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Dékei Kriszta

Kis lépés ez az 
emberiségnek
Próbálj tenni valamit, még ha 
csekélység is! / Try to make a simple 
gesture, no matter how small!

 � Trafó Galéria – Kortárs Művészetek Háza, Budapest 
 � 2009. április 7 – május 24.

A liliom utcai galériában látható kiállítások általában a kortárs képzőművészet 

egyik fontos, politikai/szocilógiai/aktivista elkötelezettségű vonulatát mutat-

ják be már-már radikális vagy inkább finomabb és konceptuális műveken keresz-

tül. A Simon Kati által most kiválogatott anyag egy olyan kiábrándult, össztár-

sadalmi „lélekállapot” terméke — s egyben reflexív lenyomata —, amely a szoci-

alista blokk összeomlását követő optimizmus kihunytával az ezredforduló kör-

nyékén jelent meg: e reményvesztett és fásult közérzet szerint egyre kisebb az 

esély arra, hogy a rosszul működő rendszerek megváltoztathatóak legyenek.  

A kurátor által említett korábbi kiállítások és projektek1 nyomán kialakult kép sze-

rint az illúzióit feladó közönség egyre kevésbé kíváncsi a forradalmi hevületű pro-

1  Ausgeträumt…, Secession, Bécs, 2001. nov. 29 — 2002. febr. 3., illetve a Now what? Dreaming a 
better world in six parts, BAK, urtecht, 2003. nov. 1 — dec. 14.

mely a kiállítás igazi meglepetése. Claerbout ezen 

munkája fekete-fehér képek sorozata. Itt egyet-

len jelenet (lakótelepi házak között játszó család) 

van szétfényképezve, s a különböző beállítások-

ból megörökített pillanat monumentális tablóvá 

térbeliesedik a folyamatos vetítés során.  

A családi fotók nosztalgikus hangfekvése is meg-

idéződik, de a mű állandó feszültségben tartja a 

lírai ellágyulást, hiszen ilyen perspektívából nem 

szemlélheti bennfentes tekintet az eseményeket. 

Antropomorf voyeurizmusról sem beszélhetünk, 

hiszen a lakótelep geometrikus alakzatai mögül 

szenvtelenül regisztráló optika valójában az 

emberi látás lehetőségein túl működik. Az ese-

mény ilyen rekonstrukciója „kontemplációból és 

imaginációból összeszőtt művészileg szimulált 

emóció”,2 mely egyfajta kísérteties vitalitást köz-

vetít, hiszen valami olyan létesül, ami magában 

hordja folyamatos törlődését is. 

A kiállítás másik csúcspontja els Vanden 

Mersch A monument of post-political oblivion 

(A posztpolitikai feledés emlékműve, 2007) 

című puritán installációja. Vanden Mersch műve-

iben általában zárt belső terek, katonai objektu-

mok téralakzatai képezik a kiindulópontot az ún. 

„építészeti emlékezet” játékba hozásához. ennek 

a munkának az alapjául prora, a rügen szige-

tén épített náci üdülőhely architektúrája szol-

gált. Az installáció két részből áll. A kiállítótér 

egyik részében egy horizontálisan nyújtott táro-

lón vízszintesen elhelyezett „fotószőnyeg” talál-

ható, melyen prora romos épületegyüttesei fal-

szerűen sorakoznak egymás mellett. eldönt-

hetetlen, hogy a képek vajon egyszerre készül-

tek-e, és az sem világos, hogy hogyan lehet 

belőlük az épület valós kiterjedésére, „alakjára” 

következtetni. A néző végigsétálhat a képsoro-

zat előtt, ezzel mintegy körbesétálja prorát, de 

az így kirajzolódó struktúra fikcionális, hiszen 

sablonszerűen egymásra pakolt elemek kombi-

nációjával találkozunk, mely mögül végleg eltűnt 

a történelmi és ideológiai referencia. Az ins-

talláció másik részét a három képernyőn futó 

filmszekvencia alkotja, melyen ablakokkal ellá-

tott belső terek tűnnek át egymásba. Itt „belül-

ről” szemlélhetjük azt a kiterjedést, amit előző-

leg „kívülről” végigsétáltunk, de prora most sem 

lett határozottabb, csupán az építészeti emlé-

kezet fluxus-hatása vált erősebbé. 

A Verité exposée tehát több izgalmas művet is 

képes felmutatni, els Vanden Mersch és David 

Claerbout különösen meggyőző hatást kelte-

nek, de összességében mégis hiányérzete marad 

a látogatónak. A téma megérdemelt volna 

egy nagyobb tárlatot is, hiszen a kapcsolódá-

sok és átkötések legtöbbször esetlegesnek és/

vagy kidolgozatlannak tűntek. Talán legköze-

lebb nagyobb teret kaphat a felejtés utáni kultúra 

panorámája, hiszen a probléma rendkívül aktuális. 

2  i.m. 371.o.

Kiállítási enteriőr, Mécs Miklós és Kateřina Šedá munkái 
Trafó Galéria, 2009; © Fotó: Csoszó Gabriella
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jektekre, ami azonban nem jelenti azt, hogy az „elkötelezett” művészek bizonyos 

típusú produktumaira ne lenne vevő. így például járható útnak tűnik az a módszer, 

amikor az alkotó egy-egy konkrét társadalmi helyzetet, lokális emberi szituációt 

minimálisan felülír/megváltoztat, kismértékben mintegy beavatkozik egy alrend-

szer működésébe. A kiállítás koncepciója éppen ezt az apró gesztust állítja közép-

pontba, amelynek nyomán megteremtődik a lehetőség arra, hogy a jelen realitása 

új megvilágításba kerüljön, és a jövő elmozduljon valami más, valami több, valami 

jobb felé. 

Daniel Knorr munkássága a példa rá, hogy egy minimalista gesztusnak is létez-

het abszolút végpontja; 2005-ben a Velencei Biennále román pavilonját „üresen” 

állította ki — a nézők figyelmét így az esetleges és kétévente megjelenő tárgyak/

művek helyett a csupasz térre, a múló idő kitörölhetetlen nyomaira irányította. 

De ugyanilyen láthatatlan közvetítő maradt a hetedik Manifesta (2008) egyik 

roveretói helyszínén, ahol a bejárati ajtót távolította el abból a célból, hogy a kiál-

lított műveket bárki és bármikor megtekinthesse. Míg e két példán érezhető egy-

fajta aktivista művészetfelfogás, amely egyrészről felhívja a közönség figyelmét 

a történelem emléknyomaira, másrészről a kiállítások befogadásának megrög-

zött rítusaira, illetve a „white cube” zárt elitizmusára, a Trafó Galériában elhelye-

zett lámpácska interpretációi között felsejlik egy olyan olvasat is, amelyben elő-

térbe kerül a művészi/valóságos én. Az Awake Asleep (Ébren / Alva, 2008) című 

munka egyetlen kicsiny, vörösen izzó leD lámpa, melyet Knorr sms-ben tájékoz-

tat arról, hogy mikor alszik (a lámpa nem ég), és mikor nem (ekkor a lámpa világít). 

ha az égő folyamatosan, a nyitva tartás idején kívül is működik (mert mondjuk 

soha nem áramtalanítják a helyiséget), akkor a művész alkotásán keresztül vir-

tuálisan (még legédesebb álma alatt is, minden jelzés nélkül) mindvégig jelen van 

a kiállító-helyiségben, mintegy csak önmaga számára megnyitva a műtárgya-

kat őrző teret. ha azonban valami miatt Knorr akkor szunyókál, amikor látogatók 

is beléphetnek a térbe, számukra ez az aprócska gesztus szinte szó szerint lát-

hatatlanná vagy éppen annyira „jelentésgazdaggá” válik, akár egy a falba vert és 

az előző kiállításról véletlenül ottmaradt szög; olyan üres jellé alakul, amit csakis 

a kiállításhoz rendelt kis katalógusba írt értelmező szöveg tölt meg tartalommal. 

Számomra ugyanilyen üres és semmitmondó jel a kolozsvári Ciprian Mureşan 

felirata: Communism never happened (2006), amelynek betűit — mint olvasható — 

a művész olyan, 1980-ban kiadott bakelitlemezekből vágta ki, amelyeken erede-

tileg egy Ceauşescu útmutatása/kérése alapján írt mű, a Románia dala volt hall-

ható. Bár e munka illeszkedik Mureşan remake-jeinek, újrahasznosított művei-

nek sorába (elkészítette Maurizio Cattelan híres, egy meteoritcsapás miatt földre 

rogyó férfit — magát II. jános pál pápát — ábrázoló szobrának (La Nona Ora, 1999) 

az új verzióját, melyen a pápa helyébe Teoctist román ortodox egyházfő alakját 

helyezte), itt mégis inkább egy már-már önnön 

farkába harapó, hamis paradoxonról beszélhe-

tünk, amely nemcsak hamisnak tűnik, hanem 

valóban az is, hiszen egy valótlan feltételezé-

sen alapul.2 

Mécs Miklós három leharcolt monitoron meg-

tekinthető projektje3 egy létező, a társadalmi 

szolidaritás minimális (mert a szegényebb nép-

csoportokkal történő közvetlen érintkezést 

kizáró) technikai megoldásának kritikája. egy-

egy használtruha-gyűjtő konténert látunk vala-

hol Drezdában, Grazban és Solymáron. A fel-

vételeken felbukkanó fiatalember (a művész 

maga) egyenként megszabadul ruhadarabjai-

tól, majd a konténerbe dobja őket — aztán mez-

telenül kisétál a képből. egy nyugati, szinte hét-

köznapi gyakorlat ütközik itt a keleti — ponto-

sabban a kelet-közép-európai — térség anyagi 

helyzetével, hiszen itt általános, hogy a ruha-

tár olcsó és igényesebb felfrissítésének forrása 

kizárólag a nyugat-európai „ruhalomi”, a turkáló, 

következésképpen a népesség nagy része fizet 

azért, hogy a jóléti állomokban már kidobásra 

ítélt öltözékben járkáljon. A szó szerint min-

denét odaadó művész hatalmas áldozatot hoz 

a szolidaritás oltárán, rámutatva arra, hogy a 

napi rutinként letudott gesztus mennyire távol 

áll a valós és tevékeny segítségnyújtástól — s 

nem mellesleg, ruhadarabjait újraindítja a kelet 

elesettjei felé vezető úton is. A harmadik moni-

toron futó képsorok Solymáron készültek, s a 

figyelmesebb nézőknek feltűnhet, hogy a felvé-

telen nemcsak a művész, de más adakozók sem 

jelennek meg. A ruhakonténerek köztéri, érint-

hetetlen műtárgyként funkcionálnak, igazolva 

azt a szomorú tényt, hogy még az egyik leggaz-

dagabb budapesti agglomerációs településen 

sem alakult ki az adományozás minimális gya-

korlata. 

Míg Mécs kritikus demonstrációjához önnön tes-

tét használja fel, úgy tűnik, a svéd johanna 

Billing jobban szeret másokat dolgoztatni. 

A filmjében (2005) szereplő gyerekek egy 

lepattant zágrábi kultúrházban Sidney Barnes 

fekete énekes 1968-as számát adják elő. Mivel 

a Magical World dallama betölti az egész ter-

2  ha valós paradoxonnak tekintjük a művet, több 
következtetésre is juthatunk. A „kommunizmus nem történt 
meg” állítás egy kommunista terméken jelenik meg, s ez a 
létező tárgy hamissá teszi az állítást. Tény viszont, hogy a 
hanglemez témája maga is hamis, hiszen egy nem létező, idil-
li és hazug állapotot sugall. Két hamis állításból pedig nem 
vezethető le az „igazság”. Az állítást csak úgy tekinthetjük 
igaznak, ha arra utal, hogy romániában nem kommunizmus 
volt, hanem valami más. Következtetés 1. kommunizmus 
nem volt, mert nem lehet, a kommunizmus egy utópia, 2. 
nem volt, de még lehet. Mint alternatív olvasat felmerülhet 
még a holokauszt-tagadás mintájára a történelmi múlt mint 
olyan tagadása vagy ismeretének hiánya, s e tudatlanságból 
táplálkozó mozgalmak veszélyessége… De minek? A mű 
sajnos nem tűnik többnek egy szimpla és ironikus gegnél.
3  Mécs Miklós: Altkleider (egy közép-kelet-európai 
Kelet-Közép-európában), Drezda, 2006, DVD, 1:30 min, 
kamera: Bodó Sándor); Caritas, Graz, 2009, DVD, 2:37 min, 
kamera: Vándor Csaba; Altkleider, Solymár, 2009, DVD, 12:16 
min, kamera: Vándor Csaba. 

Arthur Kleinjan
Skipping, 2004, DVD, 3:17 min/loop
A művész és a Gallery ronmandos tulajdona
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met, „ráül” a többi műre, amivel magának a kiállításnak is egyfajta melankolikus, 

szomorkás, egyúttal mégis reményteli hangulatot kölcsönöz — de érzésem sze-

rint ez nem baj. A problémát inkább az okozza, hogy a megrendezett jelenetben 

a gyerekek igyekezete inkább az előadásmódra, semmint a dal témájára irányul, s 

így egyfajta eszközzé válnak egy olyan példázatban, amely egy lehetséges szebb 

jövőt ígér a háború sújtotta horvátországban, hideg és üres, „posztszocialista” 

lakótelepi környezetben felnövő nemzedéknek. ha már zene és gyerek, Arthur 

Kleinjan Skipping (Ugrálás, 2004) című pekingi videója sokkal közvetlenebb: 

megható és mégsem giccses, ugyanakkor eldönthetetlen, hogy a művész beállí-

tásán vagy egyszerűen csak egy talált helyze-

ten alapul.4 Az ugrókötelező, a feladatban néha 

megakadó kislány és a lányát néző, vele azo-

nos ütemben ugráló apuka mozgását elegánsan 

könnyed, megkapó keleti zene kíséri: a hétköz-

napi jelenet így a szeretet és az összetartozás 

gyönyörű metaforájává változik. 

A koreai yeondoo jung egyik korábbi, a Műcsar-

nokban is bemutatott projektjében álom és 

valóság közötti világokat megjelenítő gyerekraj-

zokat ültetett át egy teremtett fotós valóságba; 

a most kiállított és 2001 óta futó munkája pedig 

felnőttek vágyaiból indul ki. A Bewiched (elva-

rázsolva) című projekt számos hasonlóságot 

mutat Bakos Gábor és weber Imre 1999-ben 

indult Vágy projektjével, vagy Boris Missirkov 

és Georgi Bogdanov 2005-ben készült A rózsás 

jövő útján című fotósorozatával. e két példában 

közös, hogy a képeket hosszabb interjúk előzik 

meg, és az elmesélt vágyakat az alkotók egy-

fajta szolgáltatókként, montázselemekből épít-

kező plakáton vagy megrendezett környezet-

ben és díszletek között jelenítik meg. Az élőbe-

széd jellegzetességét megőrző szövegek vagy 

a képen (Vágy-projekt) vagy a kép mellé helye-

zett feliraton (bolgár művészpáros) szerepel-

nek, de a képi világ mindkét esetben művi, stili-

zált.5 jung sorozata viszont véletlen találkozáso-

kon, személyes kapcsolaton, beszélgetéseken és 

barátságokon alapul, a vágy vagy az álom pedig 

az együttműködés alapján realizálódik. A hét-

köznapi vágyak (egyetemi tanulás), megvalósít-

hatatlannak tűnő helyzetek (megmutatni a már 

halott nagymamának, hogy mire jutott az uno-

kája), extrém hóbortok (saját bár, amelyben ott 

vannak a rajongásig tisztelt élő és holt sztárok) 

vagy másoknak érthetetlen álmok leírásakor 

szinte minden esetben megjelenik jung reflexi-

ója is. például: „A Mito kulturális központ köz-

vetítésével levelet kaptam a helyi középiskolá-

tól. Nagyon rendes tinédzser volt, aki meg akart 

mászni egy magas hegyet, és onnan akarta 

nézni a naplementét. Nem tudom, mire gondolt 

a csúcson a naplemenete közben, de barátokká 

4  ugyanígy a fikció és a valóság között egyensúlyoz a 
holland művésznek a lumen Galériában és az idei 
Médiawave-en is bemutatott Moments of Considered Time 
című filmje is, amely a narrátori szöveg szerint egy 
ismeretlen fotósnak a Kairó hídjain beszélgető/udvarló párok 
meglesett pillanatairól készült, majd egy fotólaborban 
ottfelejtett képeit használja fel.
5  2008-ban a Vágy-projekt újabb elemekkel bővült. A 
Szociális és Munkaügyi Minisztérium felkérésére a kettes és a 
hármas metróban öt plakátot helyeztek el — a vágyközlők 
mindegyike roma volt. ha megvizsgáljuk például ónodi péter 
színész vizualizált vágyképét („A vágyam az: ha öreg leszek, 
egy nagy tornácú házat szeretnék. A tornácon üldögélnék a 
gyerekeimmel. Sok gyereket szeretnék. hosszú ősz hajjal 
képzelem magamat, gitárral a kezemben, egy hintaszékben, 
és azzal a nővel, akit most szeretek. Vele szeretnék nagy 
családot. Vele szeretnék megöregedni.”), a játékosság 
mellett feltűnő a mesterséges és ezáltal elidegenítő 
effektusok nagy száma. Nemcsak a vágyközlő játszik 
színészi szerepet (ősz parókában, megöregedve látjuk), 
hanem környezete is művi: a tornációs épület mintha egy 
utazási katalógus szépre retusált világából, az előtér virágai 
pedig mintha egy kertművelőknek szánt növénykatalógusból 
származnának. 

yeondoo jung
Bewitched, 2001 — folyamatban lévő projekt, 135 mm-es diavetítés 
A művész tulajdona; © yeondoo jung
elvarázsolva #16,  Nizza, 2005
A francia lány — mint nem sokára rájöttem —, kemény munkát végzett. Barna sálját szorosan 
a nyaka köré tekerve dohányzott az utcán. látta az „egy fecske csinált nyarat” című filmet a 
lányról, aki egy farmon telepedett le. Az volt az álma, hogy egy turistaházat nyisson a hegyekben

Kateřina Šedá
There is Nothing There, 2003, installáció, vegyes technika; 
(részlet, videó still)
A művész tulajdona; © Kateřina Šedá

© Fotó: Vásárhelyi zsolt
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Hermann Veronika

A valós képek halmaza
Folyamatok II. – Valós kép

 � Videospace Budapest, Budapest 
 � 2009. március 20 – május 22.

A Videospace galéria Folyamatok II. — Valós kép című kiállítása már címében is 

utal az ugyanitt, tavaly februárban nyílt Folyamatok — Művészvideók1 elnevezésű 

tárlatra, s bár magunkat idézni kevéssé elegáns, ez esetben talán kivételt ten-

nék, hiszen fontos összefüggések derülhetnek ki a koncepcióról. Nagyjából egy 

évvel ezelőtt az első Folyamatokról írtuk, hogy akár folytatása is lehetne egy 

korábbi, lightboxokat bemutató kiállításnak2, hiszen a tér és az alkotások elren-

dezése hasonló, a korábban csupán álló fénydobozok azonban megelevened-

nek3. A második Folyamatok kiállítás pedig mindezek (tematizált) „továbbgondo-

lása”, ami egyben azt is jelenti, hogy a Videospace galéria olyan kicsiny sziget kor-

társ művészeti életünk tengerén, amely koncepciózusan tartja magát egy nagyon 

is újszerű és revelatív gondolathoz, miszerint a médiaművészet korántsem csu-

pán technosznobok nehezen kivitelezhető (befogadható) és obskúrus informati-

kai panelekkel operáló szűk körű mulatsága: egyre többször megesik, hogy éppen 

1  Folyamatok — Művészvideók. Videospace Budapest, 2008. febr. 13 — márc. 21.
2  Light Box — fényképek, digitális grafika, objektek világító dobozban. Videospace Budapest, 2007. 
november 28 — 2008 január 25. Kiállító művészek: Csáky Marianne, eperjesi ágnes, Keserue zsolt, 
Kisspál Szabolcs, ravasz András, Szabics ágnes, Várnai Gyula (ld.: Balkon 2008/1., 24–26.)
3  Bővebben ld. hermann Veronika: Jelet adok a gépnek — Folyamatok, Videospace in Balkon 2008/4., 
19–21.

váltunk a kilenc órás út alatt.” (Bewitched 8.)  

A valóság és az álomkép a diavetítés során egy-

másba fordul: a szereplők ugyanabban a pózban 

állnak a mindennapjaikra jellemző képen, mint a 

megvalósult vágy színterén — rávezetve a nézőt 

is arra, hogy talán mindannyiunkban megbújhat 

egy kis elvarázsolt lény, akire néha nem ártana 

felfigyelnünk. 

A hét kiállító művész közül talán Kateřina Šeda 

a legkevésbé ismert a hazai kiállításlátogatók 

számára,6 viszont az ő projektje a legizgalma-

sabb. A There is nothing there (2003) című dip-

lomamunkája egy Brno közelében lévő faluban, 

ponětovicében valósult meg, ahol a helyi lako-

sok szerint sosem történik semmi. Šeda hosszas 

munkával feltérképezte a falusiak hétvégi napi-

rendjét, amely meglepő hasonlóságokat muta-

tott — ez egyébként arra is utal, hogy a körülbe-

lül háromszáz lakosú falut eddig még nem száll-

ták meg a városból kiköltöző, ingázó emberek —, 

majd ebből, már a falusiakat is bevonva össze-

állított egy közös napirendet. eszerint ugyanab-

ban az időpontban mindenki ugyanazt a tevé-

kenységet folytatta: szellőztetett, söprögetett, 

biciklizett (a közmegállapodás értelmében ez 

csak a gyerekekre vonatkozott), ebédelt (min-

denhol knédlit ettek paradicsomszósszal), sétált, 

délután kocsmába ment, este megnézte a tévé-

híradót, majd tíz órakor lámpát oltott és lefe-

küdt. A lakók motiválására a boltban egy-egy 

terméket olcsóbban árultak, és a sör is ingyen 

volt, mégsem ez, hanem a közös játék öröme 

működtette a projektet. („A feleségem már 

alig tudott várni. Az előszobában állt már hat-

kor, mikor mondtam neki, hogy nyugodtan visz-

szafeküdhet, mert a vásárlás csak hétkor kezdő-

dik.”) Az egyszerre végzett hétvégi, de igencsak 

hétköznapi aktusok elemelődtek a valóságtól, a 

„szereplők” szinte megtáltosodtak a feladattól. 

A játék, amelyben nem voltak se vesztesek, se 

győztesek (legfeljebb a művész, hiszen sikerült 

elérnie a célját), összehozta a falu közösségét, s 

egy csekély, de igen fontos lépést tett egy élhe-

tőbb és szerethetőbb világ felé. Miért is gondol-

junk mégis kicsit rezignáltan, hogy ilyesmi csak 

a kedélyes csehekkel eshet meg?

6  Mureşan a Trafóban (A veszélyeztetett test állama, 2007. 
jan. 30 — márc. 4.) és a laborban (Emlékmű a változásnak. 
Töredék #6: A munka napja, 2008. ápr. 29 — máj. 23.), jung és 
johanna Billing pedig a Műcsarnokban szerepelt csoportos 
kiállításon (a The Projection Project: Budapest episode 
tárlatán, illetve az Álmok égő tájain. Kortárs művészet 
Észak-Európából című kiállításon /mindkettő: 2007. jún. 22 

— aug. 26./. előbbihez ld.: Balkon, 2007/7-8., 2-9; utóbbihoz: 
Balkon, 2007/3., 13-20.) Billing egyébként már korábban is 
kiállított a Trafóban (green box, 2004. máj. 13 — jún. 13.), 
Daniel Knorr pedig részt vett az Impexben, a német–magyar 
együttműködésben megvalósult berlini Parcella projektet 
dokumentáló tárlaton (2007. szept. 27 — okt. 18., ld.: Balkon, 
2008/2, 25-28.).

Kiállítási enteriőr; révész lászló lászló: pr, 2009; Koronczi endre: katt, 2008
olga Kisseleva: My Self portrait — red Flag Factory, 2003; Aggtelek: le ensayo ecultórico, 2008
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