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A január általában mindenhol fáradt másnapossággal és hibernált-
sággal telik: nem úgy a londoni művészeti világban, ahol a szoká-
sos pörgés már újév másnapján beindul. A galériák és múzeumok 
éppen annyira zsúfoltak, mint az utcák és az üzletek. A tél itt enyhe, 
ami kedvez a galéria-látogatásokhoz, és a tévhit ellenére Londonban 
nincs köd, bár a régi filmekben kimondottan jól mutatott. 
A város kulturális élete páratlan, jóval ezer feletti művészeti galéri-
ából lehet válogatni, a programok pedig szinte végignézhetetlenül 
gazdagok. Tavasz előtt, az elkövetkező egy-két hónap több száz meg-
nyitójából mindenképpen ajánlom a mélyen elkötelezett, társadalmi 
és környezetvédelmi kérdéseket feszegető Olafur Eliasson kiállí-
tását a Tate Modernben, a London Art Fair művészeti vásárt a Design 
Centre-ben, Grace Wales Bonner festményeit a Serpentine Sackler 
galériában, Sean Scully legfrissebb munkáit a National Galleryben, 
melyeket Turner The Evening Star képei inspiráltak. Nem érdemes 
kihagyni az erre járóknak Edvard Munch Love and Angst kiállítását 
a British Múzeumban, Diane Arbus In the Beginning és Kader Attia 
The Museum of Emotion képeit a Hayward Gallery-ben, a Van Gogh 
and Britain kiállítást a Tate Britainben, Henry Moore The Helmet 
Heads installációját a Wallace Collection-ban, vagy éppen Bill Viola 
és Michelangelo Life Death Rebirth kiállítását a Royal Academy of 
Arts-ban.Bár a két művészttöbb évszázad választja el, ugyanazokat 

az univerzális témákat dolgozzák fel, mint például a transzcendens 
szépség és a nyers érzelmi erő. Van továbbá egy nagyszabású, a társa-
dalmi nemek átjárhatóságával foglalkozócsoportos kiállítás Kiss my 
Gender címmel, ami Hayward Gallery-ben látható, de megtekinthet-
jük Cindy Sherman retrospektívjét a National Portrait Gallery-ben, 
Mary Quant, majd ezt követően Christian Dior Designer of Dreams 
installációját a Victoria and Albert Museumban, ahová a Dior ház 
Anglia első, legnagyobb válogatását hozza el kétszáz ritka haute-
couture darabbal és több, mint ötszáz tárggyal. 
A kimeríthetetlen választékból ez alkalommal három helyszínre 
látogattam el: London keleti részén, a Liverpool Street-től nem 
messze lévő Victoria Miro galériába, a West End egyik legimpozán-
sabb részén található Unit London kiállítására, és a Kings Road-on, 
Chelsea szívében található Saatchi Gallery-be.

V I C TO R I A M I RO / Ya yo i  Ku sa m a 1

Yayoi Kusama munkáit 1977-től reprezentálja a kelet-londoni Victoria 
Miro galéria. Annak ellenére, hogy ez Yayomi Kusama tizenkettedik 
kiállítása, ki ne ismerné munkáit világszerte? The Moving Moment 
When I Went To The Universe installációja az épület valamennyi szint-
jén látható, ahogyan a Regent’s Canal-ból leválasztott kisméretű tó 
körüli kertben is, amely tökéletes hátteret biztosít Kusama bronz 
virágaihoz.
A művész még a kilencvenedik életévhez közeledve is fáradhatatlan 
lelkesedéssel és megrögzöttséggel folytatja a kozmikus végtelenség 
és a személyes megszállottság ikertémáinak felfedezését, melyek 
újabb bizonyítékai művészi erejének. Az új munkákkal együtt láthat-
juk a My Eternal Soul című játékos improvizációs sorozatát is, mely-
nek képei tipikus Kusama pöttyökre épülnek: a művész szinonimái 
egyszerre teremtik meg a mikro- és makroszkópikus világot.
Kusama családja egykor egy Masamuto nevű hegyvidéki város-
ban termelt sütőtököt, s a termések nemcsak a család otthonát vet-
ték körül, de mélyen beivódtak Kusama művészetébe is. Az 1940-es 
évekig visszamenőleg a sütőtök visszatérő forma lett Kusama mun-
káiban. „Úgy vélem, a sütőtök nem vált ki nagy érdeklődést vagy 
tiszteletet, de elbűvölnek bájos és varázslatos formái. Ami legin-
kább felkeltette az érdeklődésem irántuk, az a tök nagyvonalú elfo-
gulatlansága és szilárd lelki egyensúlya.” A kiállított munkák között 
sok görbe, meghatározhatatlan formájú élénk vörös, sárga és zöld 
színekre festett, nagyméretű bronz sütőtököt találhatunk, a tipikus 
fekete pöttyökkel, melyek együttesen nagyon kifinomult geometriát 
alkotnak. Már a korai gyermekkorban elkezdődtek Kusama rette-
netes hallucinációi, melyek „elkápráztatták és elhomályosították” a 
művészt, bevonva őt a pöttyök szisztematikusan ismétlődő és telje-
sen egyedülálló vibráló világába, amely számára a növekedés és a 
termékenység kontextusa volt.

„Egy sütőtök képnél legalább egy hónapot töltök csak a pöttyök meg-
festésével. Még az alvást is sajnálom.” A kiállítás során láthatjuk a ma 
már közel két évtizede utazó világhírű Infinity Mirrorred Room végte-
len tükörtermét, ahova hosszú várakozás után, egyenként engedték 
be az embereket, akik aztán pillanatok alatt elvesztek az alulvilágí-
tott térben, a tükrök, tükörképek és a visszaverődések útvesztőjében.  
A látogatót egy nagy fekete űr fogadta, a térbe belógó pöttyös min-
tákkal borított papírlámpákkal, tükrökkel végtelenítve.
A sütőtökökhöz hasonlóan a virágok is fontos elemei Kusama 
művészetének. A galéria vízparti, nádassal borított kertjében óri-
ási méretű, színesre festett bronz virágokkal borította el az előteret, 
megteremtve ezzel a természet és az eltúlzott, ravasz vizuális cselek 
közötti feszültséget. Az installációk teljes mértékben körbejárhatók, 

1 Yayoi Kusama: THE MOVING MOMENT WHEN I WENT TO THE 
UNIVERSE. Victoria Miro, London, 2018. október 3 - december 21., ld. https://
www.victoria-miro.com/exhibitions/528/

ezzel is arra inspirálva a látogatót, hogy kimozduljon megszokott, 
rutin látószögéből.
Kusama képviselte Japánt a 45. Velencei Biennálén 1993-ban. Jelenleg 
Tokióban él és dolgozik, ahol 2016-ban a japán királyi családtól meg-
kapta az Order of Culture legmagasabb kitüntetést, 2017-ben pedig 
megnyitotta a Yayoi Kusama múzeumot. 2020-ban Kusama angliai 
első állandó installációja, a helyspecifikus, 12 méter széles, 10 méter 
magas Infinite Accumulation fogja az új Crossrail állomást díszíteni 
a Liverpool Street-en, amely egyben London Elizabeth nevű új met-
róvonalának is csomópontja lesz.

U N IT LO N D O N / Pe te r G r o n q u i s t
Mielőtt rátérnék Peter Gronquist Shape Shifter című kiállítására, 
érdemes szót ejteni a Unit London galériáról, ami igen különleges 
szerepet tölt be a londoni szcénában. A galériát két fiatalember, Joe 
Kennedy és Johnny Burt vezeti, akik még az iskolában lettek jó bará-
tok. Hasonló volt az érdeklődésük, ízlésük, szerették a kortárs művé-
szetet, a divatot, Johnny a színház- és filmszakmát, és természetesen 
mindketten az üzleti életet – bár arról az iskolai évek alatt egyszer 
sem esett szó. Tudták ellenben, hogy egy nap valami közös projek-
ten fognak dolgozni. Így született meg 2014-ben a Unit London, amit 
előszőr London Chiswick nevű kerületében nyitottak meg. 
A galéria egy idő után átköltözött a Covent Gardenbe, majd a Sohoba, 
ahol többször cseréltek helyszínt, mielőtt megtalálták volna a töké-
letes helyet a Hanover Square-en. Az üzleti terv nagyon egyszerű 
volt, mivel ilyet nem készítettek. A két partner, akkoriban inkább 
mint két laptopos suhanc járták a várost és üres helyiségeket keres-
tek, hogy utána meggyőzhessék a tulajdonosokat, hogy – ha rövid 
időre is – a rezsi fejében megkaphassák, és galériát alakítsanak ki 
belőlük. Eközben kezdő képzőművészeket is rábeszéltek, hogy állít-
sanak ki náluk, valamint komolyan jelen voltak a közösségi média-
felületeken is. A jelenlegi, 600 négyzetméteres helyhez is így jutottak 
hozzá, bár már komoly tapasztalattal a hátuk mögött. Olyan benyo-
mást gyakoroltak az épület tulajdonosára és tanácsadóira, hogy a jól 
fizető bankok és üzletek helyett őket választották: így kerültek be a 
City Bank épületébe, közvetlenül a Vogue magazin angol kiadásá-
nak szerkesztősége mellé. A galériát Joe akkori reklámügynökségi 
munkájából tartotta fenn, évekig nem adtak maguknak fizetést, de 
tudták, hogy bízni kell a dolgokban, mindig történni fog valami.  
A Unit London így minden külső anyagi támogatás és üzleti partner 
nélkül jött létre, kizárólag a két fiú kemény munkája réven. A Unit 
London célja mindig is a művészeti szakma megváltoztatása volt, 
kilépve a megszokott, tradicionális keretek közül, új, friss ritmust 
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családfő megtestesítője. Puklus munkái a történelmileg és társadal-
milag kódolt tradicionális modellt kezdik ki, ennek terhe alatt rogy-
nak meg, az ezzel kapcsolatos dilemmáit (a depressziótól a dühön át 
a haragig) tárják elénk kendőzetlen őszinteséggel. 
A Hog yan vig yünk eg y terhet? című fotón az apa a jó pásztor-ábrázo-
lás pózában jelenik meg, vállán a gyermekkel. A példázat szerint az 
atya olyan, mint egy pásztor, aki úgy vezeti a családját, mint a pász-
tor a rá bízott nyájat. A felvétel szimmetriai középpontjába azonban 
nem is a művész és gyermeke, hanem vetett árnyékuk kerül. Az élet 
spirálját tartó kezet tartó kéz (2017) az igazi szőlőtőről (Fiú) és a sző-
lőművesről (Atya) szóló példázatot idézi meg. A bibliai motívumok 
mellett a szocialista művészet ikonográfiája is felfedezhető a sorozat 
egyes darabjain. A Romboló (2018) kalapácsos embere Bíró Mihály 
Tanácsköztársaság idején készült híres plakátját juttatja eszünkbe, 
amint épp az ajtózárat készül szétverni (az ajtó pedig az újszövetségi 
példázatokban a mennyországba való bejutás szimbóluma). Ugyanez 
a férfierő és indulat köszön vissza a Düh (2018) című mdf lapból készült 
munkán és a kalapács párdarabja,a szocialista művészet másik jel-
képe is feltűnik. A művész fotókat előkészítő vázlataiból kimerevített 
figura egyik keze lesújt, a másik sarló formát ölt. Mindkettőben a for-
radalmi hevület, az avantgardista attitűd elemi feszültsége, a hagyo-
mány és a konvenciók lerombolásának ösztöne érezhető. A fotós 
tekintete által megszemélyesített tárgyakként tűnnek fel a házépí-
téshez szükséges elemek és eszközök, a tégla, a kalapács, a fűrészbak 
és a gerenda, ez utóbbi nem csak fotón, hanem fizikailag is megjelenik 
a térben a kiállítás dramaturgiai tetőpontját nyújtva. A teret átlósan 
átszelő gerenda Krisztus keresztjeként feszül az utolsó stáció hely-
színén. A Szeretkező fűrészbakok, a Slicc és az Erekció II. című mun-
kák már a családon belül helyreállt harmóniát, a házastársak közötti 
libidináris energiák egyensúlyba kerülését vetítik előre. A kiállítás 
egyik legerősebb képe, a Kősziklára építsd a te házad szintén a Biblia 
nyelvén szólal meg. A Hős belenyugszik sorsába, lehajtja fejét, vál-
lalja a kőszikla (Péter apostol) szerepét, amire neve is determinálja, a 
véletlenszerűen benyúló gyerekkéz motívuma pedig nyugvópontra 
helyezi küzdelmes, megpróbáltatásokkal teli útját. 
Puklus az apává válás megrázó élménye által inspirált fotósorozata 
mélyreható önvizsgálat, szó szerinti és áttételes értelemben vett 
önélveboncolás. A kiállítótérben fragmentáltan elhelyezett test-
rész-fotók, mint a fej (Apa portréja, Alvó önarckép, Kősziklára építsd 
a te házad), a felsőtest (Szürke ing, Bunda – Tűzrakóhely), ágyék (Slicc), 
és a Lábak a maszkulinitás dekonstrukciójának szemléletes példája.  
A „férfi”, a „férj”, az „apa”, a „művész” szerepének problematizálása 
és differenciálása ezeken a testrészleteket ábrázoló fotókon keresz-
tül válik értelmezhetővé. Az új férfiszerep ugyanakkor új lehetősége-
ket és az apaságban kibontakozó önmegvalósítás esélyét, az alkotói 
energiák maximális kiaknázását kínálja a férfiaknak. A sorozat az 
alkotói munkára, a karrier mibenlétére is reflektál oly módon, hogy 
a művész saját családi környezete, hétköznapi cselekvései szolgáltat-
ják a művek témáját, helyszínét, megvalósításának formáját és mód-
ját. A The Hero Mother – How to build a house visszaigazolást nyert, 
meghozta számára a nemzetközi elismerést, 2018 szeptemberében 
elnyerte a rangos Images Vevey fődíját.5

A jelenlegi politikai diskurzus kontextusában, amely a gyermek-
vállalást vonzó termékként, „életre szóló kalandként” promotálja 
a személyes hangvételű, a apaság mibenlétét nem konvencionális 
módon közelítő kiállítás határozott állásfoglalás, a propagandisz-
tikus és szentimentális családfelfogás ellen-narratíváját nyújtja.  
A “the personal is political” feminista szlogen András Edit újraér-
telmezésében pedig Puklusra is érvényes: a személyes férfikézben 
is lehet politikus. 

5 Ld. https://www.images.ch/en/grand-prix-images-2/presentation/the-
winning-projects-20172018/, https://www.images.ch/en/festival-en/program/
artists/peter-puklus-eng/

Yayoi Kusama
Infinity Mirrored Room | Photo © Courtesy of ZOLTAN+

Johnny Burt, Joe Kennedy | Photo © Courtesy of Unit London
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adva a művészeti szcénának. A régi vágású műgyűjtők egy része még 
erőlködve ragaszkodik ahhoz, hogy egy elit klub tagja lehessen, az 
új generációt viszont már, nem érdekli ez a módszer. A Unit London 
mindig is ügyelt arra, hogy az üzletből ne eladás, hanem történet-
mesélés legyen, megmutatva a művészt, a gondolatait, megszeret-
tetve ezzel a művet. Ha a mű tetszik, akkor vásárló megveszi és ezzel 
a művészt is tudatosan segíti.
A formula, úgy látszik, bejött, mert jelenleg a galéria több milliós for-
galmat bonyolít le. A heti médiaelérésük több mint ötmillió, több száz 
portfólió érkezik hozzájuk, és az online eladás sem ment még soha 
jobban. Legutoljára Joe egy igazi 21. századi virtuális valóság-alkal-
mazást mutatott nekem, amellyel a galéria nemcsak teljes mértékben 
bejárható lett, hanem a művek is megtekinthetők interaktívan, meg-
tekinthetők, megsokszorozva ezzel a látogatók számát.A december 
is sikeresen zárult Jackie Tsai Reincarnation kiállításával, továbbá 
az ünnepek alatt a galériaszervezésében megnyílt Philip Colbert 
Hunt Paintings installációja a Saatchi galériában. Január elején ismét 
a Hanover Square-i galériában nyitottak, Peter Gronquist Shape 
Shifter című kiállításával.
Az amerikai multidiszciplináris Gronquist impozáns munkái legin-
kább fém, üveg és porcelán ötvözetei, melyek installációk, festmé-
nyek és szobrok formájában jelentek meg. A Shape Shifter keretén 
belül a 17 kiállított alkotás Gronquist eddigi legerősebb és legfonto-
sabb munkája, melyek középpontba helyezik a művész folyamatos 
érdeklődését a színek érzelmi erejével és a világunk ideiglenessége-
ivel kapcsolatban, az ember által előállított tárgyaktól az emberiség 
átmeneti változásáig, a mulandóság, a többlet és a kikapcsolódás kér-
déseit feszegetve. 
A minimalista Color Field festmények Gronquist kiállításának 
alapvonalát képezik, személyes életében és kreatív munkájában egy 
nehéz időszakot megmutatva, amikor az egykori figuratív festő lánya 
halála után radikális változásokon ment keresztül, még nem járt utat 
választva a művészi megújuláshoz. Gronquist teljesen átértékelődik, 
fókuszba a fegyelem kerül. Az elmúlt hét év folyamán Gronquist a 
színek használatával felfedezte az érzelmeket, és árnyalatokkal képes 
volt hipnotikus intenzitást létrehozni. A későbbiek folyamán ezt az 
utat követte az érzéki fények segítségével. Ezt az érzékeny folyama-
tot Gronquist vallási élményhez hasonlítja, melyből a művész sza-
badon meríthet.

A Mirror című sorozat esetében Gronquist végtelenített tükröket sza-
badon működő médiumként használ, de úgy véli, hogy fontosságuk 
nem a teljességben rejtőzik, hanem abban, amit ideiglenesen és fél-
tőn őrzünk. A művész úgy véli, hogy a végtelenítés fogalma ebben az 
összefüggésben tévedés, és csak az absztraktban létezhet. Gronquist 
nihilista nézetét követve felhívja a néző figyelmét, hogy válasszon, 
miszerint vagy minden meghal, így semmi sem számít, vagy minden 
meghal, és éppen ezért minden fontos és értékes.
Az Immortals’ című sorozat a kiállítás egyik legfontosabb része.  
A műveken keresztül a művész tovább kutatja az ideiglenesség 
fogalmának ábrázolási lehetőségeit. Gronquist a porcelán anya-
gát választja:a szélsőséges hőkezelések során megváltoztatja a for-
mát, a díszítést, és egy másik világot olt a hagyományos formákba.  
A kemencében nagy mennyiségű alumíniumot olvaszt, kerámia edé-
nyekbe önti, robbanást okozva ezzel, még mielőtt vízbe merítené 
őket. Az alumínium hideg vízzel való találkozása során kaotikusan 
hatol át a kerámián, utalva ezzel a társadalom eldobható kultúrájára, 
és az egyéniség visszaszerzésének igényére.
Gronquist hozzáfűzi: „amit még fontosabbnak találok, hogy látha-
tóvá tegyem az ember alkotta tárgyak gyengeséget és kiemeljem 
saját ideiglenes jellegüket és identitásukat. Az ember alkotta mun-
kákat az elemek követik, velük együtt az univerzum, végül minden 
megsemmisül.” 
A Shape Shifter valójában a 21. századi társadalom alapjainak meg-
kérdőjelezése, annak érdekében, hogy feltárja a művész személyes 
és kreatív kérdéseit. 

SA ATC H I GA LLE RY /  Ph i l i p C o l b e r t
Philip Colbertről írva ismét a Unit London neve kerül elő: az ő kurá-
tori munkájuk nyomán kerültek ugyanis az „Andy Warhol keresztfia-
ként” is emlegetett Colbert festményei és installációi Hunt Paintings 
címmel a Saatchi Galériába. A megnyitó estéjén a Unit London elfog-
lalta a teljes második emeletet, ahol dobhártyaszaggató 1990-es  
évekbeli eurotrash diszkóval és homárnak öltözött excentrikus láto-
gatókkal töltötték meg a termeket. A látogatót a falakat borító fekete-
fehér óriás tipográfia-tapéta várta, s erre kerültek az óriás méretű, 
színekben, formákban és a digitális világból kölcsönzött témák-
ban tobzódó képek, Colbert installációival keverve. A kiállításon a 
homár-installációk mellett két, hat méter hosszú óriás vászon is sze-
repelt. A szemnek nem volt könnyű dolga, de belementünk a játékba, 
értjük Colbert humorát, újabb és újabb izgalmas részletet fedezhet-
tünk fel képeiben.
Colbert valójában egy ifjú, szürrealista, neo-pop művész, aki külön-
böző médiumokon keresztül egyidőben van jelen a kortárs művé-
szetben, a szobrászatban, a dizánjban és a divatban; homárjelmezeit 
pedig fiúk és lányok egyaránt szívesen viselnék. „Mindig is érdekelt 
a homár, mint a szürrealizmus kulcsszereplője, a homár-karakter a 
munkám során alakult ki, egyre inkább kezdtek megjelenni a ruháim 
motívumaiban, a műalkotásaimban, és egyre több homár-mintás 
öltönyt kezdtem el viselni.”
Ha nem ismerjük Philip Colbertet , könnyen semmitmondónak vagy 
felületesnek titulálhatjuk a munkáit, a túlságosan színes és popos 
képei miatt. Colbert azonban valójában okos és művelt, aki a művé-
szettörténetben hihetetlenül jártas, nagyon is jól tudja mit tesz és 
mikor. Nem először működik együtt a Saatchi Galériával, Charles 
Saatchi régóta gyűjti képeit. Hogy megértsük Colbert világát, elég 
megnéznünk Rubens képeit: de Colbert eggyel előbbre lép, a kortárs-
kultúrából és művészetből kölcsönzi a történelmi és formai részlete-
ket. Művészileg nagyon szabad nyelvet beszél: miért is ne lehetne egy 
Fernand Léger-alakot emojival párosítani és sokszorosítva keverni?
Colbert nemcsak fest, de tudatosan építi saját márkáját. Festményei 
szaturált színeivel a túltelített valóságot ábrázolják, és a művészet-
történet, valamint a popkultúra területén élénken tükrözik a modern 
társadalmat.

A Unit London kurátorai – bár minden kreatív szabadságot megad-
tak a művésznek –, nem akartak a művészi és gyártási folyamatba 
belefolyni, mégis közelről követték a művészt, mivel a Unit London 
két vezetője ráadásul képzőművész is; éppen ezért tudják, hogy kell 
diplomatikusan véleményt formálni és konstruktív visszajelzést 
adni az alkotónak. A siker biztosított volt. A Hunt Paintings ötlete 
mögött nincs semmi különös, csak egy tradicionális galériatérbe 
épült és régi, nagy mesterek munkaira reflektáló, zseniális kiállítás.

SA ATC H I GA LLE RY /  P yot r  Pa v l e n s k y 
A lázadásnak van azonban a vizuálison kívül egy másik formája is, a 
fizikai erőszak. Ha már a Saatchi-ban járunk érdemes megemlíti a 
pont egy évvel ezelőtti Pussy Riot-kiállítást, ahol Pyotr Pavlensky 
fotói is szerepeltek. A hír aktaulitása nem is ez, hanem az a pár nappal 
ezelőtt hozott bírósági végzés Pavlensky párizsi gyújtogatása ügyé-
ben, miszerint a bíróság a művészt a börtönbüntetése mellett huszon-
ötezer dollár bírságra ítélte. Pavlensky feldühödve oroszul ordított 
oda a bírónak: soha!
De ki is Pyotr Pavlensky? Egy feltűnősködő, őrült, orosz művész?! 
1984-ben Leningrádban született és a szentpéter vári Ipari és 
Művészeti Egyetemen tanult mindaddig, amíg 2017-ben politikai 
menekültjogot nem kért a francia államtól. De emlékezhetünk arra, 
amikor 2017. októberében társával, Oksana Shalyginaval felgyújtotta 
Párizsban a Bastille tértől pár lépésre levő Bank de France bejáratát, 
erősen utalva a 1789-es francia forradalomra és a Bastille megdönté-
sére. „Történelmi szégyen” kiabálta a performansz alatt.
Igen, ő az a Pyotr Pavlensky, a Pussy Riot művészeti kollektíva kor-
társ követője, aki korábban összevarrta a száját a punkegyüttes 
bebörtönzése miatti tiltakozásként, ő az, aki szögesdrótba burkolta 
magát, fület csonkított, és a Vörös téren a herezacskóit az aszfalthoz 
szögelte.
A Vörös téri Fixation című performanszt egy kézben kitartott kame-
rával vette fel, és azonnal posztolta a közösségi médiákban. Az orosz 
rendőrség pár nappal később szabadon engedte, ugyanazon a tör-
vény alapján, ami szerint a Pussy Riot két tagja hét év börtönbünte-
tést kapott. Pavlensky azt állítja, hogy a Pussy Riot tárgyalásán jött 
rá arra, hogy a művészetet sokkal radikálisabban kell kezelni. Nem 
értette, hogy az emberek miért nem tesznek valamit, ugyanakkor 
egyértelművé vált a számára, hogy nem szabad várni, hanem ehelyett 
drasztikusan kell fellépni. A performanszok ötletei először akkor 
merültek fel, amikor egy cellatársa elkezdett a Gulágról mesélni, 
arról, hogy ott milyen embertelen körülmények között kínozták a 
foglyokat. Úgy látta, hogy jelen pillanatban Oroszország kemény 
rendőri irányítással egy nagy börtönné alakul át. Performanszait 
nem áll szándékában abbahagyni, az ismételt bebörtönzés veszé-
lyének ellenére sem. 

„Amikor performanszt csinálok, soha nem hagyom el a helyszínt. 
Fontos számomra, hogy ott maradjak. A hatóságok ilyenkor holt-
ponton vannak, és nem tudják, mit kezdjenek velem.”
A kérdés természetesen továbbra is fennáll, mi késztetheti a művészt, 
hogy ily módon fejezze ki érzéseit és brutális mutatványaival hívja 
fel önmagára a figyelmet. 
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