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„...s fejünk felett elrepül a nikkelszamovár.” (Kassák Lajos: A ló meghal, 
a madarak kirepülnek, 1922.)

A fenti versrészlet jutott eszembe, amikor beléptem abba a térbe, ahol 
egy ovális, nagyméretű asztal (hosszanti tengelye nyolc métert meg-
haladó, míg erre merőleges felezővonala közel három méter) foga-
dott, megpakolva „minden földi jóval”. A Magyar Képzőművészeti 
Egyetem hallgatóinak és végzőseinek kiállításán járunk. A húsz tagot 
számláló Nyílt Törés Csoport – festők, szobrászok, grafikusok és 
az intermédia szak diákjai – tárlatára mindenki azt adott be, amit 
akart, a „minden, amit megehetsz (elfogyaszthatsz)” jeligére. Paul 
Ekins 1944-es, A sustainable consumer society című tanulmányában 

írja: „Fogyasztói társadalom az, ahol az egyre növekvő árucikkek 
és szolgáltatások birtoklása és használata az elsődleges kulturális 
törekvés, mindez az egyéni boldogsághoz, társadalmi státuszhoz...
vezető legbiztosabb út.” Az Open Fracture Group – akik a nemzetközi 
színtérre való bejutásuk reményében angolul definiálják magukat 

– installációs kiállításán a fogyasztói társadalom kritikáját, sajátos 
értelmezését, parafrázisát, cikizését látjuk; azt, hogy ki, hogyan ref-
lektál első csoportos bemutatkozásuk hívómondatára.
A gigantikus asztali terítéken a húsz művész ugyanakkora szeletet 
kapott, tehát az asztal felületének egyhuszad része jutott mindenkire. 
Határok nincsenek, az asztallapon sem jelzik neveiket, itt minden 
mindennel összefügg, a monológok és dialógusok párhuzamosan 
zajlanak. „Mi, a csoport nem törekszünk homogenitásra, nem aka-
runk egyformák lenni, számunkra az érdekegyesség az nem a művé-
szi önkifejezés jellegében és szigorú elveiben testesül meg, hanem 
a közösségben, amelyben mindenki kibontakozhat abban a műfaj-
ban és médiumban, melyet ő relevánsnak érez.” (Részlet a csoport 
manifesztumából.) 
Vannak itt valós és pszeudo-tárgyak, személyes tárgyak, műtárgyak és 
giccsek, talált tárgyak és ready-made-ek, amelyek egymással beszél-
getve belépnek a másik mű aurájába, ellenpontozzák, vagy éppen 
kiegészítik, megerősítik azt. Spontaneitás és tudatosság párban jár. 
A véletlen felülírhatja a koncepciót, a koncepció megzabolázhatja 
a véletlent. A csoport tag jai – tudatosan, királyi gesztusként –  
pár nappal a megnyitó előtt Budapestről legyalogoltak a közel 30 
kilométerre fekvő Veresegyházra, hogy installációs asztalukon elfo-
gyasszák az „első vacsorát”. A színpadra lépésük alkalmából rende-
zett ünnepi vacsora ötlete Károlyi Zsigmondtól származott, akiben 
több hallgató mesterét tisztelhette.
A látogatót fogadó, barokkosan gazdagon megterített, vagy berende-
zett asztal fölé magasodik egy hatalmas, buján zöld Sansavera, ami 
igénytelensége okán és jogán a mai napig minden patika kirakatában 
ott díszeleg. Az installáció magjában egy rozsdás, teljesen lepukkant 
kerékpár áll, amit a csoport „zarándoklása” közben találtak a határ-
ban. Ezek figyelemfelkeltő, jelzés értékű tárgyak; ide bármi beépít-
hető, a kortárs művészet szövegkörnyezetébe emelhető. Az asztal 
körüli sétám során önkényesen feljegyeztem pár művész „terítékét”:

Zuzana Zurbolová egy topa alumínium tálcán kínálja fel fogyasz-
tásra a formalinból kiemelt, grillnyársra tűzött, zöldségkarikák közé 
ágyazott két kígyót, melyek valamilyen gyanús aszpikban vannak 
megúsztatva. Végül kritikai gesztusként egy aranyra festett baltát 
vág a kompozícióba. Bencs Dániel kék-fehér kockás abroszán egy 
mélytányér áll, ami ugyanezzel a vászonnal van kibélelve, azt a látsza-
tot keltve, mintha a tányér alját kivágták volna, hogy megláthassuk 
az alatta levő terítőt, hiszen a kockák motívumai pontosan követik 
az alattuk rejlő mintázatot. Mellettük paradicsomos konzervek, élő, 
rothadó zöldségek/gyümölcsök, míg az abrosz peremén befőtt-tartó-
sító dobozkák sorjáznak katonás rendben. Annál nagyobb a „rendet-
lenség” Gettó Ferencnél, aki nyomtatott szövegeket bont meg, vág 
félmondatokra és szavakra, hogy aztán véletlenszerűen elrendezze 
azokat. Lázár Kristóf fehér lapostányérján üvegszemeket tálal fel a 
tisztelt publikumnak, a főhelyre pedig egy „fejét vesztett” Krisztus-
szobrot állított, aminek csonkolt kerámia-nyakára egy villanykörtét 
ültetett.

Gresa Mártonnak – a kiállítás kurátorának – tálalásában kompute-
rek, laptop, klaviatúra ugyanúgy megtalálható, mint pezsgőspoha-
rak, egy aranyló bogár és egy kályhaezüsttel lefestett számítógépes 
egér, valamint egy űrfegyver a Csillagok háborújából, ami valójá-
ban egy szilánkos fadarab, szintén ezüstre festve, egy asztal alatti 
fényforrásból rózsaszínnel megvilágítva. Ámmer Gergő a Fővárosi 
Csatornázási Művek csatornafedelét öntötte ki gipszből, amit egy 
óriási, kinyitott pizzás dobozra helyezett. Erre fektette a szintén 
gipszből öntött disznófejű nagyúr zabáló, csámcsogó fejét. Matisz 
Richárd egy földkupacot lapátolt az asztalra, amibe élő gallyakat 
ültetett, melyek a kiállítás végére kiszáradtak. Az elmúlás úgy páro-
sul az örökléttel, hogy veteményeskertjét Jackson Pollock-ian színes 
festékpöttyökkel hintette meg. Kecső Endre partitúraként terítette 
szét szakácskönyvét, aminek lapozható oldalai gyakorlatilag egykori 
vázlataiból, vászonképeiből kivágott szövetdarabok, melyekre kul-
túrtörténeti reprodukciókat és ecseteket ragasztott. Bódi Marianna 
lebegő, kék-fehér vattafelhői alatt egy iszapos folyam kígyózik a 
sáros, fekete talajba vájva kanyarulatait. Terepasztalán apró műanyag 
szobrok vannak szétszórva egy 3D-s nyomtató selejtes darabjának 
a társaságában. Carlos Pesudo – külföldi távollétében – kapott a 
kollégáitól egy sárga, játék gumikacsát, hiszen korábbi műveinek 
állandóan visszatérő motívuma a kiskacsa volt, azt parafrazeálta 
munkáiban.
A tömény, koncepciózus, expresszív csoportos kiállításon nyomok-
ban jelen van az installációs rendszerek előtti tisztelgés, a talált tárgy 
műtárgyba építhetőségének lehetősége, az új szövegkörnyezetbe 
helyezett ready-made műalkotássá nemesítése, a giccs átalakítása-
befogadása, a Futurizmus dinamikája, a Dada és a Szürrealizmus 
ter mékeny ítő ereje, va lamint ter mészetesen az A r te Povera 
antiesztétikus és provokatív jellege. És még sok minden, amit a lát-
ványtól nem látunk.
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