
87

A dilemma a  meghatározása szerint abból 
a helyzetből ered, amikor az embert válasz-
tás elé állítják két egyformán kedvező, il-

letve kedvezőtlen alternatíva között. Milan Kundera 
A lét elviselhetetlen könnyűsége című regényében ezt ír-
ja : akinek magasabb céljai vannak, várhatja, hogy egy 
napon majd elszédül. Majd így folytatja : a szédülés, az 
valami más, mint a zuhanástól való félelem. Inkább 
az üresség hangja alattunk, mely vonz és csábít ben-
nünket, a zuhanás utáni vágy, mely ellen a rémülettel 
védekezünk.1 A dilemma egy látszólag megfejthetet-
len rébusz, melynek végén a döntés kényszere vár és 
egyúttal a kudarc sorsszerű lehetősége. Németh Ilona 
kettős dilemmájáról fogok beszélni, olyan dilemmá-
ról, mely egy kiállítási terve megvalósításának integ-
rált része lett. Ez a dilemma egyrészt egy intézmény 
kritikája, másrészt a siker és a kudarc között egyensú-
lyozó művésznő önreflexiója.

Az intézmény kritikája 
vagy a kritika intézménye ?

Az intézmény/intézményes és a kritika/kritikus fogal-
makat az utóbbi évtizedekben gyakran emlegetik mű-
vészeti intézmények széles spektrumában megvalósu-
ló kiállításokkal kapcsolatban. Az intézménykritika 
kritikus éle, mint a kortárs művészet formája a világ 

nyugati féltekéjének nagy múzeumaiban, már régen 
tompa. A művészet intézményei pragmatikus okokból 
üdvözlik és befogadják a művészek intervencióinak és 
szembehelyezkedő akcióinak különféle formáit, hogy 
ezzel legitimálják saját nyitottságukat.2 Bármennyire 

„institucionalizáltnak” tűnik is a mai intézménykriti-
ka, kiindulhatunk e két szó megfordított összekapcso-
lásából is, azt kérdezve, mit jelent számunkra a „kri-
tika intézménye” a kortárs művészetben, mi az, amit 
alakít, és mennyire hatékony a művészeti világ globá-
lis térképének peremén fekvő országokban. A művé-
szet intézményének autoritása arra szolgál, hogy legi-
timálja a nemzeti államot történelem-, hagyomány-, 
kánonkonstrukciók segítségével, és egyben azt teste-
síti meg, amire az intézménykritika első hulláma irá-
nyult.3 A posztszocialista országokban a művészeti in-
tézmények ekképpen még inkább az új nemzeti iden-
titás reprezentációjáért folytatott harc helyét jelölik.

Abban a pillanatban, amikor Németh Ilona poli-
tikai események miatt úgy döntött, hogy a budapesti 
Ernst Múzeum kiállító terét üresen hagyja, és az elő-
készített méretes installáció helyett két videofilm ve-
títésével lép elő – amelyekben döntésének okait vi-
lágítja meg és kommentálja –, új, metanarratív mű-
vet alkotott. Azért metanarratív, mert a nézőt olyan 
történetbe vezeti be, mely valójában történet a  tör-
ténetről. Történet arról, hogy mi játszódott le a po-
litikai események hatására a művészeti intézmény és 
a művésznő között. A művészek többsége valószínű-
leg nem vizsgálta volna a külső körülményeket és azt, 
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hogy a politika milyen mértékben határozza meg a ki-
állítási gyakorlatot. Németh Ilona számára azonban – 
aki műveiben a politikának a mindennapokra tett ha-
tásával foglalkozik, s mindenekelőtt azokra a feszült-
ségekre figyel, melyeket a nacionalizmus gerjeszt Kö-
zép-Európában – egy ilyen dilemmának a megoldása 
központi problémává vált. A kiállítás bezárása, vagy 
pontosabban : az eredeti kiállítási terv meghiúsulása 
ezért újabb kérdéseket vet fel. Melyik oldalt terheli 
nagyobb súllyal a kudarc ? Nyújt-e ez a kudarc újabb 
dimenziót a kiállításpolitikáról való gondolkodás szá-
mára ? Ad-e támpontot, ha a művésznő konkrét tettét 
összehasonlítjuk Eduardo Favario és Daniel Buren tet-
tével, akik a kiállítási idő lejárta előtt zárták be a ga-
lériákat akkor, amikor radikális gesztusaik még csak 
épp formálni kezdték a napjainkban intézménykriti-
kának nevezett jelenséget ? A kritikai dialógus e faj-
tája, ahogy Alexander Alberro írja, tulajdonképpen 

a nyilvánosság kialakítására tett kísérlet („attempted 
production of publicness”) a kulturális intézménye-
ken belül, melyeket a közszféra részeiként határozha-
tunk meg.4 Mivel az intézmény kritikája általában in-
dividuális gesztus, a mű már nem csupán a „kiállítás 
tárgya”, hanem a játék dinamikus terét közvetíti, ahol 
a kritika a művész belsővé tett álláspontja, cselekedete, 
performálása egy specifikus szituációban. Merthogy, 
miként Andrea Fraser állítja, nem az a kérdés, hogy 
az intézmények ellen vagyunk-e, hanem hogy az in-
tézmény milyen fajtája vagyunk, milyen értékeket in-
tézményesítünk, a gyakorlat milyen formáit jutalmaz-

zuk, és hogy a jutalom mely fajtáinak elérésére törek-
szünk.5 A mostani gesztus jelentése tehát távol került 
a hasonló radikális tettek eredeti kontextusától. Más-
részt ami közös bennük, a mű és a néző transzformá-
ló viszonya. Németh Ilona a dilemma kellős közepé-
be vezeti a nézőt, magába az emlékezés politikájával 
és a családi történet személyes intimitásával konfron-
tált közszféra erőterébe.

Erős nők történetei

A 8 férfi közös cím alatt bemutatott három videó, me-
lyekben egy-egy nő, Tímea, Gizella és Flóra lép elénk, 
másfelé fordítják a  figyelmünket – a  dél-szlovákiai 
Ekecsen (Okoč) élő család tragikus sorsára.6 Az opti-
ka változása eltérő perspektívát von maga után, a tör-

ténelem-, az örökség- és a hagyományszemlélet válto-
zásait a filmekben szereplő nők személyes emlékezeté-
nek segítségével. És ezt konkrétan az által, hogy ezek 
a nők miként szegültek szembe a sorsukkal. A család 
nőtagjait a  férfiak tragikus halálának nem minden-
napi együttjátszása kísérte – apáké, férjeké, nagyapá-
ké, unokatestvéreké. Látjuk Tímeát, amint a családi 
album fényképeire mutat, és a család nyolc férfitagja 
halálának körülményeire emlékezik. Tímea megálla-
pítja, hogy egyikük sem természetes halállal halt meg. 
Ezt követően megtudjuk, hogy ezek a férfiak szorosan 
kötődtek az anyjukhoz, és hogy mindegyikük olyan 
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feleséget választott, aki az anyjukhoz hasonlóan erős 
egyéniség volt. Tímea azt mondja : „Mind mellett egy 
erős asszony állt, akik továbbra is tartják össze a csalá-
dot.” Míg Tímea szavai az Ödipusz-komplexus interp-
retációjához vezetnek, Gizella arra összpontosít, hogy 
megtalálja annak értelmét, logikáját, rejtett képletét, 
ami családja sorsaiba ily módon beavatkozott. A tör-
ténetbe több részletet visz, helyenként már-már detek-
tívtörténetre utaló összefüggéseket, de az egyes halál-
esetek okairól is többet gondolkodik. Gizella a férfi-
akra való emlékezésben él, akik annak ellenére, hogy 
fiatalon eltávoztak, az ő életébe boldogságot hoztak. 
Flóra a család nőtagjaira fordítja a figyelmet, minde-
nekelőtt a jelen foglalkoztatja : „a férfimunkát elvégez-
zük ugyanúgy, mint hogyha férfiak lennénk”. A három 
videó értelméhez a kulcs az lehet, hogy a nők pótolni 
képesek a családban a férfi autoritást. A három erős 
nő narratív portréja közvetve tematizálja a férfi, illet-

ve az apai autoritás hiányát, és az Apa–Nemzet–Tör-
vény archetipikus háromszögének feminista szétbontá-
sához vezet el bennünket. Felmerül a kérdés : mit állít 
a művésznő az apa mint patriarchális autoritás helyé-
re ? Joane Nagel szociológus azt állítja, hogy az állam-
hatalmat, a polgárságot, a nacionalizmust, a militariz-
must, a forradalmat, a politikai erőszakot, a diktatú-
rát és a demokráciát a legjobban maszkulin projekt-
ként érthetjük meg. „Ezért egyáltalán nem meglepetés, 
hogy a hegemonikus férfiasság kultúrája és ideológiá-
ja kéz a kézben jár a hegemonikus nacionalizmus kul-
túrájával és ideológiájával. A férfiasság és a naciona-

lizmus világosan kifejezik egymást, és a nyugati fér-
fiasság modern formája durván ugyanabban az idő-
ben és helyen bukkant fel, mint a modern nacionaliz-
mus.”7 Ezzel szemben a nők eltérő szerepet foglaltak 
el a nemzeti kultúrában – olyat, mely a nőiség masz-
kulin definícióját fejezi ki, valamint az etnikai, nem-
zeti és állami folyamatokban azt a szimbolikus szere-
pet, melyet a férfiak jelölnek ki a nőknek.

Németh Ilona a  műveiben többféle módon vet 
számot az apai autoritással : a  személyes ereklyetar-
tók objektjeiben a  családi emlékezetet materializál-
ja (Családi ereklyetartó, 2000) ; az IKEA  stílusban 
dizájnolt gyóntatófülkében a megbocsátás katolikus 
uniformitását vallatja (MALM‑in, 2008). A  harma-
dik példát alaposabban kibontom. Látszólag banális 
gesztus volt, amikor a nemzeti szimbólum autoritásá-
nak a művésznő az egyik, köztéren elhelyezett instal-
lációjában tükröt állított. A Tükör (2009) egy mére-

tes felület, mely fémkonstrukcióra rögzített négyszög 
alakú tükrökből áll, magassága és szélessége megfelel 
a köztéri szobor monumentalitásának. Egy maradan-
dó tárgy képét kettőzi meg, ráadásul úgy, hogy a kép-
más ferde és a  tükörfelületek szélei által széttördelt 
lesz. A  szerző tükörobjektjét egy turulmadárszobor-
ral szemben installálta Győr főterén. „Mivel a mitikus 
turulmadár a történelmi Magyarországot képviseli, és 
Nagy-Magyarország szimbóluma lett, az egész vele já-
ró mitologizálás a szélsőséges jobboldali nacionalisták 
számára szolgál szimbólumként. A tükör segítségével 
Németh tudatára ébresztette a város lakóit a nyilvá-
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nos emlékművek változó üzenetére a különböző po-
litikai rezsimekben, és azok felé a feszültségek felé te-
relte a figyelmet, melyek manapság az ilyen szimbólu-
mokhoz kapcsolhatók.”8 Az erős nők portréiban a fér-
fiak és apák családban tapasztalható fizikai hiányának 
történetét követhetjük nyomon. Köztéri munkáiban 
ugyanakkor Németh Ilona olyan helyzeteket teremt, 
melyek napjaink mítoszainak patriarchális autoritá-
sát támadják, mellyel szemben a dialógust és az ellent-
mondásos témákkal való konfrontációt állítják. Találó-
an értékelte az emlékművek paradox státusát a törté-
nelem mitizálásával való viszonyukban Krzysztof Var-
ga a Turulpörkölt című esszékötetében : „Azokat az em-
lékműveket szokták lerombolni, melyek diktátorokat 
vagy hamis hősöket, esetleg valódi, de negatív hősö-
ket, pozitív, de elavult hősöket ábrázolnak. A mítosz 
azonban lerombolhatatlan. Túlságosan mélyek a gyö-
kerei.”9 Varga túlzón azt konstatálja, hogy Magyaror-
szág a turul és a nosztalgia szmogjának csatatere. Bár 
Németh Ilona kiállítási projektjei az emlékezés helye-
it tárják fel, nem találjuk bennük a nosztalgia nyomát. 
A közszférára mint a részvétel szférájára reflektálnak, 
ahol a politikai-történelmi spektakularitása találkozik 
a családi történetek intimitásával.

Hasonló módon, azonban eltérő eszközök-
kel tematizálja az emlékezet mitizálását Grzegorz 
Klaman, a  lengyel kritikai művészet egyik közpon-
ti figurája. A  Lech Wałęsa‑emlékszoba (2005) című 
Klaman-alkotásban a politikus térdeplő alakját látjuk 
az egykori munkásműhely háromrészes modellje előtt, 
mely műhelyből a lengyel Solidarnośc mozgalom hő-

se, az 1990 és 1995 közötti évek lengyel államelnö-
ke indult. Piotr Piotrowski A valóságos szocializmus és 
a nacionalizmus között című esszéjében Klaman pél-
dáján mutatja meg, hogy az ország demokratizálását 
mennyire megbélyegezte az állam és a katolikus egy-
ház képviselőjének szövetsége. Klaman műve arról be-
szél, hogy Wałęsa valójában megerőszakolta az állami 
hivatal semlegességének elvét. Wałęsát nem csak ak-
ként mutatja, mint aki visszatér a kezdeteihez és ki-
fejezi hódolatát a hely iránt, ahol villanyszerelőként 
dolgozott, hanem tiszteletadóként és a hit manifesz-
tálójaként is. Piotrowski a történelem helye és az em-
lékezet helye közti finom különbséggel foglalkozik, az 
a szerep érdekli, amit a múlt mitizálása játszik a poli-
tika síkján.10 Az emlékezet helyei Németh Ilona mű-
veiben a patriarchális autoritás szimbólumai szétbom-
lásának síkján tűnnek fel, és olyan, végeredményben 
banális történetekre összpontosítanak, melyekbe be-
lekeveredik a  történelem drámai menete. Ez utób-
bi kétféleképpen lép a  Németh-művek diskurzusá-
ba : az egyik oldalon mint a szlovák–magyar konflik-
tus, melyre művészetével reagál, a másik oldalon pe-
dig mint személyes élettér : „az a helyzet, ami a hatá-
rokon túl élő magyarokat érintette, az is egy csomó 
dilemmát vetett föl bennem, tehát hogy az a fajta lé-
tezés, amiben én, vagyok, tehát ez a kettős, ami Ma-
gyarországhoz is köt, meg Szlovákiához is köt, azo-
kat a politikai eseményeket, amik interakcióba kerül-
nek egymással, hogyan reagálja le. És a közérzetemet 
– mint Szlovákiában élő magyarnak – ez is nagymér-
tékben befolyásolta.” (Lábjegyzet, 2011). Nők és fér-
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fiak személyes emlékezetének helyét a közép-európai 
régió politikai történelmében a művésznő felülvizsgál-
ta a traumatikus események által sújtott családi sors-
történetekben. A személyes emlékezettel végzett mun-
ka megmutatkozik a kézírott kijelentésben, mely ma-
gyar és szlovák nyelven is olvasható volt bilboardokon 
vagy egyenesen a galéria falán : „Az Osztrák–Magyar 
Monarchiában születtem, iskolába Csehszlovákiába 
jártam, Magyarországon megnősültem, Szlovákiában 
élek, és nem hagytam el soha a szülőföldemet. Szabó 
Gyula.”11 A  személyes emlékezet, a  történelmi trau-
ma, politika és a magyar–szlovák kapcsolatok kétsze-
resen is képviselve vannak.

Kettős dilemma

A  kettős dilemmát, mellyel az Ernst Múzeumbe-
li kiállítás megvalósítása során konfrontálódott, Né-
meth Ilona két videóban fogalmazta meg, a Közérzet‑
ben (2011) és a Lábjegyzetben (2011). Ezek a videók 
a monológot, majd a dialógust használják ahhoz, hogy 
a szerző bemutassa projektjének történetét, elmond-
ja tettének okait, és így a nézőnek és vele együtt ma-
gának az intézménynek is hírt adjon arról, hogy a ki-
állítás megvalósításának folyamata során miként vál-
tozott művének percepciója. Mindenekelőtt a balol-
dali filozófussal, Heller Ágnessel készített személyes 
interjúról van szó, melynek elkészítése és levetítése 
a  kiállítás kontextusában politikai állásfoglalásként 
mutatkozott meg a szerző számára. A művésznő ere-
deti elképzelése szerint különleges nők családi törté-
netekben betöltött szerepével foglalkozott volna, en-

nek megfelelően a Meller Zsófia (2011) című videó 
arról szól, hogy a világszerte ismert filozófust miként 
befolyásolta életútján egy családjabeli erős nő, nagy-
anyja példája. Németh Ilona érdeklődését egy külö-
nös „kép” keltette fel a történetben : a bécsi egyetem 
első női hallgatójaként Meller Zsófia csak úgy hall-
gathatta az előadásokat, hogy egy paraván választot-
ta el őt a férfi publikumtól. A személyes emlékezet e 

„képének” kellett volna végül az installáció kulcsszeg-
mensévé válnia. A kiállítás körüli munkákba azonban 
nem várt események szóltak bele : a „filozófus per”12. 
A „filozófus per” abban az időben jelent meg, amikor 
a baloldali értelmiségi Heller nyilvánosan kritizálta 
a kormányt, és így evidens, hogy az egész per tétjé-
vé a pluralisztikus gondolkodás értékeinek megőrzé-
se és az akadémiai kutatás autonómiája vált.13 Ezek-
nek a vádaknak a retorikája a kormányhoz közeli na-
pi sajtóban a  liberális filozófusok nem meghatáro-
zott csoportját célozta, és a „liberális” fogalmat hasz-
nálta, mely időközben „mélyen negatív konnotációt 
[kapott], a hazátlan-kozmopolita beállítottságú zsidó 
értelmiségi jelentését hordozza”14. 2011 márciusában 
Heller Ágnes érzelemteli beszédet tartott az Európai 
Parlamentben, melyben élesen kritizálta Orbán Viktor 
jobboldali kormányát, mivel az „visszaélt a törvényho-
zásban gyakorolt abszolút többségével s megszüntette 
a demokratikus fékeket és ellensúlyokat”.15 Úgy vélem, 
hogy az említett eseményeket, melyekben a demok-
rácia és a kritikus gondolkodás autonómiájának alap-
elvei forogtak veszélyben, nem lehet elválasztani Né-
meth Ilona kiállítási projektjétől, annak ellenére, hogy 
nem lehetett előre számolni velük. Éppen az intézmé-
nyek vezető helyein bekövetkezett váratlan változások 
és a videó szereplőjének nyilvános elköteleződése a po-
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litikában jelenti annak közvetlen apropóját, hogy az 
intézményi működés reflexió tárgya legyen. Ha a kul-
turális intézmények teljesen a politikusok döntésétől 
függenek, és ha vezetésükben nem játszik megfele-
lő szerepet a szakmaiság és a nemzetközi renomé, ak-
kor a posztszocialista országokban a művész is a po-
litika túszává válik. Annak okait, hogy miért hagyta 
üresen az Ernst Múzeum kiállítótermét, Németh Ilo-
na elmondta már a Koronczi Endrével folytatott be-
szélgetésben (Lábjegyzet, 2011), ezért nem elemzem 
őket aprólékosan. Hangsúlyozni kell azonban, hogy 
Németh egy olyan 
gesztus segítségé-
vel fogalmazta meg 
a dilemmáját, mely 
művészeti projekt-
jének részévé vált. 
Később Az  identi‑
tás tere (2012) el-
nevezésű kiállításon 
a kassai Kelet-Szlo-
vákiai Galériában 
a  Meller Zsófia cí-
mű videó vetíté-
sét a  kiállítás kon-
textusába kompo-
nálta bele Németh, 
együtt egy inter-
aktív installációval, 
mely a paraván mo-
tívumára játszik rá. 
A  néző átélheti ál-
tala a fizikai elszige-
teltség érzését. A vi-
deó vetítése átnyú-
lik az üres néző-
tér monumentális 
konstrukciójába és 
kommunikál vele.

A Lelátó (2012) tökéletesen idomul az épület bel-
ső teréhez és a kettőzés effektusát használja ki. Az ülé-
sek tükrözött jelenléte, miközben lépcsőzetesen to-
lódnak össze minimális távközökkel, pódium, szín-
pad, a színészek és a valós esemény számára elkülöní-
tett hely nélkül. A színpad mintha szertefoszlott volna, 
egy színpaddá transzformált nézőteret látunk. „A pre-
zentáció központi része – Lelátó – is tudatos reakció 
a genius locira. Az egykori megyeház, később a Kas-
sai Kormányprogram Házának reprezentatív helyisége, 
ahol többnyire ítéleteket hoztak, individuális és kol-
lektív sorsokról hozott döntéseket írtak alá, most au-
ditórium lett, egyben tárgyalóterem vagy egy előadás, 
politikai versengés nézőtere.”16 Bár Hushegyi Gábor 
az adott tér genius locijára való kötődést hangsúlyoz-
za, a műnek a brünni Művészetek Házában történt ki-

állítása megmutatta, hogy az installáció hozzáidomít-
ható a kiállítási tér nagymértékben eltérő feltételeihez. 
Ezért aztán multi-site‑specific projektként is jellemez-
hetnénk. A Lelátó fizikai terében a néző nem bír sza-
badulni az eseményre való várakozás érzésétől, mely 
azonban nem jön el a számára. Az aréna várja az embe-
rek tömegét, hogy leüljenek egymással szemben a két, 
illetve három egymás felé hajló síkra a székek emelke-
dő sorával. Ki számára rendezett be a szerző ennyi üres 
helyet, és mit fognak nézni az arénában ? A Lelátó szín-
pada publikum nélkül látható, így az ürességet, a spek-

tákulum hiányát, 
a  sikertelen mér-
kőzést vagy az el-
halasztott előadást 
evokálja. A  dilem-
ma második síkja 
akkor nyílik meg, 
amikor azonosítjuk 
benne a kudarc po-
tenciálját, aminek 
segítségével lehető-
ségünk támad vala-
mi váratlant meg-
ragadni. Lisa Le 
Feuvre azt állítja, 
hogy a  művészek 
érdeklődése már 
régóta a  tökéletes-
ség keresésére irá-
nyul, ami megvaló-
síthatatlannak lát-
szik, miközben az 
elégedetlenséget és 
a hibát eszközként 
használják ahhoz, 
hogy a világban el-
foglalt helyünkről 
gondolkozzanak.17 

Dominique Gonzalez-Foerster francia művésznő egy-
csatornás fekete-fehér filmjében, a De Novoban (2009) 
néhány kudarc történetét meséli el, mikor is a város-
sal folytatott dialógus során megpróbálja megvalósí-
tani projektjeit a Velencei Biennálén. Kiállításai össze-
téveszthetetlen atmoszférát közvetítenek – a könnyed-
ség egy fajtáját.18 A tévedés, a hiba, a kudarc pillanata 
ezért azt a momentumot jelenti, ami az önvallatást, az 
önkritikát aktiválja, mely azon hatásos eszközök egyi-
ke, mely a művész pozíciójából a művészet intézmé-
nyeinek állapotát leleplezi. A kudarc lehetősége meg-
győzően fogalmazódik meg, amikor Németh Ilona sa-
ját kettős dilemmájáról beszél, ami kedvezőtlen a szá-
mára, ha a kiállítást beszünteti, de ugyanígy abban az 
esetben is, ha nem szünteti be, és az eredeti terv sze-
rint valósítja meg a projektet. A kérdést a következő-
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képpen kell feltenni : Történt volna lényeges változás 
a kiállítás koncepciójában abban az esetben, ha Buda-
pesten az intézmények működésének feltételei prob-
lémamentesek lettek volna ? Valószínűleg a szerző egy 
méretes installációt állított volna ki hasonlóan ahhoz, 
ahogy azt Kassán és Brünnben tette. A váratlan ese-
mények, melyek arra ösztönözték a szerzőt, hogy rea-
gáljon a politikai történésekre, és előhívták az önref-
lexió gesztusát, arra a problémára terelik a figyelmet, 
hogy vajon milyen intézményeket alkotunk, és mi-
lyen értékeket reprezentálunk bennük. A művésznek 
nem kell a demokrácia őrző kutyájának lennie ahhoz, 
hogy reflektáljon azokra a folyamatokra, melyek meg-
osztják a társadalmat, mint amilyen a nacionalizmus 
problémája. Németh Ilona műve a társadalom azon 

szegmenseinek belső ellentmondásaira mutat rá, me-
lyeket érint a múlt mitizálása, vagyis a kultúra és a mű-
vészet előállítását sem lehet közülük kizárni. Ezért ha 
a művésznő afelé vezeti a nézőt, hogy az magáévá te-
gye a kettős dilemmát, ezt úgy teszi, hogy állásfogla-
lásai művei elidegeníthetetlen részei legyenek, és mint 
az intézmény kritikája játszanak szerepet, mely kudar-
cában lett sikeres.
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