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Okwui Enwezor  emlékének 1

A „reptéri művészet” és hasonló kifejezések egyre szélesebb körű használa-
tának korában egy európai nagyváros fontos kortárs intézményében olyan 
művész retrospektív tárlatát megtekinteni, aki nemcsak hogy származá-
sát, de folyamatos tevékenységét tekintve is Európán és Amerikán kívüli 
térséghez köthető, többszörösen zavarba ejtő lehet. Zavarba ejtő, mert 
döntenünk kell, hogy mennyire engedjük dominálni és próbáljuk meg 
ugyanakkor levetkőzni saját kulturális látásmódunkat, meghatározottsá-
gainkat. A ghánai születésű El Anatsui (1944) azon kevés, nemzetközileg 
is jól ismert afrikai művészek egyike, aki életének nagy részét ott is tölti: 
Nigériában dolgozik mind a mai napig, s ott is tanított a Nsukkai Egyete-
men. Felsőfokú művészeti oktatásban szülőhelyén, Ghánában részesült, 
és bár ottani képzése ‒ túlnyomórészt brit származású tanárainak köszön-
hetően ‒ kifejezetten Európa-centrikus volt, már fiatalkorában, karrierje 
kezdetén felismerte, hogy művészetét tekintve saját, szűkebb környezete 
kultúrájából kíván táplálkozni. Utazások, rezidencia programokban való 
részvételek után is mindig visszatért a térségbe, ahol született, alkotásai 
formailag, tematikailag és anyaghasználatukban a nyugat-afrikai társa-
dalomra és történelemre utalnak. 

A müncheni Haus der Kunstban látható tárlat,2 mely ezidáig a művész leg-
nagyobb terjedelmű egyéni kiállítása, retrospektív jellegű: a belépőt fogadó 
legújabb munkáktól tovább lépve lehetőség nyílik a korábbi periódusa-
iba sorolható alkotások ‒ többek között számos főmű ‒ megtekintésére. 

1  A kiállítás egyik kurátora, Okwui Enwezor 55 évesen, egy héttel a megnyitót követően 
hunyt el március 15-én. Cikkünkkel előtte való tiszteletünket rójuk le. (A tárlat másik 
kurátora Chika Okeke-Agulu volt.)

2  Ld. https://hausderkunst.de/en/exhibitions/elanatsui

A belső terekben láthatók az 1970-es évek 
törött kerámiákból készült alkotásai, illetve 
az 1980-as és 1990-es évek famunkái.  
Az életmű időrendi felépítése az elrendezés 
révén könnyen áttekinthető: a vitrinekbe 
elhelyezett, gyakran papírfecnikre rajzolt 
skiccek és vázlatfüzetek pedig ‒ lehetőséget 
nyújtva az alkotófolyamatba való betekin-
tésre ‒, jól illusztrálják, hogy az absztrakt 
képlet-rendszer keresése az egész életműben 
meghatározó fontosságú.  

El Anatsui nemzetközi hírnevét elsősorban 
a fémkupakokból rézdrótokkal összevarrt 
installációinak köszönheti. Egyik valaha 
készült legnagyobb ilyen jellegű alkotása, 
az Emelkedő tenger, erre a kiállításra készült 
(ahogyan a Haus der Kunst homlokzatára 
helyezett, újságok nyomtatásához használt 
ofszett lemezekből összeállított Második hul-
lám vagy a Logoligi logaritmus című munkák 
is). Az Emelkedő tenger címe ‒ amint azt a 
művész maga is megerősítette ‒ az egyre 
fokozódó környezetpusztítással járó vesze-
delmekre reflektál. A globális felmelegedés 
következményeivel foglalkozott egyik korai 
főműve is, az 1992-es Erózió. E két munka a 
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termet, és vártuk a megnyitót. Öt nappal 
a megnyitó után délelőtt beugrottam a 
Műcsarnokba, hogy frissítsem a másnapra 
tervezett első nyilvános beszélgetésünk 
előtt a faliújságunk anyagait. Másfél órá-
val később arra értem haza, hogy megy 
az élő, egyenes közvetítés New Yorkból 
a WTC tornyokról. Másnap szinte csak 
külföldi látogatóink voltak, akik tőlünk 
kérdezgették mi történt, mit lehet tudni?  
A következő szerdáig Miki ismét egy 
csomó új, és nagyon friss szöveget fordí-
tott, s aztán szinte napról napra bővítettük 
a faliújságunkat. Esterházy Marcell, 
Kerekes Gábor, Kristóf Krisztián és 
Szentesi Csaba Attendometerének adatai 
szerint ‒ ha jól emlékszem ‒ a mi termünk 
lett a harmadik leglátogatottabb. 
BK: Hogyan folytatódott a Manamana tör-
ténete?
VT: A folytatás a Ludwig Múzeum Buda-
pest Box61 című kiállítása keretében zajlott 
2002 tavaszán, amihez ismét kiadtunk 
egy számot, majd ősszel a Műcsarnok 
M-mobil-sorozata62 keretében a negye-
diket. Utána virtualizálódtunk, mert ez 
volt az az időszak, amikor ‒ középső fiam 
segítségével ‒ elkezdtük fölépíteni a Liget 
honlapját. Három részre tagoltuk: kiállí-
tások ‒ café liget ‒ manamana. Úgyhogy 
ameddig a Manamana ‒ mint projekt ‒ 
működött (2006-ig frissítettem folyamato-
san), addig a Liget honlapján belül önálló 
aloldal volt, később tettem át a Caféba.63 
BK: Hogyan jellemeznéd a Manamana 
szemléletét?
VT: A Manamana nyilvánvalóan balol-
dali antirasszista, antinacionalista, anti-
fasiszta, globalizációkritikus, aktivista, 
public art lap és projekt volt. De tudato-
san úgy csináltuk, hogy a hazai pártpoli-
tika fölött átívelő, jobbra és balra egyaránt 
kritikus csomag legyen. Ezt azért tartom 
fontosnak hangsúlyozni, mert az a fajta 
aktivista művészet, ami 2010-től bon-
takozott ki nálunk, már nem ilyen volt, 
mert azok nem tudtak az aktuális hazai 
bel-, vagy inkább pártpolitikai helyzet fölé 
emelkedni, s azokat összefüggéseikben, 

61  Budapest Box-Rejtett szcéna az 1990-es években, 
Ludwig Múzeum, Budapest, 2002. július 4 ‒ 
szeptember 29. Kurátorok: Hegyi Dóra és Timár 
Katalin, ld. https://www.ludwigmuseum.hu/
kiallitas/budapest-box-rejtett-szcena-az-1990-es-
evekben (utolsó hozzáférés: 2019. június 30.)

62  Erhardt Miklós és Várnagy Tibor: MANAfEST / 
beszélgetések, vetítések, látni- olvasnivalók. Műcsarnok, 
Budapest, 2002. szeptember 18 - október 13.

63 http://www.ligetgaleria.c3.hu/ManamanaFO.htm 
(utolsó hozzáférés: 2019. június 30.)

kritikusan és önkritikusan látni. A Manamana tanulsága ‒ ha létezik 
ilyen ‒ az, hogy szélesebbre kell nyitni a kaput. Nem elég politikáról és 
társadalmi kérdésekről beszélni, mert ez ‒ az aktuális politikai diva-
tokon, és előítéleteken túl ‒ a mélyebb rétegeit, összefüggéseit illetően 
lényegében csak keveseket érdekel. Ha azt szeretnénk, hogy a társa-
dalmunk változzon, akkor a kortárs kultúra az, amiről beszélnünk, 
s amivel foglalkoznunk kell, aminek csupán részterülete a politika.  
De amennyiben nyitunk a teljes kortárs kultúrára, azon belül köny-
nyebb politikai és társadalmi kérdések felvetésével operálni. Az ered-
mények, következmények közt említhetem, hogy a Szerviz-kiállítást 
követően jött létre a magyar Indymedia, és a globalizációkritikus gon-
dolkodás kialakulására, azt hiszem, inspirálóan hatott a Manamana. 
Hogy a nálunk ifjabb pályatársainkra mi mennyire hatottunk, azt 
nem tudom, de talán lehetett szerepünk benne, hogy az ifjabb nemze-
dék már társadalmi és politikai szempontból jóval ütősebb dolgokkal 
állt elő, mint ami a 1990-es években szokásos volt. 
BK: Mi hívta életre a fotóblogolást a pályádban?
VT: Attól kezdve, hogy megjelent, az internet olyan szintű nyilvános-
ságot volt képes biztosítani bárki számára, amit nem lehetett figyel-
men kívül hagyni: 2001/2002-től kezdtem fölépíteni a Liget honlapját. 
Mikor 2005 tavaszán megkerestek, hogy menjek el Kínába, s ott egy 
fotófesztivál keretében kuráljak egy kiállítást,64 akkor az első kérdés az 
volt számomra, hogy mit tudnék én ott hitelesen megmutatni? Nem is 
vállaltam volna, ha nem John P. Jacob keres meg, és nem vesz részt a 
projektben ő is. Olyasmit nem szerettem volna bemutatni, ami az euró-
pai történelmet reflektálja, vagy a mi világnézeti alapjainkon áll. Mi 
maradt? A fogyasztás, az új kapitalizmus, a szegénység, a környezeti 
problémák, amelyek Kínában is ugyanolyanok, mint itthon. Ehhez 
képest válogattam anyagokat, de már úgy, hogy a kiállítás előkészítését 
a neten, a Liget honlapján csináltam úgy, hogy csak az érintettek lát-
hassák. Mire a kínai megnyitóig jutottunk, már olvasható volt a neten 
a mi online katalógusunk képekkel, angol szövegekkel.65 Ugyanakkor 
következett egy másik váltás is: én egészen addig analóg kamerákkal 
fényképeztem. Kínába készülve vettem egy kis digitális fényképező-
gépet, s oda már azt vittem magammal. Úgy kezdtem el használni, 
mintha analóg lenne. Akkor még nem is sejtettem, hogy ezzel más-
képp kellene dolgozni, mindössze az volt világos, hogy mozgóképeket 
is lehet forgatni vele. A film mindig érdekelt, legalábbis az 1980-as évek 
vége óta, de mindig csak kölcsönkamerákkal tudtam dolgozni, és ez 
akkor megváltozott. Kínában a mi kiállításunk a japánok bemutatójával 
szomszédos térben zajlott, és a szállásunk is az ő szomszédságukban 
volt. Összebarátkoztunk. Láttam, hogy a 27-28 éves japán és kínai kol-
léganők intenzíven blogolnak, és teljesen másképp használják a maguk 
digitális kameráit, mint én. Így kezdtem el fotóblogolni 2006 elejétől. 
Eleinte csak a Liget honlapján és kísérletileg, majd a photoblog.com 
oldalon, amit 2009-ben ‒ 3-4 év munka után ‒ töröltem, de a története 
elérhető a Youtube-on.66 A 2000-es évek elejétől már szinte minden 
elérhető a neten, ezekhez nem tudnék érdemben hozzátenni. Ezeket a 
fotókat/videókat mindenki dokumentációknak tartja, és persze (rész-
ben) azok is. Számomra mégis egy olyan művészeti projekt részei, ahol 
minden összeér: a kiállításszervezői munka és a naplózós-portrézós 
művészeti érdeklődésem.

64 Budapest Wunderground. Pingyao International Photography Festival, Pingyao, Kína, 2005. 
szeptember 17 ‒ 22., résztvevő művészek: Beöthy Balázs, Szabó Benke Róbert, Kristóf 
Krisztián, Big Hope, Szilágyi Lenke,  Łódż Kaliska, Csoszó Gabriella; ld. http://www.
ligetgaleria.c3.hu/kina.html (utolsó hozzáférés: 2019. június 30.)

65 http://www.ligetgaleria.c3.hu/Pingjao/pingyao.html (utolsó hozzáférés: 2019. június 30.)
66 Ld. https://www.youtube.com/watch?v=rDjoBAQEAho (utolsó hozzáférés: 2019. június 30.)
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környezettudatosság fontosságának, illetve az ez által érintett problémák 
fókuszba kerülésének két egymástól távoli időpontjában készült. Az Erózió 
még a kezdeti felismerések, az első újrahasznosítási kampányok korában: 
El Anatsui az elsők között volt, aki úgy foglalkozott a klímaváltozás kér-
désével, hogy mediálisan is ehhez illő technikát és formanyelvet válasz-
tott. S ugyanezt teszi ma is, a különböző mértékű befolyással rendelkező 
politikusok tagadásának ellenében érvelő kutatók véleménye szerint már 
megkérdőjelezhetetlen tény idejében (Emelkedő tenger). Ahogy a jelenség 
megnevezése is mutatja, a probléma globális érvényű, így az arról szóló 
műalkotás is univerzális közönségre számíthat. Viszont azt is tudjuk, hogy 
a globális felmelegedés veszélyei nem egyenlő mértékben oszlanak el a 
világban. 

A fenti elvekkel kapcsolatos, a fenntarthatóságot szem előtt tartó anyag-
használat szintén több évtizede jellemző El Anatsui munkásságára:  
a kidobásra ítélt anyagok újrahasznosítása, megmentése az 1970-es évek 
óta képezik művei alapját, legyenek azok alkoholos italok fémkupakjai, 
kereskedők által használt árutálcák vagy törött agyagedények. Az ilyen 
előtörténettel rendelkező művek értelmezésében viszont számolni kell 
azzal, hogy az újrahasznosítás az eltérő gazdasági fejlettségen álló orszá-
gokban eltérő jelentéssel bír: a harmadik világ országaiban nagyobb esély-
lyel tekintenek úgy a hulladékra mint alapanyagra, másrészt a hulladék 
sem válik olyan könnyen láthatatlanná, hiszen gyakran a gazdagabb 
országok hulladéka szállítódik ide. Ennek fényében nem magától érte-
tődő, hogy Afrikában a fogyasztói társadalom kritikájaként értelmezendő 
a hulladék mint művészeti alapanyag használata, bár nem kizárt, hogy 

korábbi sorsa, múltja: a mások érintésének 
története érdekli, az, hogy azt a kupakot 
valaki lecsavarta, hogy az üveg tartalmát 
megihassa, majd kidobta és valaki más 
pedig összeszedte/összegyűjtötte. A történet 
folytatódik: El Anatsui asszisztensei lelapít-
ják és összedrótozással kisebb részelemeket 
készítenek belőlük, hogy aztán a mester a 
különböző formájú fragmentumokból egy 
nagyméretű, színes kompozíciójú alumí-
nium páncélt hozzon létre. Mindezen túl 
a fémkupakoknak szimbolikus előtörténe-
tük is van, és ez az a történelmi fejezet, ami 
műveinek alapmondanivalóját szolgálja.  
A 19. században a Nyugat-indiai-szigeteken 
készített rum Európán keresztül érkezett 
Afrikába, ahol pénznemként szolgálva rab-
szolgákat vásároltak érte, akiket azután 
a rumkészítéshez is szükséges alapanya-
got megtermelő cukornád ültetvényeken 
dolgoztattak. A történet tehát a három 
kontinens ‒ Európa, Amerika és Afrika ‒ 
részvételével lefolytatott rabszolga- keres-
kedelemre utal. El Anatsui munkái ezekre 
a valamikori, napjainkra láthatatlan ‒ de 
a mélyben még mindig jelen lévő, ható 

épp az ilyen nézőpontú értelmezés enge-
dett nagyobb teret El Anatsui művészeté-
nek a világ művészeti színpadán. Emel-
lett, az úgymond mentési vágy, nem csak 
az anyaghasználatára, hanem a stílusra, 
a nyelvezetre és a művészeti formákra is 
alkalmazható. Absztrakt nyelvhasználatá-
val, amely ugyanakkor szigorú konceptuális 
háttérből és anyaghasználatból gyökerezik, 
El Anatsui egy sajátos pozíciót foglal el a 
fenntarthatóságot és az ökológiai kérdés-
köröket vizsgáló művészek körében. Üdítő 
a munkáit megfigyelni: úgy foglalkozik a 
klímaváltozás globális kérdésével, hogy köz-
ben elkerüli mind az apokaliptikus víziókat, 
mind a melankolikus, lemondó gyászhan-
gulatot. Munkái úgy ünneplik a körülöttünk 
lévő világot és mindennapi környezetünket 
erőteljes arany és bronz színekkel, hogy 
ugyanakkor a sok ezer darabból összeálló 
művek mindennek a törékenységét és az 
átmeneti jellegét is hangsúlyozzák. 

Az anyag újrahasznosításában El Anatsui 
számára egy további fontos motívumot 
jelent a felhasznált/beépített részelemek 

‒ kereskedelmi hálózatokra, áramlásokra, gyarmatosításkori kapcsolat-
rendszerekre utalnak, egyúttal felhívva a figyelmet arra is, hogy noha már 
a posztkolonializmus korszakát éljük, a harmadik világbeli országok gaz-
dasági kizsákmányolása továbbra is létező jelenség. Az óriási fémszőttesek 
eközben hangsúlyosan magukon hordozzák a kézművesség és a megmun-
káltság gesztusát, eszünkbe juttatva akár a munkával kapcsolatos meg-
változott jelentésrendszereket is. Különösen igaz ez a művészeti színtérre, 
ahol már alapvető, hogy ezeket a projekteket a művész asszisztenseivel 
együttműködésben, tulajdonképpen „kiszervezve” készíti el. 
A fémkupakokból készített szövet számtalan asszociációt enged meg.  
Színességük, geometrikus mintázatuk révén felmerül a ghánai 
kenteszövetek3 párhuzama, s ezt időnként a címadás is csak tovább erősíti 
(Férfi vászna, 2001) A repetitív tevékenység gyakran női foglalatosságokkal 
összekötött voltát ellensúlyozza a fém alapanyag: az európai kultúrában is 
az ötvösség egyik válfajaként tekintettek az olyan típusú szövetekre, ame-
lyekben nagymennyiségű fémszálat használtak fel. Az anyagmegmunkálás 
milyensége korábbi munkáiban azonban kifejezetten férfias jelleggel bírt. 
Az 1990-es évek faszobrainak durva megdolgozása ‒ láncfűrésszel, forrasz-
tóval ‒ a művész elmondása szerint az afrikai kontinens lakosai által más 
népek miatt elszenvedett kegyetlenségek és erőszak jeleiként értelmezhe-
tők. Összességében jellemző El Anatsui munkáira az anyagok ütköztetése 
és a repetícióban rejlő változatosság kiaknázása: akár egy szöveten belül 
is számos motívum-rendszer és formarendszer átmenete figyelhető meg. 

3  A 400 éves hagyományra visszanyúló ghánai kenteszövet élénk színeiről ismeretes. Selyem 
és pamut anyagból, szövetcsíkok beleszövésével készül. 

El Anatsui
Dusasa II | Man’s Cloth, 2019, Haus der Kunst (részlet a kiállításból)  
© Fotó: Maximilian Geuter

El Anatsui
Stressed World, 2011, alumínium, rézhuzal, 442× 594,4 cm 

© El Anatsui. Courtesy of the artist and Jack Shainman Gallery, New York
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érzet támadhat, mintha az alkotások nagy 
hányada erre az alkalomra, ebbe a kiállító-
térbe készült volna. Ennek egyik lehetséges 
oka, hogy a kurátoroknak gyakran szabad 
kezet adó művész alkotásainak elhelye-
zése kötetlen és sokszor végtelen lehető-
ségeket rejt magában. Az Erózió (1992) 
című, fadarabokból álló oszlop központi 
tengelyen fordítható elemeit számtalan 
variációban lehet állítani,4 fémszöveteinek 
esetében pedig szintén az elhelyezéskor dől 
el, hogy azok redőződő felületei az adott 
kiállítótér falához tökéletesen illeszkedő 
helyspecifikus alkotásként jelenjenek meg. 
A Gravitáció és kegyelem (2012)5 földdel 
bezárt szöge például szabadon változtat-
ható a fal szélessége és magassága függ-
vényében. A kiállítás egyik érdeme, hogy 
ezáltal közvetlenebb kapcsolatba kerül-
hetünk a művekkel: ahogy végigsétálunk 
az egyik munka képezte folyósón, valódi 
közelségből tudjuk megvizsgálni a fém-
kupak szöveteket, és így feltárulhat előt-
tünk az elsőre homogén felületek részlet-
gazdagsága. El Anatsui munkái a maguk 
monumentalitásában és ragyogó színeikkel 
olykor már a giccs határán egyensúlyoz-
nak, de a kiállítás azáltal, hogy lehetősé-
get nyújt az aprólékos megfigyelésre és a 
művel való direkt kapcsolatra, folyamato-
san bontja le ezeket a sztereotípiákat. 

Az utazó kiállítás további helyszínei Doha 
(Katar), Bern és Bilbao.6 Katalógus nem 
készült, helyette egy 15 oldalas kísérőfüzet-
ben követhető az egyes termekbe csopor-
tosított alkotások életművön belül játszott 
szerepe. A kiállítás előnyére válik, hogy 
a rendezésben nincsenek látványelemek, 
nincs domináló arculat; a rossz anyagi 
menedzseléssel megvádolt Enwezor intéz-
ményében a nagy kiadások feltehetően új 
alkotások létrehozását és a meglévők bemu-
tatását szolgálták minden kiállítás design 
mellőzésével. Ami tulajdonképpen indo-
kolt: a művek önmagukban ‒ mindenfajta 
display nélkül ‒ is lenyűgözőek, valóban 
elementáris hatást váltanak ki. 

4 Ld. https://www.youtube.com/watch?v=JtKlT0r1ihI 
(utolsó hozzáférés: 2019. június 30.)

5  Ld. https://vimeo.com/122566473; illetve: https://
www.youtube.com/watch?v=5I7XZL9KjFQ (utolsó 
hozzáférés: 2019. június 30.)

6  El Anatsui: Triumphant Scale. Doha, Katar, Mathaf: 
Arab Museum of Modern Art, 2019. október 1 ‒ 2020. 
február 2.; Kunstmuseum, Bern, 2020. március 13 ‒ 
június 21.; Guggenheim Museum, Bilbao, 2020. 
július 17 ‒ november 1.
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