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Hermann Veronika

Ember a felvevőgéppel
Rosa Barba kiállítása

• Tate Modern, Level 2 Galery, London

• 2010. szeptember 15 — 2011. január 8.

• Rosa Barba kiállításának nincs címe. A művész saját nevén kívül nincs semmi, 

ami az értelmezésben — mondhatni — a globális kohézió eszköze lehetne. Bár a 

címtelenség a kisebb tárlatok jelenlegi kurátori gyakorlatában meglehetősen 

szokatlan, s éppen ezért feltűnő, a kiállítótérbe lépve teljesen irreleváns kérdéssé 

válik. Rosa Barba kiállításának címnélkülisége ugyanis hasonló a beszédaktus-

értékű csendhez, a tartalommal telített hallgatáshoz, amely éppen ürességével 

generál jelentést a mögötte rejlő struktúrákban. Azért nincs cím, mert nincs rá 

szükség, a név maga veszi át ezt a funkciót, egyértelművé téve, hogy a kiállított 

alkotásokon keresztül egyfajta önértelmezési folyamat rajzolható ki. Barba mun-

káinak jellemző módon eddig is a film állt a középpontjában, s ezt most egy ket-

tős szerkezetbe ülteti át. Ez a kizárólag új, nagyjából az elmúlt egy évben készült 

munkákból összeálló kiállítás ugyanis a film médiumát és az azt létrehozó eszkö-

zök mediális relációit egyszerre teszi absztrakció tárgyává.

A kiállítás három, egymás mögött elhelyezkedő teremben látható, amelyek közül 

a középső, s egyben legnagyobb szoba nemcsak méretei révén alkotja a centru-

mot. Az első teremben az I Made a Circuit, then a Second Circuit (Csináltam egy 

körforgást, majd még egy körforgást) című 2010-es alkotás látható, amely egy 

fekete filcből készült nagy méretű téglalap, amelynek anyagát áttöri, átüti a 

belőle kivágott szöveg. A vizuális és textuális minőség ezúttal nem alá-és fölé-

rendeltségi viszonyt, hanem egyenlőséget sugall, a szöveg és a kép viszonya nem 

illusztratív. A kivágott betűkből összeálló írás a körkörösséget, az időutazást 

tematizálja, megidézve távoli ősöket és könnyű hasadásokat. Az egyes szám első 

személyben íródó szöveg automatikusan személyességet implikál, ezzel együtt 

pedig egyfajta önéletrajzi olvasat lehetőségét kínálja föl. Olvasható-e önéletrajz-

ként egy kiállítás? „Önéletrajz”-nak nevezhetjük azt a figurát, amely létrehozza 

a referencia illúzióját; azonban nem egy referens korrelál vele, hanem egy fikció 

(…) Az így keltett illúzió tehát nem pusztán a 

referenciális produktivitás illúziója, hanem ilyen 

produktivitással járó illúzió is: annak illúziója, 

hogy kívül kerülhetünk a trópusok ama rendsze-

rén, amely ezt az illúziót létrehozta (ahogy azt 

az önéletrajz azonnal félreérthetetlenül „dek-

larálja” is).”1 A funkcionálisan festményként is 

értelmezhető filc egy erős fénnyel van megvilá-

gítva, s a faltól éppen akkora távolságra helyez-

kedik el, hogy mögötte a betűk fény-árnyékából 

összeálló szöveg is pontosan olvasható legyen. 

Azonnal szembetűnő a kontúros kontraszt, az 

éles fényeknek és színeknek az a játéka, amely 

az egész kiállítás alapnarratíváját meghatározza. 

A fekete lap és a fehér fal, a fehér fal illetve az 

arra vetülő lap-árnyékból felfénylő szöveg ellen-

téte atavisztikus homályba burkolja az alkotást, 

megidézve korábbi idők árnyképeit és laterna 

magicáit. Az I made a Circuit alakzat-szerűen 

vetíti elő a kiállítás tematikáját, amelyet nem-

csak figurálisan, de tartalmilag is a körkörösség 

jellemez. 

A középső teremben félhomály uralkodik, a teret 

vizuálisan és akusztikusan egyszerre uralják 

az installációk közös pontját, egyben alapját is 

jelentő korai filmfelvevő- és lejátszó eszközök. 

A vetítők kattogása és a tekercsek pörgése egy 

olyan technikai hang, amely erős és konkrét szi-

tuációkat idéz föl. A régi idők mozija ugyanúgy 

ott van a térben, mint a gyerekkori diavetítő, a 

technológia tehát egy valódi kulturális időuta-

zás élményét ígéri. A fekete kamerák csupasz 

fehér falakkal és vetítővásznakkal vannak körül-

véve, és ez a fekete-fehérség a korai filmmű-

vészetet éppúgy felidézi, mint a fény és árnyék 

metaforikájának a kiállítótérben való materiali-

záltságát. A kiállított eszközök és a projekciók 

viszonya nem egyértelmű, a médium és a tar-

talma összekeveredik, ahogyan a kiállítás önér-

telmező narratívájában sem egyértelmű, hogy ki 

meséli a történetet, és ki válik annak tárgyává.

A tér közepén egy nagy méretű vászonra vetítve 

látható az egész kiállítást vizuálisan leginkább 

meghatározó alkotás, a The Long Road (A hosz-

szú út) című 2010-es videó, amely voltaképpen 

egy ovális útról készült légi felvétel manipuláci-

ója. Az alkotóval készült rövid interjúból kiderül, 

hogy az elhagyott útra, amely Kaliforniában 

található, akkor bukkant rá, amikor érdeklődése, 

s így ottani kutatásai középpontjába a tájakat 

dokumentáló, de elfelejtett iratok kerültek.  

A sivár sivatagi tájban futó, önmagába záródó 

„truck-road” statikus ábrázolása egyfajta geo-

metrikus mozgóképet hoz létre, miközben a 

vetítővászon két oldalán elhelyezkedő hangszó-

rókból a „the long road is an echo”, vagyis  

„a hosszú út egy visszhang” mondat hallatszik. 

Ez különösen önreflexív annak fényében, hogy 

1  Menke, Bettine: Sírfelirat-olvasás. Ford. Katona Gergely, 
in: Helikon 2002/3–4., 305–306. (kiemelés az eredetiben)

Rosa Barba
I Made a Circuit, then a Second Circuit, 2010, installáció, Tate Modern 
© Rosa Barba © Fotó: Tate Photography
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a kamera mint „filmszem” ebben az esetben a rajzok vonalát követi, vagyis maga 

is ecsetté válik, amely egy már megfestett vonalat gondol és teremt újra, mozi-

szerű élményt létrehozva. A magába visszatérő, a tájba egyszerre illeszkedő és 

attól elváló út újabb, a kiállítás többi darabjában is megjelenő kettősségre, még-

hozzá a természet és ember, illetve a természetes és mesterséges ellentétére 

mutat rá. A tájba beépített út végtelensége az emberi alkotás példájaként és a 

természetbe való durva beavatkozásként egyaránt értelmezhető, ugyanúgy, aho-

gyan a hosszú út lehet nyomasztó és izgalmakkal teli is egy élettörténet narratív 

kereteiben elbeszélve. Ha az első teremben látható alkotás előrevetíti, úgy a The 

Long Road magába sűríti a kiállítás tematikáját, amely szokatlan, ám nem érte-

hetetlen módon egy sajátos szimbólumrendszeren keresztül nemcsak témájává, 

de működési módjává is teszi a körkörösséget, az újrahasznosítást, a visszatérést 

és az önmagába záródást. Az út és utazás metaforikája az egyik leggyakoribb 

közhely, amely művészeti alkotásokban megjelenik, Barba kiállításának azon-

ban az adja az eredetiségét, hogy az önelbeszélés lehetőségeit egyszerre köti 

össze társadalmi kérdésekkel és egyfajta kulturális-technológiai időutazással is, 

amellyel nemcsak az általa megnevezett távoli ősökhöz, de komplex társadalmi-

politikai kérdésekhez is visszanyúl. A folytonos utazás és állandó visszatérés 

látszólagos oximoronját mintegy feloldja az a belátás, miszerint a múlt és az én 

elbeszélése egyaránt fikciós aktusok, amelyek a kiállítótérben figurálisan olvasha-

tóvá válnak. Az utazásnak, a visszatérésnek, a múltban és az önéletrajzban rejlő 

félreértéseknek a kattogó és pörgő szuper 8-as kamerák a szó szoros értelmében 

és metaforikusan is a médiumává válnak. 

A középpontban elhelyezkedő alkotáshoz, mind képileg és mind tartalmilag, 

talán az A Private Tableaux (Magántabló) című 2010-es, 16 mm-es filmre forga-

tott videóinstalláció áll a legközelebb, amely a környezet és ember egymáshoz 

való viszonyán keresztül amellett foglal állást, hogy a művészetnek társadalmi 

felelősséget is kell vállalnia ahhoz, hogy hiteles tudjon maradni. Ezt egyébként 

egy trükkös, hasonlításon alapuló metonímiával oldja meg, hiszen a videón ábrá-

zolt tájképek valójában mérnöki rajzok, amelyeket Rosa Barba Liverpoolban, egy 

csatornarendszer kutatásakor talált. A pontos számítások alapján rajzolt képek 

interpretációját azzal a hasonlattal vezeti be, hogy a légi felvételeken bemuta-

tott tájképek a festő ecsetjéhez, illetve az őskori barlangrajzokhoz hasonlóak. 

Így a vetítővászon egy anyagszerű metonímia részeként egy festő vásznává 

válik, mintegy egymásra csúsztatva két egyébként teljesen eltérő médiatechno-

lógiát: „A képről való klasszikus elképzelésünk a kétdimenziós táblaképből indul 

ki, amelynek képi terét a képkeret a néző reális 

terétől egyértelműen lehatárolja. (…) A képi 

tér és a néző tere közötti dinamikus viszony a 

dinamikus képernyő bevezetésével (mozi, videó, 

televízió) sem változott meg lényegesen. Újdon-

ságot csak az a tény jelentett, hogy a mozgó 

kép a néző figyelmét még inkább magára vonta, 

mint az állókép. A tekintet vászonra irányított 

rögzítésénél minden ilyen tényező zavaróan 

hatott, amely a nézőtéren a figyelmet elterelte. 

(…) Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy az 

illúziókeltés eddig tárgyalt formáiban a nézőtér 

és a reprezentációs tér közötti viszony döntő 

szerepet játszott.”2 

Rosa Barba különös, egyszerre szabályos és 

kusza, mozgó és statikus látványvilága egy 

olyan valóságrendszert hoz létre, amelyben a 

szavak és a dolgok egymás leképeződéseivé vál-

nak, s amelyben az én elbeszélése olyan módon 

megy végbe, hogy a homodiegetikus — a tör-

ténetben résztvevő, első személyű — elbeszélő 

poétikai funkciójába helyezkedő alkotói én saját 

magát mindvégig egy térben és időben egy-

aránt kiterjesztett kontextusban pozícionálja. 

A barlangrajzok képzete a körforgás és vissza-

térés illúzióját teremti meg, és finoman arra a 

posztmodern közhelyre is rájátszik, miszerint 

már nem létezik eredeti és új alkotás. A kör-

nyezetvédelemben ugyanúgy, mint például a 

divatelméletben vagy a művészettörténetben 

az újrahasznosítás és megújulás vált az egyik 

kulcsfogalommá. Ilyen szempontból Rosa Barba 

kiállítása illeszkedik egy trendbe, és válaszol is 

arra. A természetre és az elődökre való utalás a 

lejárt eszközök alkalmazásának gesztusával —  

a kiállításba materiálisan is beépülő kamerákkal 

az alkotásokban — csak még feltűnőbbé válik 

azáltal, hogy ez a rendszer, amely több határ 

metszéspontjában konstituálódik, voltaképpen 

folyamatosan egy centrális pozícióba helyezett 

én-re reflektál, amelyet a magántablóról elneve-

zett alkotás már címében is hordoz.

A terem üvegfal alkotta ablakánál elhelyezett 

Stating the Real Sumblime (Az igazi magasztos-

ság állapota/állítása, 2009) installáció az ablak 

térbeli helyzetét használja ki, s rögtön fölveti a 

kérdést, hogy más, kevésbé erős térben hogyan 

működne ugyanez az alkotás. Az üvegfal fóliá-

val elsötétített, kivéve egy szabályos, téglalap 

alakú kivágást, amely kivágást a mennyezet-

ről lelógó kamera a szemközti falra vetít ki. A 

résen a Tate Modern elé látni, a sötétítés miatt 

pedig kétségtelenül valamiféle voyeur-gesztust 

is implikálva, hiszen a múzeum előtt és a Temze 

partján lévő emberek a fólia miatt nem láthat-

ják az esetleges leskelődőket. A címben szereplő 

‘state’ ige jelentéseivel (állapot, állít,  

2  Eifert Anna, A kép az eltűnés esztétikájában. Interaktív 
Environment mint kinesztetikus tapasztalati tér in Bacsó Béla 
(szerk.): Kép, fenomén, valóság. Budapest: Kijárat, 1997, 
386–387.
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állás) játszva és együtt értelmezve nyilvánvaló,  

hogy a kivágás és a kukkolás nemcsak a vetítés 

és a technológia miatt fontos, hiszen a képke-

ret-nagyságú kivágással az installáció a teret 

és az embereket, vagyis a külvilágot teszi meg 

tárgyává egy furcsa, megfordított befogadói 

szituációt teremtve, hiszen a kiállítótér fekete-

fehér kontúrokkal megrajzolt és a gépek kat-

togásával telített, steril világából a látogató 

magányosan szemléli a hangtalan, ám színes és 

élő tömeget, akik viszont mit sem sejtenek arról, 

hogy éppen egy interaktív festmény tárgyává 

lettek. Ezzel az alkotás azt állítja, hogy az igazi 

magasztosság az emberekben és a folyton vál-

tozó külvilágban rejlik, abban, ami kívül esik a 

sterilitáson és megtervezettségen, vagyis egy-

fajta poszt-humanista, a giccs határait is súroló 

üzenetet közvetít. Maga az installáció a camera 

obscura elvén működik, amely — Friedrich Kittler 

túlhivatkozott szövegét is felidézve3 — nem 

csak médiatörténeti fordulópontot jelentett, de 

azóta is az egyik leggyakrabban használt és a 

képzőművészetekben számtalan kontextusba 

helyezett médiatechnológia.

A terem közepén a meglehetősen bizarr látványt 

nyújtó Enigmatic Whistler (Rejtélyes füttyszó) 

című 2009-es installáció áll, amely egy bőröndbe 

épített vetítőgépből és egy fehér papíron elhe-

lyezett forgács-halomból áll. A címben jelölt 

titokzatosság a kombináció szokatlanságára is 

utalhat, a tárgyak és technológiák labilitására 

és felcserélhetőségére (melyet a kiállítás maga 

is megvalósít), ezen keresztül pedig valamiféle 

bizonytalanság-érzést is sugall. A bőröndöt fel-

idéző kamera erősíti az utazás és visszatérés 

tematikáját, amelyben egyébként az esetleges-

ség és bizonytalanság ugyanúgy jelen van, mint 

a titokzatosság. A forgács és a vetítőgép bonc-

asztalon való találkozása arra is rámutat, hogy  

a kapcsolatok esetlegesek és különféle permu-

tációkban folyamatosan új jelentéseket hozhat-

nak létre.

A legbelső, harmadik teremben az elsőhöz 

hasonlóan csupán egy alkotás található.  

Ha az első teremben lévő papír-installáció elő-

revetíti, akkor a Western Round Table (Nyugati 

kerekasztal, 2007-2008) című alkotás összegzi 

a kiállítást, teljesen szimmetrikus szerkezetet 

hozva létre. Az installáció két egymásnak fordí-

tott kamerából áll, amelyek egymást oly módon 

világítják meg, hogy az árnyékuk teljes egészé-

ben látszódjon a falon. A tér, amelyben elhelyez-

kednek, egy zsinórral leválasztott derékszögű 

háromszög. Barba tulajdonképpen ebben az 

alkotásban sem rendeltetésszerűen használja a 

kamerákat, hiszen mint eszközt és testet, nem 

3  „Számomra úgy tűnik, a történeti korszakváltás 
elsősorban abban áll, hogy az ilyen automatikus képelemzés 
egyáltalán beléphetett a megengedett dolgok birodalmába.” 
In: Kittler, Friedrich: Optikai médiumok. Berlini előadás 1999. 
Ford. Kelemen Pál, Budapest: Ráció, 2005, 53.

pedig mint médiumot teszi őket az alkotás tárgyává. A szabályos háromszög-

letű tér, a pontosan kirajzolódó, éles körvonalú árnyékok a fehér falon a színek 

és a fények olyan fegyelmezett rendszerét hozzák létre, amelyet nem tör meg 

semmi tökéletlenség vagy beavatkozás. A két egymásra irányuló kamera a tiszta 

technika, és az önmagába visszajutó műalkotás vizuális metaforájává válik. Barba 

installációi arra figyelmeztetnek, hogy a környezethez, vagy a divathoz hasonlóan 

a művészet is a folytonos újrakezdésről, visszatérésről és újrahasznosításról szól, 

strukturális mintázat-felismerések rendszereként működve.
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