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Kerekes Anna

Mű-emlék, emlék-mű?

avagy Christian Boltanski  
és a Monumenta 20101

• Grand Palais, Párizs

• 2010. január 13 — február 21.

• A párizsi Grand Palais 2005-ös renoválását követően számos kortárs művé-
szeti rendezvénynek ad otthont, így a La Force de l’Artnak, a FIAC-nak,2 illetve 
a Monumentának. A beruházást elindító kulturális és kommunikációs minisz-
ter, Renaud Donnedieu de Vabres szándéka az volt, hogy az épület visszanyerje 
történelmi szerepét és jelentőségét. Az Eiffel-iroda tervezte Grand Palais 60 
méter magas hajójával és 13 500 m2 alapterületével önmagában is monumen-
tális hatást kelt, mint ahogy nagyszabású az a francia köztársaság által meg-
hirdetett, nemzeti és nemzetközi visszhangra is igényt tartó művészi külde-
tés, melyet az állami befektetők mellett különféle vállalatok, médiapartnerek 
és civil szervezetek támogatnak. Az évente megrendezett Monumenta — az 
elnevezés a Manifestára vagy a kasseli documentára rímel — célja, hogy min-
den alkalommal egy-egy kortárs művész addig még be nem mutatott, a hely-
szín kivételes méreteit figyelembe vevő műve kerüljön a nagyközönség elé. 
2007-ben elsőként a több mint tíz éve Franciaországban élő Anselm Kiefer3, 
majd Richard Serra állított ki (2008); 2009-ben a választás Christian 
Boltanskira esett (a művész Catherine Grenier kurátorral dolgozott 
együtt). 
A kiállítás címe Personnes, franciául egyes számban personne, amely egyrészt 
tagadószóként használatos és így jelentése senki (az elmúlásra, eltűnésre utal-

1  Egyidejűleg, 2010. január 15 — március 28. között Vitry-sur-Seine párizsi külvárosi 
múzeumában, a MAC/VAL-ban, a Monumenta második felvonásaként Après (Azután) 
címmel Boltanski egy másik kiállítása is megnyílt.
2  A művészeti vásáron 2009-ben a VideoSpace Budapest, az acb, a Viltin és az Inda 
Galéria vett részt.
3 ld: Stanczel Dóra: Sternenfall. Balkon, 2007/7,8.

hat); főnévként pedig embert jelent. Többes számban personnes: senkik, embe-
rek jelentéssel bír. A többértelmű szó felveti a nézőpont kérdését is: vajon el 
lehet-e jutni az emberiség teljes tagadásáig, hiszen ahhoz, hogy egy állítást 
artikulálhassunk, egy megfigyelőnek, a megfigyelő szempontjának minden-
képpen fenn kell maradnia. Az ember senkivé alázása a hitleri „Endlösung”-hoz, 
a „végső megoldáshoz” vezetett; a kiállítás látogatóját az a gondolat vagy az 
a remény éltetheti, hogy mindig lesznek emberek (lám, a Grand Palais hajója is 
benépesül), mindig lesz valaki egy nagy egység részeként, aki tanúskodik, ha 
kell, még akkor is, ha „senki sem tanúskodik a tanúért” (Paul Celan). Ha az 
alkotó és alkotása felől közelítjük meg a kérdést, sokatmondó lehet Theodor 
W. Adorno állítása is, miszerint „az abszolút tagadás nem ábrázolható”.4 
A Grand Palais-ba lépve rozsdás, véletlenszerűen számozott dobozokból álló 
falba ütközünk, mely elég magas ahhoz, hogy blokkolja a tekintetet. Lendüle-
tet vesztve, a dobozok összeszámlálására való kényszer érzetével akadunk el 
a falnál, majd azt megkerülve lépünk a Grand Palais hajójába. A vasszerkeze-
tes üvegkupolájú tér merőben más képet mutat napszaktól (sötét-világos) és 
évszaktól (hideg tél-langyos tavasz) függően. A hajóban elénk táruló látvány,  
a csaknem a teljes alapterületet betöltő installáció képe feloldja a kezdeti „fal-
hoz állítottság” érzetét. Az épület hajójában azonnal megértjük az emlékmű5 
(franciául monument, a kiállítás kontextusában pedig Monumenta) program-
adó evokációját — legyen az maradandó, impozáns, halotti vagy történelmi 
konnotációjú, nyilvánosságra irányuló vagy akár több jelentésréteggel bíró. 
A keresztet formáló hajó terében a tekintet is két vektorra irányul: az egyik 
a ruhamagaslat és a felette álló óriási markoló által hangsúlyozott vertiká-
lis irány, míg a másik a téglalap alakú, a lágerek alaprajzát idéző parcellákkal a 
horizontális. A teret egy mindent betöltő hang járja át két rétegben, az egyik  
a föld szintjén, a parcellák mentén, majd a körfolyosók szintjén, az épület hajó-
jának erkélyeiről: mindenhonnan szívdobogás hangja hallatszik, mechaniku-
san, fáradhatatlanul. Később felerősödnek az apróbb részletek: a neonlámpák, 

4  Bővebben kifejtve a Végjáték vagy Esztétikai elmélet című műveiben.
5  „A latin monumentum és modern nyelvi származékai, a német Denkmal, az angol 
memorial magyar megfelelője; a nyelvújítás kori szóösszetétel az emlékeztető, 
figyelmeztető jel (építmény vagy szobor) szándékos állítását hangsúlyozza. A mestersé-
ges jelleg, az ‘állítás’ gesztusa (pl. egy fekvő helyzetéből kimozdított kőtömb menhirként 
való felállítása, a határjelként alkalmazott mezopotámiai kudurru, sírra helyezett sztélé, 
odaszúrt kopja) éppúgy az emberi jelenlétet (esetleg a területfoglalást) idézi, mint a 
sarkvidékre vagy hegyoromra tűzött zászló vagy hic fuit grafitti. 
A sírépítmény, történelmi események helyszínét jelző obeliszk, oltárkő vagy emlékszobor 
mind ezekre az ősi alapfunkciókra vezethető vissza.” (Marosi Ernő: http://www.
mindentudas.hu/marosi/20040802kislexikon.html)
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a fémhúr-építmények, a Boltanski által rendezetlen tömegben felhalmozott 
használt ruhák földre helyezett és a parcellákat kitöltő sorai, másrészről  
a ruhák üres burkai felett egy, a vásári játékokat találomra megragadó hason-
latos, a második világháború haláltáboraiban is használt markolóra emlékez-
tető fém állkapocs.
Boltanski számára valakinek a fotója, használt ruhája, egy holttest és a szívdo-
bogás mind-mind azonosak egymással: olyan tárgyak vagy jelenségek, melyek 
egy hiányzó alanyra vezethetők vissza. A művész logikája szerint minél nagyobb 
tömegben halmozzuk fel valakinek a tárgyait, annál inkább megmutatkozik 
e személy hiánya. Christian Boltanski és Hans Ulrich Obrist interjúkötetét 
lapozgatva merült fel bennem a kérdés: vajon ezek a kiállított tárgyak maguk 
is jelek, vagy pedig az együttesük válik azzá? A korábbi installációkban is hasz-
nált fragmentumok önmagukban is jelentéssel bírnak vagy új kontextusukban 
nyerik el azt? Ha új, más formát nyertek itt ezek a részletek, akkor feltétlenül új 
üzenetet is kell-e hordozniuk? És vajon mi lenne ez az üzenet? Kiket látunk itt 
a Monumentán és kiket láttunk korábban, az identitás kérdését fáradhatatla-
nul kutató Boltanski műveiben? A ruhaparcellák közötti allée-kon végigsétálva, 
nyitottan a további — az akkumulációból, a sorozat formájából, a egyediség és 
az anyagok sokaságának kapcsolatából, a hang használatából vagy a Personnes 
cím kétértelműségéből fakadó — asszociációkra, a hiányzó személyekre vonat-
kozó ilyesfajta kérdések fogalmazódnak meg: vajon a múlt, jelen és jövő nézőiről, 
élőiről van-e itt szó, vagy pedig távollevőiről, halottairól? Kérdések, amelyekre 
Georges Didi-Hubermann műkritikus a következő választ adja: 

„Az egyedire, a példányra irányuló különös figyelemben megtaláljuk valóban a 
kettős jelentését mindannak, ami [Boltanski] kutatásában megjelenik: minden 
egyes ember méltósága, mindenkié, aki pótolhatatlan az élete egyediségének 
összetettsége miatt; és alázata, mindenkié, aki a számtalannal, az emberiség 
és a történelem generikusságával felcserélhető. Mint megszámlálhatatlan pél-
dányai egy azonos helyen vert érmének.”6 
A bejárattal szemben, a lépcső tetejéről a magasból körbenézve tekintete-
met egy furcsa viszony vonja magára, mely hatásos és ijesztő is egyben: az 
épület homlokzatán álló rúdon a szélben lobogó francia zászló és az értelmet-
len, öncélú mozgást végző daru párhuzama, mely 25 tonna színes ruhamarad-
ványt szorít össze, majd enged el vas állkapcsával. Borzasztó még elképzelni is, 
mennyi testet tenne ki az itt összegyűjtött 25 tonna ruha. A használt ruhákat 
Boltanski egy kifejezetten erre szakosodott, ruhákat újrahasznosító cégtől köl-
csönözte. Az installáció lebontása után a művész rendelkezése szerint semmi-
nek sem szabad megmaradnia a műből. 
Boltanski saját kiállításairól mint zenei partitúrákról beszél; ennek megfelelően 
tavasszal a New York-i Park Avenue Armory-jában játssza majd le újra a Grand 

6  in Art Press, Különszám: Christian Boltanski, Monumenta 2010. Párizs, 2010. 30. o.

Palais-ban látottakat.7 A maradandó és az éphémère kapcsolatáról a követke-
zőt nyilatkozza:
„A színház efemer mivoltával sokat tanított nekem. Amikor a díszleteket meg-
semmisítik, hogy helyet adjanak másoknak, nem marad más, csak emlékek 
arról, amit tettünk.”8

A lépcső aljánál egy kis dokumentációs sarok helyezkedik el (dokumentum kontra 
emlékek, realitás kontra fikció), amelyet az épületben kissé elrejtve, egy folyosó 
elején a szívverések felvételére szolgáló fülke követ. E folyosó végén a sajtó-
szoba fogadja az újságírókat, ahol egy nő udvariasan megkérdezte tőlem: „Elé-
gedett a kiállítással?”, majd habozásomat látva gyorsan hozzáteszi: „Úgy értem, 
tetszett?” Kifelé menet szinte kötelességemnek éreztem emlékezetembe vésni, 
hogy az emberi dolgok műalkotással nem helyettesíthetők, nem eladhatók, 
megvásárolhatók vagy gyűjthetők: művészet formájában való megszólaltatásuk 
ellentmondásos. Az esztétikai szférába való beemelésükkel, műalkotásként úgy 
érvényesülnek, mint vigasz a vigasztalanban vagy még rosszabb esetben, érvé-
nyesülhetnek anélkül, hogy bármit is átformálnának vagy feldolgoznának.

„Mennyire igaz, hogy nem létezik olyan emlékezet-művészet, amely ne [ebbe] 
az etikai kérdésbe torkollna bele egy pillanatra.”9

Végül mit gondoljunk egy olyan munkáról, mely a témának választott tagadás-
sal a nemlétezésre mutat rá? Nem gördít előre valamit, hanem a jelenből visz-
szatekintve a múltba, esztétizálásával hibernálja az akkor élőt (vagy már akkor 
sem élőt), most azonban bizonyosan halottat. Ez a tagadás lehet-e még ma 
is téma? Hát nincs lényeges ellentmondás a tagadáshoz való ragaszkodás és 
aközött, ami posztmodern néven vált ismertté? Ezt jelentené ma élni, túlélni, 
meghalni? És ezt jelentené visszaemlékezni? Jacques Derridát idézve, a kép-
telenként bekövetkező jövő előtt nem állunk-e másképpen éppen a múlt feldol-
gozása és annak ezáltal való meghaladása miatt?
Christian Boltanskinak a kiállítással párhuzamosan futó három projektje is a 
fenti kérdésekkel foglalkozik. Japánban a már évek óta regisztrált szívdobba-
násokat egy, a közönség számára nyitott archívummá alakítja, ahol a szívek 
tulajdonosuk halála után változatlanul dobognak tovább. Salzburgi installáci-
ójában egy óra a művész hangján fennhangon közli az időt, a művész halála 
után is. Boltanski harmadik projektje (saját bevallása szerint legutolsó műve) 
egy ausztrál műgyűjtővel kötött megállapodás gyümölcse. Idén januártól éle-
tének minden műteremben töltött percét térfigyelő kamerák rögzítik, melyek 
képét egy tazmániai barlangban követheti a szóban forgó gyűjtő, ám az anyag-
hoz csak a művész halála után férhet hozzá. Mindezért havonta egy bizonyos 
összeget fizet a művésznek, ami számításai szerint megtérül, ha Boltanski az 
elkövetkező nyolc évben meghal. Legendává válni, az elmúlást leküzdeni — ez 
lenne Boltanski legújabb stratégiája?

7 Christian Boltanski: No Man's Land. Park Avenue Armory, New York, 2010. május 14 
— június 13.
8  Christian Boltanski interjúja Richard Leydier-vel, i.m. 20. o.
9  Georges Didi-Hubermann, i.m. 36. o.
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