nagyméretű makettjét is. Gericault ugyanakkor, noha törekedett a minél 
nagyobb történeti hűségre, az alakok elrendezésénél felhasznált bizonyos 
művészettörténeti előképeket is – Michelangelo, Rubens és Caravaggio 
hatott rá elsősorban –, a kompozíció elrendezése pedig nem csak a pátosz 

Théodore Géricault
La Balsa de la Medusa (Museo del Louvre, 1818–19)

A reconstruction of the altercation of search and rescue operations in 
the central Mediterranean on 6 November 2017. Image: Forensic Oceanography and

Forensic Architecture, 2018

At the moment 
where NGO vessel 
Iuventa first 
photographed 
two migrant
boats in distress, 
we capture the 
relative positions 
of the vessels by 
mapping the 
surface of the 
image onto the 
surface of the sea. 
Image: Forensic 
Oceanography 
and Forensic 
Architecture, 2018

By mapping the 
sky to the inside of 
a sphere, we track 
the motion of a 
mounted camera 
and match 
the drifting 
movements  
of the vessels in  
the scene. 
Image: Forensic 
Oceanography 
and Forensic 
Architecture, 2018

An image 
projected onto a 
3D model in order 
reconstruct the 
complicated 
scene of 
searchandrescue 
operations 
by the Libyan 
Coastguard and 
NGO vessels on 
6 November 2017. 
Image: Forensic 
Oceanography 
and Forensic 
Architecture, 2018
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Josef Nadj: Mnémosyne
M u s é e  d e s  B e a u x- A r t s ,  Ly o n
2 0 1 8 .  s z e p t e m b e r  2 2  –  s z e p t e m b e r  2 7.

REMINISZCENCIÁK

D A R I D A  V E R O N I K A

„Csak jel vagyunk, mögötte semmi,
kín nélkül vagyunk, és már-már elfeledtünk 
beszélni is a messzi idegenben”

(Hölderlin: Mnémoszüné, második változat)

Az emlékezet színpadra állítása
A Mnémosyne, Nagy József (Josef Nadj) legújabb, bekategorizálhatat-
lan alkotása, az emlékezet színpadra állítása. Ez a kijelentés azonban 
számos kérdést vet fel: hogyan működik a színpadi emlékezet? Ki vagy 
mi működteti? Mit és milyen módon őriz meg? Mit érthetünk színpadi 
emlékkép alatt? 
Nézőként hozzátehetjük, hogy a színház efemer képeinek leírásakor is az 
emlékezés problémáival szembesülünk. Egy előadás képeit felidézve, a lát-
ványt szöveggé változtatva, mindig kétséges, hogy vajon jól emlékezünk-e 
vissza. Valóban a látott képeket őrizte meg az emlékezetünk, vagy azokat, 
öntudatlanul és akaratlanul, a felejtés hiátusai miatt, kiegészítjük más 
képekkel? Mégis, a valóban (és számunkra különösen) fontos előadások 
esetében, vállalnunk kell a kockázatot, azt remélve, hogy az elérhetetlen 
pontosság igénye jóváteszi az esetleges tévedéseket. 
Minden leírás az emlékezet képzeletbeli színháza. Mostani értelmezési 
kísérletünk során szándékosan maradunk a jelen idejű bemutatásnál. Mivel 
a színpad ideje az „itt és most” pillanata, ezért a színpadra állított emléke-
zet is jelen idejű lesz. Továbbá megközelítésünkben kiemelt fontosságot 
nyernek a színpadi terek és irányok, hiszen a művészi mnemotechnika  
(az emlékezés gyakorlata) is imaginárius helyeket jár be, azzal a céllal, hogy 
a bennük elhelyezett emlékképeket felidézze, azokat újra jelenlevővé tegye. 

Az emlékezet tere
A bemutató helyszíne, a lyoni táncbiennálé1 kiemelt eseményeként, a 
Szépművészeti Múzeum egy üres terme, pontosabban refektóriuma 
(végén az Utolsó vacsora képével), ahol a falakat most körben Nagy József 

1 Ld. https://www.biennaledeladanse.com/en/spectacle/mnemosyne.html | http://
josefnadj.com/mnemosyne/#generique

Békaszínházának (melynek MODEM-beli 
kiállításáról már írtunk a balkon.art-ban) 
fotográfiái keretezik. Ezúttal egy nagyobb, 
104 képből álló, fotósorozatot láthatunk, 
még a performansz előtt, mintegy ráhan-
golódásként. A béka aktorok kifejező gesz-
tusai, pátoszformulái előrevetítenek egy 
színházvíziót, egy ember nélküli színteret.
Ugyanakkor arról sem feledkezhetünk meg, 
hogy a múzeum többnyire, Walter Benja-
mint és Giorgio Agambent idézve, a műal-
kotások eleven tapasztalatától elidegenedett 
tér. A múzeum keretbe zárja a kiállított tár-
gyakat, megfosztja őket aurájuktól, megne-
hezíti a velük való, élményszerű találkozást. 
Gondoljunk bele, vajon hány képet látunk 
egy múzeum termein végigrohanva? Vagy 
az itt kiállított 104 fotográfiából hányat őriz 
meg az emlékezetünk?
Persze jelen esetben ez nem is lényeges.  
A kiállított képek, legalábbis első megkö-
zelítésre, csak egy tágabb keretet adnak az 
előadásnak. Hiszen már a terembe lépve 
felfigyelhetünk a középen elhelyezett, nagy 
fekete dobozra vagy inkább sötétkamrára. 
Ebbe a mindössze húsz nézőt befogadó szűk, 
kissé klausztrofób térbe zárnak be és össze 
minket, a performansz húsz perce alatt.

mind erőteljesebb megjelenítése érdekében 
emocionálisan megszerkesztett, de úgyszól-
ván politikailag is tudatos volt. A festmény 
egyik központi figurája ugyanis egy fekete 
bőrű matróz, Jean Charles, ami nem lehet 
véletlen, hiszen Gericault köztudottan 
rabszolgaságellenes nézőpontot képviselt.  
A végeredmény egy hatalmas (491 × 716 cm) 
méretű festmény, a 19. századi képzőművé-
szet egyik legkiemelkedőbb, a romantika 
irányadó művének tartott alkotása, felemás 
fogadtatásban részesült. A kiállítás legtöbb 
látogatójára elementáris erővel hatott, mégis 
sokan bírálták, elsősorban a kép brutalitása, 
az érzékeny téma kendőzetlen ábrázolása 
miatt. Elnyerte a Szalon egyik nagydíját, de a 
Louvre mégsem vásárolta meg,18 pedig akko-
riban az volt a szokás, hogy a díjazott alko-
tások a gyűjteménybe kerülnek. Gericault 
végül csalódásként élte meg a Medúza tuta-
jának Szalon-béli szereplését.19

Ha azt feltételezzük, hogy a jelenlegi migrá-
ciós válság, jelentős mértékben a kolonizá-
ció következménye, talán nem ördögtől való 
gondolat a két témát, illetve művet egymás-
sal összehasonlítani, művészettörténész-
ként pedig mindig nehéz ellenállni ennek 
a késztetésnek. Persze, A Medúza tutaja és 
a Liquid Violence, valamint a 19. századi és 
jelenlegi művészetfelfogások túl távol – idő-
ben majdnem pontosan 200 évnyi távolságra 

– állnak egymástól, néhány dolgon mégis 
érdemes elgondolkodni. A Medúza eseté-
ben egyfajta fordított migrációról beszélhe-
tünk, hiszen ott franciák mentek Afrikába 
tulajdonképpen letelepedési szándékkal és 
persze, úgyszólván kéretlenül. Ne feledjük, 
hogy Franciaország ekkoriban túlnépesedett 
országnak számított, ami jelentős mérték-
ben hozzájárult a forradalom kitöréséhez. 
A tutajon csakúgy, mint az Európába tartó 
menekülteket szállító hajókon, a társadalom 
szegényei utaztak, az alkirály, a kapitány és 
a tisztek ugyanis a mentőcsónakokba kerül-
tek. A két művet hasonló témáik mellett is 
sok minden köti össze – a hosszú előké-
születek, az alapos kutatómunka, a politi-
kai tartalom, a méretben, időtartamban, 
komplexitásban megnyilvánuló nagyság.  

18  Később mégis a Louvre-ba került.
19  Rupert Christiansen: Théodore Géricault, 
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A Forensic csakúgy, mint Gericault, a kor tulajdonképpen maximális 
technikai repertoárjával dolgozott, így ebben az értelemben – visszakanya-
rodva a szöveg elején fejtegetett groys-i gondolatokhoz – tulajdonképpen 
eléri a régi művek színvonalát, ami által felülmúlja a Bishop által kritizált, 
elsősorban a morális szűröket alkalmazó művészetet. Az azonban kérdés, 
hogy egy rancieèri értelemben vett esztétikának is megfeleltethető-e? 
Bishop idézett szövegének van még egy sarkalatos pontja, miszerint leg-
alábbis a részvételen alapuló projektek esetében felveti azok „művészetként 
való kritikus megvitatásának”20 gondolatát. A művészetről alkotott fogal-
maink persze konstrukciók, a kiállított mű „mű” voltán pedig a ready-made 

– legalábbis művészettörténeti kanonizálása – vagy az appropriation art óta 
nem szoktunk túl sokat gondolkodni, de talán mégsem érdemes félredobni 
egy olyan kérdést, ami évezredek óta foglalkoztatja az emberiséget, és ami a 
Forensic esetében – ahogyan a szöveg elején említettem – az „alkotók” felől 
is meg lett fogalmazva. A Liquid Violence persze nem részvételen alapuló 

„mű”, a kurátori aktus által pedig, az adott (jobban mondva megteremtett) 
kiállítási komplexumban végső soron, előáll egyfajta „esztétikai” zavaro-
dottság-érzés is. Mégis, amennyire én látom, itt úgyszólván egy „klasszikus” 
történeti tablóval van dolgunk, ami tulajdonképpen (jóval) a modernizmus 
előtti, eredendően az ábrázolásban érdekelt művészettel hozható leginkább 
összefüggésbe, hiszen majdnem minden olyan követelménynek megfelel, 
ami a modernista művészet előtt művészettörténeti mércének számított. 
A modernizmus esztétikája felől nézve persze aligha számítana annak.  
A technikai bravúrok alkalmazásán kívül ugyanis jóformán nincs benne 
semmi eredetiség, vagy újdonság, sem pedig valamiféle greenbergi érte-
lemben vett (képi) önreflexivitás. De még a realizmus – lukácsi – értelmében 
is megkérdőjelezhető benne a (nagy) művészet, márpedig a Liquid Violence 

– csakúgy, mint a Manifestához hasonló fesztiválokon szereplő művek álta-
lában – a kritikai realizmus hagyományához köthető. Ugyanakkor, noha 
a videók tényekre és bizonyítékokra koncentrálnak, nem „tükröződik” 
vissza bennük valamiféle nag y társadalmi igazság. Csakhogy jelenleg 
nem úgy tűnik, hogy a művészetnek lehetősége nyílna ilyesmire. A mű 
címében foglalt „liquid” szó, ugyan valószínűleg, a tengerre vonatkozik, 
de engem a „liquid modernity” kifejezésre is emlékeztet, sőt a Forensic 
csoport munkássága ahhoz a jelenséghez is köthető, amit mostanában 
post-truth állapotnak szokás nevezni. A már említett, interjúban Christina 
Varvia, így fogalmaz ezzel kapcsolatban: „Ebben a post-truth korszakban 
nem is igazán azt látjuk, hogy a tények nem számítanak, hanem azt, hogy 
keményebben kell megdolgoznunk értük”.21 Az olyan művekkel szemben, 
mint amiket mostanában posztinternet, metamodern, metahumán jelzőkkel 
szokás illetni, a Liquid Violence éppenséggel egy pre-modern műnek tűnik.  
A szociálisan érzékeny, vagy kritikai művészetnek egy, a modernizmus 
előtti, tulajdonképpen a „világ” főként technikai értelemben vett ábrázolá-
sával küzdő művészet hagyományába illeszthető válaszának is tekinthető, 
a tudás és az információk érvényességét és használhatóságát ért legújabb 
kihívások közepette. Ugyanakkor, noha a projekt társadalmi hasznosság 
tekintetében alapjaiban kérdőjelezi meg a legtöbb, Manifestán bemutatott 
mű legitimitását, kérdés, hogy a tényeknek és bizonyítékoknak az állhata-
tos keresése közepette van-e még valami, amit – legalábbis a modernizmus 
óta – művészetnek szoktunk gondolni, vagy el kell fogadnunk a tényt, hogy 
ez bizony egy jó mű, sőt egyfajta maximum, amit ma a szociális érdekelt-
ségű művészet nekünk nyújtani tud?

20  Bishop. 60.
21  Nagy Gergely: Visszajönnek a tények és megharapnak | https://artportal.hu/magazin/
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