
Kiállítás

Bódy Gábor
életmű-bemutatója

A kiállítás két hete alatt szinte minden vetítés
a vártnál nagyobb számú közönséget vonzott
az Ernst Múzeumba- Harmincöt alkotás per
gett három helyszínen, több monitoron, vetí
töteremben, és három különböző időben: a
képkockákon megjelenő "történet" idejében,
a kiállítás - a korabeli szovjet és weimari
avantgarde törekvéseit egyesítő ROSZTA
TELEHOR dekorációk (Bachmann Gábor
munkája) - idejében, és végül abban a képze
letbeli időben, amely bár jelen volt minden
egyes látogató memóriájában. A bemutató
több volt mint videóinstalláció: kötelekkel ki
feszített radarszerü, az éteri szféra és a rádió
hullámok terjedését jelző állványok. rajtuk el
helyezett monitorokkal. Ez a környezet a szó
eredeti értelmében beiktatja, rangjához mél
tóan "helyére teszi" Bódy elektronikus darab
jait és értelmezi is. A kiállítás szervezöi és rende
zői (Bachmann Gábor, Vidovszky László, Beke
László és Peternák Miklós) értelmezésükben
Bódy filmjeinek eredetét a tízes-húszas évek
avantgarde-jára vezetik vissza. De valóban ez
az időszak lenne Bódy életművénekaz időben

legtávolabbi vonatkoztatási pontja, vagy in
kább csak a tervezők látták fontosnak hangsú
lyozni e korszak hatását?

Ismertebb alkotásai mellett a bemutatón
kerültek először szélesebb hazai közönség elé
főiskolai vizsgafilmjei és a már külföldön ké
szített videófilmjei (Démon Berlinben, Vagy
vagy a kínai negyedben, Testvérek, A túsz. Koz
metika-elmélet), klipjei (Walzer, Eurynomé tán
ca, Okkult filozófia); továbbá a Nárcisz és
Psyché háromrészes, illetve egyrészes változa
ta. Szerepeltek mindeddig ismeretlen etűdök

(Beszélgetés Kelet és Nyugat között), dokumen
tumok (Beszélgetés a videóról), még megvágat
lan darabok is (Lovagi fegyverzet).

Bódy mozgókép-szótárának a címszavai 
ösztönösség, totalitás, lappangó és delejező

vágyakozás egy modern alkimista laborató
ríumba, a múltbeli jövőben, hit és a pionírok
ra jellemző racionális elszántság - egy hatal
mas tablóvá állnak össze. A jövő és a múlt
távlatot és tükröt jelent. Filmjeiben bálvá-

800

nyok démonai lengik körül a tárgyakat, fel
vigyáznak a negatív tiszteletadásra. a valóság
fikcióvá válására. Óvatos, de folyamatos fel
ügyeletet gyakorolnak, melynek fennhatósága
alatt illő derültebb lelki pozícióba helyez
kedni.

A három .magyjatékftlmböl" (Amerikai anzix.
Nárcisz és Psyché, és a Kutya éji dala) talán leg
maradandóbbak a Kutya éji dalának a megvál
tás otthonára vágyakozó képsorai. A feladat a
harmadik nagyfilmnél bevégeztetett. a végső

jelentést kereső, már-már frázisszerü misszio
nárius vízióval. amely végül is a bal lator,
Gestas nyomdokain járva a szeretet hallgatá
sába sűrüsödik.Mert az ő filmjeinek világában
is a kereszt felé tart a történet. Az elmúlt más
fél évtized személyes felelősség nélküli, és ezt
a felelőtlenséget személyes létravaszsággal
kompenzáló időszaka a mozgóképi gyakorlat
ban is nyomot hagyott.

Utolsó munkáinak egyikében, az Okkult fi
lozófiában árnyékként lép a képbe, mint egy
rezignált szerzetes, akinek rendjét feloszlatni
készülnek, és cserébe Jung tanításai nyomán a
kollektív képzelet komputerizált kabalával
feldolgozott képeit ígérik. Valójában túsz volt
ő, korának túsza, akit saját szenvedélyein, az
ilyen-olyan avarrtgardon. posztmodernen túl a
romantika és az alkímia régi, jól ismert képei
vezettek a meghívott halál felé. Amikor a Ku
tya éji dalában lazán, zsebre dugott kézzel
Gestas utódaként leszállt a keresztről, Pi
linszky egyik álmának sugalmazására haza sze
retett volna menni. Azonban otthonának azt a
vizuális "generatív müfajt" választotta, ahon
nan csak küldetése, választott médiuma és
képei felé vezetett útja.

A hazai mozgóképgyártás a hetvenes évek
től olyan változásokon ment át, amely enyhén
szólva nem kedvez a kísérleteknek. Ráadásul a
filmjeivel szemben mind ez ideig tapasztalha
tó idegenkedést a hazai filmkritika és esztéti
ka értetlensége is fokozta. A legtöbb, ameddig
ezek az elemzések eljutnak, az az, hogy filmjei
nek kerete, tematikája "eklektikus", hősei "el
idegenedett tekintetűek", s ennélfogva Bódy
világképe nem szerves, hanem szervetlen képi
elemekbőlépítkezik. Tanulságnak ez nem sok.

Ez a mostani bemutató, "megkésett tisztel
gés" - mondhatnánk zsurnaliszta zsargonban.
Nem tesszíik. Nem azért, mert ez a megemlé
kezés inkább értelmezés, mint tisztelgés volt,
de azért sem, mert az igazi tiszteletadás. Bódy
életművének megértése és értelmezése még
hátravan.

Sz. Gy.


