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Talán beláthatatlanul messze van még az
idő, amikor úgy lehet megírni egy kulturális
témájú cikket, hogy ne szerepeljenek benne a
koronavírus vagy a járvány kifejezések. Nos,
ebben a szövegben sem sikerül ezt elkerülni,
hiszen Nemes Z. Márió Ektoplazma című
kötete már hónapokkal ezelőtt elkészült a
Symposion gondozásában, de a világjárvány
következtében könyvbemutatóra eddig még
nem került sor, és a terjesztés is elakadt. Most
azonban, ahogy lassan újra elindul az élet, ez a
remek tanulmánykötet végre elérhetővé válik
az érdeklődők számára.
A kötet szerzője, Nemes Z. Márió alapvetően
szépirodalmi háttérrel rendelkezik, ám kurátori,
műkritikusi és elsősorban művészetteoretikusi
praxisa egyre nagyobb jelentőséggel bír a
vizuális művészet területén is, ez a fajta
interdiszciplináris szemlélet pedig üdítően
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hasznos az alapvetően egymástól elszigetelt művészeti
ágakból álló hazai kulturális életben. Az Ektoplazma
kicsit olyan, mint egy best of lemez, hiszen harmincnégy
korábban megjelent vagy elhangzott szöveget tartalmaz
a képzőművészethez köthető legváltozatosabb
műfajokban. Akad köztük megnyitóbeszéd, kiállítási
koncepció, műelemzés és még manifesztum is.
A Symposion-kiadványok esetében megszokott,
egyszerű, letisztult, de igényes progresszív szemlélettel
megtervezett kötet nem árul zsákbamacskát; fülszöveg
helyett a borítón található idézetek tartalmazzák azokat
a kulcsfogalmakat, amely a szerzőt érdeklő művészetelméletet és esztétikát leginkább jellemzik, és amelyek
a kötetben leginkább szóba kerülnek. Antropocén,
nihilizmus, dekadencia, újnépiesség, intézménykritika,
zombimédiumok és hasonló fogalmak állnak a
középpontban, mégpedig a kortárs képzőművészet
szemüvegén keresztül vizslatva.

A vörös és a fekete játékára épülő
dizájn a könyvet három szerkezeti
egységre tagolja. Az első rész leginkább a Budapest Horror megjelöléssel
illetett művészcsoporthoz köthető
alkotókról szóló írásokat tartalmazza,
melynek képviselője például Péli
Barna, Horror Pista, Moizer Zsuzsa,
de Szöllősi Géza, Kis Róka Csaba,
Győrffy László és Verebics Ágnes is.
Ez utóbbi négy alkotóval készült nagy
interjú zárja a könyv első szekcióját.
Ezt követően, a könyv közepén
a hungarofuturista mozgalomba
nyerhetünk mélyebb betekintést,
melynek manifesztuma 2017-ben
jelent meg először fanzin formájában
a Technologie und das Unheimliche
független kiadó gondozásában.
A mozgalom különben azóta is aktív,
épp június elején nyílt meg a Leaning
on the Past, Working for the Future
című virtuális tárlat a bécsi Kunsthalle
Exnergasse weboldalán, bemutatva
az irányzat égisze alatt született
legfrissebb művészeti produktumokat.
A kötet harmadik, egyben utolsó
egysége a terjedelmesebb, leginkább
a poszthumanizmus és az antropocén
fogalmát körbejáró tanulmányokat
tartalmazza, és ezáltal hidat képez
Nemes Z. Horváth Márkkal és Lovász
Ádámmal 2019 végén, azaz pár
hónappal a mostani kötet tervezett
megjelenése előtt kiadott, A poszthumanizmus változatai című kötetéhez.
Bár az ektoplazma az a rejtélyes,
sokszor gusztustalannak mondott,
vagy ábrázolt anyag, amely
jellemzően transzállapotban bukkan
elő a médiumok testnyílásaiból
(leggyakrabban a szájukból), és a
spirituális gondolkodók leginkább a
gonosz megtestesülésének tekintik,
ebben a kötetben még sincs semmi
nyoma a negatív energiáknak.
Sokkal inkább pozitív egyben látni és
olvasni ezeket az írásokat, melyek
az elmúlt évtizedben elszórva és
a legváltozatosabb platformokon
jelentek meg, vagy éppen meg sem
jelentek írott formában. Nemes Z. a
Kézelő című bevezetőben az író kéz
tisztaságát állítja szembe az alkotó
(képzőművész) kéz irigylésre méltó
piszkosságával. Bár a szövegek szinte
kivétel nélkül vizuális művészetről
és művészekről szólnak, a könyvben
mégsem találunk képeket vagy
illusztrációt. Így amennyiben az
olvasás után piszkosabb művészeti
élményre vágyunk, érdemes
nyakunkba venni a várost, és legalább
vizuálisan „összekoszolódni” a lassan újranyitó
művészeti intézmények valamelyikében.
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