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VASS NORBERT

Fakuló faxpapírok

Két Bohár-szöveg újraolvasása apropóján

Képzeljük el, hogy a túlvilágon bágyadt szerda délután van. Andy Warhol szórakozottan oldalba böki 
Walter Benjamint, s színlelt teatralitással neonszínekben játszó művészbélyeget nyújt át neki. Arra biz-
tatja, hogy helyezze a nyelve alá. Majd hatalmas, amalgámszín nyomat elé vezeti a meglepett mestert, és 
a Factory iróniafaktoráról kezd mesélni. A teoretikus persze tisztában van vele, mire megy ki a játék. 
Arcán a meggyőzöttek – de le nem győzöttek – hamiskás félmosolya jelenik meg, zsebében toll után koto-
rászik, és posztumusz posztszkriptumot fogalmaz legott A műalkotás a technikai sokszorosíthatóság 
korszakában című korszakos szövege mögé. Csakhogy onnan, ahol ezen a bágyadt szerda délutánon tar-
tózkodik, nincs már sok esélye utószavát ideátra eljuttatni. Warhol azt javasolja ezért, hogy húzzák csak 
át a szöveget szimplán, a többit meg bízzák a túlvilágon örökké sercegő faxmasinára. Így is tesznek, aztán 
dolguk végeztével elégedetten tovaindulnak. Az égből tintaszín hó szitál.

Úgy sejtem, Bohár Andráshoz megérkezhetett e fiktív küldemény. A kilencvenes évek derekáról szár-
mazó írásai legalábbis erre engednek következtetni. Az 1994-ben, a kaposvári Tanítóképző Főiskola aulá-
jában megrendezett, A fénymásolás népművészet, valamint a két évvel később ugyancsak a somogyi 
megyeszékhelyen, az Együd Árpád Művelődési Központban tartott Ars poetica című tárlat kapcsán szüle-
tett, és az 1998-as Eredeti és/vagy másolatot előlegező szövegekben ugyanis ahelyett, hogy elrongyoló-
dott noteszlapok között a magasművészet behívószáma után kutakodna, Bohár kommunikációelméleti-
művészetszociológiai perspektívából közelít a fax art esztétikumához. A textusok újraolvasása azért is 
időszerű, mert a Képírás Művészeti Alapítvány és a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság közös 
füzetben adta közre az alkotó/teoretikus A művészet mint kommunikációs forma, illetve Az elmúlás 
képi-nyelvi rekvizitumai című dolgozatait.

A távmásoló felhasználásával előállított képekben mindenekelőtt az új utakat előlegező kommuniká-
ciós formát ismeri fel Bohár. Olyan művészi beszédmódot, amelynek formálódó eszköztárát a gyorsaság, 
a konceptualitás és a reflexivitás jellemzi. A faxképeken szerinte maga a közvetítés kerül a vizsgálódás, 
illetve az értelmezés középpontjába.

Gondoljuk csak tovább a megállapítását: minden bizonnyal hallani véljük máris, ahogy a nyolcvanas 
évek irodadizájnját idéző gépbölcsőjéből – a mai fülnek szokatlan frekvencián – felsír a küldeményművé-
szet elektronikával etetett unokaöccse, a faxkép. A faxképet nemcsak a reagálás sebessége különbözteti 

meg korosabb rokonától, a mail arttól. Abban is eltérnek, hogy a küldeményművészetnek a társadalmi-
politikai – Közép-Európától errefelé természetellenes módon természetesnek tekintett –, vagyis külső 
környezetből adódó bizonytalansági tényezői a fax art esetében a technikai, azaz belső közegbe kerülnek 
át. Megtartják mindazonáltal a kétségesben rejlő játékosság izgalmát. A faxképek esetében tehát lerövi-
dül ugyan a transzmisszió ideje, a közvetítő csatorna – esetleges deformációt okozó – szennyeződéseivel 
azonban a telefax művészeti célú felhasználóinak is számolniuk kell.

A faxolás technológiai oldalról nagyjából így fest: a szkenner letapogatja a szeme elé tett dokumentu-
mot és hangjelekké alakítja át. Az akusztikus impulzusok aztán a telefonvonalon keresztül eljutnak a fo-
gadó készülékhez, amely a megérkezést követően dekódolja, a nyomtató működésbe hozásával pedig ismét 
láthatóvá teszi őket. A telefax mélyébe bukó képi információ rövid idő alatt egy másik térben lép újra színre.

A beérkező szövegképre a címzett akár rögtön reagálhat. A faxtechnika különleges jellemzője ugyanis 
– ahogy Klaus Urbons már a kilencvenes évek legelején felismerte – épp abban áll, hogy megteremti a köz-
vetlen visszacsatolás lehetőségét. Az alkotók egy-egy akció keretében ad hoc hálózatokba rendeződhetnek, 
saját művüket útra bocsáthatják annak útvesztőiben, s várakozhatnak a többiek modulációit magába 
építő végeredmény visszaérkezését jelző szignálra. Dramaturgiáját – és szimbolikus jelentését – tekintve 
hasonló ez a cirkulus a kisgyermekek között népszerű fülbesúgósdihoz. Az információ mindkét esetben, 
minden egyes átadásnál torzul(hat). A gyerekek egy-egy ilyen játék alkalmával nemcsak fizikailag, hanem 
minden bizonnyal szellemileg is közelebb kerülnek egymáshoz. A faxakciókban résztvevő művészek kö-
zött pedig – Urbons találó kifejezésével – „világméretű idegfonat” képződik.

E fonat sejtjei – vagyis az alkotók – arra az illuzionistára hasonlítanak, aki a felkínált ígéretig ismeri 
csak saját trükkjét. A változást hozó fordulat kívül esik a kontrollján. A végeredmény számára is megle-
petés, ezért nemcsak a türelmetlenséggel vegyes izgalomban osztozik közönségével, hanem a tökéletes 
végrehajtás terhe is lekerül a válláról. Maga is meghökken hát, ha a piros szemű angóranyúlra még csak 
nem is hasonlító lény bújik elő a gép – cilindert helyettesítő – gyomrából. A jutalomban így a faxoló – akár 
a bekötött szemű bűvész – közönségével együtt részesül. Elvégre – és itt térhetünk vissza Bohár gondola-
tához – a közvetítés rítusa, a médium közbevetése a faxképek esetében a produktumnál is fontosabb.

A kilencvenes évek elején a fax art friss és játékos nyelvváltozatot kínált a küldeményművészet és a copy 
art idiómakészletét korábban már elsajátító alkotók/gondolkodók számára. Bohár szerint üdvözlendő, 
hogy a távmásolóval megalkotott képek túl vannak a máshogy tovább nem adható művészi tartalmak 
közvetítésének egyszerű felvállalásán, ezért végre magára az esztétikai minőségre koncentrálhatnak. 
Persze sokak számára a küldés játékossága, a különös eltűnési, át- és visszaalakulási folyamatról való 
bizonyságszerzés is elegendő indokot jelentett a fax használatba vételéhez. Mások eleve konstruált képe-
ket bocsátottak útra: vizuális költeményeket, kollázsokat és fotómontázsokat továbbítottak, s számukra 
a közlés művészi megformáltsága ugyanolyan hangsúlyt kapott, mint a küldés mozzanata. Megidéztet-
tek művészettörténeti tradíciók, s készültek – ezt az említett kiadvány képanyaga is plasztikusan bizo-
nyítja – olyan munkák is, amelyek a képi információnak a továbbítás következtében fellépő átalakulá-
sára, az üzenet kopására hívták fel a figyelmet.

Különösen izgalmasnak és gyümölcsözőnek vélem Bohár szövegeit a virtuális népművészet legújabb 
hajtása, a hazánkban is egyre inkább szárba szökő mémkultúra irányából olvasni újra. A mémek ugyan-
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is – úgy hiszem – teljes mértékben megvalósítják a faxképek Bohár András által leírt kritériumait, misze-
rint extrán aktuálisnak kell lenniük, ráadásul mindezt a lehető leggyorsabban. Az internet játszóterén 
burjánzó közösségi oldalak és könnyen kezelhető alkalmazások segítségével ráadásul nemcsak a terjesz-
tés ideje csökken le hihetetlenül az igazán sikeres mémek esetében, de abból kifolyólag, hogy a virtuális 
közösségek minden korábbi terjesztési módnál hatékonyabban működnek, exponenciálisan megnő a já-
tékba hozott alkotók, illetve variánsok száma is. Az sem elhanyagolható hasonlóság tán, hogy a fax-
képekhez hasonlóan a műalkotás magasába igyekvés helyett a mémekben is a kommunikatív szándék az 
erősebb. Mindkettő a viszonylag könnyű dekódolhatóságot állítja a továbbgondolhatóság szolgálatába, 
és emiatt lehet az is, hogy roppant erős bennük az alkotó-/játszótársakhoz való odafordulás gesztusa. 
A mémek felbélyegezetlen küldemények, fax nélküli faxképek.

Szüzséjük a távmásolóval továbbított alkotásokhoz hasonlóan az eltűnés és újbóli előbukkanás között 
változik meg. Visszatérést jelentenek ráadásul az ős-küldeményművészethez is, amennyiben a változta-
tásokat egyértelműen a felhasználók/játékosok hajtják végre rajtuk.

Úgy tetszik, a faxképek félúton vannak a fénymásolószobák magánya és a facebook-nyilvánosság kö-
zött, másképpen mondva összekötő kapcsot jelentenek a mail art és a mém art között. Könnyen beláthat-
juk, hogy kommunikációelméleti szempontból mindhárom azonos feladatot lát el: a kreatív hálózatala-
kítás programját teljesítik, s teszik ezt – a technológiai környezet lehetőségeit maximálisan kihasználva 
– az idő múlásával egyre szélesebb körben, egyre nagyobb hatékonysággal.

Az I. világháború előtt tizenöt percre volt szüksége egy fényképnek, hogy távmásolón keresztül Monte 
Carlóból Berlinbe jusson. Egy internetes mém manapság akár százszor is megteszi ezalatt a New York 
– Tokió távolságot. Ám ebből az is következik, hogy bár el nem tűnik, de „kiég”, és a faxképeknél mégis-
csak rövidebb élettartamra számíthat.

Persze a faxkép sem él örökké. A faxpapír drámai elhalványulásában Bohár a véges emberlét színre-
vitelének metaforáját ismeri fel. A kilencvenes években papírra vetett – s ezúttal újra kinyomtatott – gon-
dolataival a szerző nagyban hozzájárult szerintem ahhoz, hogy a fakuló faxképek filozófiájából megőr-
ződjék valami. Tán a lényeg. Ameddig emlékszünk rájuk, nem lesznek végleg az enyészeté.

THE SAME SONG / UGYANAZ A DAL
Nastja Säde Rönkkö kiállítása, 

2013. április 11. – május 10.

Nastja Säde Rönkkö 1985-ben született Helsinkiben. Lon-

donban él. Performansszal, installációval, fotográfiával 

és szövegekkel dolgozik. Legújabb munkáiban a szemé-

lyes és a kollektív vágy képi megjelenítését és érzelmi 

jelenségét vizsgálja. A vágy megszületését és a tudattalan 

megnyilvánulásait az intimitás, a szexualitás és a vesz-

teség momentumaiban gondolja végig. Performanszait 

az utóbbi időkben bemutatta többek között a helsinki 

Kiasma Kortárs Művészeti Múzeumban (Club 27, 2. rész, 

2012), valamint a mexikóvárosi Ex Teresa Arte Actual Mú-

zeumban rendezett Transmuted Nemzetközi Perfor mansz 

művészeti Fesztiválon (Undo Ritual, 2011). Legutóbbi ki-

állítását A metamodernizmusról címmel a berlini Tanja 

Wagner Galériában mutatta be. A hazai közönség a Kis-

celli Múzeumban láthatta legutóbbi performanszát (Club 

27, 3. rész, 2013).

A The same song / Ugyanaz a dal című kiállítás sze-

relmes dalokon, a szerelem születéséről, elmúlásáról, 

az emlékezésről vagy a felejteni próbálásról szóló dalo-

kon alapul. A dalok látszólag rendszertelen gyűjteményét 

a művész saját iPodjáról válogatta egyetlen nekifutásra 

egy délután folyamán. Sok ilyen dalról elmondható, hogy 

életünk fontos pillanataihoz kötődnek, s hasonló érzé-

seket váltanak ki emberek millióiban.

A kiállítás 2 installációból állt:

1. Az I Hold This Letter in My Hand / Itt a kezemben ez 

a levél című installációban Nick Cave Love Letter című 

számának szövege szerepel, amelyet a Google fordító prog-

ram az általa támogatott 77 nyelven és az alfa nyelveken 

keresztül visszafordított angolra. Az így előállt fordítás 

alapján a művész írt egy szerelmes dalt. Az egyetemes ér-

zelmeket hordozó szerelmes dalok szövegeiben nemcsak 

a sorozatos fordítások következtében adódnak félreértések 

és félreértelmezések, de eleve nehezen elképzelhető az 

emberi érzelmek gépi tolmácsolása.

(Installáció: 67 bekeretezett fénykép, fa asztal, kép-

keret, egy iPodról készült fénymásolat, a Burma című dal 

szövege, rózsa).

Burma (Paradise in You)

These signifiers
separated from the signified
It is,

Like me and you
Baby
Like me and you.

I Don’t understand anything, nothing
from this mess that is
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