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szolgált, hogy egy kilyukasztott festékesdo-
bozból csorgó festékkel 2004-ben újrarajzolja 
az 1948-tól a hatnapos háborúig fennmaradó 
Jeruzsálem térképére felrajzolt zöld vonalat.3 
Határok folyamatos változása, határátlépések 
kísérlete és az átjárás lehetetlensége – mind-
mind rekurrens alapmotívum Alÿs művésze-
tében. Azaz egy olyan hétköznapinak tűnő 
tevékenység megmutatása, amely klisészerű-
ségével vagy archetipikusságával egyértelmű, 
konkrét jelentést is hordoz, miközben az értel-
mezési mező igen tág. Az akciókat dokumen-
táló – bár nem csupán dokumentatív jellegű 

– videófilmekben feltűnő művész nyúlánk alakja 
nem kerül fókuszba, csendes jelenlévőként, 
ugyanakkor az események ágenseként (még 
akkor is, ha legtöbb munkája együttműködés 
eredménye, ahogy a Lada Kopejka projektje 
is), nem személyességével, hanem természetes, 
magától értetődő, sallang nélküli résztvevője-
ként van jelen. A performative body sohasem 
kerül előtérbe, még akkor is, ha erőt próbáló fel-
adatra vállalkozik (Green Line, 2004; Paradox of 
Praxis I., 1997). Az 1997-es The Loop című pro-
jektje szintén az utazásra, helyváltoztatásra 
épül: az amerikai-mexikói határ érintése nélkül 
jut el egyik városból a másikba. Az akció efemer 
voltát – ahogyan a valóságban egy-egy utazá-
sunk emlékét fotó, képeslap, térkép őrizheti – 
egy földgömb és egy képeslap ellensúlyozza. 
A szakirodalom sokszor emlegeti a művész 
városi közegben való sétáin alapuló alkotásai-
val kapcsolatban a Walter Benjamin-i flâneurt, 
a céltalan városi kószálót, hiszen Alÿs számos 
esetben tanúként, megfigyelőként van jelen. 
Egy másik munkájában inkább a kollektív csele-
kedetre épít és az együttműködés lehetőségeit 
kiaknázva valósítja meg intervenciót: az itthon 
is bemutatott, 2002-es When Faith Moves 
Mountains című munkájában egy homokdom-
bot lapátoltat 10 cm-rel arrébb egy több száz 
önkéntesből álló csoporttal. A vezérkari épü-
let mélyföldszintjén és a Vityebszki pályaud-
varon a Manifesta programjának részeként 
Unlooped – Kino címmel 1970-től napjainkig 
tartó időszakot átfogó videóválogatás4 tekint-
hető meg magán-és közgyűjtemények darab-
jaiból (Eastern Window szekciójában látható 
Németh Hajnal Air Out (2008) című videója is). 
A New Horizons I válogatásban szerepel Francis 
Alÿs 2004-es The Nightwatch című munkája, 
melyben a múzeum biztonsági kameráinak fel-
vételén keresztül követhetjük nyomon az éjjel 
a múzeumba beengedett róka útját – itt a kívül-
álló, rejtőzködő megfigyelő pozícióját választja 
a művész, és kínálja fel nekünk, befogadóknak is.

3 Ld. még: Stánitz Zsuzsanna: As Long as I'm Walking. Balkon, 
2010/9., 32-34.
4 http://manifesta10.org/en/manifesta-10/unlooped-kino/

A latin eredetű konstelláció a dolgok állását, az égitesteknek a holdhoz vagy a 
naphoz viszonyított helyzetét jelenti, de a csillagkép is pontos fordítás lehet.
A kiállítás ötletgazdája, Gerber Pál már régóta szeretett volna ilyen „együttállás-
ban” bemutatkozni. Lendvai Linda, a Supermarket Gallery alapítója igent mondott 
a javaslatra, és a másik két művész sem ódzkodott a közös szerepléstől. Először 
paráztam egy kicsit, lesz-e ebből a felállásból kiállítás, de a szekciókra bontott, 
blokkosított rendezés és a hatvan minőségi munka bebizonyította, hogy működik 
a dolog. Apropos hatvan: a trió tagjai a hatvanadik életévük körül járnak (ki innen, 
ki onnan), így szakmai tapasztalatukkal felvértezve küldözgetik vizuális és (rész-
ben) szöveges üzeneteiket.
Fekete Balázs – akiről tudott, hogy ’92-ig „helyettünk is szomjazott”, intermédia-
művészként egy szamizdat folyóiratban, az ÉS-ben és a Magyar Narancsban pub-
likált, valamint színészként, rendezőként és díszlettervezőként is jegyzett – a jelen 
tárlatra fali munkákat és egy szobrot hozott. Kézírásával „élből” deklarálja: tudja 
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„hogyan festenek a festőművészek”. Utána fel-
szisszen: „no hiszen”. Kritika és (ön)irónia van 
ebben az üzenetben, hiszen ki ne szeretne túl-
lépni az akadémikus vagy éppen trendy stíluso-
kon. Egy olaj/vászon festményén már ítélkezik is, 
felsorolván a művészetkritika sablonjait, úgymint 

„egyenetlen életmű, korai zsengék, besorolhatat-
lan cuccok” stb. Festményt mondok, hiszen ez 
a mű festékkel vászonra készült. Ezzel az írott 
gesztussal fel- és elveti a „festmény” fogalom-
körét, „beint” a szakmának, újraértelmezi és 
kitágítja annak jelentését. Idei munkáiban sema-
tikus, emblematikus megjelenítésre törekszik. 
Minimális eszközökkel ábrázol egy kacsacsa-
ládot, a fekete-piros-kék baromfik a gyerekek 
szimplifikáló ábrázolásaira hajaznak, hiszen csak 
a kontúrokkal utal a mindenki által felismerhető 
formára. Másutt a szürke háttérre egy feketén 
pöttyözött mintát vetít, hogy a repetíció révén 
dinamizálja az összhatást. Balatonja viszont 
már sokkal fifikásabb. A Plattensee körvonalát 
talán az egykori kelet- és nyugatnémet turis-
ták ismerték a legjobban, miközben honfitár-
saink azt énekelték, hogy „Nekem a Balaton a 
Riviéra”. A művésznél viszont ezüstben „Reszket 
a hold a tó-ó vizén”. A burjánzó, zöld vegetáció 
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ölelésében a tó egy átlátszó műanyag lapon jelenik meg. A dolog esetlegességét 
a korrektül kivitelezett fali doboz ellensúlyozza, akárcsak a Feltámadunk és a Sztoj 
műveken. A feltámadást, a jövőbe vetített szakrális utalást egy transzparens fólia 
negatívjára írja. Így viszont a tükörírás megkérdőjelezi a kijelentés hitelességét.  
A megállításra felszólító pisztoly inkább egy játékfegyverre emlékeztet; ilyen ket-
tes és hármas sorozatokat semmilyen pisztoly nem lő. A művész újra visszacsatol: 
az óvódásoknak a szocializáció során kitörölt, egykori látásmódjára utal. ’86-os, 
kisméretű faszobra körplasztika. A főnézeten kívül a többi oldal is érvényes, de a 
Százarcú nő hiába mutogatja üreges szemeit és vigyorog fogatlan szájával, mez-
telenségében semmi erotikus nincs, inkább ijesztő, mint csábító.
Gerber Pál mindig is kritikával illette a fogyasztói társadalmat, miközben a 
Gesamtkunst jegyében az avantgárdot parodizálta. Itt is szövegel, humorizál 
és ironizál. Van, ahol a szöveg önmaga érvényességét hirdető, másutt a művet 
értelmező. Gerber – ahogy deklarálja is – „nagy kérdéseket vet fel kis táblákon”. 
Állandó eszköze a kontrapunkt. Röpiratában a G7-ek konferenciáját ellenpon-
tozza a szegények titkos találkozójával, ahol megválasztják a világ 150 legszegé-
nyebb emberét. Ez a kivitelezhetetlen szituáció óvás és figyelmeztetés egyben. 
Az aktuális (gazdaság)politikán túl egyaránt beszól a szcénának és önmagának. 
A keretbe tett szövegek nála (is) megkérdőjelezik a műtárgy fogalmát, hiszen 
üzeneteit precízebben installálja, mint magukat a lazán kivitelezett műveket. 
Egy kaotikus világ értékvesztéséről és az értékek felcserélhetőségéről értekezik, 
hiszen a mű többször mellékessé válik, míg annak címe/textusa felmagasztosul, 
manifesztálódik. A globális problémák a magánszféra apró-cseprő dolgaival 
járnak párban. „Rengeteg világ dőlt bennem össze” írja, ezért egy irreális vilá-
got teremtve elhiteti magával, hogy eljön „a nap, amikor cukor nélkül iszom a 
kávét”. Azon a(z utolsó) napon, ha kinéz az ablakon, akkor bombák, műholdak, 
téglák és villámok cikáznak a lángoló toronyházak között. A kultúrát szimboli-
záló könyv a padlóra vetve: immáron haszontalan kacat. Az érem másik oldala 
vidámabb: „Az önállósult matéria” azaz „A festő tubus” esetében az anyag 
és a művész eszköztárának sorrendiségét felülírja, hiszen a tubus – a művészt 
helyettesítve – önmagát préseli ki a vászonra. Amorf pacáit a „Festmény csak 

gyűjtőknek” címen ajánlja. Kurátorképzője egy 
háromféle szürkében tartott sematikus épület. 
Az unalom házának környékén embernek, élet-
nek nyoma sincs. Tud minimalista és konstruktív 
is lenni, amikor egy mínusz és plusz jellel utal a 
világ bipolaritására. Pszichéje szeméremtestét 
mutogatja, amikor vállalja a szíve mélyén meg-
búvó gyermekkori példaképet, akinek egyko-
ron meg akartunk felelni és olyanná válni, mint  

„A becsületes, nyílt, szótlan, önfeláldozóan 
segítőkész indián, aki megveti a hitszegőt, 
szembeszáll az igazságtalansággal és élete 
árán is megvédi az ártatlanul üldözötteket.”  
A kép elszáll, az írás megmarad.
Méhes Lóránt Zuzu a tér egyik sarkába hajlította 
képeit. Eldöntendő, hogy 36 kisméretű munkáról 
van-e szó, vagy pedig egy, a végtelenségig foly-
tatható blokkról. A művek döntő többsége akva-
rell technikával készült, de van itt szénrajz, ceruza, 
filc, toll és fotó alapú mű, applikáció. És termé-
szetesen itt is vannak szöveges betétek és pazar 
címek (részben Vető János leleményes szójáté-
kai). Az anyag válogatás 40 év munkáiból, hiszen 
az 1974-es Hátakt még a főiskolán készült, míg a 
többi mű – melyek részben a karikatúra műfajá-
ból eredeztethetőek – frissen datált. A felületek 
többsége dübörgően színes, a mű általában az 
egész képmezőt kitölti, bár párszor a kép mag-
jában csak a fő motívumra koncentrál. A kivite-
lezés precíz, aprólékos, időigényes. A tematika 

– akárcsak Zuzu oeuvre-jének egészében – igen 
változatos. Van, ahol a mintázat a domináns, 
legyen az geometrikus elemekből vagy szivár-
ványos mozaikból összeállítva. Másutt a művész 
magánmitológiájának figurái lépnek, ugranak, 
táncolnak elénk: rockereket, jampikat, punkokat 
idéző fazonok, balett táncosok és politikai káde-
rek. Portrék, büsztök, összerakhatatlan kirakós-
ként szálldogáló testrészletek. A borotvahabos 
önportré kivételével az ábrázoló, figurális dara-
bok szürreálisak. Csuklós mozgású pálcikaembe-
rek tűnnek fel a színpadon, miközben különböző 
kütyükkel, tranzisztorokkal, csontokkal ékesített 
fejek úsznak elénk, a lábfejen levő stigma dics-
fényt sugároz, balerinák és mennyasszonyok 
mellett keresztek emelkednek az ég felé, Mickey 
Mouse egy sárga tulipánra lel, a nyitott koporsó-
ban kisded fekszik, a tükörtojás fehérje szilánko-
san szétfröccsen, egy macska lopakodik a kék 
éjszakában, az arcokra maszk kerül vagy éppen 
a lányok olyan papírból és celofánból készült 
szemüvegeket viselnek, melyekről a francia sajtó 
1983-ban a „Szemüvegekkel a szocializmus ellen” 
címmel számolt be. Ezek a művek hangulatokat, 
egy generáció életérzését sugározzák, miköz-
ben ugyanúgy jelen van a játékosság, a humor, a 
szakrális felütések a tudatos komponálás és az 
improvizáció során. A művész képes hétköznapi 
dolgokat és mélyebb gondolatokat is karikírozni, 
felülírni. Zuzu etűdjei szervesen kapcsolódnak a 
fotórealista festő életművéhez. 
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