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5később élni is tudunk. A túlélés nevében felkerekedünk, hogy másfél évig 

utazhassunk egy bolygóra, amit aztán kénytelenek leszünk átalakítani úgy, 
hogy számunkra kedvező életkörülményeket biztosítson. E grandiózus 
feladat előtt azonban talán gyakorolhatnánk egy kis önismeretet. A világ-
egyetemben, felfoghatatlan távolságra, több mint 21 milliárd kilométerre 
kering az otthonunkról egy olyan társadalomkép, ami sokkal inkább hiú, 
mint őszinte, s ettől talán egy kicsit még emberibb. Ez a tény úgy is külö-
nösen nyugtalanító, hogy a Mars terraformálása már nem is egy elképzel-
hetetlen gondolat, pláne, hogy egy teljesen új civilizáció létrehozásában 
gondolkodunk. Amíg ugyanis képtelenek vagyunk felvállalni kevésbé 
nemes oldalunkat, elismerni azt, hogy egy faj vagyunk és a cél közös, ez 
nem fog sikerülni. Sagan döntése alapján, akár szándékosan, akár nem, 
a hanglemezek semmiféle vallásra, ideológiára való utalást nem tartal-
maznak – és be kell látnunk, hogy mindaddig, amíg mindezek nevében 
pusztítjuk saját fajunkat, szegregálunk embercsoportokat, igazából szinte 
lehetetlennek tűnik az, hogy majd egy másik bolygón egyként küzdünk 
a túlélésért. Saját fajunkban is meglesz az a kettősség, ami ezekben a kis 
bronzszobrokban: választhatunk aközött, hogy maradványok, egy letűnt 
kor emlékei leszünk csupán, vagy annak bizonyítékai, hogy a túlélés nevé-
ben képesek vagyunk minden ellentétünket félretenni és bármit elérni.
Dorsánszki Adrienn saját Mars projektje ezt a diskurzust indítja el. Ins-
pirációt ad a jövőhöz és kirángat abból a monoton melankóliából, amit 
az eredményez, hogy képtelenek vagyunk bármit is tenni az ellen, hogy 
elpusztítsuk a Földet. Beszélhetnénk például arról is, hogy milyen a sötét-
ben tapogatózni úgy, hogy tudjuk, az űrkutatás példátlan mennyiségű 
munka és időbefektetés, és ezzel együtt az egyik legdrágább projekt a vilá-
gon, amelynek ráadásul pontos kimenetele ismeretlen. Mint az a történet a 
kávéról, mikor több asztronauta is panaszkodott az űrben tapasztalt kisebb-
nagyobb fejfájásokra. Persze a NASA nyilvánvalóan komoly aggodalommal 

figyelte a panaszokat, ugyanis a kutatók 
kezdetben úgy gondolták, hogy az űrben 
valamiféle olyan dolog van befolyással az 
ember szervezetére, amellyel nem számoltak. 
Ennek hatására rengeteg időt és nem utolsó 
sorban pénzt öltek a rejtélyes fejfájásokat 
vizsgáló kutatásokba. A kávét, mint minden 
más élelmiszert, a NASA speciális módon 
csomagolja és konzerválja az utazók számára 

– ebben az esetben fagyasztva-szárítással.  
E tartósító eljárás során azonban a kávé kof-
feintartalma jelentős mértékben csökken. 
Idővel a kutatók rájöttek, hogy az életves-
zélyesnek hitt ok, ami néhány űrhajósnál a 
fejfájások okozója volt, nem más, mint egy-
szerű koffeinmegvonás. Néha még mindig 
szinte megfoghatatlanul abszurdnak tűnhet 
az, hogyan állunk az űrkutatáshoz, hiszen 
felfoghatatlanul sok pénzt költünk egy elég 
bizonytalan dologra. Valami ilyesmit gon-
dolhattak régebben a repülésről is, hiszen 
sokáig az is képtelenségnek tűnt. 
Dorsánszki szobraira nézve eszünkbe jut 
az a sok befektetett energia, „elvesztege-
tettnek hitt pénz”, ami ahhoz kell, hogy 
egy probléma okát megtalálják, és még az 
is lehet, hogy ez az ok egyértelmű, banális 
vagy éppenséggel vicces, mint amilyenek 
ezek a kis bronzszobrok.

Lehet-e a művészet forradalmi? És ha igen, 
akkor vajon a művészet fogja-e létrehozni 
társadalmi változásokat, vagy pedig a tár-
sadalom felől lehet megváltoztatni a művé-
szetet? Ezeket a kérdéseket – melyek mind 
arra a feltevésre épülnek, hogy a művészet és 
az élet külön tartományok – számtalanszor 
feltették már a 19. század óta. Mióta a művé-
szeti termelésnek kialakultak a saját szabá-
lyai, a társadalmi kérdések iránt érdeklődő 
művészek előtt mindig ott állt a dilemma: 
kívülről, a művész-pozíciójukat megtartva, 
sőt megerősítve beszéljenek, szóljanak-e bele 
a társadalom dolgaiba, vagy pedig próbálják 
meg felszámolni annak a távolságnak min-
den előnyét és hátrányát, amit a „művész” 
pozíció adott nekik? Persze bármelyiket is 
választják, a  művészet – akár szeretnék, akár 
nem – így is, úgy is társadalmi folyamatok 
terméke és újratermelője.
A Jacopo Galimberti 2017-es könyve, mely 
a 2012-ben a The Courtauld Institute of 
Art-on megvédett doktori disszertációjára 
épül, az 1950-es és 1960-as évek nyugat-euró-
pai művészcsoportjait vizsgálja. Ebben az 
időszakban a kollektív alkotás volt az egyik 
legelterjedtebb válasz arra a kérdésre, hogy 
a művészek miként változtathatnák meg a 
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művészet és a társadalom viszonyait. A könyv célja, hogy megértse, mi 
volt a kollektív alkotás korabeli elterjedésének az oka, valamint az, hogy 
rávilágítson arra, hogy mik lehettek az ilyen típusú kísérletek sikereinek 
és kudarcainak okai. Ez a kérdésfeltevés illeszkedik a művészeti világ 
a 2008-as gazdasági válság utáni újrapolitizálódásának folyamatába, a 
korszakválasztása azonban mégis meglepő, mivel nem 1968-tól eredezteti 
a kollektív művészeti gyakorlatokat, hanem éppen hogy az azt megelőző 
időszakban működői politikailag elkötelezett csoportokkal foglalkozik. 
Galimberti olyan kollektívákat vizsgál, melyekben a művészek nem csak 
közösen állítottak ki, hanem együtt alkottak és sokszor együtt szervezték 
meg az alkotás anyagi feltételeit is. Ezek a csoportok azonban nagy szórást 
mutatnak annak tekintetében, hogy mennyire voltak kollektívek. Volt 
ahol csak az alkotás volt közös (és a műveket egyének szignálták), míg 
máshol a művészeti alkotáshoz szükséges anyagi és infrastrukturális 
hátteret is együtt biztosították és igyekeztek lerombolni az egyéni alkotó 
mítoszát, s elindulni egy olyan társadalom felé, ahol „nincsenek festők, 
hanem legfeljebb emberek, akik egyebek között festenek is”.1 A kollekti-
vitás milyenségénél még nagyobb szórást mutat az egyes művek stílusa: 
az N és a GRAV csoportok op-artos, kinetikus művészetétől az Equipo 
Realidad pop-artos festészetén keresztül a saját stílussal és műtárgyak-
kal nem is bíró szituacionisták akcióiig. Ami azonban közös az összes, 
Galimberti által vizsgált csoportban az az, hogy a hierarchia-ellenes 
kollektivitást alkotási módként fogták fel. Ez pedig egy olyan, 1956 utáni 
baloldali radikalizmusból fakadt, amelynek számára a szovjet és kelet-
európai államszocializmusok már nem követendő példák, hanem riasztó 

1  Karl Marx – Friedrich Engels: A német ideológia. in: Karl Marx és Friedrich Engels művei 
(MEM) 3. kötet, Kossuth Kiadó, Budapest, 1976, 386.
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5tévutak voltak, és ahol épp ezért az államhatalom megragadása helyett a 

közösségi építkezésre helyeződött át a hangsúly. Az olasz N, a francia GRAV 
és a francia dominanciájú szituacionisták, a német Spur és Geflecht, és 
a spanyol Equipo 57, Equipo Crónica és Equipo Realidad mind „nyugat-
európaiak” voltak. Galimberti állítása szerint az országok, ahol működtek, 
mind megsínylették a művészeti világ centrumának 1945 utáni New Yorkba 
való áthelyeződését, ez azonban még nem támasztja alá azt, hogy egy lapon 
lehet-e tárgyalni a korszak jóléti kapitalizmusában működő olasz, francia 
és nyugat-német csoportokat a Franco-rezsim autoriter kapitalizmusában 
sokkal direktebb elnyomással szembesülő spanyol csoportokkal. Bár a 
kötet néhol felemlegeti, hogy milyen autoriter vonásai voltak az 1950-1960-
as évek francia, olasz és nyugat-német politikájának, de ez nem erősíti 
meg az összehasonlítás módszertanát, így pedig könnyen felmerül a kér-
dés, hogy a korszak félperifériáján elhelyezkedő spanyol és kelet-európai 
autoriter rezsimekben működő művészcsoportok összehasonlítása nem 
lenne-e legalább ilyen termékeny megközelítésmód?2

Jacopo Galimberti rendszeresen utal a kollektív alkotás azon 19. századi 
példáira (mint a preraffaeliták vagy a nazarénusok), melyek az 1950–1960-as 
évek nyugat-európai művészcsoportjaihoz hasonlóan szintén önvédelmi 
reakciók voltak külső intézményi kényszerekkel szemben. A mozgalmak 
azonban, amelyeket képviseltek jellemzően múltba tekintőek és vallásosak 
voltak, a korábbi korokat pedig úgy idealizálták, mintha azoknak a kollek-
tivitása egyenlőségen alapuló lett volna. Ez alapvető eltérés: míg a 19. szá-
zadi csoportok a történeti időkbe vetítették ideáljaikat és ezeket állították 
szembe saját koruk kapitalistává és individuálissá lett művészeti termelé-
sével, addig a könyvben tárgyalt 20. századi művészcsoportokat radikális 
jövőorientáltság és baloldali világnézet jellemezte. Utóbbiak nem csak a 19. 
századi elődjeiktől határolták el magukat, hanem még közvetlenebb módon 
a 20. század első évtizedeinek történeti avantgárd mozgalmaitól is, melyek 
épp 1945 után lettek végleg megszelídítve és kanonizálva. Emiatt voltak 
szkeptikusak az 1950-1960-as évek avantgardista művészeti irányzataival 
(és mindenekelőtt a korszak Duchamp-reneszánszával) szemben, főleg, 

2  Az ilyen összehasonlító kutatások nem példanélküliek, ld. Stefan, Oana Adelina: 
Vacationing in the Cold War: Foreign Tourists to Socialist Romania and Franco’s Spain, 
1960s-1970s. Doctoral Dissertation, University of Pittsburgh, 2016. (Unpublished) http://
d-scholarship.pitt.edu/28005/

hogy a történeti avantgárdban nem a kollektív alkotás, hanem az egyéni, 
de hálózatosodó szerveződés dominált.
Ennek ellenére a nemzetközi hálózatosodás jelen volt az 1950-1960-as évek 
kollektív művészeti kísérletei közt is, aminek a legjobb példája a francia 
dominanciájú, de nemzetközi ambíciókkal bíró Szituacionista Internaci-
onálé, mely tagadta a művészetet, mint egy különálló társadalmi területet, 
és ehelyett annak forradalmi gyakorlatként való megvalósítását tűzte ki 
célul. A művészet fontosságának ez a hangsúlyozása azonban jól mutatja, 
hogy bár a szituacionisták el akarták vetni a művészet bevett fogalmát, 
mégsem tudtak szabadulni jelentőségének hangsúlyozásától.
A szituacionisták nem csak az 1950-es évek műtárgypiaci boomjával 
állították szembe magukat, hanem azokkal a korban hódító, az indi-
viduum szerepét hangsúlyozó irányzatokkal (egzisztencializmus) és a 
tömegtársadalom rémképével is. Ahogy a csoport kulcsfigurája, Guy 
Debord fogalmazott, „az én, a mi nélkül visszazuhanna az előre gyártott 
tömegbe”.3 Az a dilemma, hogy a közösségi életen és alkotáson keresztül 
miként lehet meghaladni az individualizmus és a tömegtársadalom 
összekapcsolódó rémképeit, nem csak a szituacionistákat, hanem min-
den itt tárgyalt művészcsoportot foglalkoztatta, sőt ez volt az a közös 
probléma, ami összekötötte őket.4 A szituacionisták a tanácskommu-
nizmus felől próbálták felszámolni az egyéni alkotást, ezért igyekeztek 
nem műtárgyakat, hanem a hétköznapi szituációkat kizökkentő helyze-
teket alkotni; kiáltványaikat pedig gyakran közösen szignózták. Azok, 
akik pedig megfogható alkotásokat készítettek, mint például Giuseppe 
Pinot-Gallizio, igyekeztek egyrészt kollektívvé tenni ipari festészeti 
képeik készítését, másrészt pedig megpróbálták azokat ingyen, vagy 
épp túlárazva továbbadni, hátha így ki tudják cselezni a műtárgypiac 
logikáját. Azonban a szituacionisták forradalmisága csak a szellemi 
termelésre terjedt ki (legyen az festmény vagy kiáltvány), de nem bizto-
sított megoldást a tagok anyagi szükségleteire, amik továbbra is a tőkés 

3  Galimberti: i.m.: 27.
4  Annak, hogy a II. világháború utáni amerikai liberalizmus próbált egy olyan, a 

totalitárius rendszerekkel szemben álló, egyén és fogyasztásalapú társadalmat építeni, 
ahol az új individuum formálásában központi szerepet kap a multimédia, nagyszerű 
eszmetörténeti elemzését nyújtja Fred Turner a The Democratic Surround: Multimedia and 
American Liberalism from World War II to the Psychedelic Sixties (University of Chicago 
Press, 2015) című, az Artpoolban olvasható kötetében.

Eduardo Arroyo, Gilles Aillaud és Antonio Recalcati
Vivre et laisser mourir ou la fin tragique de Marcel Duchamp (Élni és halni hagyni, avagy Marcel Duchamp tragikus végzete), 1965  
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

logikában álltak elő. Ez egyszerre eredmé-
nyezett olyan egyszerre vicces és ugyanak-
kor minimum ellentmondásos helyzeteket, 
mint hogy a forradalmár Debord-t a nagy-
mamája f inanszírozta, valamint, hogy a 
Szituacionista Internacionálé bérmunkát 
hősisen elutasító férfijainak eltartása szel-
lemileg gyakran el nem ismert feleségeikre 
és barátnőikre hárult.5

A nyugatnémet Spur csoport is a Szitua-
cionista Internacionálé tagja volt, ám mivel 
ők inkább hittek művészet önállóságában, 
ez a kapcsolat konfliktusokkal volt terhelt. 
A Spur szellemi inspirációi elsősorban a 
Frankfurti Iskola felől jöttek: hittek abban, 
hogy a művészek lehetnek csak a forradalom 
igazi alanyai, amit a szituacionisták közül 
nem csak Debord, hanem Kotányi Attila 
is bírált. A Spur kritikája alapvetően arra 
koncentrált, hogy a világ miként változtat-
ható meg a művészet eszköztárával, ami 
megelőlegezte azt, amit Luc Boltanski és 
Ève Chiapello művészeti kritikának nevez.  
A szerzőpár szerint a művészeti kritika, 
amely csak az egyéni autonómia és auten-
tikusság értékeit követelte, 1968 után levált 
a társadalmi igazságosság kérdéséről és 
beolvadt a nyugati posztfordista gazdaság 
ideológiájába.6 Ebbe a helyzetbe kódolva 
volt a folyamatos konfliktus a szituacionisták 
és a Spur közt, különösen azután, hogy 1960 
körül, Debord direktebben politikussá vált. 
A művész tradicionális fogalmával kritikus 

5  Galimberti: i.m.: 20.
6  Luc Boltanski and Eve Chiapello: The New Spirit of 

Capitalism (Verso, 2006)
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5szituacionisták kontrollálni akarták a Spur lapját, akik ezt egy pontig 

tolerálták, de közben maguk közt sztálinistának tartották őket. A Spurnak 
eközben a szituacionistáknál komolyabb autoritással, a nyugatnémet 
hatóságokkal is szembe kellett nézniük: lapjuk pornográf és nyíltan homo-
szexuális tartalma miatt börtönbüntetéssel sújtották őket.
Ennél is erősebb politikai nyomással kellett szembesülnie az Equipo57-
nek, amit f iatal spanyol festők eg y csopor tja alapított Párizsban.  
A szituacionistákhoz és a Spurhoz hasonlóan ők is egy olyan tévútnak 
tartották a nyugati polgári individualizmust és a keleti blokk államszoci-
alizmusát, amin csak önszerveződő közösségként léphetnek túl. A csoport 
megpróbálta kihasználni és politikába fordítani a Franco-rendszer relatív 
művészeti szabadságát, ami esetükben – esztétikai téren – informel- és 
Tàpies-ellenességben manifesztálódott. Az 1950-es években a Franco-
rezsim épp Tàpies művészetén keresztül próbált kulturálisan nyitni a 
nyugati világ felé, ezért az Equipo57 geometrikus stílusa – mely az 1960-as 
évek elejére a design fele vitte őket – egy esztétikai módon megnyilvánuló 
tudatos politikai választás és különbségtétel is volt.
Az a hit, hogy a tudományos és a művészi megközelítések kombinációja 
vezethet a művészeti és társadalmi forradalmon felé, elterjedt képzet volt 
az 1950-1960-as években. A francia GRAV csoport – melynek Molnár 
Vera, és férje, Molnár Ferenc is tagja volt – saját kollektivitását a labora-
tóriumok közösségi alkotásához, a tudomány objektivitását pedig a saját 
geometrikus, op-artos művészetük nem-szubjektív jellegéhez hasonlította. 
Náluk a tudomány egy tisztán pozitív jelző volt, és fel sem merült, hogy a 
művészeti és tudományos termelés abban is hasonlíthat egymásra, hogy 
gyakran mindkettő egy fekete dobozba zárva rejti el létrejöttének folya-
matát, és csak az elkészült alkotást/eszközt/találmányt hangsúlyozza.7 
A korszaknak ebben a techno-utópista gondolatkörében alkotó GRAV 
például úgy gondolta, hogy az op-art lesz a demokratikus művészet, mert 
egyszerű az előállítása, s ugyanakkor a befogadása sem osztály- vagy stá-
tuszfüggő. A GRAV a művészet és tudomány között kereste a hangsúlyt, 
az utóbbin nem csak a természettudományokat, hanem a marxizmus 
tudományát is értve, ezért is lehetett rájuk nagy hatással Lukács György 
az irracionális filozófiáit bíráló kötete Az ész trónfosztása.8 Így a GRAV  
a tudományos művészet nevében támadta az informel és a neodada művé-
szet misztifikáló, személyességet hangsúlyozó vonásait is. Álláspontjuk 
szerint azonban nem magát a művészet gyakorlatát vetették el, hanem 
csak egyes művészeti megközelítéseket a saját, univerzálissá nagyított 
pozíciójuk felől, mely szerint a művészet igenis lehet felszabadító, már 
ha úgy csinálják, ahogy szerintük – progresszív művészek szerint – azt 
csinálni kell.
Az olasz Gruppo N-nek hasonló indíttatásai voltak, mint a GRAV-nak: 
kezdetben op-artos beütésekkel bíró geometrikus absztrakciót művel-
tek, támadták az informelt és a technikailag felvértezett, tudományos 
művészetet dicsőítették – annak ellenére, hogy nem volt pénzük, s ezért 
mindezt csak elgondolni tudták, megvalósítani, csinálni azonban már 
nem. Ez a techno-optimista megközelítés jól illeszkedhetett volna 
az Olasz Kommunista Párt reformista politikájához vagy a korabeli 
olasz gazdasági boomhoz is, mely a formatervezésen keresztül tudta 

7  A fekete doboz fogalmáról lásd Bruno Latour munkáit (aki többek közt azt vizsgálta, 
ahogy egy tudományos laboratórium elsősorban nem tudományos felfedezéseket, hanem 
tudományos publikációkat gyárt, azonban ezt a strukturáló erőt mégis elrejti a külvilág 
elől). Az alkotási folyamat misztifikálásának egy materialista megközelítéséhez lásd Janet 
Wolff: The Social Production of Art (New York University Press, 1993), míg egy marxizáló, 
az áru fétisjellegére rezonáló olvasatához: Peter Bürger Az  avantgárd elmélete című 
könyvét (Universitas Szeged, 2010).

8  Lukács György: Az ész trónfosztása. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1956

magába olvasztani az ilyen művészeti ten-
denciákat.9

Ennek ellenére a padovai alapítású N más 
irányt vett, ami elsősorban a többük által 
gyerekkoruk óta ismert Toni Negrinek, a 
korszak olasz radikális baloldali kulcsfi-
gurájának volt köszönhető. A korszakban 
kibontakozó, Negri nevével is fémjelzett 
operaismo nevű marxista gondolkodási és 
mozgalmi irányzat túllépett a társadalmi 
egyenlőtlenségek kritikáján: magát a bér-
munka intézményét támadta és a munkás-
önigazgatásban hitt.10 Negri egy okos húzás-
sal nem vette kritika alá az N design-felé 
kacsingató irányzatát, hanem a közös pon-
tokra mutatott rá: arra, hogy az N ugyan-
úgy támadja a romantikus alkotás mítoszát, 
ahogy ők a (bér)munka becsületének ideo-
lógiáját. 1963-ban az N csoport egy helyre 
is költözött az irányzat lapjával, a Quaderni 
Rossival, Ennio Chiggio és Manfredo 
Massironi pedig aktívan bekapcsolódtak 
az operaisták munkájába: ők a korszak a 
munkásosztályt gyakran lenéző újbalolda-
lával szemben osztályhű művészetet akartak 
csinálni. Az N csoport politikai fordulata 
azonban nem hozott stiláris fordulatot, 
inkább a saját belső erőforrásaik kollek-
tivizálására figyeltek. Ezen a téren azon-
ban hasonló zsákutcákba futottak, mint a 
szituacionisták: mivel a belső újraelosztást 
csak a megtermelt alkotásokhoz kötötték, 
nem vették figyelembe sem az egyenlőtlenül 
megoszló indirekt munka (például a repro-
duktív házimunka), sem pedig a tagok eltérő 
külső erőforrásai (például családi támoga-
tásai) okozta igazságtalanságokat.
A könyv utolsó része az 1960-as évek kollek-
tív festészeti kísérleteit tekinti át Párizstól 
Kubáig, Spanyolországtól Németországig. 
Ezek a kísérletek gyakran hoztak létre olyan 
feszültségeket, amik már a szituacionisták 
és a Spur közt is megvoltak: a kollektivitás 
iránt elkötelezettebbek polgárinak és reak-
ciósnak tartották a kevésbé elkötelezetteket, 
míg a másik oldal felől a rossz értelemben 
vett pártosság volt a vád. Azonban ezek a 
kérdések szinte eljelentéktelenedtek 1968 
után, amelynek a tömeges megmozdulá-
sai alapvetően kérdőjelezték meg azt az 
elitizmust, amely ott lappangott az összes 

9  A techno-optimizmus jellegzetes vonása volt az 
1950-es és 1960-as évek nyugat-európai baloldali 
pártjainak, például Harold Wilson Munkáspártjá-
nak is. 

10  Az operaismóról magyar lásd: Balázs Gábor: Az 
olasz Autonomia. Új Eg yenlítő, 2013. Vol. 1. No. 6., 
43-46.
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1950–1960-as évekbeli, a művészeit termelést a középpontba helyező és a 
művészet kitüntetett szerepében nem kételkedő csoportban. A Spurból 
induló Dieter Kunzelmann például kommunát alapított, mellyel provo-
katív, a dada és a szürrealizmus eszköztárából merítő akciókat hajtottak 
végre, és közben arra figyelmeztette korábbi társait, hogy amíg a művészeti 
világból akarnak megélni, addig akarva-akaratlan annak a szabályaitól is 
fognak függeni. Az 1968 utáni évek kommunákon kívüli másik jellemző 
műfaja az occupy volt, mely a művészeti világban is megjelent. A párizsi 
École Nationale des Beaux-Arts 1968-as elfoglalása során a résztvevők 
Atelier Populaire néven a tiltakozásokat támogató plakátokat kezd-
tek nyomtatni, melyekhez bárki anonim módon adhatott le terveket, és 
melyek közül minden nap közösen válogattak. A többi művészeti occupy 
Galimberti szerint kevésbé volt sikeres. A brüsszeli Palais des Beaux-Arts 
elfoglalása például csak kiélezte e konfliktust a konzervatívabb kom-
munista párttag művészek, és a már nem is a forradalom, mint inkább 
az intézménykritika felé kacsintgató fiatalabbak, mint például Marcel 
Broodthaers között.
Az Individuals against Individualism elemzése minden egyes művészeti 
kezdeményezés vizsgálatánál a politikára koncentrál, és elsősorban poli-
tika- és eszmetörténeti kontextusból magyaráz. Ennek érdekében vezeti 
be Toni Negri nyomán analitikus kategóriaként a sokaság (multitude) 
fogalmát, mely az egyének egyszerre egységes, hierarchiamentes és 
egymással folyamatos kommunikációt folytató tömege.11 A sokaság 
fogalma azonban bár jól leírja azt, hogy ezek a művészcsoportok mit 
akartak, kevesebbet mond arról, hogy mik is voltak. Így ez a koncepció 
nem annyira ezeknek a csoportoknak az elemzését szolgálja, hanem 
inkább azoknak a logikájába illeszkedik. Bár a könyv nem csak a sokaság 
fogalmával, hanem politika- és társadalomtörténettel is kontextualizálja 
a művészkollektívákat, mégis kevés figyelem esik arra, hogy ez milyen 
módon formálta ez az egyes csoportok működését. Megválaszolatlanul 
marad például az a kérdés, hogy miként lehetséges az, hogy a kollektivitás 
elvére épülő csoportok egész különböző elméleti referenciákkal dolgoz-
tak (Gramscitól Adornóig, Habermastól Lukácson át Althusserig), és 
különböző esztétikai nyelvekre fordították le a kollektivista indíttatást 
a figurális festészettől az op-arton és a non-figurális festészeten át a 
dematerializált művészig?
Az egyes csoportok globális (és nem csak nemzetállami) gazdasági, társa-
dalmi és kulturális folyamatokba való beágyazottsága már csak azért is 
fontos lenne, mert épp ezeknek az elemzése maradt el a legtöbb kollektí-
vánál. Így ezek a csoportok miközben elsősorban a polgári kultúrának a 
korszakra jellemző beállítódását kritizálták, gyakran szem elől tévesztették 
a domináns kultúra dinamikusan változó jellegét, és azt, hogy ezért érde-
mes nem csak az adott helyzetet, hanem hosszabb és mélyebb folyamatokat 
is kritizálni. Bár ezeknek a problémáknak a vizsgálata nincs közvetlenül 
Galimberti könyvének a fókuszában, indirekt módon mégis kiderül, hogy 
a kollektívák elhatározását mennyi külső tényező formálta. Ezek pedig 
olyan tanulságok, melyek elemzését nem lehet megspórolni már csak az 
elmúlt években újrapolitizálódó művészeti mező kapcsán sem. Különösen 
akkor, ha azt szeretnénk, hogy ezek – legyenek bármilyen heroikusak is – 
ne fussanak az 1950–1960-as évek radikális művészcsoportjaihoz hasonló 
vakvágányokra. 

11  Galimberti a sokaság fogalmát Hobbes Leviatán koncepciójával állítja szembe, mely 
szerint a különálló egyének a mindenható szuverénbe csatornázódnak be. Negri és Hardt 
sokaság fogalmának kritikájához magyarul lásd: Kasnyik Márton: Hart–Negri és a 
radikális politikai szubjektum a globális periférián. Fordulat, No. 1., 120-126.
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