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Mestyán Ádám

Kinek a hagyatéka?
Les Promesses du passé,  
1950–2010 — Une histoire 
discontinue de l’art dans l’ex-
Europe de l’Est (A múlt ígéretei, 
1950–2010 — A művészet 
megszakított története  
az ex-Kelet-Európában)
• Centre Pompidou, Párizs

• 2010. április 14 — július 19. 

• A közép- vagy kelet-európai művészet fogalma politikai-földrajzi fogalom.  

A Pompidou kísérletet tesz arra, hogy ezt a politikai-földrajzi fogalmat művészet-

történetileg közelítse meg, csatlakozva ezzel az elmúlt évtized egyik meghatá-

rozó trendjéhez. A kiállítás felvonultat jelentős műveket is, koncepciója azonban 

sikertelen.

A Centre Pompidou két kurátora, a fran-

cia Christine Macel és a lengyel Joanna 

Mytkowska, 2005-ben a lengyel Pawel 

Althemer kiállítását készítették elő,1 s ami-

kor egyértelművé vált, hogy a fiatal lengyel 

művészt milyen szoros kötelék fűzi Grzegorz 

Kowalskihoz (1942), megfogalmazódott ben-

nük, hogy egy nagyobb kutatást kezdenek a 

kelet-európai rendszerváltások előtti és utáni 

művészek egymásra hatásáról, „kontinuitá-

sáról”.

Az elmúlt öt évben fiatal, elsősorban szláv 

művészek műveit vették meg a Centre számára, 

az idősebbekről pedig tájékozódtak. A projektet 

két alapvető cél határozta meg: az első, hogy 

bemutassák a rendszerváltás előtt indult művé-

szek mint tanító-figurák által hagyományozott 

örökséget. A második pedig egy mindannyiunkat 

izgató kérdés megválaszolása: „Mit jelent a 

kelet-európai művészet 20 évvel a berlini fal 

leomlása után, amikor ez a fogalom [Kelet-

Európa] megszűnt, s amikor egy új Európa épül, 

melyben a Kelet és a Nyugat különbségei meg-

szűnnek?”2

1  Pawel Althamer au Centre Pompidou. Centre Pompidou, 
Párizs, 2006. szept. 13 — nov. 27. 
2  A kiállítás sajtóanyag: Dossier de presse; Les Promesses 
du passé, 1950-2010 — Une histoire discontinue de l’art dans 
l’ex-Europe de l’Est (Paris: Centre Pompidou, 2010), 9. 
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Nem vagyok meggyőződve arról, hogy valóban 

megszűnnek a különbségek, és az sem egészen 

világos, hogy a most bemutatott kiállítás vajon 

a projekt egyik fázisa-e vagy záróakkordja.  

A sajtóanyag szerint inkább mintha az első cél-

kitűzés (örökségfeltárás) illusztrációja kívánna 

lenni, míg a katalógus és a kiállítás bevezető 

szövege szerinti „transzgenerációs”-jellege 

miatt (értsd: kiállítanak fiatal és öreg művésze-

ket is) mintha a második kérdés (kontinuitás és 

egység) felé mozdulna el. Ez a szöveg amúgy 

izgalmas művészettörténet-elméleti szempont-

ból: azt veti fel ugyanis, hogy a modern művé-

szet története, melyet eddig a kurátorok szerint 

lineárisnak és folyamatosnak gondoltak, elkép-

zelhető-e diszkontinuusként és „polifónikusként” 

a kelet-európai példák alapján.

A művészet történetét diszkontinuus esemé-

nyek sorozataként elgondolni azt jelenti, hogy a 

történetiséget magát fogalmazzuk át, miköz-

ben lemondunk arról, hogy a művészetet mint 

valami magától fejlődő természeti létezőt 

képzeljük el. Nem véletlen, hogy Walter Ben-

jamin egyik divatos szövegéből (A Történelem 

fogalmáról)3 származik a kiállítás címe, „A múlt 

ígéretei”. Nehéz úgy tenni, mintha a Centre 

Pompidou kurátorai valami radikálisan újat kér-

deznének, hiszen a művészettörténet fogalmá-

nak újragondolása körülbelül harminc éve folyik 

(már ha nem volt mindig is a komoly művészet-

történet része az önnön konstrukciójára való 

visszakérdezés). Az újdonság talán az, hogy ezt 

a kérdést kelet-európai, ráadásul kortárs példák-

kal is meg lehet indokolni.

A kiállításon meghatározhatatlan számú alkotó 

„identitás” szerepel. Ötven kiállítót sorolnak 

fel, de két bónuszként Monika Sosnowska 

tervezte a labirintusszerű kiállítóteret, Tobias 

Putrih pedig a videó-dokumentumfilme-

ket bemutató ’mozit’. A dokumentum-, illetve 

performanszfilmek alkotói között akad olyan, 

aki nincs felsorolva a kiállítók között (pl. Mau-

rer Dóra), és bemutatnak csoportokat is, 

például az amőbaszerű Neue Slovenische 

Kunst-ot. A kiállítók listáját, mely öt-öt lengyel, 

magyar, román, horvát, két-két cseh, szlovén, 

szlovák, valamint egy-egy izraeli, kazah, angol, 

bosnyák, albán, grúz, francia, jugoszláv, litván, 

orosz, szerb művészből, valamint (a jelöletlen 

nacionalitású) Marina Abramovićból áll, egy hét 

fős horvát és egy öt tagú szlovén művészcso-

port egészíti ki ötven főre. 

Mint a felsorolásból látható, a kurátorok Kelet-

Európa fogalmát többé-kevésbé a kommunista/

szocialista blokkal azonosítják. Azt gondol-

ják, hogy volt valami közös az albán, szlovén, 

magyar és kazah tapasztalatban, s ezért teszik 

fel a kérdést, hogy mi is volna ez a „kelet-euró-

3  Walter Benjamin: Tézisek a történelem fogalmáról, in: 
Angelus Novus (Budapest: Magyar Helikon, 1980), 959-974.

pai művészet”, amit most nevezzünk x-nek. Tehát x a kommunista-szocialista 

kormányok alatt tenyészett, és a politikai változás szakította meg (esetleg 

félbe?). X-et tehát paradox módon csak akkor tudjuk bizonyítani, ha a szakadás 

tényével előzetes létezését igazolhatjuk (ez persze minden narratív identitás 

alapja).

Ez a sikkes kérdés épp olyan semmitmondó, mint ha arra kérdeznénk rá, hogy 

Andy Warholban és Francis Baconban vajon mi a közös, hiszen mindketten kapi-

talista rendszerben éltek. Végső soron ugyanis a Pompidou Központ kérdésében 

az az alattomos állítás is megbúvik, hogy a művészet narratív fejlődésének a poli-

tikai-gazdasági rendszer folyamatossága a feltétele. Amennyiben ez megszakad, 

akkor a „művészet” is megszakad. Nem a szabadság és a művészet kölcsönössé-

gét, hanem a politikai rendszer tartósságát emelik ezzel ki.

Ez az alattomos állítás azonban sajnos idegesítően érvényes. A kelet-európai 

művészetről általában politikai rendszer-függőként, mint egy geográfiai-politikai 

fogalomról gondolkoztak és gondolkodnak ma is. E művészet-fogalom eredete a 

Habsburg-monarchia várostörténeti és kultúrtörténeti feldolgozása, mely Hanák 

Péter 1988-as könyvével indult,4 majd Moravánszky Ákos Competing Visions-ével 

folytatódott.5 Mindkettő egy olyan Közép-Európa fogalommal operál, mely alatt 

általában a Habsburg birodalom legnagyobb kiterjedését kell érteni. Elizabeth 

Clegg 2006-ban megjelent Art, design and architecture in Central Europe című 

munkája példázza ezt a „regionális” megközelítést.6 

Ha a „birodalmi” politikai uralom kijelölte szimbolikus földrajzi keretek hatá-

rozzák meg a művészettörténetet, akkor a Monarchia bukása után a nemzet-

államok és a második világháború körülbelül harminc éve üres intervallumnak 

számít. A mai helyzet ehhez hasonlít, és nagy mértékben függ attól, hogy ezt a 

megelőző időszakot hogyan értjük meg. A francia kiállítás egyik alapvető kon-

4  Hanák Péter: A kert és a műhely. Budapest: Gondolat, 1988
5  Moravánszky, Ákos: Competing Visions: Aesthetic Invention and Social Imagination in Central Europe-
an Architecture 1867-1918. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1998
6  Lásd kritikámat az East Central Europe-ban: Recenzió Elisabeth Clegg: Art, Design, and Architecture 
in Central Europe 1890-1920 (Yale University Press, 2006). In: ECE online, 2007 - http://www.ece.ceu.
hu/?q=node/114, nyomtatásban 2009/1 (Brill).

Mladen Stilinović
Artist at Work, 1978; 8 darabból álló ff fotósorozat (részlet); a művész tulajdona
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cepciós hibája, hogy a kommunista-szocialista rendszereknél hátrébb nem nyúl 

az időben, és így például nem érti meg és nem érinti azt a tényt, hogy nemcsak 

Magyarország, de számos más kelet-közép-európai állam esetében az egyik 

legfontosabb újra-aktiválódó problémahalmaz, a „múlt ígérete” éppen ebből az 

intervallumból származik.

A hat részre osztott tárlat Sosnowska terében ízlésesen elrendezett és könnyen 

követhető, a művek nem falják fel egymást. A labirintus azért is találó, mert vol-

taképpen egy nagy üres tér veszi körül a falakat, ahonnan — messziről — figyelik 

a teremőrök a látogatókat, a szabadság illúziójával kecsegtetve a fotózni vágyó 

renitenseket. Ugyanígy maga a belsőépítészet (Putrih) viszi a pálmát a dokumen-

tumfilmek helyén is. A hat szakasz a „modern utópiákon túl”, „a totalitáriánus 

rendszer fantazmagóriái”, „az anti-művészet”, „a magán/nyilvános”, „a feminin/

feminista”, „az intézményrendszer kritikája és a mikropolitikai gesztusok” és „az 

újragondolt utópia” hívófogalmai köré csoportosulnak.

A művek maguk elképesztően vegyesek, továbbá szerintem elképesztően vegyes 

színvonalúak. Először is kiderül, hogy egyetlen olyan művészpárt sem találtak, akik 

apa-fiú vagy mester-tanítvány, vagy legalábbis művész-rajongó kapcsolatban áll-

nának egymással. Pedig azért Magyarországon is akad például Kazovszkij-rajongó 

vagy éppen Hajas-másoló, de olyan, több generációt is meghatározó, befolyásoló 

példáról is lehet tudni, mint amilyen Korniss Dezsőé vagy Kassák Lajosé volt. Ha 

úgy vesszük, hogy ez a kiállítás inkább egy látleletet kívánna adni az 1989 előtti, 

kelet-európai alkotókról, akkor persze ez a hiány menthető, de így meg a fiatal alko-

tók leginkább az utolsó szekcióban való jelenléte válik érdekes kérdéssé.

A nemzetközi mezőny egyetlen kérdésre ad egyszerű és egyértelmű választ: 

ha létezett a szocialista-kommunista rendszerekben egyetlen (ellen)művészet, 

akkor az biztosan nem volt politikai. A válasz nyilvánvaló, hiszen a tűrt-tiltott 

művészek éppen apolitikus jelleggel készítettek „politikai” műveket, s ez alól 

csak néhány (éppen magyar) kivétel akad (pl. Szentjóby Tamás nagyon erős 

Csehszlovák rádió, 1968 című téglája). Feltűnő hiánya a kiállításnak, hogy töké-

letesen figyelmen kívül hagyja a különböző rezsimek támogatott, vagy éppen 

„hivatalos” művészeit, noha talán egyrészt éppen ők tartoznak hozzá a valami-

fajta egységes kánonhoz, másrészt pedig még 

az „ellenálló” művészetnek is elengedhetetlen 

pendantjai volnának.

Ha ugyanis valami megszakadt, akkor az nyil-

vánvalóan a kommunista-szocialista esztétika 

jól ismert ikonográfiája. Azonban az itt kiállí-

tott művészek majdnem mindegyike fél- vagy 

teljes illegalitásba dolgozott, a román Ion 

Grigorescu például titokban forgatta filmjét 

(Balta Albã, 1980) az átalakuló lakótelepről.  

A magyar művészek talán a legpolitikusabbak 

az egész blokkból. Lehet, hogy elfogult vagyok, 

de számomra Hajas Tibor Öndivatbemutatója 

(1976) vagy Szombathy Bálint Lenin Budapes-

ten (1972) című munkái a tökéletes, ironikus poli-

tikai művészetet képviselik. Külön kiemelendő, 

hogy mennyire erős volt az 1970-es években a 

performansz-művészet a volt Jugoszláviában 

(pl. az újrafelfedezett Tomislav Gotovac) vagy 

éppen Csehszlovákiában (a cseh Jiří Kovanda 

„véletlen” akciói). Külön zavaró, hogy ezekre a 

művekre és művészekre a mai nemzetállamokat 

írják ki származási helyül.

Talán üdvösebb lett volna arra rákérdezni, hogy 

1960 és 1989 között milyen típusú hatások 

voltak a blokkon belül — utazhattak-e ezek a 

művészek, és ha igen, hova utaztak (blokkon 

kívül-belül) —, hathatott-e mondjuk Erdély 

Miklós Július Kollerre és viszont, vagy eset-

leg milyen párhuzam vonható Ewa Partum 

Önazonosítás (1980) című, zseniális feminista 

alkotása vagy Ion Grigorescu szintén zseniális 

Boxolása között (1977). A testet középpontba 

helyező művek egyébként arra is rámutat-

nak, hogy minden elzártság ellenére meny-

nyire up-to-date volt (leginkább a jugoszláv) 

művészet (vagy legalábbis most azokat emelik 

ki, amelyek épp illenek a nemzetközi paradig-

mákba is).

Végezetül a néhány fiatal művész munkája 

marad, amelyek azonban nem az előzőek-

ben bemutatott művekre figyelnek, nem a 

művészeti „hagyatékot” vizitálják újra, hanem 

magára az előző rendszerre és létformára rea-

gálnak. Ebből a szempontból problematikus, de 

rendkívül provokatív és kötelező munka az izra-

eli Yael Bartana filmje A fal és a torony (2009). 

A kisfilmben, mely egy trilógia második része, 

visszahívják a zsidókat Lengyelországba, akik 

egy kibucot építenek fel egy város közepén.  

A film végén lengyelül tanítják a zsidó 

kibuclakókat — többek között — a „szabad-

ság” és a „béke” szavaira. A kamera végig a 

totalitáriánus esztétikákban megszokott, alulról 

vett képekkel dolgozik, a kibuc építői szocalista 

hősökké magasztosulnak, miközben visszafelé 

éneklik az izraeli himnuszt. Az utolsó képkocká-

kon egy láthatólag civil városlakó néni kíváncsis-

kodik a bejáratnál, de aztán vállat von és elmegy. 

Nem tudni, hogy egész pontosan kinek és mire 

való ez a hagyaték. Ami persze nincs.

Ewa Partum
Önazonosítás / Self-Identification, 1980, fotómontázs, 40 × 50 cm
© Ewa Partum; a művész hozzájárulásával


