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Los pemones de la Gran Sabana
Ilaman al rocío Chiriké-yeetakuú,
Que significa Saliva de las Estressas;
A las lágrimas Enú-parüpue,
Que quiere desir Guarapo de los Ojos,
Y al corazón Yewán-enapué: Semilla del Vientre.
Los Waraos del Delta del Orinoco
Deicen Mejo-koji (El Sol del Pecho)
Para nombrar al alma.
Para decir amigo dicen Ma-jokaraisa: Mi Otro Corazon
Y para decir olvidar dicen Emonikitane,
Que quiere decir Perdonar.

Los muy tontos no saben lo que dicen
Para decir tierra dicen madre
Para decir madre dicen ternura
Para decir ternura dicen entrega
Tienen tal confusión de sentimientos
Que con toda razón
las buenas gentes que somos
Les llamamos savajes.1

(Gustavo Pereira. Venezuelai pavilon, 56. Velencei 
Biennále)

A Szegmens 8 Budapesten ritkán látható kulturális színfoltot képvisel. Aktuali-
tása a Velencei Biennále idei anyagának tükrében látszik érdekesnek. Okwui 
Enwezor, aki ebben az évben főkurátora a rendezvénynek, különös hangsúlyt 
helyez2 a nem nyugati és nem kanonikus művészeti formákra, a kultúrák sok-
féleségére: ennek megfelelően a latin-amerikai országok kiállításai a nyugati 
kultúrkörtől eltérő nézőpontokat, hagyományokat, társadalmi realitást tesznek 
láthatóvá. A Budapesten megrendezett, kortárs mexikói művészek munkái-
ból álló válogatás is jóval túlmutat azon a perspektíván, melyet egy – mintegy 
kötelező jelleggel – Mexikó kulturális sokszínűségét ünneplő művészeti repre-
zentáció jelentene. A bemutatott munkák erős társadalmi és politikai kritikát 
is képviselnek, s mindezt a kulturális identitás olyan különböző megjelenési 
formáin keresztül teszik, melyeket talán leginkább Jean Fisher által elemzett 

1  A Gran Sabana pemon népei / A harmatot úgy mondják: Chiriké-yeetakuú / Amely azt 
jelenti, a csillagok nyála, / A könnyeket Enú-parüpue-nak hívják, / Ami annyit tesz a szemek 
nádcukor likőrje, / A szív a Yewán-enapue: a gyomor magja. / Az Orinoco Deltánál lakó waraók 
/ Azt mondják Mej-koji (a mellkas napja), / Amikor azt akarják kifejezni: lélek. / A barátra azt 
mondják Ma-jokaraisa: a másik szívem. / Az elfelejteni szót úgy mondják, Emonikitane, / Ami a 
megbocsájtást is jelenti.
Ezek az ostobák nem tudják, / Mit beszélnek / A föld szó alatt anyát értenek, / Az anyán 
gyengédséget, / A gyengédségen odaadást, / Érzéseik annyira zavarosak, / Hogy az olyan 
kifinomult emberek, mint mi, / Jó okkal hívjuk őket Vadaknak. 
2  http://www.labiennale.org/en/art/exhibition/enwezor/
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gulati-esztétikai elem a kiállításon: valamilyen távoli, absztrakt, premodern vizu-
ális attitűd figyelhető meg Revital Cohen és Tuur Van Balen munkájában is (b/
NdAlTaAu, 2015). A művészpáros hardverek technoromjaiból nyeri ki és „fosszilizálja” 
újra a számítástechnikai eszközökben található ritkaföldfémeket és egyéb érté-
kes anyagokat. A mű így egyszerre az emberi tevékenységen „átszűrt” amorf 
ásvány, s ugyanakkor geológiai, ősi, feltáratlan, újra távolivá tett tárgy is. Ennek a 
kettősségnek a másik poétikus megjelenése Katie Paterson munkája – Campo 
del Cielo, Field of the Sky, 2012 –, amely egy valódi meteoritdarab megolvasz-
tott, majd az eredeti formájába újonnan kiöntött, s így már mesterséges verziója.
A geológiának, a bányászatnak – mint nagyon is ősi tevékenységnek – a távoli 
idők képzetéhez, s ugyanakkor a digitális korszakhoz való szoros kapcsolata 
más művészeknél is inspiráló elem volt. Oliver Laric a Hadviselés művé-
szetének szerzője, a Kr. e. 6. században élő Szun-ce dupla, Janus-arcú mell-
szobrát készítette el (Sun Tzu Janus, 2013), ami értelmezhető a kínai régmúlt 
emlékezetének és egyben jövőbeli geopolitikai, stratégiai hatalmának egy-
idejű megjelenítéseként – Kína ókori harcászati és jelenkori, piaci háborújának 
furcsa hibridjeként. Roger Hiorns szobra (Untitled, 2012 – katonai helikopter 
motor, tűz, élő ember) a Prométheusz-mítosz megidézésével ugrik át hatal-
mas időbeli szakadékokat. Hasonlóan mitikus-mágikus terráriumot rendezett 
be Iain Ball munkája (Neodymium /Energy Pangea/, 2011), amelyben egy 
hüllő a neodymium lámpa fényében, a napszimbolika buddhista keresztje 
mellett kapott lakhelyet, míg Charles Stankievich hatszögalapú kis köny-
vei (Anbarium, 2015) –17 db, mindegyik egy-egy ritkaföldfém-elemnek szen-
telve – egy földönkívüli intelligencia szemszögéből járják körül a katonai ipar, 
a bányászat és a ritkaföldfémek felhasználásának körülményeit. Ehhez hason-
lóan szöveg és információ-alapú, valamint megjelenésében geometrizált mű 
Suzanne Treister falmunkája (Rare Earth, 2014), amely a ritkaföldfémek kul-
turális, filozófiai, valamint széleskörű gyakorlati vonatkozásait térképezi fel. 
Hasonlóképpen jár el Eric Beltrán is installációjában (Hephaestus’ Dream, 
2015), amelyben Akhilleusz pajzsától kezdve a robotikáig vizsgálja az anyagok 
és a technológiák ikonográfiáját.
A Thyssen-Bornemisza házban leghátul még két művel találkozhtaunk. A leg-
utolsó terem nagy vetítése, Camille Henrot munkája, a Grosse Fatigue (2013) 
nem kapcsolódik szorosan a ritkaföldfémekhez, de témája a Föld kozmológiája, 
a tudományos megismerés lehetőségei, az internet, a könyvek és a modellek 
esztétikája, valamint kapcsolódása a természethez. Egy természettudományi 
múzeum gyűjteményének legeldugottabb darabjairól készült felvételek és 
különböző, poszt-internet esztétikájú rövid jelenetek (egy békáról, egy szemgo-
lyóról, egy színes íróasztalról, laboratóriumról, az egymásra megnyitott böngé-
sző-ablakokról) alatt halljuk a narrátor a slam poetryhez és vallásos kántálásokhoz 
egyaránt hasonlítható elbeszélését az evolúcióról, a csillagokról, az anyagról,  
a földről. A videó az utolsó installációhoz hasonlóan nagyszabású. Marguerite 
Humeau munkája egy egész termet megtölt, három nagyobb – fehér csövekkel 
összekötött –, fehér színű elemből áll. Az embermagasságnál nagyobb „szob-
rok” mindegyike egy-egy természeti elemet szólaltat meg. Az egyik az erbium 
(egy ritkaföldfém) mágneses tulajdonságát használja a hangképzésre, a máso-
dik hasonló módon szólaltat meg ásványokat, a harmadik pedig a tűz morajlását 
veszi fel és hangosítja ki. Az eredmény nyugtalanító zsivaj: a Föld kórusműve.  
A mű címe Réquiem for Harley Warren (Screams from Hell, 2015) H. P. Lovecraft 
novelláinak egyik alakjára, egy okkultista nyelvészre és tudósra hivatkozik, akit 
elnyelt a mélység, miután megfejtett egy sírfeliratot. 
A Föld hangja régi kulturális fantazmagória. Arthur Conan Doyle egyik tudósának, 
professzor Challengernek15 is rögeszméje volt a Föld „szóra bírása”, és bizonyí-
tása annak, hogy a Föld élő lény. A Föld korporalitása, annak szomatizálása ismert 
kulturális toposz, a megóvandó Föld erőteljes képe. Természetesen erről is szó 
van akkor, amikor a kiállítás kurátorai egyes számban használják a Rare Earth-öt. 
Nem a ritkaföldfémek a legfontosabbak, hanem az az ijesztő tény, hogy a miénk-
hez hasonló planétából igencsak kevés létezik (legalábbis 1400 fényéven belül 
biztosan nincs sok). A ritkaföldfémekről szóló kiállítás mindazonáltal talán segít-
het közelebb kerülni ehhez a tágabb perspektívához is. Egy ilyen kiállítás talán 
alkalmas arra, hogy közelebb kerüljünk a geológiai deep time és az emberi tevé-
kenység, az antropocén korszaka és a globális gazdasági rendszer, a természet 
és a digitális kultúra, a civilizáció és a kozmikus vagy mikroszkopikus ismeretlen 
összefonódásaihoz. Az antropocén mint geológiai korszak egyben azt is sejteti, 
hogy a földtörténet és az emberi történelem összeér. Éppen ezért minden ilyen 
típusú ismerkedési próbálkozás – így például a Thyssen-Bornemisza bécsi kiál-
lítása is metaforikus, konkrét, filozofikusabb vagy politikai műveivel – az egyik 
legfontosabb szeletét jelenti a kortárs művészetnek.

15  Conan Doyle: When the World Screamed. Liberty magazine, 25 February – 3 March 1928, 
Ld. még: https://en.wikipedia.org/wiki/When_the_World_Screamed
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szinkretizmus fogalmával írhatunk le.3 Fisher vonatkozó tanulmánya azt a poszt-
kolonialista keretekből már jól ismert problémakört helyezi új kontextusba, mely 
a nem nyugati kultúrákat és alkotásaikat nehezen tudja a saját fogalmi rendszerén 
belül művészetként értelmezni és ezért mindezeket – az etnográfus tekintetének 
elfogultságával – leginkább a kézművesség, vagy a népművészet, folklorizmus 
területére utalja és „autentikusságuk” tükrében ítéli meg őket. Fisher a szinkretiz-
mus fogalmát tulajdonképpen azért vezeti be, hogy a terhelt nyugati művészeti 
kategóriákat kritika alá vonja, és alternatívát kínáljon a nem nyugati művészeti 
kánonhoz kapcsolódó művek értékeléséhez. Tény, hogy a szinkretizmus fogalma 
sokkal inkább kötődik a kulturális identitás kérdéséhez, és kevésbé használható 
formális művészettörténeti kategóriaként, viszont a célja éppen ebben rej-
lik. Hasonlóan a jóval korábban született etnográfiai tanulmányokhoz (például 
Clifford Geertz vagy Alfred Gell szövegei), Fisher is szakít az 1990-es évek előtti 
formalista, strukturalista, illetve poszt-strukturalista elemzések műimmanens 
szempontjaival, és a vizsgált, nem nyugati kánonhoz kötődő alkotásokat kulturá-
lis kontextusban értelmezi, a kulturális identitást kritikai módon vizsgáló művek 
megközelítésének szempontjait helyezi a középpontba. 
A szinkretizmus mint fogalom két szempontból jelent lényeges és produktív 
értelmezési hálót: segítségével a nyugati kultúrkörtől eltérő kultúrák nem népi 
autentikusságuk mentén, hanem a nyugati kánon értékrendjével egyenrangú kul-
turális megnyilvánulásokként kerülnek megítélésre. Gayatri Chakravorty Spivak 
legutóbbi könyvének előszavában ezt a jelenséget a képzelőerő fogalmi ernyője 
alá vonva, a más és új világok, értékrendek elgondolhatóságának és változtatha-
tóságának jegyében értékelte.4 Némileg hasonlóan Okwui Enwezorhoz, aki az 
eltérő kultúrákban a képzelőerő hatalmát mintegy általánosan adottat fogja fel: 
tudniillik szerinte a kreatív képzelet az, ami minden kultúra sajátja, értékelésük 
szempontja pedig nem lehet a nyugati hagyomány, mivel az reduktív, leszűkíti vagy 
marginalizálja azokat az értelmezési lehetőségeket, melyek az egyes eltérő kul-
túrák sajátosságaiból adódnak.5 A Fisher által megadott szempontok ugyanakkor 
elkerülik azt a csapdát, hogy a „kulturális másság” kifejezése rögzült etnikai alapú, 

„törzsi” identitást eredményezzen. Számára a szinkretizmus olyan performatív 
aktus, amely nem stabil identitásokat hoz létre, hanem azok a kulturális csere 
folyamatában, áramlásterében jönnek létre, de a rögzülés helyett a folyamatos 
valamivé válás állapotában, elmozdulásban vannak. Mint írja a „szinkretizmus a 
változó, mobil kapcsolatokat érinti, amelyek a nyelvi struktúra és a performancia 
szintjén operálnak”. Spivákhoz hasonlóan ő is a képzeletre, pontosabban a befo-
gadó képzeletére helyezi a hangsúlyt, amely mozgásba hozza, és mindig eltérő-
ként tételezi a kulturális játékteret. Bár példái képzőművészetiek, a művészetet 
egy bizonyos nyelvként értelmezi. Mint írja, a szinkretizmus feladata, hogy „a kép-
zeletnek teret teremtsünk, a beszéd olyan módját kell megtalálnunk, amelynek 
lényege nem csupán a jelzés mindennapos, megszokott mintáiban rejlik, hanem 
annak a vizsgálatában, hogy a befogadó hogyan lakja be magát a nyelvet”. Ennek 
legfontosabb szempontja pedig a lefordíthatatlan elemek szerepe, ezek azok, 
melyek megakadályozzák az egységes jelentéssé állást, mindig destabilizálják 
az értelmezést, és ezért a performatív jelentéskonstruálás folyamata nem rögzül.  
A szinkretizmus tehát dinamikus folyamat, mely a kulturális rétegzettség nyomán 
áll elő, és ebben az elnyomott elemek mintegy destabilizáló erőként működnek.
T. J. Demos hasonló meglátásokat fogalmaz meg, ő a kulturális nomadizmust 
határozza meg a művészeti munka kereteként. A nomadizmus olyan stratégia 
és művészeti gyakorlat, mely a különböző – kulturális, nemzeti, törzsi, nyelvi, 
vagy média-határokat átlépi, annak érdekében, hogy elkerülje az etnikai, helyi, 
törzsi és esszenciális identitás tételezését, ugyanakkor olyan szimbólumokat 
hoz létre, melyek a mindent fogyasztási cikké alakító homogenizáló globalizmus 
tendenciáinak is ellenállnak.6 
Ennyiben a nomadizmus eltér a szintén nyugati világ teoretikusainak (Lukács, 
Agamben)7 nézeteitől: nem olyan létmód, mely a folyamatos veszteség és a kive-
tettség kritikai pozíciója, hanem olyan, ahol a különböző kulturális tapasztalatok, 
hagyományok, legendák sokfélesége és együttélése egy másik, a saját kultúrára 
tekintő kritikai, ugyanakkor produktív attitűd lehetőségét adja. Mindezt nem csak 
az Én és a Másik strukturalista hagyomány szerinti bináris rendszerében értve, 
hanem olyan kulturális cserék helyeként, mely nem stabilizálja a jelentéseket, 
nem rögzíti vagy jelöli ki az Én és a Másik helyét, hanem folyamatosan kimozdít 

3  Marcos Becquer és José Gatti fogalma, idézi Jean Fisher: A szinkretikus fordulat. In: http://
www.mke.hu/sites/default/files/szoveggyujtemenyTT_0406_0518.pdf
4  Gayatri Chakravorty Spivak: An Aesthetic Education in the Era of Globalization, Camb-
ridge, Mass: Harvard University Press, 2012.
5  Okwui Enwezor: “The Predicament of Culture”, Artforum, September (2013), 326-329.
6  T. J. Demos: The Migrant Image: Art and Politics of Documentary During Global Crisis, 
London: Duke University Press, 2013, 11.
7  Lukács György: A regény elmélete; Budapest, Magvető, 1975., Giorgio Agamben, Beyond 
Human Rights (1993), in Means without Ends: Notes on Politics, Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 2000, 16.

abból a helyzetből, amit egy nemzet, vagy népcsoport sajátos kulturális jegyé-
nek vélünk, és szembesít saját kulturális pozíciónk instabil természetével is.8 
A Szegmensek8 tulajdonképpen ezt a kulturális nomadizmust testesíti meg. 
Olyan kiállítás, amely nem pusztán azáltal szembesíti a nézőt a nyugati kulturá-
lis kánon vakfoltjaival, illetve saját kulturális identitásának kérdéses pontjaival, 
hogy egy Másik, attól eltérő, „idegen” kultúra munkáit mutatja be. Technikájukat 
tekintve nem feltétlenül mutatnak nagy eltérést az első áttekintő szemlélődés 
alapján: túlnyomórészt festményeket láthatunk, a kiállítótér installatív berende-
zése pedig szintén nem jelent különösebb újdonságot az utóbbi idők festészeti 
kiállításaihoz képest sem. Azonban érdemes elidőzni a kiállítást kísérő tárgyak 
értelmezésével, informálódni a kontextusról, amit elénk állítanak, és felidézni 
Fisher megjegyzését a néző és a mű szintjén létrejövő performanciáról: a kiállítás 
egyes darabjainak, az elhelyezett kulturális tárgyak és műalkotások kölcsönös 
értelmezési hálójának az összjátéka színre viszi azt a performatív jelentéskonst-
ruálást, melyet Fisher a szinkretizmus előnyeként detektál. 
A kiállítás négy nagyobb egységet képviselő terméből egyedül a harmadik 
tematikus. Itt a mexikói halálkultusz kerül a középpontba. A Mindszenteknek 
megfeleltethető Halottak napi ünnepségek a pre-hispán indián és a hódító 
spanyol keresztény kultúrkör elegyéből áll össze. A két hagyomány keveredése 
sajátos kulturális jelenség, érdekessége, hogy régiónként sajátos színezetet kap, 
például más színvilágot és szimbólumrendszert használnak a maja vagy az azték 
ábrázolások, de a régiókon belül is lehetnek törzsi, kulturális eltérések. A loká-
lis, pre-hispán és a keresztény spanyol hagyomány keveredésének eltérseiből 
indulnak ki a kiállított művek is. A központi falon felállított hagyományos, halot-
tak napi oltár mellé helyezett magyarázó szöveg a következőkről tájékoztat:  

„Az esemény előestéjén egy, a három világot reprezentáló oltárt építenek. Ennek 
legfelső szintje az égi szféra, itt hallottakat ábrázoló fotók, szenteket ábrázoló 
képek és szent ikonok kerülnek elhelyezésre. A második a földi szint, itt aján-
dékokat, italokat, ételeket halmoznak fel és az eltávozott lelkek tárgyait, ame-
lyekkel a kegyeletünket rójuk le. Ezen gondolat az ősi halotti szertartásból ered, 
amelynek során a halottakat a Mictlán, vagy a halottak világán való átutazásukkor 
segítő tárgyakkal együtt temették el. Egyes területeken még kutyákat is felál-
doztak, esetleges vezetőkként, segítőkként. A harmadik szint az alvilág, itt gyer-
tyákat és cempasúchtil virágokat helyeznek el, ezek csalogatják ki a lelkeket az 
árnyékból és világítják meg az utat, hogy a lelkek megtalálhassák saját oltáraikat.”9

A szenteket vagy elhunyt rokonokat ábrázoló képeket a két, az azték, illetve a maja 
hagyomány színvilága szerint készült festmény helyettesíti. A két kép maga is sajátos 
módon a kulturális hagyomány kritikai vizsgálatával beszél a halottak napi ünnep-

8  Fisher: i.m., 261-63.
9  Nancy Almazan kísérő szövege (Szegmens 8, Katalógus, 2015)

Giovanni Avashadur
Hanal Pixan / Halottak ünnepe, 2015
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között található „csomag” a halottak napján fogyasztott hagyományos (csirke-
húsból és kukoricából készült) maja étel, a muc-bil pollo, mely legalább egy napig 
készül, úgy hogy a banánlevélbe csavart masszát a földbe ásott gödörbe, forró 
kövekre helyezik, majd befedik földdel, erre parazsat helyeznek; a főzés hozzáve-
tőlegesen egy napot vesz igénybe. Mellette a szintén hagyományos lopótök tál  
(a jicara) látható, méhpempő és víz keverékét tartalmazza, amivel a csecsemőket 
táplálják, de a víz a szenteltvízre is utalhat. A kulturális elemek keveredése azon-
ban lényegesen nagyobb komplexitást mutat, mint a két hagyomány jelképeinek, 
tárgyainak egymás mellé helyezése: a kereszt egy mexikói-maja történetet takar: 
a keresztény szerzetesek részben sikeres hittérítését a maja viselet, a huipil alá 
rejtett kereszt ellensúlyozza (amit akár papi öltözetnek is láthatunk). A barlangok 
pedig azt a menedéket, ahová az indiánok menekülhettek. A kereszt felső részé-
nél látható geometrikus elem a fénykoronára emlékeztet, de a maja hagyomány 
szerint a világegyetem négy részére utal, azok jellemző színeivel. A két kultúrkör 
elemeinek jelentésingadozása (égő gyertya, krisztus-alak, a ruha, szentekre jel-
lemző fénykorona, maja mitológia) a szinkretizmus kritikai jelentőségét is mutatja. 
Azaz a saját kultúra elemei kijátsszák a hódítóét, és azt úgy emelik a saját kultúra 
közegébe, hogy az ellentételezi a hódító-keresztény kultúra homogenizáló törek-
vését, sajáttá tesz, átformálja, az identitást másként állítja, nem tisztán indiánként 
vagy keresztényként, hanem a kettő közötti folyamatos játéktérként. A festmény 
a művészeti hagyományt is hasonlóan kezeli: a nyugati kánon táblaképe, a maja 
színvilág jellemzői és a két kultúra tárgyainak, meghatározó növényeinek, szim-
bolikus élőlényeinek ábrázolása, a geometrikus elemek jelenléte a két kultúrkör 
cserefolyamatából előálló többletre helyezik a hangsúly. 
Az oltár alsó fele az indián hagyományoknak megfelelően kopált, kávét, földet, 
csokoládét, fahéjat tartalmazó jicarák, a gyertyák, illetve a növények (bazsalikom, 
rozmaring) mind erre az időszakra jellemzőek, a halottkultuszoz kapcsolódó szim-
bolikával bírnak. A képek egyes elemei szó szerint kicsúsznak az installációs térbe, 
a Posada grafikái alapján készült színes papírdíszek Almazan képnek folytatásaként 
a két kép alatt illetve felfüggesztve a terem több pontján is megtalálhatók, csakúgy, 
mint a gyertyák és az erre az ünnepségre jellemző növények, illetve a bársonyvirág. 
Avashadur képe előtt a jicarát tartó „kosár” lóg, illetve a jicara mint tartóedény nem 
csak a festményen, hanem az „oltár” elemei között is felfedezhető.
Az átellenes sarokban Daniela Jauregui installációja látható, aki a falon található 
négy festmény elé egy posztamensen kegyeleti helyre emlékeztető módon 
helyezi el a kulturális elemeket: a falon szárított tök és kukorica, a posztamenst 
hagyományos indián szőttes borítja, melyet poncsóként viselnek, ezen vannak 
a képeken és az oltáron is látható jicara, kávéval és fahéjjal, egy díszített hagyo-
mányos indián tökcsörgő, virág, a földön pedig gyertyák és faszén. A kiállítás 
megnyitón és finissage-on a tál friss csirkeszívvel volt tele: a vérző szív Mexikó 
szimbóluma, Jauregui egyik festményén, illetve a legelső teremben Armando 
Martinez munkáján is központi elem. 
Jauregui négy képe egy nagyobb installáció elemei, eredetileg a mexikói Lotteria 
játék analógiáján készült munkája részeit képzik. A Hölgy című kép a prostituáltak 
védőszentje, a Halál ismét a La Catrina figurája, az Edény a meggyilkolt (Ciudad 
Juarez-i) nők felderítetlen eseteire utal, és a Szív Mexikóra: a négy kép a kegye-
leti hellyel tiszteletadás a társadalom margójára szorultaknak, elsősorban az 
indián nőknek, akik a leghátrányosabb helyzetben vannak. 
Hasonló sokszínűséget mutatnak a további termek is, a legbelsőben Nancy 
Almazan festményei, például az Xtreme tigris, a Nemzeti szimbólumok vagy a 
Szent vs vámpírnők a mexikói bokszoló kultikus alakjához kapcsolódó kritika.  
A mexikói boksz nagy hagyományra visszatekintő népszerű szórakozás. Almazan 
a nemzeti hősként tisztelt birkózók sztereotip, ugyanakkor ironikus ábrázolá-

ségekről. Nancy Almazan Halott luchist oltár (2009) című festményén a harsány 
és élénk azték színvilág dominál, melyen a mexikói ünnep tipikus ételei, jellemző 
italai, például a mezcal – a transzcendens világgal való kapcsolat jelképei – és a 
halottakat jelképező, színes öltözetű, szombrérós férfi, és kihívó fehérneműt viselő 
női csontvázak alkotnak kompozíciót. A képen láthatóhoz hasonló oltár ismétlődik 
a kiállítótér installációjában is, de míg Almazáné az azték hagyomány szerint ren-
deződik, a kiállítóérben lévő installáció a maja és az azték oltárok elemeit vegyíti. 
A halottak ünnepségének társadalomkritikai megközelítése is hangsúlyos szere-
pet kap. A forradalom idején híressé vált grafikusművész, José Guadalupe Posada 
képeit alapul vevő népszerű papírképek díszítik a kép alsó részét. Posada mun-
káiban megjelenik az a komoly társadalomkritika, mely immár a népi kultúrának is 
része Mexikóban. Példának okáért a „La Catrina”, azaz az alvilág hölgyének alakját  
is ő értelmezte újra, így vált a múlt század elejének forrongó, forradalmi időszaká-
ban a szerencsétlen sorsú emberek nyomorúságát szimbolizáló képpé. 
Posada kritikai attitűdjére jellemző az irónia kettős beszédmódjának használata: 
ábrázolásain a forradalom alatt szenvedők nevetnek saját sorsukon, kigúnyolják a 
halált és a nyomorúságot. A La Catrina figurája a jólét és az enyészet jegyeit viseli 
magán: a társadalomtól elkülönülő gazdagok és befolyásos emberek világát,  
a hatalom önkényességét ironikus gúnnyal mutatja meg, ezért bír jelentéssel a 
mai napig hátrányos megkülönböztetésben élők számára. Ez a kettősség megje-
lenik a kiállító művészek munkáiban is: a halál tematikája köré szerveződő terem 
egyben kritizálja a napi politikát is. A felderítetlen gyilkosságok mindennapisága, 
a nők meggyalázása, a városi bűnözéssel és drogkereskedelemmel szembeni 
állami tehetetlenség Mexikó hétköznapjainak része, így a halál-tematika ezekre 
a társadalmi-politikai kérdésekre is reflektál. A La Catrina – miközben az elnyo-
más és társadalmi igazságtalanság megtestesítője – nemzeti szimbólum is,  
a nemzettudat egy sajátos kritikai attitűdjéről tesz bizonyosságot. 
Az oltártól jobbra Giovanni Avashadur Hanal Pixan (a halottak ünnepe maja 
nyelvjárásban) című festménye a maja kulturális hagyományt eleveníti meg. A bal 
oldali kép élénk színvilágával ellentétben Avashadur munkáján a maja kultúrára jel-
lemző pasztellszerű zöld, barnássárga, illetve lila (a spiritualitás színe) dominál, és 
geometrikus vonalvezetés jellemzi. A kép egy keresztet ábrázol. A kereszt alatti 
víz a Mexikóra jellemző barlangokra utal: tudniillik a sziklás tengerpart édesvízű 
barlangokat rejt, melyek ma búvárparadicsomok, de a maja időkben kultikus 
helyekként szolgáltak. A hal Jézus alakját idézi, a vízen lebegő kereszt pedig 
már közvetlen referencia a spanyol-keresztény kapcsolatra. A víz és a kereszt 
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sát állítja szembe a magukat a társadalmi elvárásnak nem alárendelő nőkkel 
szembeni előítéletekkel, illetve a populáris kultúra globális, sematikus képeivel.  
A kiállítótérben videón – az installáció részeként – népszerű, a film hőskorából 
való mozgókép látható.10 A mindenkit legyőző szuperhős bokszoló, a férfi hős 
megtestesítője, akinek identitását a maszkja adja, melyet magánemberként sem 
vesz le, ő maga a maszk, kölcsönösen határozzák meg egymást, mintha csak 
Laura Mulvey jól ismert tanulmányához11 adna újabb példát. Almazan képe ennek 
a férfiközpontú, nemzeti hőssé vált idolnak az alakját kritizálja. 
Az első két terem szintén az indián, a mexikói és a nyugati kultúra hagyománya-
inak játékterét nyitja meg. A második szobában Gilberto Delegado munkái  
a legősibb maja törzs mitologikus hagyományából építkeznek. Delegado szá-
mára a zene meghatározó képei komponálásánál: a Mágikus város című szita-
nyomatának ábrái folyamatos egymásba alakulást mutatnak. Számára a színek és 
a zene kölcsönösen értelmezik egymást, a zene színné alakul, a színek formákká, 
ezt a kép tematikus szintjén is bemutatja, a képen minden folytonos, mintha az 
ábrák egymásba alakulnának. Például a fújós hangszer egy belőle kibújó pumává 
formálódik, a kép alján a folyó halai fölött krokodilt látunk, amely csónakformára 
emlékeztet, ugyanakkor az egész kompozíciót „tartja”. Az egymásba alakulás 
és értelmezés meghatározó a kompozíciónál, csakúgy, ahogy tematikus szin-
ten is lényegi, mint például a Szúnyogtánc és az Alkohol transzagresszió című 
képeinél is. A szúnyogtáncnál a zenészek „gólyalábainak” mexikói megfelelője 
a szúnyog kifejezés, a zenei analógia és a szójáték alapvető jelentésszórást 
képvisel, melyet a képi elemek is felerősítenek. Mindkét kép utal a fontos az 
ünnepek során fogyasztott alkoholra, elsősorban a mezcal hatására. Az indián 
hagyományban az alkoholt nem fogyaszthatták közemberek, csak vezetők és 
papok, a mezcal is olyan tudatmódosítónak számított, mint például a peyote 
vagy bizonyos gombafajok, melyek mind a transzcendens világgal való kapcso-
latot jelentették, és sámán vezetésével lehetett fogyasztani. Az alkohol ilyes-
fajta megítélése máig él, az átalakulás, a vizionálás kultikus jelentéseit hordozzák 
a képek, ugyanakkor a mindennapi gyakorlatban ma már az alkoholfogyasztás 
elvesztette kultikus jelentését és nem sokban különbözik az európai szokásoktól. 
Rosendo Vega munkái a művészi gesztus a művész és néző között létrejövő 
energiát veszi alkotásai alapjául, az élénk, vörös, narancs, sárga színek használta 
is ebből fakad. Vega budapesti csatornafedeleket ábrázoló képei (Mexikóból 
Budapestre I-III.) talán meglepőek, de egy szerencsétlen véletlen miatt készül-
tek a „helyspecifikus” művek: a festményeit tartalmazó poggyász Mexikó város 
és Párizs között eltűnt, a csatornafedelek a képek semmibe úszását jelképezik. 
A külső teremben Armando martinez munkái láthatók, melyek szintén a transz-
formáció, a különböző elemek és ábrázolásmódok közti keveredés mentén 
értelmezhetők: First Lady című képe ismét a politikai kritikát veszi alapul.  
A mexikói First Lady kezében egy disznó látható, amely az elnököt szimbolizálja, 
aki második feleségének, Mexikó egyik népszerű színésznőjének a bábja. Az 
elnökasszony a mexikói gazdasági, és az ahhoz fűződő politikai igazságtalan-
ságok megtestesítője, akinek férjére gyakorolt befolyása komoly társadalmi 
feszültségeket jelent. A Pár című festmény egy lényegesen poétikusabb szálat 
von be: itt a női és férfi karakterek egymásba alakulnak, a férfi arca alig kivehető, 
szinte fekete, míg a női karakter arca hangsúlyos fehéren világító félhold-forma. 
A női princípium, a hold-nő archetipikus képe, a női alak ábrázolása ugyanak-
kor nyomatékosítja, hogy az absztrakció nem csak a nyugati festészet sajátja.  
Színvilága szintén a hagyományos indián művészetet idézi: középen a tenger 
kékje, a sárga és föld színek a tájra jellemező színhasználat.
Az Estratos című kép Rodin Gondolkodóját, vagyis a nyugati hagyományt veszi 
alapul, a képen a plasztikusság és ismét csak az átalakulás dominál, az arc kitör-
lődik, hogy a hangsúlyt áttegye a plasztikusabb elemekre, és arra az átalakulásra, 
amint a hús-vér modell (itt inkább márványnak, mint bronznak tűnő) az anyag-
ban kap formát.
A kiállítás munkái nem csak művészeti vagy kulturális szempontból értékelhetőek: 
komoly társadalmi kérdéseket feszegetnek, és helyeznek olyan kulturális keretbe, 
amely egyszerre építkezik a népszerű karikatúrából, a hagyományos indián kul-
tuszból és a keresztény tradícióból. Az elemek egymással való keveredése olyan 
értelmezési módokat tesz lehetővé, mely során a néző-befogadó kimozdul saját 
horizontjából, teszteli saját kultúráját a munkák kulturális idegensége okán. Mindez 
másként áll elő egy a latin kultúrától lényegesen eltérő értelmező, és másként az 
abban járatos számára. A kiállítás előnye, hogy a saját kultúrát sem merevíti ki, a 
különböző csoportok eltérő ábrázolási módjainak egymás mellé helyezése nem 
egy megfejthető értelmezői játékot kínál, hanem éppen azt teszi lehetetlenné, 
hogy egyféleként értsük a mexikói kultúrát. 

10  Alfonso Corona Blake: Santo vs. las mujeres vampiro, 1962. 
11  Laura Mulvey: Vizuális öröm és narratív film in: Kis Attila Atilla – Kovács Sándor – Odorics 
Ferenc (Szerk.): Testes könyv II. Ictus Kiadó és JATE Irodalomelméleti Csoport, Szeged, 1997, 
560-568.

A társadalmainkban – szűkebb és tágabb struktúrákban egyaránt – létező repe-
dések, a mi és ők felosztottság rendkívüli módon destruktív: „Nem tudjuk integ-
rálni »őket«, amíg »mi« megmaradunk »mi«-nek; a »mi«-nek föl kell lazulnia ahhoz, 
hogy létrehozzunk egy közös teret, amelyben »ők« is helyet kapnak és részévé 
válnak egy újraalkotott »mi«-nek.”1

Az integrálás az egyetlen valódi út, még ha nem is mindig tűnik kivitelezhetőnek. 
Hogy hogyan lehetséges mégis ezt a célt, például a nemzeti narratívák szintjén 
megvalósítani – erre adott példákat, mutatott be lehetséges stratégiákat a Kinek 
a nemzete? Újraképzelt nemzeti identitások című tárlat (kurátor: Bak Árpád), 
amely folytatta a Gallery8 megszokott kritikai attitűdjét. A kurátori koncepció 
alapja az a kultúra- és identitásfelfogás volt, amely szerint a nemzeti identitások 
nem statikus, egy lényegi maggal rendelkező jelenségek, hanem folyamatos sze-
lekció és újjáalakuló konszenzus eredményei: „Egy nemzet léte (…) mindennapos 
népszavazás, mint ahogy az egyén léte az élet folytonos igenlése.”2 

1 Parekh, Bhikhu: Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory. 
Houndmills, Macmillan, 2000. Idézi a kurátori koncepció: http://gallery8.org/images/uploaded/
File/2015/kinek_a_nemzete_belepo.pdf
2 Renan, Ernest: Mi a nemzet? Ford. Réz Pál. In Eszmék a politikában: a nacionalizmus. Szerk. 
Bretter Zoltán és Deák Ágnes. Pécs, Tanulmány Kiadó, 1995, 185-186. Idézi: Bak Árpád: A 
nemzet kettős ideje: kortárs művészeti intervenciók nemzeti emlékhelyeken. Apertúra, 2014. 
nyár-ősz http://uj.apertura.hu/2014/nyar-osz/bak-a-nemzet-kettos-ideje-kortars-muveszeti-
intervenciok-nemzeti-emlekhelyeken/
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