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A kiállítás megnyitója 18 órára volt meghirdetve, de Benjamin Vautier-t 
már fél hat előtt ágyban találták a korán érkező szerencsések. Szerencsé-
sek, hiszen akkor még baráti összejövetelnek vagy beteglátogatásnak beillő 
módon beszélgethettek a betegnek távolról sem látszó művésszel a „sárga 
mellényes” mozgalomról, a nemzeti népszavazásról, művészetről, és sok 
egyébről. Egy órával később viszont már szinte mozdulni sem lehetett a 
galériában, Ben pedig kénytelen volt mikrofont ragadni kifogyhatatlan és 
csapongó gondolatfolyamának közléséhez, sőt, „mivel sokan vagyunk és 
kevés a hely, megengedem, hogy átgyalogoljanak az ágyamon, akár mellém 
is fekhetnek” ‒ ajánlotta nézőinek. 
Akik ismerik Ben munkáit, azok megértik, hogy csak rendhagyó módon 
lehet beszámolni a Mi a kérdés? (Quelle est la question) címmel rendezett kiál-
lításáról. Színhasználat? Képszerkesztés? Formák? Tartalom? Korszakok? 
Nincs mit elemezni. 
„Valójában mindig azt szerettem volna, hogy inkább azt mondják rólam, 
igaza volt, mint azt, hogy tudott festeni... Kezdettől fogva az újat kerestem. 
Végigtekintettem a művészettörténeten, listát készítettem: impresszionizmus 
már volt, absztrakció már volt, Picasso már volt, Delaunay köröket használt, 
egy másik karcolt, Hartung ezt csinálta, Poliakoff azt. Az egyetlen forma, 
amit senkinél sem láttam, az a banán volt. De amikor megmutattam a 
’Banánokat’ Yves Kleinnek, ő azt mondta, hogy ha autentikus akarok lenni, 
akkor inkább a verseimet állítsam ki.” 
A falakat borító képek zöme fekete felületre gyerekes betűkkel lejegyzett, 
kérdések formájában felvetett gondolat, melyekhez Ben jelenléte, közremű-
ködése társul, és együtt teremtik meg azt művészetet, ami nem véletlenül 
vonz annyi érdeklődőt. Éppen ez indokolja, hogy a továbbiakban főként Ben 
szavait fogom idézni.

Mielőtt azonban a mostani eseményre 
rátérnék, stílszerűen közbevetnék egy 
látszólag nem ide illő részletet egy más 
helyen, más alkalomból1 folytatott beszél-
getésünkből:
Cserba Júlia: Valahol azt írta, hogy a múzeum 
semmire sem szolgál, most pedig egy nagy 
múzeumi kiállításra készül. Nincs ebben 
valami ellentmondás?
Ben: Hát ez egy jó kérdés, és megfogott vele. 
Ha a múzeum arra szolgál, hogy kérdéseket 
tegyen fel, akkor hasznos. De ha agymosásra 
szolgál, akkor nem. Amikor húsz gyereket 
látok a földön ülni egy kép előtt és egy sze-
mélyt, aki magyaráz, akkor felmerül ben-
nem, hogy mi is történik. Agymosás? Aztán 
azt gondolom, hogy nem, hanem informáci-
ókat nyújt az illető, egy következő pillanat-
ban azt, hogy manipulálják a gyerekeket, 
majd azt, hogy egy tantervet kell a gyerekek 
fejébe önteni. Ez esetben a múzeum kárté-
kony. Rosszul érzem magam ezzel a kérdés-
sel, nehéz rá válaszolni.

1  A kiadatlan kéziratból idézett beszélgetésre 2010-ben 
került sor, amikor Ben a lyoni Musée d’Art 
Contemporain-ben megrendezett retrospektív 
kiállítására (Strip-Tease integral, 2010) készült. 

CsJ: Minden kérdésre többféle válasz adható.
B: Igen, ez pontosan így van. Adhatnék olyan radikális és demagóg választ 
is, amit gyakran hallani, hogy rengeteg embernek nincs mit ennie, miköz-
ben sok pénzért múzeumokat tartanak fenn. Végül is az a válaszom, hogy 
a múzeum szolgál valamire. Szolgál akkor, ha kétségeket támaszt, ha utat 
nyit a kérdéseknek a művészetről. De ha megdermedt, megrögzött állítá-
sokat közvetít, és azokkal tömi a közönséget, hogy a közönség is ugyanúgy 
gondolkodjon, akkor nem szolgál semmire, sőt, akkor ártalmas. Na, de 
inkább kérem a következő kérdést!

Közel tíz évvel később ugyanez a szünet nélkül gondolkodó, töprengő, két-
kedő, „minden igaz, és semmi sem igaz” Ben beszél hozzánk a Artpress-
kötegeken nyugvó, fehér ágyneműs ágyból. Háta mögül diszkréten, de 
nem véletlenszerűen odahelyezett vörös párna kandikál ki. Időnként fel-
emel egy Veri/Faux táblát, természetesen nem következetesen: ami igaz, 
lehet, hogy hamis, ami hamis lehet, hogy igaz. Igaz-e vajon, hogy évekkel 
ezelőtt Combas-tól2 kapott egy selyempizsamát, valótlan-e, hogy eddig 
még sohasem viselte? De miért is kerül elő Combas neve? Bennél semmi 
sem véletlen. Akkor értjük meg, amikor az est folyamán szóba hozza az 
Egót. Szinte csak mellékesen említve Robert Combas-t, Ben eszünkbe 
juttatja, hogy ő volt az, aki a kezdő Combas indulását segítette, és  
1981-ben meghívta nizzai galériájába, mint ahogyan az ő nevéhez fűződik 

2  Robert Combas (1957) francia képzőmúvész, zenész, Hervé di Rosàval együtt ‒ válaszul a 
konceptuális művészetre ‒ a Figuration libre-mozgalom elindítója.

a nyolcvanas években kiteljesedő festői stí-
lus, a figuration libre elnevezése is. Az Egó 
fogalma Ben egyik olyan témája, ami már 
az ötvenes évek óta szüntelenül foglalkoz-
tatja. Nem titkolja, sőt ki is jelenti, hogy ő 
maga erős egóval rendelkezik, „ellentétben 
a Fluxussal, ahol nagyon is jelen van az egó, 
de el van rejtve, nem látható. Mondom is a 
Fluxus-követőknek, hogy vigyázzatok, mert 
ti egy primadonna-csapat vagytok! Pedig 
Cage gyakran szólt a személytelenségről,  
a non-egóról”.
Ben 1960-ban Londonban ismerkedik meg 
George Maciunas-szal, és tőle hall először 
John Cage-ről és George Brechtről. 
1962-ben nevet is kap az új mozgalom, és 
a Fluxus, Ben részvételével, számos nem-
zetközi eseményt rendez. Bár ő csak rövid 
ideig marad tagja a csoportnak, saját vilá-
gához ma is közel állónak érzi mindazt, 
ami a Fluxusban is jelen van ‒ „az ama-
tőrizmus, egy kis zen, egy kis dada, egy kis 
antiművészet, egy kis társadalmi forrada-
lom” ‒, és hogy mindezekből az összetevők-
ből kortárs művészet születik. 1962-ben két 
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hetet tölt el a londoni One galéria kirakatában, majd 1963-ban Nizzá-
ban George Maciunas-szal együtt Fluxus Festival of Total Art címmel, 
megrendezik az addigi legnagyobb Fluxus-fesztivált. Ennek során Ben 
kihirdeti, hogy (mint ahogy a festők és szobrászok aláírják alkotásaikat), 
ő Nizzát és a halált szignálja, ekképpen valamennyi, a fesztivál ideje alatt 
a városban elhunyt személyt saját műalkotásának tekinti. 

De térjünk vissza 2019-hez. 
„Amikor fiatal voltam, és az első képem elkészítéséhez fogtam, számtalan 
kérdést tettem fel magamnak: mi a művészet?, mire szolgál?, mi az új?, 
hol található az új? ‒ amit vég nélkülkövetett a többi. A művészet csak stí-
lus? A művészet objektív ? Ki dönt a művészetben? A művészet számomra 
ezt a kérdésfelvetést jelenti. Ha sok pénzed van, készíthetsz magadnak 
tizenkét méter magas szobrot, harminc méteres mélyedést, de ez engem 
nem érdekel. A legutolsó eset, amikor egy művésztől vettem valamit, az 
egy homokszem volt. Helyesbítek, kettőt vettem tőle. És most itt vagyok 
nyolcvanhárom évesen az ágyban, a kérdéseimmel.” 

A kiállítás a kérdések kiállítása: a falon Ben korábbi kérdései sorakoznak, 
ő pedig egyrészt újakat vet fel, másrészt a közönséget arra bíztatja, hogy ők 
is kérdezzenek. Keze ügyében papír és toll, ami tetszik neki, feljegyzi, akár 
a sajátja, akár mástól érkezett. „Kérdések!” ‒ kiabálja túl a hangzavart, 
amire mindenki elcsöndesedik. 

„Tudnak- e együtt élni az egók? Hoppá, máris született egy új gondolatom, 
fel is írom magamnak: Féltékenység nélkül nincs egó. Van-e féltékenység 
a művészek között? Igen. Van-e féltékenység a galeristák, között? Igen. 
Van-e hentesek között? Igen. Össze lehet-e mérni az egókat? Lehet-e állí-
tani, hogy Buren egója erősebb X-énél, és X-é Y-nénál? A kórházakban 
az egyik beteget Buren-nal kéne összezárni, a másikat Garouste-tal, 
a harmadikat Gasiorowskival, a negyediket Carl Andréval, és így 
tovább, akkor kiderülne, melyikükkel gyógyul a beteg, melyikükkel nem.” 

‒ mondja mindezt komoly arccal, huncut szemmel. A közönség köréből 
kérdés érkezik: Egy népnek létezik kollektív egója? Ben egészen felvilla-
nyozódik, itt a lehetőség, hogy egy másik vesszőparipájáról, az etniku-
mok kérdéséről beszélhessen. Ki is használja az alkalmat, és hosszasan 
kifejti elméletét a kis népekről, bretonokról, baszkokról, katalánokról, 
bantukról, inuitokról, és a túlélésért folytatott küzdelmükről. Belelapoz-
gat, felolvas egy-egy mondatot már eddig is kezében tartott könyvéből, 
a Ben, külügyminiszterből. (Ben, ministre des affaires étrangères, Favre, 
2015). „Egy példányt elküldtem belőle a külügyminiszternek is, de biztos 
vagyok benne, hogy nem olvasta el” ‒ legyint lemondóan. „Erre abból 
következtetek, hogy semmit sem fogadtak meg abból, amit írtam benne, 
pedig, ha én lehetnék a külügyminiszter, megoldanám az etnikumok 
kérdését, és nem lenne háborúskodás sem.” 
Hosszasan taglalja elméletét a kis népek nyelvének és kultúrájának 
védelméről, a földrajzi határok népcsoportok szerinti átrajzolásásról. Ben, 
eredeti nevén Benjamin Vautier érdeklődése az etnikumok iránt ‒ azon 
túlmenően, hogy barátság fűzte őt François Fontanhoz, a nizzai Naci-
onalista Okszitán Párt megalapítójához ‒ abból is eredeztethető, hogy 
ír és okszitán származású édesanya és francia svájci édesapa gyermeke-
ként Nápolyban született, a háború alatt kényszerűségből éltek Svájcban, 
Egyiptomban és Törökországban is, míg végül 1949-ben Nizzában tele-
pedtek le, amit azóta sem hagyott el. 

A hosszú monológ ellenére sem felejt el felelni a feltett kérdésre. „Hogy 
van-e egy népnek kollektív egója? A válaszom az, hogy igen, a népnek 

van egója és be is lép a játékba. Nézzük 
csak az amerikaiakat például Jasper Johns-
szal vagy Rosenquisttel vagy a litvánokat 
Maciunas-szal, Mekas-szal, a Litván kul-
túra klubjával. A népnek súlya van, a nép 
dönt az egó finanszírozásáról.” Minden 
újabb kérdésnél felcsillan a szeme, különö-
sen, ha az olyan, amit akár maga is kitalál-
hatott volna, mint például, hogy választ is 
keres, avagy csak kérdéseket. „Igen, kere-
sem a választ, de csak az olyan választ, ami 
egy újabb kérdést szül.” 

Elég-e egy kérdőjel? ‒ kérdezi valaki. „Van  
egy fontos művész, akit biztosan nem 
ismernek. Úgy hívják, hogy Jonier Marin.3  
Az egyik Velencei Biennálén úgy sétálgatott, 
hogy kérdőjeleket rajzolt a levegőbe. Min-
denki bolondnak nézte. Megkérdeztem 
tőle, hogy mit csinál? Mindenhova kérdője-
leket teszek, válaszolta. Vettem tőle három 
kérdőjelet. Pár évvel később kiállítása volt 
éppen ebben a galériában.” Egyszer csak 
megunja a fekvést, és kikel az ágyból. 
„Nem akarom, hogy a kiállítás statikus 
legyen” ‒ mondja, és cédulákra leírt kérdé-
seit asszisztense kezébe nyomva, megmu-
tatja, hova kell azokat kitűzni. Az asszisz-
tens Szegeden született. Dura Dezső 1956 
óta él Franciaországban, és több mint húsz 
éve dolgozik Ben mellett, szervezi kiállítá-
sait, és nagy része volt a Ben által meg-
álmodott, Fluxust idéző Blois-i múzeum,  
a Fondation du doute (Kétely Alapítványa) 
megvalósulásában is. Ben eltűnik, majd 
néhány másodperc múlva előjön a másik 
teremből kezében egy képpel, majd egy 
másikkal, aztán egy harmadikkal. „Figyel-
jetek rám, esztétikai filozófiai leckét adok, 
ráadásul ingyen” ‒ és beszélni kezd a Pour 
un collection pauvre című sorozatáról, ami-
ből néhányat elhozott a kiállításra. Aztán 
lekerült a falról legutolsó, közelmúltban 
készült képe, a Félek (J’ai peur, 2018) is, 
amiről szintén ad egy rövid leckét a hallga-
tóságnak. Ekképpen zajlott a késő estébe 
nyúló megnyitó, ami nemcsak a galéria 
meghívott és meg nem hívott közönségé-
nek nyújtott maradandó élményt, de a Rue 
de Seine vitrinen keresztül kíváncsiskodó, 
meglepődött járókelőinek is. 

3  Jonier Marin (1946), 1986 óta Párizsban élő 
kolumbiai képzőművész. Az említett performanszára 
Big and Small Questions (Grandi e piccole quetioni) 
címmel az 1979-es Velencei Biennálén került sor.
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