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Ligetfalvi Gergely

Az utópia vége

1989 — a történelem vége vagy  
a jövő kezdete?

• Kunsthalle, Bécs

• 2009. október 9 — 2010. február 7.

• Ez a kiállítás nem rólunk szólt. Hiába szerepel címében a magyar és kelet-
európai történelem jeles évszáma, a művészlistán egyetlen magyar nevet 
sem találunk. A húsz országból származó 36 művész közül ráadásul sokan 
(Maurizio Cattelan, Hans Haacke, Chantal Ackerman vagy mondjuk 
Sophie Calle) nem is a volt vagy jelenlegi szocialista országokból származ-
nak. Bár a bécsi Kunsthalle kiállítása annyiban hű képet ad az 1989-es rend-
szerváltozásokról, hogy a kiállított műveket és műfajaikat is hasonló sokféle-
ség jellemzi, az 1989 — a szomszédos MUMOK Gender Check kiállításával1 ellen-
tétben — korántsem a forradalmi évben leomló vasfüggönyön inneni térség 
illusztratív történelmi tablóját rajzolja meg. Ez kicsit furcsának tűnhet, hiszen 
már megszoktuk, hogy Bécs hagyományosan a Kelet és a Nyugat közötti kapu-
ként aposztrofálja magát; önreprezentációját gyakran a keleti térség kulturá-

1  Gender Check. Feminity and Masculanity in the Art of Eastern Europe. MUMOK, Bécs, 
2009. november 13 — 2010. február 14.; Zacheta, Varsó, 2010, március 19 — június 13.  
Az ERSTE Foundation projektje.
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lis eredményeinek patronálásával alapozza meg. A Kunsthalléből most a kapu 
másik oldaláról tekintenek az 1989-cel jelölt jelenségcsoportra. Jelen perspek-
tívából nézve 1989 nem kizárólag a rendszerváltozásról és távolról sem parti-
kuláris történelmi eseményekről szól. Tematikus egységek helyett — a kulturá-
lis hegemóniáért felelő didaktikusságot elkerülendő — a belépőt a fogadó falon 
elhelyezett, rövid magyarázatokkal ellátott kulcsfogalmak segítették az eliga-
zodásban, mint „melankólia”, „bizonytalanság”, „a mindennapok iróniája és tra-
gikuma”. 
A Történelem vége vagy a jövő kezdete? alcímet viselő kiállítás szerint 1989 
a meg nem valósult utópia metaforája, amely nem teljesítette be azokat a 
várakozásokat, melyeknek letéteményese volt, Kelet és Nyugat számára 
sem. Nem a múltfeltárás, hanem az egykor elképzelt, beteljesületlen jövő 
vizsgálata volt a kurátori — és nem a művészettörténészi vagy történészi! — 
munka tárgya. Hogyan gondolkodunk a (rendszerek) változás(á)ról? A 89-es 
események mindenkit váratlanul értek, amit Alighiero Boetti a vasfüggöny 
szabta geopolitikai világrendet ábrázoló falikárpitja is bizonyít, amely afgán 
szövőnők két évnyi munkája után vált hirtelen idejétmúlttá. Gerard Matt 
és Cathérine Hug kurátorok víziója szerint mégis hatalmas várakozás előzte 
meg 1989-et — éppúgy, mint 1968-at —, mint a liberális demokrácia világural-
mát beteljesítő ígéretet. Ám a nyugati baloldali értelmiség félreértette a kor 
szavát, ahogy az amerikai történész, Francis Fukuyama is, aki — Hegel után 
másodszor — a „történelem végét” jelentette be 1992-es kultikus könyvében.2 
A totalitárius rezsimek napja korántsem áldozott le mindenhol. Hogy meny-
nyire nem, legjobban Kína példája bizonyítja, ahol 1989 az európai rendszer-
váltó eufória helyett a Tiennamen téri diáklázadás kíméletlen eltiprását jelenti.  
Az ország azóta is tartó gazdasági prosperálása éppen Fukuyama tézisére 
cáfol rá, mely a gazdasági teljesítményt a világméretet öltő liberális értékek 
érvényesülésével állította arányba. A létező helyek különfélesége az abszt-
rakt világforradalmi esemény különböző konkrét kontextusait eredményezte. 
E különbség fájdalmas valósága jelenik meg a Song Dong performanszát 
dokumentáló fényképpárban, ahol arcával a földön fekve látjuk a művészt a 
Tiennamen téren, illetve egy befagyott pekingi tó jegén. Dong negyven-negy-
ven percig feküdt mozdulatlanul a helyszíneken. Lélegzetének párája hiába 
hagyott fagyfoltot a Tér kövén, a tó jegét nem olvaszthatta fel. A viszony-
lagosság áldozatának tragikumáról beszél Chen Danqing Women in a Lying 
Position című, háromrészes festménysorozata is, Caravaggio Mária halálá-
nak remakejétől indulva, melyet mondén lokáljelenet ábrázolása követ, és 
Tiennamen téren készült, megfestett, francia riportertől származó sajtófotó 
zár. Mindhárom kép középpontjában egy-egy fekvő nőalak: Szűz Mária; bár-
táncosnő; a diáktüntetés egyik áldozata. A Tiennamen téri áldozat csak a 
nyugati ikonográfia kontextusában jelenhet meg, nyoma sincs a kínai törté-
nelemkönyvekben és a cenzúrázott interneten. (A képsorozatot diplomáciai 
személy csempészte ki Kínából. Nem is vihetik vissza, európai magángyűjte-
ménybe kerül.) 
A vasfüggöny Európában leomlott, ahogy a berlini fal is, mások viszont újra-
épültek a társadalmi csoportok közé. Egalitárius utópia helyett egyre nagyobb 
a szegényeket a gazdagoktól elválasztó szociális távolság. Borisz Mihajlov 
alkoholista és hajléktalan elesetteket ábrázoló fényképnaplójának párja az 
angol Martin Parr fotósorozata, melyet a moszkvai luxusvásár hivalkodóan 
öltözött, szivarozó oroszairól készített. Nem csak az ex-szovjet nobilitások 
kerültek új kontextusba és pozícióba, hanem Karol Wojtyła (a későbbi pápa), 
Ewa Partum 1982–83-as Hommage à Solidarność-ának egyik megszólítottja 
is. Partum meztelenül pecsételte egy papírlapra az illegalitásba szorított len-
gyel reformmozgalom nevének betűit, és mindegyik fölé csókot nyomott kirú-
zsozott ajkakkal. A rendszerváltás utáni világ II. János Pálja, az egykori refor-
mer viszont a társadalmi haladást gátló konzervativizmus bálványává vált: 
Maurizio Cattelan plasztikája, a vallásos giccsipar ábrázolási kliséjét kifor-
gatva pásztorbotjába kapaszkodó, összeeső aranyruhás figuraként ábrázolja 
a reformerből lett pápát, akibe fekete meteorit csapódott. Jóléti társadalmak 
helyett politikai giccs és társadalmi igazságtalanság — erről a honi közönség-
nek talán nem kell sokat magyarázni. 
1989 aktualitását a tavalyi, húszéves jubileum mellett az adja meg, hogy ekkor 
szabadult el igazán a kapitalizmus, mely a gazdasági világválsággal sokak sze-
rint történetének számottevő fordulópontjához érkezett. Valódi arcát talán 
csak manapság pillantjuk meg először. Az 1989 lemond az utópiáról. A régit 
eltemeti, újat nem állít helyébe. Művészeti körkép, a gazdasági válság Nyuga-
tának szemszögéből. 

2  Francis Fukuyama: The End of History and the Last Man. Penguin Books, 1992. 
Magyarul 1994-ben jelent meg az Európánál. 
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