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A pécsi Közelítés Művészeti Egyesület kezde-
ményezésére létrejött és évek óta futó euró-
pai uniós Privát Nacionalizmus Projekt (PNP)1 
befejező kiállításának grandiózus anyagát két 
budapesti intézmény – a Budapest Galéria és a 
Kiscelli Múzeum – fogadta be. Az eredeti tervek 
szerint a projektet záró nemzetközi válogatás a 
debreceni MODEM épületében debütált volna, 
de az intézmény körül kialakult átláthatatlan 
helyzet miatt a projektvezető Varga Rita a két 
budapesti intézmény felkérése mellett döntött.  
A nemzetközi művészeti és kulturális program-
sorozat a részt vevő hat ország nyolc intézmé-
nyének bevonása mellett 15 fős nemzetközi 
kurátorgárda és több mint 70 kiállító művész 
részvételével valósult meg.2 Fontos továbbá 
hangsúlyozni, hogy a kiállítások nem „konzerv-
ként” járták be Kelet-Közép-Európa régióit, 
hanem az egymást követő állomások a helyi 
kontextus figyelembevételével megrajzolt geo-
politikai rádiusz alapján fókuszáltak a „privát 
nacionalizmus” jelenségeire. Az aktualitást pedig 
még tovább fokozta, hogy a lokális kontextus 
mellett a kiállító intézmények más-más alapon 
közelítettek a központi tematikához. 
A budapesti kiállítások címét a világhírű polito-
lógus-történész Benedict Anderson magyarul 
is megjelent könyve3 kölcsönözte. A máig nagy 
hatású kötetében Anderson a nacionalizmust és 
nemzetiséget egy politikai közösség kulturális 
produktumaként határozza meg, amelynek tagjai 

1  http://kozelites.hu/PNP/
2  A budapesti kiállításokat kurátorként András Edit, kurátor-
asszisztensként Leposa Zsóka és Zombori Mónika jegyzi. 
3  Benedict Anderson: Elképzelt közösségek, Gondolatok a 
nacionalizmus eredetéről és elterjedéséről, L’Harmattan – 
Atelier, Budapest, 2006

nem ismerik egymást személyesen, mégis határozott érzéseik és elképzeléseik 
vannak a saját népükről és más népekről. Nézetei szerint a modern kor terméke ez 
a képzeletbeli és virtuális közösség, melynek egységbe kovácsolását attribútumok, 
szimbólumok és ceremóniák szolgáltatják.4 A kiállítás a nacionalizmus diskurzusá-
ban megkerülhetetlen szerző gondolatai mentén a nemzet fogalmának konstrukció 
jellegét, kulisszáinak építő köveit is igyekezett körüljárni, annak szembesítő tényé-
vel, hogy a nacionalizmus fogalma valójában nem választható el a privát szférától. 
Ezért az anyag egy jelentős része a nemzeti érzület belsővé tételére, „privatizá-
lásának” mindennapi rutinjaira fókuszál. De a kiállítást kísérő leporelló kurátori 
tanulmányában András Edit azt is leszögezte, hogy amíg Andersont a társadalmi 
tudatosság új formája érdekli, tehát annak módja, hogy miként képzeli el magát a 
nemzet, és nem az, amit magáról képzel, addig a kiállítás a másik oldalról közelít, 
s a nemzeti képzelet tárgyára, tartalmára is kíváncsi, miközben a láthatatlan, ám 
erős kötődések szövevényes hálóját is fel kívánja fedni.5 
A kurátori szándék a kiállítóterek adottságait is figyelembe véve a terek adottsá-
gaihoz rendelte az anyag tematikus felépítettségét. Így a Budapest Galéria füzér-
szerűen egymásba kapcsolódó tereiben lineáris történetmeséléssel, a nemzet 
építkezéseire láthatunk példákat, alkalmanként a kulisszák mögé is bepillantva.  
A Kiscelli Múzeum hegyen magasodó barokk templomterében pedig a tér archi-
tektonikus térolvasási módjához igazodva a főhajóban a fő téma, a mellékhajó 
falfülkéiben pedig a melléktörténetek kibontásaival találkozhatunk. 
A Kiscelliben látható válogatás nagyon erős felütéssel a Trianon diskurzushoz kap-
csolódó Chilf Mária, KissPál Szabolcs és Oláh Mara munkákkal indít. Chilf és 
KissPál történeteit a nemzet felépítésében, kohéziójában és közös meghatáro-
zottságában olyannyira fontos szerepet betöltő kollektív megaláztatás és szemé-
lyes trauma élményei szövik. Chilf Átmeneti tárgyak (2014) című installációjának 
nagyon személyes, évtizedeket átívelő történetén keresztül megismerhetjük a 
keresztény anyai nagyanya, a kitért zsidó nagyapa, a Bergen-Belsen-i koncentrá-
ciós tábort is megjárt emlékekkel teli láda, és a végül a Magyar Nemzeti Múzeum 
letétébe került díszmagyar ruha kéretlenül kapott örökségét. KissPál Szerelmes 
földrajz (2012) című dokufikciós videója a modernitás kezdeteinek azon század 
eleji szokásig nyúlt vissza, amikor az állatkertekben és a vidámparkokban távoli 
helyekről „importált” egzotikus embereket is bemutattak a látogatóknak és a jeles 

4  Idézet a Képzelt közösségek, magánképzeletek című kiállítás sajtó szövegéből
5  A gondolat kifejtése részletesebben a Képzelt közösségek, magánképzeletek című kiállítás leporel-
lójának András Edit által írott kurátori szövegében olvasható.
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eseményről még a Vasárnapi újság is beszámolt. 
KissPál ezt a kitüntetett szokást a két világháború 
közötti irredenta politikai törekvés – Erdélyt az 
érintetlen paradicsom helyeként meghatározó 

– víziójával hozta fedésbe. A félig valós, félig 
fikciós elemekből építkező videóban az állat-
kerti látványosságként importált egzotikus faj a 
magyarság esszenciáját hordozó erdélyi ember 
lett. Oláh Mara egy konkrét napi eseményen 
keresztül vezeti be a nézőt azon elmélkedéseibe, 
hogy hogyan is működhet az, ha a hazai politika 
nagy hangsúlyt fektet a határon túli kisebbség 
helyzetére, miközben a saját határain belüli 
kisebbségekre csak kevés energiával koncentrál. 
Az előtérből a főhajóba lépve a falfülkékben  
a nemzettel kapcsolatos különböző obszessziók-
kal találkozhatunk. A kiállítok névsorából néhányat 
kiemelve itt láthatjuk a Société Réaliste (Gróf 
Ferenc – Jean-Baptiste Naudy) Kulturállamok 
(2008–2013) C-print sorozatának fiktív térképeit, 
amelyeken a szerzőpáros az országhatárokkal 
és az elképzelt területek át- és újrarajzolásával 
operál. Gökçe Süvari Legmagasabb csata-
tér (2013–2014) installációjának szobrán és gra-
fikáin az India és Pakisztán között 6000 méter 
magasságban elterülő Siachen gleccser meddő 
termőföldjéért folytatott harcok konfliktusai ele-
venednek meg. A főhajó átellenes fülkéjében 

Martin Piaček A szlovák történelem legkínosabb pillanatai (2007) című ellen-
panteonjának faragott és krétás gipsszel bevont faszobrait láthatjuk, amelyek a 
szlovák történelem olyan szégyenteljes pillanatainak állítanak emléket, mint Mária 
Terézia szobrának ledöntése, Hitler és Tiso találkozása vagy a Beneš-dekrétum. 
A főhajóban a Kis Varsó és a Société Réaliste szerzőpárosok „terepmunkái” lát-
hatóak. A Kis Varsó Lélekben tomboló háborújának múzeum a múzeumban 
terepasztala ezúttal ezüstfólia alapon épült fel. A fólián álló terepasztalon múze-
umi gyűjteményekből kikölcsönzött, jobbára kiállítások alkalmával sem látható  
19. és 20. századi szobrokat használtak fel az új, történelmi valóságot kifordító vagy 
azzal szembemenő kontextusba helyezés terepjátékhoz. A stíluskritikai alapon is 
eltérő jegyeket hordozó szobrok mindegyike meg nem épült vagy már nem létező 
emlékművekhez előtanulmányként, vázlatként jött létre. A múzeumok gyűjtemé-
nyeiből kölcsönzött szobrok is jól igazolják azt az eredendően 19. századi beideg-
ződést, amely szerint a nemzet alapvetően maszkulin természetű, és a nemzeti 
identitással kapcsolatosan a nőnek csupán másodlagos, reprezentatív, gyászoló 
vagy sirató szerep juthat. 
A 19. századi polgárság képződményének férfiképéhez nyúlik vissza az a homofóbiát 
gerjesztő képzelgés is, hogy az érzéseit féken tartani nem képes homoszexuális 
férfi nem lehet nemzeti hős, mert a férfi kötelessége a mértékletesség, és szen-
vedélyének lobogó tüze nem a szexuális beteljesülés örömében, hanem a haza 
szeretetébe köteles kanalizálódni. A 19. századi maszkulin kép sztereotípiáinak felül-
írását célozza meg Matej KaminskỲ Nemzeti szenvedély (2013) című videó munkája. 
A felülírt sztereotípiák mellett a főhajó átellenes oldalán kapnak teret a nemzet 
fogalmából kirekesztett kisebbségek is, így a velencei biennálés szereplésével 
egy időben láthatjuk itt Gluklya (Natalia Pershina-Yakimanskaya) Ruhák Vlagyimír 
Putyin meghamisított választása elleni tüntetésre (2011–2015) című, magas pisz-
kafákra állított, groteszk testeken, karneváli hangulatban megelevenedő, hasz-
nált ruhákból készült installációját. Az Amszterdamban élő orosz származású 

Kis Varsó
Lélekben tomboló háború, 2011, részlet © Fotó: Rosta József
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Gerhes Gábor Neue Ordnung (2013) című, új 
összeesküvés-elméletekkel, rítusokkal, archa-
izáló latin feliratokkal és ismerős szlogenekkel 
tarkított, fiktív szekták szimbólumait és attribú-
tumait bemutató műegyüttese. Gerhes fikci-
ója mellett a 200 éves nemzetfogalomra valós 
bibliai hivatkozás alapján tekint Borsos Lőrinc 
Mozdíthatatlan országának (2010) rázóasztalra 
állított, samottból épült magyar parlamentje.  
Az évek óta rezgő parlamenti épület nagy való-
színűséggel a jelen kiállítás alkalmával végleg 
darabokra fog hullani. De a nemzet fogalmának 
és szimbólumainak szakrális olvasata mellett 
releváns helyet kapott a pogány eredetmítosz 
is a hetvenes években itthon, majd Amerikában 
működő Nosek Nagyvári László A Fehérló Fia 
(2007–2015) című pszichedelikus rajzfilmjében. 
A templomtérből kifelé haladva kerülhetünk 
szembe a Société Réaliste ENSZ kamuflázs 
(2011–2013) zászlóival, melyeket ezúttal kifeje-
zetten a Kiscelli Múzeum templomteréhez iga-
zítottak. A 108 darab kamuflázs lobogó azzal 
az üzenettel integrálódott a kiállításba, hogy a 
nemzeti identitás legfontosabb szimbólumának 
tekinthető zászló ezúttal ne a kirekesztés és 
elkülönítés eszköze legyen, hanem egy szoftver 
segítségével a különböző nemzetek zászlóiból 
a színek arányai alapján keveredve új és tarka 
felületeken egyesüljön. A zászlók által sugallt 
befogadó és együttműködő nemzetfogalommal 
távozhatunk a térből az oratórium irányába, ahol 
a kiállítás egy másik fődarabját, a velencei bien-
nále lengyel pavilonjában kiállított Halka/Haiti 
18°48’05”N72°23’01”W” (2015) többcsatornás 
videómunka6 kétcsatornás változatát láthatjuk. 
Kiscellről könnyedén eljuthatunk gyalogosan 
a Société Réaliste kamuflázs zászlóiból szer-
kesztett aszfaltmatricákat követve a Budapest 
Galéria Lajos utcai Kiállítóházáig, ahol a kurá-
tori szándék szerint a füzérszerűen egymás-
hoz kapcsolódó terekben annak a művészeti 
vetületeit tárhatjuk fel, hogy hogyan is építke-
zik az általunk természetesnek és öröknek hitt 
nemzet. Mindjárt a bejáratnál két erős zászló 
parafrázissal találkozhatunk. Az egyik Baglyas 
Erika Kompenzáció (2014) című törékenynek 
látszó, ám valójában ásóra applikált hentes 
acélsodronyból készült zászlója, a másik pedig 
Horváth Tibor zászlót leordító videómunkája 
(co.co, 2010). A következő termekben kaptak 
helyet a nemzeti identitással való személyes 
azonosulást feldolgozó művek, mint Alban 
Muja Az én nevem, az Ő városuk (2013) című 
fotósorozata, vagy Jaroslav Varga FU JA 
RA (2011) című videója és Szolnoki József 
Hun volt Hun nem volt (2008) dokuesszéje.  

6  C.T Jasper (PL) & Joanna Malinowska (USA/PL) Halka Hai-
ti 18°48’05”N72°23’01”W, 2015. többcsatornás videó, 82’, Zachęta- 
National Gallery of Art, Varsó

Société Réaliste
ENSZ kamuflázs, 
2011–2013
© Fotó: Rosta József

KissPál Szabolcs
Szerelmes  
földrajz, 2012
© Fotó: Rosta József
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C. T. Jasper – Joanna Malinowska
Halka/Haiti 18°48’05”N72°23’01”W”, 2015

Gerhes Gábor
Neue Ordnung, 2013 (részlet) © Fotó: Rosta József
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Csontó Lajos
Himnusz, 2015 © Fotó: Rosta József

Kerezsi Nemere
Omagiu, 2007

Tomas Kulka
Utcai harc, 2011–2013 (részlet) © Fotó: Rosta József
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A nemzeti identitással való testi azonosulás áll 
a középpontjában Ciprian Mureşan Román 
vér (2005) és Dan Perjovschi Románia eltá-
volítása (1993–2003/2006) című munkáinak.  
A zászlók és himnuszok szimbólumait feldol-
gozó alkotások közül kiemelném Kerezsi Nemere 
videóját (Omagiu, 2007), mely egy ólomból kiön-
tött zászlót lengető írországi performanszáról 
készült, és Csontó Lajos kifejezetten a jelen 
kiállításra készített Himnusz című videóját. Daya 
Cahen műve műve (Nashi, 2009) által betekin-
tést kapunk a szélsőséges erőkre támaszkodó, 
vagy azokat kitermelő és kiképző agresszív nem-
zetépítés technikáiba is, míg Tomasz Kulka 
Utcai harcának (2011–2013) egymást ütő kerámia 
figurái a csoporton kívül rekedtek agresszióba 
és erőszakba fulladt indulatait elevenítik meg.  
A kiállítások emblematikus műve az albán szár-
mazású Adrian Paci Az ideiglenes állandóság 
központja (2007) című videómunkája, amelynek 
álló képkivágata a kiállítás meghívójáról és lepo-
rellójának címlapjáról is visszaköszön. 
A Privát Nacionalizmus Projekt budapesti kiállí-
tásai a hazai színtér elmúlt időszakának legfon-
tosabb, társadalmilag elkötelezett művészettel 
foglalkozó must see seregszemléi! Érdemüket 
nem csupán a kiemelkedő nemzetközi és hazai 
kiállítói névsor és a fantasztikus kurátori munka 
fokozza, hanem a rendkívül gazdag válogatásban 
együtt mutatkozó művek nemzeti identitáskér-
désekre és geopolitikai konfliktushelyzetekre 
adott színes és aktuális válaszai. 

Ciprian Mureşan
Román vér, 2005 © Fotó: Rosta József

Adrian Paci
Az ideiglenes állandóság központja, 2007


