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Könnyű jelek kánonja
Párhuzamok szintaxisa 

• Molnár Ani Galéria, Budapest

• 2013. június 5 — szeptember 13.

A  n y e l v  t e h e r b í r á s a
A szintaxis görög kifejezés, tágabb értelemben a nyelvi jelek összekapcsolódásá-

nak szabályrendszerét, szűkebben pedig a szavak mondatokká alakulásának sza-

bályszerűségeit jelenti. A Molnár Ani Galériában rendezett, Párhuzamok szintaxisa 

elnevezésű kiállítás címe tehát amellett, hogy nyelvi szemfényvesztés — ameny-

nyiben a szintaxis komplex, de párhuzamosságot nem igénylő rendszer —, trópus-

ként önmagát fedi fel, vagy árulja el: egy dominánsan nyelvi metaforát kezd el 

vizuálisan és térben működtetni. Szörényi Beatrix, Tanja Koljonen és Szász 

György munkái látszólag teljesen különbözőek. Közös bennük azonban, hogy 

nyelvi és vizuális rendszerek találkozásait, fordíthatóságát tematizálják. A cím-

ben megjelölt kánon kifejezés szintén becsapós tehát, hiszen nem adott a művek 

legitimitására, hanem sokkal inkább a többszólamúságára utal.

Kép és szöveg bonyolult viszonyáról könyvtárnyi elméleti munka született az 

elmúlt néhány évtizedben. A művészetelméleti gondolkodás egyik meghatározó 

problémája tulajdonképpen arra épül, hogy a két jelrendszer között feltételezhe-

tő-e valamiféle hierarchikus viszony, vagy kódjaik totális különbözősége miatt 

lehetetlen az összevetésük? A médiatörténet egyik legfontosabb forduló-

pontja, a könyvnyomtatás, látszólag a nyomtatott szöveg kultúrtechnikáját 

helyezte a hierarchia csúcsára. Bár a felvilágosodás tudományos vívmányai, 

illetve a szekularizáció és a természettudományok — azon belül is az optika 

fejlődése közötti összefüggések — részben megkérdőjelezték a szöveg fel-

sőbbrendűségét, még közel két évszázadnak kellett ahhoz eltelnie, hogy a 

képnek megszűnjön a szöveghez képest tételezett, jobbára illusztratív funk-

ciója. A Gutenberg-galaxis mellett a médiatörténet kedvenc közhelye az 1970-es 

szerint nem más, mint egy nyom, amit valaki 

hóban vagy éppen a munkadarabok megmunká-

lásával hagy hátra.

Aron Demetz (Val Gardena, 1972) észak-olasz 

művész anyaghasználata és felfogása jelentő-

sen különbözik az ez eddig tárgyalt művészektől. 

Fából készült szobrát a Gazelli Art House11 hozta 

el. A munkáiban kerüli a klasszikus oppozíciót 

ember és természet között, és engedi, hogy a 

kettő elválaszthatatlanul egyesüljön. Demetz 

megtanult egy tradicionális, tizenhetedik szá-

zadi fafaragási technikát. A szobrának erős pszi-

chikai jelenléte van, vonzza a tekintetet. Ennek 

az érzésnek az egyik oka, hogy nem dolgozza el 

végsőkig az anyagot, nem formálja simára, tet-

szetősre a felületeket, s ezzel a fa sérülékenysé-

gét közvetíti. A kiállított női szobor (Sud, 2012) 

szemből kidolgozott, gyűrűk és görcsök keltik 

életre a fát és ezzel együtt az emberi alakot is. 

A szobor háta viszont roncsolt, forgácsszerű. 

Demetz visszahozza nekünk az erdőt, visszapör-

geti az időt, amikor az erdő még egy tudatos  

élő entitás, rendszer (része) lehetett. 

A fentiekkel ellentétben nem szokványos 

Vladimir Anselm (Perm, 1962) szobrának 

anyagválasztása és színe. Szénszobrát (A fiú és 

az új életforma, 2013) a 16th Line rosztovi galé-

ria12 állította ki. Az alkímia szerint a legnemesebb 

anyag az arany, és a szén a legalantasabb. A szén 

fosszilizációval jön létre, amely a szervest szer-

vetlenné alakít, s mint anyaghoz hozzátartozik 

a rétegeltség fogalma: hasonlóképpen a tudat-

alattihoz a felszín alatt, mélyen lent van. Anselm 

szerint a szenvedés, amit az ember megél, olyan 

mint a fekete szén. A művész olyan technikát 

használ, amitől a szobrok kevésbé törékenyek:  

a végső fázisban egy csillogó réteggel vonja be a 

szenet. A gyermek-forma visszautal a középkori 

német vallásos művészetére, ahol a Fiút gyakran 

ábrázolják ülő pozícióban, almát tartva a kezé-

ben. A Gyermek/Fiú ember és Isten között áll, de 

profán módon értelmezve populáris ikonná válik, 

amely naturalisztikus ábrázolása révén, a mel-

lette lévő futurisztikus lénnyel együtt, még ironi-

kus kontextusba is kerül. 

A magyar galériák többségének sikerült eladnia 

néhány műtárgyat, vagy legalább kapcsolatokat 

ápolnia és kiépítenie néhány gyűjtővel.  

Az utóbbiak számára most is szerveztek bemu-

tató túrákat, és egy előadássorozaton (twenty 

for seven) személyesen is meg is lehetett ismer-

kedni néhány híresebb gyűjtővel. Hans Knoll 

(Knoll Galéria) szerint nagyszerű látni, hogy Bécs 

ezen a téren is nemzetközivé válik, hogy ennyi 

külföldi vendég (összesen több mint húszezer 

látogató) érkezik a Viennafairre, és így a város 

egy piacvezető művészeti térnek ad otthont  

a kelet- és dél-európai régióban.

11  http://www.gazelliarthouse.com/
12  http://16thline.com/

Szász György
Ivelde, 2013, vegyes technika, 5 × 16 × 150 cm
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években lejátszódó úgynevezett „képi fordu-

lat”, amely a technológiai médiumok fejlődése 

és a nyugati társadalmakban lezajló változások 

szerelemgyerekeként nemcsak a képek áradatát, 

de a médiumok demokratizálódását is magá-

val hozta. Ahogyan Gottfried Boehm fogalmaz: 

„Husserl, Freud, Wittgenstein, Merleau-Ponty, 

Derrida és Castoriadis filozófiájában két lépés 

figyelhető meg: az első minden megismerés 

alapvető nyelvfüggőségét hivatott bizonyítani, 

hogy így húzzák ki a metafizika és az objektiviz-

mus lába alól a talajt. (…) A második lépésben  

a nyelv teherbírásának vizsgálata annak megha-

ladásához vezet. A linguistic turn e szempont-

ból szükségszerűen az iconic turnbe torkollik.”1 

Nem meglepő tehát, hogy a kiállítás kép és 

szöveg viszonyával kapcsolatban kevésbé a 

fordítás lehetetlenségét, sokkal inkább a rend-

szerek közötti párhuzamok és rétegek fölfej-

tését helyezte középpontba. A címválasztás 

ezért is volt kifejezetten szellemes: nemcsak a 

bevezetőben említett nyelvi trükköt, de a két 

rendszer ellentmondásainak nyelvi feloldását is 

konnotálja. 

K é p e k ,  t á r g y a k b a n  e l m e s é l v e
Szörényi Beatrix vegyes technikával készí-

tett kombinációi, Tanja Koljonen technikás 

pigmentnyomatai és Szász György meghök-

kentő, de varázslatos külsejű térbeli építé-

szeti elemei a palimpszesztus, a dekódolás, a 

többletjelentés és a hiány jeleit hozták játékba. 

Nagyszerűen működtek együtt a galéria puri-

tán terében: olyannyira, hogy egymás — nem 

kerülhetjük el ezt a kifejezést — olvashatósá-

gát is megkönnyítették. Szörényi Beatrix 

Függelékek című 2013-as sorozata a függelék 

szó különböző jelentésrétegeit mozgatja meg. 

Függelék lehet egy objekt, ami függ valahol. 

Ez esetben a kiállítótér falán. Textuális érte-

lemben pedig függelék a könyvnek az a része, 

amely a törzsszövegből valamely oknál fogva 

kihagyott, az értelmezéshez mégis szükséges 

többlet-információkat tartalmazza. A Függelékek 

darabjai úgy vonulnak végig a kiállítótéren, hogy 

metaforikus tartalmuk és a kiállítás címében 

működő szókép miatt egyszerre hozzák játékba 

a nyomkeresés és a nyomolvasás képzeteit. 

Vagy végigjárjuk külön úton őket, vagy beilleszt-

jük mindet a kiállítás narratívájába — mindkét 

megoldás működőképesnek bizonyult. 

A  r é t e g  m i n t  h a m i s  a r c h í v u m
A zsírpapírral, képpel, szöveggel operáló művek 

ugyanis jellemzően több rétegből állnak össze, 

ez pedig nemcsak az olvasás, hanem a feltárás 

gesztusát is hordozza. A palimpszesztusként 

1  Boehm, Gottfried: „A nyelven túl? — Megjegyzések a 
képek logikájához.” In: Nagy Edina (szerk.): A kép a 
médiaművészet korában, L’Harmattan, Budapest, 2006, 34.

egymásra rakódó rétegek képi érthetősége csupán az interpretációtól függ.  

Az egyik képen egy összetört Sztálin-szobor látható, a papíron pedig a követ-

kező felirat olvasható: “the missing piece is as important”, vagyis a hiányzó darab 

ugyanolyan fontos. A mondat egyrészt befejezetlen, legalábbis hiányt hordoz, 

hiszen a hasonlítás másik tagja lemaradt. Emellett a magyar fordításban nem 

érződik az a szójáték, ami angolul a piece, darab, illetve peace (béke) hangsorok 

között fennáll. A diktátor szobra a hatalom, a gyűlölet, az elnyomás és az erőszak 

képzeteit indukálja, a magyar kollektív emlékezet ráadásul eminensen az 1956-os 

forradalom kezdetével azonosítja a törött szobrot. A képen azonban — a sok csa-

var mellett elfér még egy — nem a valódi szobor, hanem annak egy filmforgatás-

hoz készült rekonstrukciója látható. A hatalom, a fragmentum és a béke képzetei 

tehát egy olyan alkotás képi reprezentációja kapcsán merülnek fel, amely csak 

látszólag azonos a történeti emlékkel, valójában annak csupán szimulákruma.  

Ha úgy tetszik, hamis archívumot hoz létre, amely első látásra nem egyértelmű. 

Ami archeológiai lelet lehetne, bazári kellékké válik. Így játszik a jelek kottájából 

ez a kiállítás, amelynek egyébként ez a bizonyos Sztálin-kép valószínűleg az egyik 

kulcsdarabja. Egy másik darab Szörényi műveiből a város és az egyén kapcso-

latát firtatja. Egy régi városfotó két, különböző minőségű papír között látható, 

egy faxpapír és valamiféle fólia között. A fotón fehér alapon három, negatívba 

fordított ujjlenyomatot is láthatott az ekkor már talán fáradó néző: ezáltal újra 

a nyomozás, a nyomkeresés vált a hívószóvá. A rétegek megmutatják, hogy a 

Szörényi Beatrix
Függelékek, 2013, vegyes technika, változó meret

Tanja Koljonen
Anywhere Recollections I., 2012, pigmentnyomat, 18 × 21,5 cm
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Faye Toogood:  
The Conductor 

• Vivid Interval. Established & Sons, London Design Festival

• 2013. szeptember 14 — október 25.

Faye Toogood a londoni Established & Sons elnevezésű design-társulat bemuta-

tótermében kiállított The Conductor című installációja egy végtelen kábelgubanc 

és gyantába öntött kapcsolók sokaságának áramkör-asztala, melyen vezérelni 

lehet az egyenként a falra erősített 160 darab fluroreszkáló lámpacsövet. Az itt 

érezhető szenzualitás Toogood korábbi projektjeiben is jelen van. Az installáció 

egyben az Established & Sons hirdetése is, ugyanis a társaság tevékenységét 

2012 végétől meglehetősen nagy csend övezte.1

A londoni design-cég fókuszában a brit és nemzetközi innovatív kortárs design 

termékek reprezentálása és előállítása áll. Az Established & Sons céget 2005-ben 

alakították Tamara Caspersz, Mark Holmes, Alasdhair Willis, Sebastian 

Wrong és Angad Paul designerek. Azóta folyamatosan együttműködnek jelentős 

nemzetközi designerekkel, építészekkel, művészekkel és kézműves stúdiókkal.  

1  Faye Toogoods’s The Conductor for Established & Sons by Oli Startford, Designo.Daily http://
disegnodaily.com/opinion/faye-toogood-s-the-conductor-for-established-sons

városok eképpen is olvashatók — az urbanisztika 

kedvelt metaforája a város mint szöveg. A sze-

mélyes tér, a magán- és közélet fogalmai mel-

lett az ujjlenyomatok felvetik azt a nyugtalanító 

gondolatot is, hogy bár ujjlenyomataink szerte 

ott vannak városainkban, valódi nyomot hagyni 

mégis csak keveseknek adatik meg. 

Tanja Koljonen finn művész pigmentképei  

kulturális hiedelmeket, játékokat lebegtetnek  

a befogadó előtt. Több kiállított művén megje-

lenik a kártya mint szimbólum, amely nemcsak 

az ördög bibliája, de a szerencse és a szemfény-

vesztés jelképe is. A kártyában rejlő trükkök 

és illúziók a kiállítás terében is megvalósul-

nak. A Rememberance of trial and error (2013) 

című képen rózsaszín háttér előtt látható egy 

franciakártya, azonban a megszokott jelek és 

számok egysége helyett a kőr és a káró alakkal 

a közepén. A stilizált kép a kártya sajátos, nyel-

ven túl működő jelrendszerét pakliként keveri 

össze azzal, hogy egymás mellé helyezi a kártya 

különböző színeit. Magyarul az értelmező még 

egyszerűbb helyzetben van, hiszen a számtalan 

szintaxis mellé odarakhatja azt is, hogy a szív 

alakú kártyajel magyarul a francia kifejezés  

nyomán, fonetikusan vált „kőrré”.

S z í n e s  s z í v ó s z á l a k  f a ko c k á ko n 
Szász György Ezo Üzi (Adjust Mode Search 

Light) 2013-as gipsznyomata, bár a cím Coehlo-s 

és Oravecz Nórás őrületes tanulságot sejtet, 

valójában egy karóra előlapjáról készült. Ha egy 

adott szövegkörnyezetből kiragadjuk őket, a 

szavak jelenthetik önmaguk ellenkezőjét is: ezen 

az alkotáson két nagyon szélsőséges regisz-

ter, az óra pontossága ütközik az idő megfejt-

hetetlenségével, a cím miatt pedig megjelenik 

napjaink divatosan és kínosan ostoba ezoterikus 

beszédmódja is. Szász nemcsak művész, hanem 

művészettörténész is: az elméleti alapozott-

ság látszik három kiállított, vegyes technikával 

készült objektjén is, amelyek a kiállítótér falain 

kaptak helyet. A Mesgye (Határeset) (2013) című 

munka derékszögben, lambériát idézve simul  

a sarokba, egy átlagos embernél jóval magasab-

ban. A faelemek tetején színes szívószálak.  

Az egész játékos, mégis zavarba ejtő, a nyelv 

teherbírása kezd megrogyni: akkor most szívó-

szálakat látunk fakockákon? A határ ez esetben 

a tér és a mű között feszül, ahogyan nyelv és 

kép, tárgy és reprezentációja között. 

A Párhuzamok szintaxisa nem volt egyszerű 

kiállítás, mert nemcsak a nyelv, hanem a kép 

lehetőségeit is megkérdőjelezte. Folyamatosan 

váltani késztetett kódok és narratívák között, 

miközben a művek egyikről sem fogalmaztak 

meg normatív állításokat. Éppen ezzel világí-

tottak rá arra, hogy mennyire törékeny  

a nyelvünk, mennyire esetleges a látásunk,  

és mennyire viszonylagos az, amit sajátunknak 

gondolunk.

Faye Toogood
The Conductor 
(részlet), 2013


