
monokróm festményének Alessand-
ro Baricco Tengeróceán címû regé-
nyével való összevetését. Megkoc-
káztatom, hogy a tanulmány � kiin-
dulásában legalábbis � emlékeztet
arra a vállalkozásra, amelyet legkon-
túrosabban talán Ervin Panofsky
képviselt például A neoplatonikus
irányzat és Michelangelo címû esszé-
jében, ahol is az alkotó munkáinak
jelentését a mûvek korabeli textu-
sokkal való dialógusba léptetésével
oldja ki a jelen számára. Megjegy-
zem, hogy Dunajcsik Mátyás dolgo-
zata persze ettõl különbözõ, ha úgy
tetszik, némileg �korszerûbb� kon-
zekvenciákat hordoz.

Bordács Andrea tanulmányában
azon kortárs mûvek áttekintését ta-
láljuk, amelyek esetében az (ön)rep-
rezentáció kérdése sajátos, akár tech-
nikai vonatkozásban is újszerû for-
mában jelenik meg, valamint olyan
munkák állnak a szerzõ érdeklõdésé-
nek fókuszában, amelyek a közvetí-
tettséggel kísérletezve reflektálnak a
kortárs képalkotási technikákra � a
médiumra egy olyan mûfaj (az ön-
arckép) kontextusában, ahol az én
kérdése összetett ismeretelméleti hát-
térbe ágyazódik. A mûvészi tárgy-
megragadás ugyancsak figyelemre-
méltó bemutatását olvashatjuk Ge-
rõcs Júlia képelemzésében is, ahogy
Czene Márta aktualizált, a múlt bá-
mulatos remekmûveit mégis �szere-
tetteljesen� megidézõ oltárképét tár-
ja az olvasók elé meglehetõs aprólé-
kossággal.

Ahogyan az rövid ismertetõm-
bõl talán kiderült, a kötet készítõi ál-
tal célzott, a különbségeket felölelõ
tematika akár teljesülhet is, amit a
kortárs mûvészet �tágas világának�
együtt-látása garantálhat.

BORÓK SZABOLCS

(Szerkesztette Markója Csilla, Magyar
Alkotómûvészek Országos Egyesülete,
Budapest, 2006, 142 oldal, 1400 Ft)

SSzziiggeett  aa  sszzáárraazzffööllddöönn
Elõadások a Posticumban

A kötet elõszava igazít el a nagyvára-
di Posticum mibenlétét illetõen:
�keresztény kulturális és ifjúsági
szervezet�, �tagjai katolikus papok
és fiatal pedagógusok�, �az egyesü-
let fennállásának eddigi tíz éve alatt
egy képzeletbeli európai értékrend
esetlenségével szállt szembe�. Az
utóbb említett program részeként az
egyesület 2001-ben, 2002-ben és
2004-ben konferenciát szervezett,
az ezeken elhangzott elõadások szö-
vege olvasható a könyvben (össze-
sen tizenhét).

Az elsõ konferencia a keresz-
tény hit és a filozófia kapcsolatát,
valamint a vallásfilozófia néhány
központi kérdését (szent és profán
viszonya, �messiási logika�, �isten-
képiség�, bûnbeesés) vizsgálta.
A legátfogóbb kérdéseket Gáspár
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adás fedelén látható, semmibe patta-
nó labda.

PÁPAY GYÖRGY

(Fordította Barkóczi András, 
Európa Könyvkiadó, Budapest, 2005, 
316 oldal, 2600 Ft)

RRee--pprroodduukkcciióókk

Érdekes kompilációhoz jutunk a Re-
produkciók címû kötettel. Már a be-
vezetõ is kellõképpen tudatosítja az
olvasóban a szerzõi-szerkesztõi
szándékot, hogy olyan összeállítás
jöjjön napvilágra, amely napjaink
szinte áttekinthetetlen teóriaterme-
lésébe kínál némi bepillantást. En-
nek alapján persze feltételezhetõ,
hogy igen körülményes lenne min-
den egyes, a könyvben szereplõ dol-
gozat felfûzése egy olyan tematikai
szálra, amelynek segítségével a válo-
gatás teljes tartalmát lekövethetjük,
de ha mégis van ilyen, akkor az a rep-
rezentáció problémája a mûvészet-
ben. A megjelenítés, az ábrázolás
képzõmûvészeti, irodalmi, sõt �
Kollár József két tanulmányában �
ismeretelméleti vonatkozása állan-
dóan jelenlévõ témája a kötet írásai-
nak, így az én feladatom sem lehet
más, mint az írások reprezentációval
kapcsolatos megfontolásainak rövid
vázolása; azokban az esetekben is,
amikor maga a fogalom nem kerül

elõtérbe, hiszen talán kimondható,
hogy a világ � és persze a mûvek �
értelmezésének alapja azok valami-
lyen módon való megjelenése.

Ahol a reprezentáció a legszoro-
sabban kerül tárgyalásra, az Kollár
József két tanulmánya. Az �Én állok
minden fülke-fényben� � Naturalizált
mûvészetfilozófia címû írásban a kor-
társ mûalkotások � mûködésüket,
metaforikus szerkezetüket tekintve �
az emberi elme modelljeiként tûn-
nek fel, ugyanakkor ezen alkotások
�a személyiség szerkezetének külsõ
megnyilvánulásai� is egyben. A má-
sodik szöveg az én hasonlóan �moz-
gékony� valósága mellett érvel,
mégpedig a popkultúra egyik klas-
szikus alkotásának, Philip K. Dick
Álmodnak-e az androidok elektronikus
bárányokról? címû regényének az
egész tanulmányon végigfutó pár-
huzama révén.

A hermeneutika univerzalitásá-
nak kérdésköre Fischer Gábor dol-
gozatában kerül bemutatásra a mû-
értelmezés vonatkozásában, in-
kább a kontinentális elméletalkotás
talajáról véve lendületet. A szerzõ a
képek megértésének szövegszerû-
ségét állítva javasol meggyõzõ op-
ciókat: eszerint a nyelv és a szöve-
gek tekinthetõk olyan forrásoknak,
melyek felõl egyáltalán értelme le-
het a mûalkotások teoretikus fag-
gatásának.

Dunajcsik Mátyás Tiszta fehér cí-
mû elemzése nem kevesebbet kínál,
mint Michel Plasson életmûvének és
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