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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

Videospace Budapest, 2009; © Fotó: eike
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lila kontraszt pedig még erőteljesebbé teszi az 

ezüstszínű, domború felületek tükörjátékát. 

Az Aggtelek elnevezésű5 spanyol művész-duó 

(Xandro Vallés és Gemma perales) videóját 

(Le Ensayo Ecultórico, 2008) már csak témájából 

fakadóan is, meglehetősen nehéz érzékletesen 

leírni, az installációban ugyanis — melyet tévén 

nézhetünk — a teremtés és rombolás, illetve 

rend és káosz feloldhatatlannak tűnő ellenté-

teit járják körül. Mindezt ráadásul szándékosan 

felgyorsított képeken, s látható, hogy a folya-

matosság, a koreferencia az installációk ritmusa 

között is fennáll: amíg az egyik teljesen stati-

kusnak tűnik, a másikon pedig kevés mozgás 

van, addig az Aggtelek videóján már szándéko-

san felpörgetett a kép, hogy még erőteljeseb-

ben hasson a látvány, amely egyébként nemcsak 

installációnak, de performansznak is tekinthető. 

jóllehet a felvétel helyszíne egy stúdió, a folyto-

nos pakolással, összerakással, tapétázással, fes-

téssel egy költözés rohanó hangulatát is meg-

idézi az installáció, amelyben a szereplők a fel-

soroltakon kívül még egyéb cselekvések soka-

ságát hajtják végre — és persze mindet felgyor-

sítva, ezzel is valahogy végtelenítve magát a 

folyamatot. Doboz-tornyokat építenek, majd 

rombolnak le, újságpapírral vonják be a szobát, 

amit azután leszaggatnak, mindezt pedig jelme-

zekbe beöltözve teszik: például fehér csuklyá-

ban hatalmas rózsaszínű kalappal, vagy Miche-

lin baba-szerűen ragasztószalaggal betekerve. 

A teremtésnek majd rombolásnak ez a folyama-

tos ellentétezése adja ennek a különös videó-

nak a nyugtalan, vibráló atmoszféráját, és bár 

annyira olcsó azt írni, hogy korhangulatot meg-

idéző összhatását, de ez mégis így van. 

5  A névnek nincs köze a magyarországi cseppkőbarlanghoz, 
állításuk szerint a világhálón kerestek valami számukra 
értelmetlennek hangzó nevet… 

egy videóinstalláció reagál a legadekvátabb módon korunk valamely égető társa-

dalmi és / vagy művészetelméleti problémájára. 

A Folyamatok II. kiállítóterében hat installáció — három magyar és három kül-

földi művész (illetve, egy esetben művészcsoport) munkája — fogad: a Folyama-

tok paradigmájához igazodva a valóság digitálisan rögzített képeit emelik be a 

kiállítótér falai közé, amelyek már csak azért is valós képként reprezentálódnak, 

mert valójában fölvett, igazi kamerafelvételekből összeállított alkotásokról van 

szó. Azért fontos ezt az első olvasásra redundáns információt hangsúlyozni, mert 

a videók egyike sem alkalmaz animációs, vagy torzított elemeket, vagyis úgy vál-

nak műalkotássá, hogy hétköznapi képként jelennek meg. Az elnevezés nem-

csak az előző kiállítással vállalt közösségre, de a jelenlegi installációk közötti kap-

csolatra is utalhat, hiszen az egyes videók mind tematikájukban, mind ritmikai-

lag valamilyen módon koreferálnak egymással. A Folyamatok II. azonban nemcsak 

ritmusában, vizuális megoldásaiban, de szerkezetében is következetes, hiszen az 

installációk mindegyike valamiféle identitást idéz meg, ad vagy ajánl fel, esetleg 

őriz meg, s teszik mindezt azzal a médiummal, amely mostanában a leghatáso-

sabban tud működni az üzenet közvetítésében: a képpel.

Szacsva y pál Magasabbra a tetőt (2008) című installációja nem véletlenül 

hozza játékba j. D. Salinger először 1955-ben megjelent Magasabbra a tetőt, ácsok 

című regényét, hiszen a videón egy bérház homlokzata látszódik, amelyre ráve-

tül a napsütésben, a vele szemben lévő ház tetején dolgozó munkások árnyéka. 

Az ablakba kitett kamera árnyjátékként rögzíti a mozgó alakokat a szemközti ház 

falán, de ezeket az árnyakat csak a napsütés „hívja elő”, tehát véletlenszerűek, 

esetlegesek. A „napsütötte sávot” megjelenítő kamerában — jóllehet a látvány 

nem szokatlan — a dolgozó emberek valamiféle egzotikus filmként tételeződnek, 

s az „árny-lét”, különösen a magasban tevékenykedő munkások esetében egy 

metafizikai(bb) értelmezést is megenged, miszerint hiába csak a napfényben lát-

szódnak, mégiscsak árnyként élnek mellettünk, akik hajlamosak vagyunk azt gon-

dolni, hogy házaink maguktól épülnek, kenyerünk magától sül, kukánk magát üríti. 

Van tehát egy mélyebb, mondhatni társadalomfilozófiai üzenete is ennek az ins-

tallációnak, ami egyébként azért is tűnik rendkívül hatásosnak, mert a kiállítótér-

ben falra vetülő árnyékok falra vetített játékaként jelent meg.

Koronczi endre katt című 2008-ban készült installációja egy végtelenített kín-

zás és/vagy tűrőképesség-teszt rögzítése. Koronczi, akinek munkáira egyébként 

is jellemző az idővel és annak végességével való manipuláció, ezt a művét már 

kiállította a Magyar Műhely Galériában rendezett önálló kiállításán4, amely a nem 

bírom tovább — bírom még ellentétéből fakadó dinamikával dolgozott. 

A művész egy kifacsart lótuszülés-szerű pozícióban fekszik, amely már alapból 

nem egy kényelmes helyzet, miközben apró cseppekben „hullik” rá a víz, amely-

nek nemcsak a hangja irritáló, de már maga a metódus is — nem véletlen, hogy 

már az ókori Kínában is létezett egy hasonló kínzási módszer. Az installáció a kín-

zás-kínlódás végtelenségét metaforizálja a médium, vagyis a végtelenített, de 

valós kép segítségével. A katt utalhat a kattanásra, vagy a bekattanásra, ami-

kor már sem az érzés, sem a látvány nem elviselhető: a kínzás már nem a testre, 

hanem a szellemre irányul. A Magyar Műhely kiállítóterében a magasság-mély-

ség, hátrafelé haladás, zuhanás-szerű effektek tették hátborzongatóvá a befo-

gadást, a Videospace-ben „csak” a megállíthatatlanul csöpögő vízcseppekkel fakír 

módjára harcoló művész jelenik meg a „minden egész eltörött” szimbolista kép-

zetét erősítve.

révész lászló lászló PR (2009) című videóinstallációja egy falon elhelyezett 

plazmatévén, hD minőségben látható. A cím ezúttal egy pár kirakatban elhelye-

zett cipőre, vagyis annak reklámozására (vagy a reklámozás ironizálására) utalhat, 

a tévé képernyőjén ugyanis egy állóképet látunk egy kirakatról, amelyben harsá-

nyan sárga-ezüst háttér előtt lila színű lakkszandálok hevernek, avagy lila dalra kel-

nek, hogy még egy irodalmi allúzióval éljünk. A 10 perces videó statikussága azon-

ban csalóka: a lila szandál díszcsatján tükröződik egyfelől a kirakat, másfelől a kira-

kat előtt mozgó emberek alakjai. A Koronczi videó idegtépő monotóniája után ez 

a videó tökéletes állóképnek tűnik, miközben részleteiben mégis mozog. A sárga-

4  KoroncziI endre:Katt, Budapest, Magyar Műhely Galéria, 2008. márc. 19 — ápr. 18.

Szacsva y pál
Magasabbra a tetőt, 2008, videó, 15:00
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Caspar Stracke német származású, az egyesült államokban élő művész Doppel 

(2004), vagyis „kettős” vagy „másolat” című hD videója egy osztott képernyős 

plazmatévén látható. A munka két „kultikus” épület eredetijét és más térben 

található pontos más(olat)ait montírozza egymás mellé, hol a különbségre, hol 

az egyezésre koncentrálva. A folyamat ezúttal az identitás, a kultusz, a repre-

zentáció áttételezhetősége, s ugyanakkor halványan még az aura is játékba hoz-

ható, a kérdés ugyanis az, hogy egy emblematikus épület más helyszínen fel-

húzva érhet-e el hasonló hatást. Bár a válasz nyilvánvalóan nem, a művész nem a 

las Vegas-i eiffel-tornyot, vagy egy mini Kínai Nagy Falat választott a videó tár-

gyául, hanem két olyan épületet, melyeknek szimbólumértéke még a felsoroltak-

nál is nagyobb, s melyeknek másolatait nem a látványosság, nem az utánzás gyö-

nyöre miatt hozták létre, hanem egyfajta identitáskonstrukcióként. Az egyik épü-

let a római Szent péter bazilika, a katolikus egyház mindenkori fellegvára, a másik 

pedig az athéni Akropolisz, az antik tudás évezredes metaforája. A bazilika mását 

egy elefántcsontparti diktátor saját hatalmának szimbólumaként építtette meg, 

s távolról a megtévesztésig hasonlít az eredetihez. Közelről szemlélve természe-

tesen látványossá válnak a különbségek, a berakások dísztelensége, a kupola tor-

zulása, valamint az a tény, hogy az építmény márvány helyett betonból készült. 

Az Akropolisz mása pedig egy washingtoni egyetem mellett található, nyilván az 

európai szellem, az antik örökség hordozójaként, bár kis különbség az eredetihez 

képest, hogy nem romos. ezek az épületek nem pusztán másolatok, hanem egy 

identitást, egy eszmeiséget kívánnak sugallni, a probléma azonban az, hogy az 

identitás elsősorban nem választás, de még csak nem is erőszak kérdése: jó példa 

erre a hatodik kiállított installáció, olga Kisseleva párizsban élő orosz média-

művész My Self Portrait — Red Flag Factory című 2003-as alkotása, amelyet a 

szentpétervári Vörös zászló gyárban forgatott, (ex-)szovjet munkásnők főszerep-

lésével. A gyár egykor — 1956-ban 50000 munkással — a Szovjetunió legnagyobb 

fehérneműgyára volt, mára viszont, amikor már csak a tengerészeknek gyártanak 

felsőruházatot, a munkások száma 300-ra csökkent.6 A gyárban csak nők dolgoz-

nak, őket jeleníti meg, mutatja be a videó tablószerűen, az arcukra közelítve. A 

szereplők a felvétel készítésekor látták magukat a képernyőn, így a kamera egy-

6  Az itt gyártott fehérneműket egyébként annak idején az egész birodalomban viselték, s ez a tény 
persze egy újabb jelentésréteget mozgat meg, „hoz játékba”, hiszen ez nem pusztán a diktatúra 
uniformizáló erejére utal, hanem arra is, hogy a diktatúra hatalmi technikája nem csak az intimitást, az 
egyéniséget, de még a testtel közvetlenül érintkező fehérneműt is igyekezett a saját képére formálni.

ben tükörként is funkcionált, amit ki is használ-

tak: egyesek a hajukat igazgatják, mások az arc-

játékot próbálgatják, így próbálva meg egyen-

súlyozni az önmagukról alkotott és a szerin-

tük mások által elvárt kép között. A kamera épp 

ebből következően nem csupán tükörként funk-

cionál, hanem a mindenkori befogadó, vagyis a 

mindenkori másik szemének reprezentánsa is, 

amelyen keresztül az éppen felvett munkásnő 

a másik által elvárt képet saját identitásának a 

részévé teheti.  

A környezet, ahogy egy ex-szovjet gyártól elvár-

ható, nyomasztó és sivár, a nők pedig látha-

tóan éppúgy idegenkednek a szituációtól, mint 

a médiumtól. A fantomgyárban fölvett videó 

az identitást vizuális toposzként használja, s 

így fölidézheti hajas Tibor Öndivatbemutató 

című rövidfilmjét, mely a Balázs Béla Stúdió-

ban készült 1976-ban. Az Öndivatbemutatóhoz 

hasonlóan a My Self Portrait is a nézés tár-

gyává teszi a zavart, amelyet a kamera jelenléte 

okoz, így a kamera nem csupán a mindenkori 

másik, de a hatalom, a diktatúra jelenléteként 

is értelmezhető. ebből az aspektusból nézve 

a filmben a hatalom gyakorlásának eszköze a 

kamera, amely a szó szoros értelmében megfi-

gyel, rögzíti az előtte állót, ugyanakkor — walter 

Benjamint idézve — a néző szemét is meghatá-

rozott módon irányítja. A munkások „kettévál-

nak”: figurájukban jelen van az általuk elképzelt, 

de másokra alkalmazott önazonosság, miközben 

egy kollektív identitás is megképződik. „A meta-

forikus totalizáció nemcsak a megismerésben, 

hanem az identitásképzésben is meghatározó 

retorikai művelet.”7

A művész egy beszélgetés során8 elmondta, 

hogy a gyárban ma is dolgozó néhány száz mun-

kás a Szovjetunió identitását „hordozza magá-

ban”: nem tudtak beilleszkedni az új rendszerbe. 

A gyár hatalmas területen helyezkedik el, ennek 

ellenére nem bontották le, jóllehet kihasználat-

lansága ezt indokolná. A kommunista rendszer 

mementójaként áll ma is Szentpéterváron, meg-

fáradt, identitásukat vesztett, vagy talán soha 

meg sem talált munkásaival együtt, szinte pél-

dázatként Kukorelly endre megállapítására:  

„ha pedig a szovjetek bárhonnan kivonulnak, 

akkor, így szól a parancs, — de honnan szól, és 

mi parancsol? — mindent összetörnek, amit nem 

visznek magukkal, pusztán a szovjetónió marad 

ott, azt nem viszik magukkal.”9 

A Michel Foucault által bemutatott panoptikus 

felügyelet a különféle diktatórikus rendsze-

rekben valósággá vált. A felügyelet önkényes, 

csak az erőszak és hatalom terminusaiban gon-

7  odorics Ferenc: A narratív identitás tropológiája. In: rákai 
orsolya — z. Kovács zoltán (szerk.) A narratív identitás 
kérdései a társadalomtudományokban, Budapest - Szeged, 
Gondolat Kiadói Kör - pompeji, 2003, 71.
8  Videospace Budapest, 2009. május 17.
9  Kukorelly endre: Rom. A komonizmus története, pozsony, 
Kalligram, 2006, 15.

Kiállítási enteriőr; Aggtelek: le ensayo ecultórico, 2008; Szacsva y pál: Magasabbra  
a tetőt, 2008; Caspar Stracke: Doppel, 2004; Videospace Budapest, 2009; © Fotó: eike
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Lévai-Kanyó Judit

Egy nagyváros mint 
műalkotás – Budapest
Lévai Zoltán videoinstallációja

 � Örs vezér tér, Budapest
 � 2009. március 27.

Van az örs vezér téren egy hatalmas kivetítő, ami reklámokat sugároz egész nap. 

rövid szövegeket és képeket, amiket a járókelők már szinte észre sem vesznek, 

hiszen annyira természetes, hogy mindenütt ezek, hiszen mindenütt ezek kísér-

nek, vesznek minket körül az újságokban, tévében, villamoson, vagy a metrón.

lévai zoltán ezen a kivetítőn mutatta be filmjét, mely egy távirányítós kisau-

tóra szerelt kamerával készült Budapesten. A kamera egy eddig ismeretlen néző-

pontból rögzíti a várost. ebben a spontán filmben nincs előre megtervezett lát-

vány, minden véletlenszerűen történik. A film befogadásához azonban intuíciós 

készség kell. Az ellenállás helyét fedezhetjük föl abban, amint a film ellenszegül 

a manipulált reklámok dömpingjének, a posztmodern kultúra giccseinek. A kive-

títőn látható film reflexió a városról, amely most egy másik aspektusból látható: 

máshol és máskor fölvett spontán pillanatokban, ahogy a távirányítós kisautóra 

szerelt kamera rögzítette. Az idősíkok (a film ideje és a vetítés ideje) egymásba 

játszanak, összecsúsznak, egymást fölerősítve növelik a vizuális káoszt.

A kivetítő a zavaros nagyváros pillanatait mutatja a zavaros nagyváros közegé-

ben: szétesett képi világot a szétesett városban, miközben annak hangzavara, 

artikulálatlan morajlása és bűze is érződik. A film egyfajta kamuflázsként, álcá-

zásként beleolvad ebbe a káoszba. A reklámok uralta világban minden reklámmá, 

látvánnyá, manipulációvá változik, amit szinte észre sem veszünk, hiszen mi is 

részei vagyunk. A film reklám-magatartással tűnik föl, miközben antireklám-

dolható el. A diktatórikus rendszerben — a 

panoptikusságnak megfelelően — megszűnik a 

magánélet és közélet közötti határvonal, min-

denki megfigyeltté és egyben megfigyelővé 

válik, ez a paranoia az, amely voltaképpen fenn 

tudja tartani a rendszert. „elérik, hogy állandóan 

hasson a felügyelet, még akkor is, ha ténykedé-

sében megszakított; hogy a tökéletes hatalom 

arra irányuljon, hogy fölösleges legyen nyilván-

valóvá tenni gyakorlását.”10 A szubjektum ennek 

következtében nem őrizheti meg szuverenitását, 

és óhatatlanul kiüresedett jellé válik. A hata-

lom mint intézmény nem akarja közelebb hozni 

a tárgyat, nem akar azonosulni vele.

A videó szereplői egyszerre tételeződnek egy 

fiktív montázs szereplőiként, és egy volt dik-

tatórikus rendszer mindennapjainak tipizált 

karaktereiként is. A típusok mögött ugyanak-

kor szintén felsejlik egy folytatólagosság — egy 

nagyváros karaktereinek átlagos történetei, 

egy sajátos kor tükörképei —, a filmben bemu-

tatott karakterek dokumentum-szerűségük-

ben is a fikció egy-egy szálát képviselik. „Nem 

járunk végére a történetének.” — hangzik az 

Öndivatbemutató egyik emblematikusnak is 

tekinthető mondata, amely éppen azt teszi 

nyilvánvalóvá, hogy minden individuum mögött 

egy történet fikcionalizálható, mely ugyanak-

kor a valóság elemeiből tevődik össze. ezek 

a történetek, a fikció valóságból szőtt szálai 

azok, amelyek az identitás metanarratíváinak 

is tekinthetők. Az installáció ilyen értelem-

ben archívumként is olvasható, mely felvil-

lantja, mintegy leltárba veszi a kor szerep-

lőit, hogy aztán a jövő majd a kollektív emléke-

zet segítségével múltat konstruálhasson belőle. 

A kérdés az, hogy a diktatúra milyen archívu-

mot hoz létre saját magáról, vagyis bukása 

után milyen a diktatúra történetét konstruáló 

„emlékezetgép” léphet működésbe? Az archí-

vummal létrejövő megfordított időtapasztalat-

nak nagyon fontos része az emlékezés minden-

kori jelenidejűsége, ebben az esetben ez tekint-

hető a filmnézés aktuális jelen idejének. S ne 

feledjük mindeközben, hogy a film szereplői 

kivétel nélkül nők, ami azonban szintén a dik-

tatúra keretein belül értelmezhető. Az egyéni-

ségre semmiféle totalitárius rendszerben nincs 

szükség, gondoljunk csak a hitlerjugend unifor-

misára vagy az ötvenes évek divatnak aligha 

nevezhető ruhaviselési szokásaira. Nem volt 

szükség individuumra, mert a hatalom megké-

pezte a saját identitását, és másokban is ezt 

kívánta viszontlátni. A My Self Portrait külö-

nösen aktuális kérdéseket feszeget, miközben 

ironikussá is válik, mivel megoldást nem kínál. 

10  Foucault, Michel: A panoptikusság. In: uő. Felügyelet és 
büntetés, Gondolat, Budapest, 1990, 274.

lévai zoltán
Videoinstalláció, 2009; © Fotó: pál Tamás 
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