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felfejtve az egymásra rakódott személyes és kollektív 
emlékeket. Lehet-e úgy tenni, azt gondolni, hogy ami 
elmúlt, ahhoz nincs közünk? A kor viszonyaihoz képest 
liberális szellemiségű tanácselnök apa képe nemcsak 
szellemében, hanem festett formában is ott kísért. 
Mintegy egymás pandant-jaként látható az idősebb és 
az ifjabb Nemes Csaba. Az apa arcképe látomásként 
emelkedik a kietlen táj fölé, míg a fiú szinte elveszik a 
hatalmas, sűrű erdőben. Az egyik uralja a környezetét, 
csak abban nincs élet, míg a másik részese a tobzódó 
vegetációnak. Nemes Csabánál a múlt képe az amatőr 
szinten fotózó apa képei alapján rekonstruálódik, átíródik, 
az utóemlékezet révén (Hirsch) újraalkotja a múltat. 
A családi történetben a személyes emlékezet a kollektív 
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nemes Csaba: Befagyott struktúrák, 2015, 
olaj, vászon, 200×150 cm, 

Lehet-e nem tudomást venni a múltról, a 
gyökerekről, nem tudomást venni a jelenről, 
mindarról, ami körülvesz? És alkotóként mit 
lehet mindezzel kezdeni? Ezekkel a kérdé-
sekkel foglalkozik Nemes Csaba, aki sokkal 
inkább aktivista művészként él a szakmai 
köztudatban is, mint festő.

A dunaújvárosi Helyi érték című kiállításának 
két fő csapásiránya van, melyek aztán 
számos ponton összeérnek, túl az alkotó 
személyén. Egyfelől a családi mítosszá érlelt 
történetek, a szembenézés a gyökerekkel, a 
gyerekkort meghatározó apafigurával, a hozzá, 
pontosabban az általa képviselt nézetekhez 
való ambivalens viszonnyal, amit részben egy 
már korábbi, Apja neve című Knoll galériás 
kiállításában is megvillantott. A kiállítás másik 
vonala a napi politikai, társadalmi eseményekre 
való markáns reflexió. Mindezt par excellence 
festői módon megfogalmazva, a képek szer-
kezetét tekintve kifejezetten a hagyományos 
formákat követve teszi.

A politikai-társadalmi kérdéseket érintő művek 
kapcsán rendre megjelenik az a felvetés, 
hogy a művész ne politizáljon. (De különben ki 
reagáljon, ha nem a művészek?!) Goya: 1808. 
május 2., 1808. május 3. Madrid védőinek 
kivégzése, az egész Háború borzalmai-sorozat; 
Gericault Medúza tutaja; Delacroix Chiosi 
mészárlása, a Szabadság vezeti a népet, 
Picasso Guernicája, és még sorolhatnánk a 
művészettörténet azon remekműveit, amelyek 
aktuálpolitikai kérdéseket feszegetnek még 
úgy is, hogy az alkotójuk személyesen nem volt 
jelen ezeknél a tragédiáknál. Ma sokkal inkább 
az a kihívás, hogy hogyan lehet úgy reflektálni 
az eseményekre, hogy az ne legyen didaktikus, 
plakátszerű vagy illusztráció jellegű.

Nemes Csaba dunaújvárosi kiállítása a 
kiváló rendezésnek köszönhetően a három 
kiállítótérben három minitárlatot rejt, 
mintegy kiállításokat a kiállításban. Mint egy 
archeológus ás le privát történetei mélyére, 
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mellőző emlékmű elleni tiltakozásul született munka, az Eleven 
emlékmű története, amely a német expresszionizmus aktivista 
hagyományát követve linómetszéssel készült.

A kiállítás egyik főműve a Freskó készül, mutatja a várost című 
hatalmas, barna árnyalatokban játszó festmény, melyet középen 
kettévág a művész, mintegy demarkációs vonallal választva el 
egymástól a felső és az alsó világot. A kép különben a Keleti 
pályaudvart ábrázolja a menekültekkel, ahol a rideg, üres teret 
hirtelen belakják az ott rekedt emberek. A képen fent az esti 
város sötétbe borul, míg a lenti kivilágítva, élettel teli. Ugyanez a 
tagoltság figyelhető meg a mellette lévő Befagyott struktúrák című 
munkán, mely egy Diego Rivera-mű újraértelmezése. Itt három 
részre tagolódik a kép a különböző társadalmi rétegek, csoportok 
szerint: a felső síkban egy jómódú pár, a középsőben a dolgozó 
munkások, míg alul, a társadalom és a kép alján az ingyen ebédért 
sorban álló hajléktalanok. 

Ahogy a már említett Apafigura és a művészt ábrázoló festmény 
(Stage) egymás reflexiói, úgy számos más műve esetében megfi-
gyelhető a párba, illetve kontrasztba állítás. Ez leginkább a kisterem 
három képpárja esetében szembeötlő, ahol a hatalmas vásznak 
mellé egy-egy kis kép is társul. A terem külön érdekessége, hogy a 
különböző stílusban készült festménypár által nyomon követhetjük 
az életműben végbemenő festészettechnikai, stílusbeli változásokat.

A különböző világoknak az erőteljes elválasztása nemcsak a 
képeken figyelhető meg, de a rendezésben is érvényesül, amihez 
persze adják magukat a ICA-D terei és adottságai. A klasszikus 
festményeken evidensnek tűnik az alsó és felső világok szerepe, 
s noha Nemes képei látszólag mentesek ezektől a teátrális 
gesztusoktól, a drámai, pokoli élet képei mégis alulra kerültek, míg 
a fentiek tudatosítják a befagyott társadalmi struktúrákat.
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nemes Csaba: Freskó készül, mutatja a várost, 2015, olaj, vászon, 180×250 cmemlékezet eseményeibe ágyazódik. Az utókor 
gyakorlatilag mindig újraolvassa, sőt újraírja a 
múltat. Szép múlt vár ránk – mondhatnánk. 

Az apa tanácselnökként aktívan részt vett 
a romák asszimilációjának kísérletében, 
s mivel számos kulturális hagyománnyal 
nem számoltak, a projekt sikertelenségét 
a romák irányában erős kritikaként élte 
meg. Ezen a ponton különösen összecseng 
a személyes múlt a személyes jelennel, 
hisz ez a kérdés az ifjabb Nemes Csabánál 
is markánsan megjelenik, de egészen más 
nézőpontból, sokkal több empátiával és 
szociális érzékenységgel. Az alsó terem egyik 
képsora a cigánygyilkosságok helyszíneit 
mutatja, valamint a Gyöngyöspatára bevonuló 
szélsőjobbos gárdistákat. Ez a terem amúgy a 
rajzoké (meg egy filmé), a kifejezetten társa-
dalmi kérdésekkel foglalkozó képes-szöveges 
munkáké. Többek közt itt látható a 2013-as, az 
Interutópia Kísérleti Lakópark című sorozat, egy 
fiktív gondolatkísérlet, melyben a művészeket, 
elméleti szakembereket egy nekik épített 
lakóparkba telepítenék ki. A műben a képnek 
és a szövegnek egyaránt fontos szerepe 
van, a feketével írt mondatokból az állami 
propaganda tipikus szófordulatai, vezényszavai 
köszönnek vissza, a vörössel írtak az erre való 
reflexiók, a képzeletbeli szereplők gondolatai. 

A felső szinten, a kiállítás fő termében elkülö-
nítve látható a német megszállás áldozatainak 
állított problémás, a társadalmi konszenzust 


