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mányára, illetve magára az alkímiára. Mind-

máig tartó kriptográfiai kutatásaimat szá-

mos további könyv segítette. 1969-ben, egye-

temi irodalmi alkotókörünk egyik filosz veze-

tője adta kölcsön David Kahn The Codebreakers8 

című alapművét, amelyről minden oldalt lefény-

képezve csináltam magamnak másolatot. 1978 

nyarán, nem sokkal emigrációm első állomására, 

Párizsba érkezésem után egy francia művész-

barátom, Titus ajándékozott meg Gustave 

Bertrand Enigma ou la plus grand énigme de 

la guerre 1939–19459 című könyvével, amely-

ből megtudtam, hogy Marian Rejewski, Henryk 

Zygalski és Jerzy Różycki lengyel matematiku-

soknak miképpen sikerült a második világhá-

ború idején feltörniük a németek Enigma nevű 

kódoló gépével titkosított, hadászati fontos-

ságú üzeneteit. Az 1990-es évek közepén kezd-

tem el kutatni a világ első térvezérlésű elektro-

nikus hangszere, a theremin és feltalálója, Lev 

Szergejevics Tyermen (Leon Theremin) orosz 

tudós és kém történetét.10 Kutatásaim során 

nemcsak a feltaláló által kifejlesztett, máig 

használatos lehallgatóberendezésekkel ismer-

kedtem meg, hanem a különleges, a cathar11 

eretnekek titkosírását a bináris rendszerrel kom-

bináló kódolással is, amellyel Theremin profesz-

szor a New Yorkból Moszkvába küldött kémje-

lentéseit titkosította. Az Alapiak kincsének tit-

kos térképétől elindulva, több mint fél évszá-

zad alatt így jutottam el a legújabb titkosítási 

eljárások kutatásáig.  

A Párizsban felvett Spions dalok angol nyelvű 

szövegei az általam kifejlesztett albigor nevű 

titkosítási eljárás segítségével kódolt, kollaborá-

torainknak szóló üzenetek. 

8  The Codebreakers: The Story of Secret Writing (A 
kódfeltörők: A titkosírás története). New York, Macmillan, 1967
9  Gustave Bertrand: Enigma ou la plus grand énigme de la 
guerre 1939–1945 (Enigma: Az 1939–1945-ös háború 
legnagyobb rejtélye). Paris, Librairie Plon, 1973
10  http://thereminiad.webs.com/
11  A 12-13. században a dél-franciaországi Languedoc 
környékén élő catharok (más néven albigensek — albigeois) 
nem egyetlen, mindenható Istenben hittek, hanem két 
egyenlő, azonos státusú teremtő entitásban. Hitrendszerük-
ben Rex Mundi (A Világ Királya), a testiség, káosz, nyers erő 
megtestesítője teremtette a gonosznak tekintett anyagi 
világot, míg az általuk imádott másik Isten a tiszta szellem, a 
szeretet, rend és béke megteremtője. A gazdagságban és 
pompában tobzódó katolikus egyházat az anyagi világ 
gonosz Istene helytartóságának tartották. Nem építettek 
templomokat, istentiszteleteiket a szabad ég alatt tartották. 
Hittek a reinkarnációban és az egyszerű, önmegtartóztató 
életvezetés megtisztító erejében. Nevük valószínűleg a 
görög „katharoi” szóból származik, amely „tisztákat” jelent. 
A 13. század elején az egyház III. Innocent pápa parancsára 
keresztes hadjáratot szervezett ellenük. Az évtizedekig tartó 
hadműveletek során a catharok valamennyi központját 
elfoglalták, a harcokban és az azokat követő, tömeges 
kivégzésekben több mint egy millió cathar vesztette életét. 
Az életben maradt cathar bölcsek (perfecti) és tanítványaik 
(credentes) még hosszú ideig a Pireneusok hegyeiben 
bujkáltak, közösségeik az arab matematikusok által 
évszázadokkal korábban kidolgozott titkosírással 
kommunikáltak egymással. Theremin professzor cathar hitet 
követő francia ősei (thereminé — fürdőszolga, megtisztító) a 
vallásüldözések elől menekültek Oroszországba, a 16. 
században. A tudós valószínűleg ősei fennmaradt iratai 
között talált rá a catharok titkosírására vonatkozó 
dokumentumokra. 

Nádasdy János1

„A jó üzlet a legnagyobb 
művészet”
Művészetről, művészekről  
egy kiállítás2 nyomán

• Kedves Hajdu úr, kérdésével — hogy lenne-e kedvem a hamburgi POP LIFE című 

kiállítás nyomán, „személyes reflex gyanánt” egyfajta „esszében” elmondani 

véleményem a „jelenkori művészet szociológiai helyzetéről” — igazán megtisz-

tel. Az angyalát, gondoltam magamban, micsoda ajánlat, micsoda lehetőség.  

A feladatra kevésbé vagyok felkészülve, és nemcsak azért, mert a magyar nyelv-

ből 1956-ban sok minden otthon maradt — például a szakkifejezéseket csak 

németül ismerem —, hanem azért is, mert a téma összetettségében talán a leg-

komplikáltabb, amit el lehet képzelni. Amikor elküldtem önnek a katalógust a 

Hamburger Kunsthalle által rendezett POP LIFE című kiállításról, volt benne egy 

olyan titkos szándék is, hogy valaki a Balkon szerkesztőségből majd lecsap rá és a 

katalógussal a hóna alatt elrohan, hogy megírja a jelenkori művészet szociológiá-

ját. Tudniillik engem is nagyon érdekel. Ön viszont kedvesen fejezi ki magát, ami-

kor azt mondja, hogy „véleményemre kíváncsi lenne”. Érdeklődésével a hiúságom-

nál fogva csípett el. 

A jelenkori művészet helyzetét lemérni nehéz, és pontosabb tanulmányozásá-

hoz igényes vizsgálati módszer nem áll rendelkezésemre. Társadalmi vetületében 

tárgyalni különben sem egyszerű, és ha itt most megpróbálok a kérése alól nem 

kibújni, és egész más megoldást, formát találni, megértését kérem. 

Kezdem azzal, hogy nagyobb nemzetközi kiállítások, mint például a kasseli 

documenta vagy a Velencei Biennále — vagy éppen a mostani hamburgi POP LIFE 

kiállítás —, melyeken a fél világból összeszedett művészek munkái között min-

dig akad valami érdekesség, kirakatszerűek és nemigen képezhetik egy objektív 

tanulmány alapját. Az érdekes problémák a műtermekben bukkannak fel.  

A művésznek mint vállalkozónak a helyzetét a mindennapok nehézségeiben, ahol 

gyakran a puszta létfenntartás is problémát jelenthet, a nagy nemzetközi kiállí-

tások rendszerint nem segítik elő (Németországban például — ha nem nyereség-

gel dolgozik — elvonhatják tőle az adókedvezményt!). A rendelkezésre álló kul-

túra-költségvetést reprezentatívabb rendezvények viszik el. Annyit itt komolyabb 

előtanulmányok nélkül is merek állítani, hogy ma a művészek helyzete vélemé-

nyem szerint elég szarul áll. Ön biztos nem ezzel a szakkifejezéssel számolt, de 

szerintem ide most ez illik a legjobban. 

A jelenkori művészetből, akár itt vagy ott, meglátásom szerint hiányzik a 

szubverzív szellem és az innovációs erő, amire épp manapság nagy szükség lenne. 

Hogy ez mivel magyarázható, csak sejteni lehet. A művészet többnyire saját 

maga tükörképe és állandóan ismétli magát. (Van egy csomó dolog, amit már iga-

zán nem kellene még egyszer megcsinálni…) Nem mint antipódus vagy mint a kor 

sivár utilitarizmusának alternatívája próbálja helyét meghatározni, ami a művé-

szetnek különben jellemzője, hanem a legtöbb esetben jól beilleszkedve, beren-

1  Nádasdy János (1939, Szigetszentmiklós): Művészeti tanulmányait Budapesten, a Képző- és 
Iparművészeti Gimnáziumban kezdte. Az országot 1956-ban hagyta el. Tanulmányait Dél-Amerikában 
folytatta és 1970-ben Németországban fejezte be, azóta önálló művészként dolgozik. Több évtizeden 
át egy hannoveri gimnáziumban tanított. Magyországon utoljára 2009-ben a Pécsi Galériában állított 
ki, amiről 2009/5 számában lapunk is beszámolt. (Senkiföldje — Nádasdy Jánossal beszélget kiállításáról 
Szarvas Andrea)
2  POP LIFE. Warhol, Haring, Koons, Hirst… Hamburger Kunsthalle, Hamburg, Németország, 2010. 
február 12 — május 9. 
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dezkedve helyezkedik. Nem kockáztat, sen-

kit nem bánt, senkit nem zavar. Kivétel, hála 

Istennek, azért mindig van. De épp az intézmé-

nyesített kultúrszervezetek miatt a részben az 

államra vagy privát szponzor támogatására szo-

rult média megnézi, mit kínálhat olvasóinak. Így 

a fent említett kivételeknek rendszerint kevés 

hely jut. Akiről nem írnak, az pedig nincs! 

Ahhoz sem szükséges sok vizsgálódás, hogy 

a helyzetben jártas ember meg tudja állapí-

tani: a kortárs képzőművészet látszólag nem 

tud szabadulni a hagyományoktól, a 20. szá-

zadi modern művészeti mozgalmak izgalmas 

és heroikus múltjától. Ezt nagyon jól meg lehet 

érteni és bizonyos fokig helyet is kell adni neki, 

ha nem minden csak ebben merülne ki. Márpedig 

az eredetiség, az autentikusság, az újító erő az 

alkotómunka meghatározó mértéke. Nem szem-

rehányásképp mondom e nagy szavakat, hogy 

jönnék én ehhez? Mint képzőművész jómagam is 

hasonló cipőben járok. A konfliktusokat naponta 

a bőrömön érezhetem. 

Manapság gyakran hallok beszélni általános 

bizonytalanságról, átmeneti korszakról, amit a 

művészetben posztmodernnek vagy manieriz-

musnak, a rosszindulatúak pedig modernistának 

neveznek. A művészettörténetben köztudottan 

ilyen gyakran előfordult, és nincs kizárva, hogy 

ma épp ez benne az időszerű. És akkor máris 

helyben lennénk? A bizonytalanságok jól kive-

hetőek a művészettörténészek írásaiból is, akik 

a közben kialakult új helyzetet gyakran nem a 

jelenségek egymásra utaltságában vizsgálják, mert ez már egyeseknek túl bonyo-

lult, ehelyett a jelenkor képzőművészetének komplikált összefüggéseit ékes 

virágnyelven olykor kusza „izmusokra” redukálják és nagyon komolyan veszik 

magukat. Itt most nem szeretnék, helyesebben nem is tudnék „globalizációról”, 

„kialakulóban lévő új világképről” meg „vad későkapitalizmusról”, „értékrendsze-

rek hiányáról” vagy „gazdasági krízisről” beszélni, habár ezek fontos függvényei 

az említett bizonytalanságoknak és komplikált összefüggéseknek. De egy — az ön 

által említett — jelenkori művészetről szóló vizsgálódásban csupán általánosságok 

maradnának, ha nem átfogón, a rendszerek dialektikájában (ezt a szót nagyon 

szerettem volna elkerülni), egymásra utaltságukban elemzik azokat. Erre vállal-

kozni részemről felelőtlenség lenne. Egy viszont igaz: ha gazdasági krízisről van 

szó (márpedig ma arról van szó), akkor ezt egész biztosan elsősorban a művészek, 

általában a kultúra hordozói sínylik meg. És ez még sokáig így is marad, akárme-

lyik párt is kerül a kormány élére. 

Rátérve a hamburgi Kunsthalle POP LIFE. Warhol, Haring, Koons, Hirst… című kiál-

lítására (ez a teljes cím), megpróbálom — „személyes reflex gyanánt” — máshogy 

megközelíteni a problémát. Ön a katalógus láttán „hasznos keresztmetszetről” 

beszélt, és jól sejthető, hogy ez mire utal. Lovat adott alám. Mindenesetre a kiál-

lítás témájában és tartalmában a jelenkori művészet szociológiai helyzetével kap-

csolatos (ezek az ön szavai, még leírni sem könnyű), és sok értelemben nagyon 

példaszerű, roppant izgalmas és érzésem szerint is a dologba vág.

Kezdeném azzal, hogy a POP LIFE kiállítás — már a fent említett szempontokból is 

— nagyon tanulságos és nekem tetszett. Vezérfonala (A jó üzlet a legjobb művé-

szet) idézet a reklámszakemberből pop art apostollá lett Andy Warholtól, mely 

a kiállítás credójaként, szembetűnően mindjárt a katalógus fedelén jelenik meg, 

nehogy valaki elnézze. Az idézetet ismertem, de egy olyan jó művésznél, mint 

Warhol, ilyen kijelentést feleslegesnek tartottam és soha nem vettem komolyan. 

Szemérmetlen, provokatív nyíltsága most mégis megkapott. Kollégákkal beszél-

getve ezt persze már mindenki réges-rég tudta… Úgy látszik, csak én csodálko-

zom rá még ma is. Bennem a romantika rommaradványaival együtt más elkép-

zelések voltak és vannak a művészetről, de erről majd később, mert ahogy ilyen-

kor mondani szokás, ez elég bonyolult. (Majd meglátom végül, hogy fogok kibújni 

Damian Hirst
False Idol, 2008, részlet
© http://www.flickr.
com/photos/
eatmorechips/
4024070832
/sizes/o/
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alóla.) Először a kiállításról szólok, mert az sok 

szempontból magáért beszél. Lehet, hogy aztán 

már nem is lesz szükség sem kommentálni, sem 

hozzáfűzni ahhoz. 

Ez a kiállítás inkább egy vásárra emlékeztet, 

ahol a résztvevők, a művészek áruikat, de leg-

főképpen saját magukat kínálják. A sajtó talá-

lóan business artról beszélt. A nagy előd, Andy 

Warhol mellett ott található többek között 

Keith Haring, Damien Hirst, Andrea Fraser, Jeff 

Koons, Maurizio Cattelan és Takashi Murakami. 

A pop art élcsapata közül az ötvenes, hatvanas 

évekből például Hamilton, Hockney, J. Johns, A. 

Jones, Lichtenstein, Rauschenberg vagy éppen 

az általam nagyon kedvelt Kienholz ezen a kiállí-

táson még csak meg sem említődnek, ami nagy 

kár. Habár a „businesst” ők sem vetették meg, 

náluk sok minden más is felbukkant és jó lett 

volna ezt összevetésekben megfigyelni. 

A látogató mindjárt a bejáratnál Damien Hirst 

munkájával szembesül, amely egy kisborjú  

formaldehidben konzerválva. Aranyozottak az 

állat patái, aranyozott az acélszerkezet, amely 

az óriási, akváriumszerű edényt tartja, amelyben 

a preparált kisborjú áll; mindez egy drága carra-

rai márványból készült talapzaton. Hirst külön-

ben már nem galériát vagy múzeumot választ 

munkái kiállítására, hanem egyenesen neves 

árverezőházakba megy. Legutoljára 2008-ban a 

londoni Sotheby’s-nél rendezett aukción — ahol 

önmagát leplezve ő maga is licitált, és ahol töb-

bek között a konzervált kisborjú is elkelt — 90 

millió euró jött össze. Ennyit élő művész árve-

résen még nem kapott. „Az a helyzet, mely-

ben majdnem egyidejűleg azzal, hogy a tőzs-

dék világszerte bukdácsoltak és a New York-i 

Lehman-Brothers Bank csődöt mondott, a Hirst-

árverés akciója mintegy történelmi útjelzőként 

jelenik meg”, írta róla egy német lap. Az árverési 

akció és más munkái a kiállításon videón látha-

tók, s mindez nagyon tanulságos, mert nevetsé-

gessé teszi a teljes hagyományos művészeti és 

kiállítási gyakorlatot. 

Keith Haringtől ilyen értelemben nem műveket 

állítottak ki, hanem üzlethelyiségként használják 

a hamburgi műcsarnokot. Pop Shopot nyitottak, 

és munkáit mint a tömegkultúra árucikkeit áru-

sítják: Haring-motívumokkal nyomtatott, fura, 

bóvlis csecse-becséket, kitűzőket, karórákat, 

ingeket, gatyákat, posztereket. Haring kétség-

kívül érdekes művészegyéniség volt. Köztudott, 

hogy New Yorkban a letartóztatási legendáit ő 

maga rendezte meg, amikor éjjel a metróban 

az előkészített falaknál a rendőrség és a ripor-

terek épp akkor jelentek meg, amikor a tiltott 

graffitiket kezdte festeni. A fotók, amelyek 

bilincsbe verve mutatják, bejárták a világot.  

A botrányok végül őt igazolták, és igazolják töb-

bek között azt is, hogy ma már rég nem ele-

gendő, ha egy művész prominens kiállítóhelyen, 

objektíven érdekes alkotásokkal mutatkozik be 

és jó publikációt kap, az igazi sikert csak a szenzációs és botrányos nyilvános-

ság hozza. Az így megszerzett hírnév aztán garantálja azt a reputációt, ami min-

den kaput kinyit és meghozza az anyagi biztonságot is, amely nélkül az a marha 

nagy művészi szabadság létezni sem tud. Az Andy Warhol-utódok az üzleti világ-

ban bevált PR-reklámmechanizmusokat ügyesen alkalmazzák, azt eltúlozva még 

tesznek is rá egy lapáttal, és az egészet ad abszurdum viszik. Ez aztán a művé-

szet objektív felmérhetőségében ma egy teljesen más szemléletet és mérték-

rendszert teremt. És azzal együtt, hogy a popsztárok egy mélyen nyerészkedő 

üzleti szellem részeivé válnak, amivel teljes kiszolgáltatottságba sodorják magu-

kat, s ez egyáltalán nem zavarja őket, a művészi gyakorlatban szokatlan szem-

pontokra terelik a figyelmet. Hogy a Pop Life kiállítás protagonistái esetében 

mennyire ironikusan vagy kritikusan kétértelmű az alkotói furfang, nem tudom 

megállapítani. Habár Damien Hirst konzervált borjújának például olyan címet ad, 

hogy Fals Idol (2008) — ami elgondolkodtató, hogy egyetlen aukción szemrebbe-

nés nélkül mégis milliókat vág zsebre. Ezen a kiállításon az üzletelés és művészet 

ilyen excesszív ötvözete új lehet, minden más már nem annyira. 

Jeff Koons, a wall street-i brókerből lett popsztár feltűnően sok helyet kapott 

a kiállításon és a katalógusban is. Habár tesztoszteron motiválta munkáin igazi 

művészi igényt objektív értelemben csak nehezen lehet felmérni, elég híres 

ahhoz, hogy foglalkozni kényszerüljön vele az ember. Koons, akinek felfogása sze-

rint „milliókat zsebre vágni a legmagasabb fokú művészeti teljesítményt” jelenti, 

egy látványos, jó bulinak is beillő akcióban 1991-ben házasságot kötött a legendás 

prostituálttal, „La Cicciolinával”, a magyar származású Staller Ilonával. A Made 

in Heaven című fotósorozatában Koons hirtelenszőke menyasszonyával a legra-

fináltabb pornográf pózokban kéjelegve mutogatja magát. A nagyméretű fotó-

kat Hamburgban kiskorúaktól elzárva mutatták, s a kabinok előtt álló őrnek igen-

Keith Haring — Pop Shop, részlet
© http://www.flickr.com/photos/achimh/4028201729/sizes/o/
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csak sok dolga akadt, mert minden gyerek elsőnek oda akart bemenni. A Made in 

Heaven végül tényleg meghozta Koons-nak az elvárt nemzetközi áttörést és bebi-

zonyította: aki ma hírnévre akar szert tenni, prostituálnia kell magát. (Nem ide 

tartozik, de a Koons fotók kemény pornográf mivoltát illetően érdekes elgondolni, 

hogy ha például a Balkon kortárs művészeti folyóirat Budapesten le merné eze-

ket a címlapon hozni — persze hivatalosan és kimondottan művészi munkákról 

lévén szó —, az igényes művészeti folyóirat e számának összes példányát pillana-

tok alatt el lehetne adni a Fradi-pálya előtt.) 

Feltűnő, hogy a prostitúció az ún. hard core pornográfiával együtt a kiállításon 

gyakori téma. Így például Cosey Fanni Tutti esetében is, „aki a köznép kultú-

rájával a tradicionális avantgárd szféráját kérdőjelezi meg akkor, amikor új tere-

ket nyit, ahol a művészet is tevékenykedni tud”, így a katalógus. C. Fanni Tutti 

Model Agency címen egy örömlány-közvetítő irodát nyit Londonban, ahol töb-

bek között saját magát is kínálja. A meztelen női test több művésznő, például 

Marina Abramović munkáiban is felbukkan. 

C. Fanni Tutti esetében, meghaladva a body art 

performanszok gyorsan elszálló hatását, a meg-

szédítő nemi vágy káprázatos képeivel csábítja 

a nézőt, és jól keres vele. A művésznő neve, ami 

Mozart Cosí fan tutte című operájával asszociál-

ható, persze véletlen szándékosság: „Mindenki 

így csinálja”.

A kiállításon ugyancsak a prostitúció témájá-

val foglalkozik Andrea Fraser különösen meg-

ható performansza (Untitled, 2003), melyben 

ismeretlen összegért lefekszik műgyűjtőjével. 

A jelenet, amelyet a művészetbarát voyeur ele-

jétől végéig videón élvezhet, kb. fél óráig tart. 

Ez a kiállítás egyik leglátogatottabb terme és 

ide már a gyerekek is bemehetnek. Fraser ezzel 

a munkájával — mondják a bírálók — kissé túl-

lőtt a célon, mert „…mint minden sikeres gya-

korlat, mely a valóságban játszódik, Fraser 

performansza is megkockáztatja azt, hogy 

összetévesztik a valósággal és nem kritikusnak, 

hanem helyénvalónak tekintik…”

A társadalomban a hagyományos felfogás a 

művészetet valami istenadta, túlvilági csoda-

bogárnak tekinti, mintha nem is embertől szár-

mazna, ezzel szívesen mitologizálva a dolgot. 

A dadaisták óta ismeretes azonban a „művészet 

azonos az élettel” elmélet — ahogy ez például a 

dadaista Kurt Schwitters (1887–1948) eseté-

ben mint „Identität zwischen Kunst und Leben”, 

konkréten jelentkezik —, ami ennek homlokegye-

nest az ellenkezője. Jó ez többek között arra is, 

hogy a művészetben az egyfajta elit intellektu-

ális vízfejűség okozta társadalmi elszigeteltsé-

get ellensúlyozza, de persze nem ez a lényege. 

A dadaista megfogalmazás — amúgy a mai 

művészetben sok minden dada — ma érvénye-

sebb, mint valaha, és a kortárs művészet forma-

kánonja közé tartozik már régen. A nyolcvanas 

években mint „erweiterter Kunstbegriff” fel-

bukkan Joseph Beuysnál is (magyarul: a művé-

szet tágított vagy tág értelemben vett fogalma), 

ami lényegében a művészet társadalomra való 

hatására és a művészek társadalmi szerepére 

utal. A prostitúció alatt a köznyelvben általában 

az áruvá vált szeretkezést értik, de egy angol, 

ún. családi lexikonban például ez áll: „prostitu-

álni azt jelenti, amikor valaki önmagát rosszin-

dulatú, megalázó, erkölcstelen és szégyentelen 

célokra bocsátja rendelkezésre”. Ez azért helye-

sebb, mert nemcsak az örömlányok mestersé-

gére utal, hanem a társadalmi élet minden for-

májára érvényes, például a politikusokra, de 

minden kétségen felül a művészekre is. Andrea 

Fraser performansza semmi esetre sem lőtt túl 

a célon! Műve szerintem telitalálat. 

De mi ebben a művészet? Mert ha állandóan 

arról beszélünk, de nem tudjuk, hogy mi az, 

akkor miről beszélünk? A kérdést mindig felte-

szi valaki és jogos is, ugyanakkor teljesen feles-

leges, mert úgysem lehet megválaszolni. Ami-

Jeff Koons
Bourgeois Bust — Jeff and Ilona, 1991, részlet
© http://www.flickr.com/photos/realityscans/4529357698/sizes/o/in/set-72157619834252102/

Daniel Richter
Hommage to Martin Kippenberger, 2004
© http://www.flickr.com/photos/realityscans/4529357432/sizes/o/
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kor tanítottam, a kérdéssel naponta szembe-

sültem. Hiába csűrtem-csavartam és magya-

rázgattam, hogy már vallási eredeténél fogva 

is nehéz és többnyire csak hívő emberek értik 

meg, és nagyon benső, intim érzésekről van 

szó. Hiába magyaráztam, hogyan lehet a világ-

ról alkotott képet anyagba áttenni, a kapcsola-

tokat, magyarázatokat megkeresve az ember-

nek önmagát kifejezni, álláspontot foglalva, 

zászlót bontva, kihasználva az anyagban és az 

eszközökben rejlő kifejező erőket. Beszéltem 

az ember kontemplatív élményképességéről, a 

látásról, mint az egyik legfontosabb érzékszer-

vünkről, az információszerzés eszközéről (pró-

bálok olyan szavakat elkerülni, mint esztétika, 

mert ennek akkor sosem lesz vége). Beszéltem 

formáról, szerkezetről, tartalomról, korokkal 

járó szükségszerű változásról, a képzelet cso-

dálatos erejéről, álomról, lélekről, érzelmiségről, 

érzelmekről, vágyakról, amit kimondani nem, 

de képpé varázsolni lehet. Semmi nem jött 

be, és minden alkalommal kezdhettem elölről. 

Valami vigasz azért mindig maradt. És tény-

leg, ennek a világnak az átláthatatlan, félelme-

tes szervezettségében, merész átgondoltságá-

ban, tudományos felvilágosultságában, emberi 

tudásvágyában és undok gonoszságában léte-

zik valami olyan, ami nem engedi magát nya-

kon csípni, megfejteni, magát levetkőztetni, 

mégis mindennapi életünk és kultúránk megha-

tározója: a művészet titokzatossága és dilem-

mája, egyben rejtett ereje.  

Ezt mindig nagyon nehéz lesz megértetni. 

Ez itt most kedves, romantikus hangulatú 

befejezés is lehetne, ha nem akarnék még 

szólni Maurizio Cattelanról. Nemcsak azért, 

mert ő némiképp eltér a popsztár-szisztémá-

tól, hanem legfőképpen szokatlan művei miatt, 

amelyek nagy hatással voltak rám. Cattelan 

munkái, amikor döglött lovakat akaszt a falra, 

a brutalitás, a poézis és a giccs ritkán látott 

keverékét adják. A hamburgi kiállításon egy, 

a földön elterült, felfúvódott ló hasába táb-

lát szúrt, amelyen nagy, ákombákom betűk-

kel ez áll: INRI. A nemesen elegáns, kőmozaikos 

múzeumteremben, ahol a ló fekszik, a hatás 

nem marad el. A múzeum itt például nem csak 

bemutatóhely, hanem egyúttal — mint közeg 

— annak műnek a része, amely csak a múzsa 

szentélyében tudja igazán kifejteni irtózatos 

hatását. (Az utcán a lovat legfeljebb elszállít-

tatnák a sintérrel és annyi.) A Damoklész kard-

jaként felettünk lebegő kérdés, hogy Cattelan 

munkája vajon művészet-e vagy sem, engem 

itt abszolút nem érdekel. A terem egyik sar-

kában erről vitatkozókhoz nem mentem oda. 

Olyan munkák esetében, amelyek engem 

ennyire magukkal tudnak ragadni, a művé-

szet-kérdés számomra teljesen felesleges. (Egy 

katolikus civilszervezet az INRI láttán felhábo-

rodását fejezte ki és feljelentést tett. A katoli-

kus egyház az akciót lefújta. A klérusnak a szűnni nem akaró pedofil botrányai 

miatt további nyilvánosságra nem volt szüksége.) 

A látogatók csak kerülgetik a földön elterült lovat, kétkedő mosollyal egymás pil-

lantását lesve: a másik vajon mit szól ehhez? A meghatódottságtól, a tanácsta-

lanságtól, talán a félelemtől is feltűnően halkszavúak a látogatók, miközben a 

szomszédos teremből Takashi Murakami DVD-je harsog egy másfélszer három 

méteres lapos képernyőről: egy dal, amit egy kék hajú, erotikus, fehér bőrű tün-

dér Tokió utcáin andalogva piciny rózsaszín ruhácskában, emeletes sarkú cipőben, 

varázspálcával a kezében énekel, s amikor varázspálcájával megérinti a megdöb-

benő járókelőket, a varázspálca csillagot szór. A song egy strófa, három mondat-

ból és egy-két taktusból áll, amit a Barbie-baba popcsillag végtelen szalagon órá-

kon át ismétel. Cattelan és Murakami ilyen ellentétes művészi pozícióinak pro-

vokáló hatása részben tanácstalanságot, kíváncsiságot vált ki a szemlélőben, 

de agressziót is. Ez a kíváncsisággal keveredő agresszió végigkíséri az embert az 

egész kiállításon, ahol lépten-nyomon irritáló ellentmondásokkal kell szembe-

sülnie. Murakami munkáira jellemző például az, hogy a legtriviálisabb tárgyakat, 

legprózaibb jeleneteket vagy a legszédületesebb marhaságokat (erre más szak-

kifejezés nincs) utolérhetetlen kézmíves odaadással, az utolsó részletekig hibát-

lan precizitással, tudással, szeretettel és szépséggel alkotja meg. Ilyen munkája 

például egy fiatal, filigrán lány életnagyságú, félmeztelen figurája, akinek arány-

talanul óriási csöcseiből nagy sugárban loccsan ki a tej a látogatók felé. Munkái-

nak művészi elvét a felfokozott vicc, az abszurditás, a közönségesség, az igény-

telenség, a semmitmondás adja. Ez nem véletlen, és hasonló figyelhető meg más 

művészek munkáiban is, mint például a már említett Jeff Koons esetében, aki egy 

életnagyságú, hófehér márványból, klasszikus római stílusban készült, idealizált 

mellszobron hollywoodi pózban csókolózik La Cicciolinával. Muránói üvegbe for-

mált plasztikájában Jeff és Ilona szeretkeznek, az átlátszó üveg tükre, ragyogása 

varázslatos fénybe vonja őket, és nagyon szépek, miközben az összefonódó vég-

tagok szabadfogású birkózásra emlékeztetnek. 

Akárhonnan is nézzük és akármilyen kellemetlen is egyeseknek, ezen a kiállításon 

a vicces felületesség és a sikerstratégiák szenzációi valójában a művészek közötti 

ádáz versengést és kemény üzleti tusakodást leplezik, ami nem nagyon különbö-

zik egy tőzsdepiactól. Hogy ezen a kiállításon a művészek mennyire veszik mind-

ezt komolyan, mennyire mennek a kihívás elébe, mennyire tudatos vagy mennyire 

automatikus ez, valószínűleg nehéz lenne kibogozni és — mint oly gyakran — most 

is rejtély marad.

Hannover, 2010

Maurizio Catellan
Cím nélkül, 2009

© http://www.flickr.com/photos/vestigiumleones/4414824154/sizes/o/


