
3 73 6

2
0

1
8

_
9mobilitás, a hozzáférés és a privilégiumok rendszere is megjelenik. 

Az idő, a modernitás és a tapasztalat szerkezeteinek átalakulása 
nemcsak a technológiai determinizmus leegyszerűsítő, a technoló-
giai fejlődést leginkább a veszély és a kiszolgáltatottság minőségein 
keresztül értelmező felfogásait erősítik, de ennél jóval szerencsé-
sebb módon azokat az új típusú cselekvéseket és interakciókat is, 
amelyeken keresztül a reprezentáció új technológiái létrehozzák a 
korszakra jellemző tudásformákat. Ezek az információ közvetítése 
és továbbadása mellett a társadalom közösségeinek egymáshoz 
való viszonyát is átalakítják. A „kulturális átöltözés” kifejezésben 
konnotálódó mozzanatosság a későmodern nyugati társadalmak 
kultúrtechnikáinak metaforája. Az átöltözés alakzatában ugyanis 
nemcsak a gyors egymásutánban következő és elmúló trendek van-
nak jelen, hanem – ennél sokkal revelatívabb módon – a kamuflázs/
mimikri fogalmaival illusztrálható episztemológiai jellegzetesség 
is. A Manifesto, saját kiáltványossága, és a művészeten keresztül a 
művészet problémáit fókuszba állító jellege mellett ezt a rejtőzködést 
is az értelmezéshez kapcsolja azzal, hogy nem tizenhárom, hanem 
egy színész játssza el figurák és karakterek sokaságát. Blanchett,  
a kaméleon a Manifesto alakjainak álcájában mutatja meg az általá-
nos és konkrét közötti distinkció esendőségét. A spektákulumként 
megjelenő láthatóság, illetve az abból részben következő, részben 
konstruálódó reprezentációs hálózat hatalmi és ideológiai, vagyis 
végső soron politikai kérdés, amely társadalmi kontextusban (is) 
kritikai elemzés alá vonható. A Manifestóban használt szövegek sok 
esetben – programszerűségükből fakadóan – politikusak, ezt a sze-
repüket pedig a Manifesto mozgóképszövege (az installációban és a 
filmben is) megerősíti és újragondolja. A Blanchett által megformált 
karakterek nemcsak a tömegtársadalom előzőekben már említett 
metonímiáiként funkcionálnak, hanem ebben a kortárs és történeti 
művészetfilozófiai térben a mindenkori „másik” megtestesülései is. 
Miközben a színésznő valóban meggyőzően produkálja a „tanárság”, 
a „riporterség” vagy „munkásság” gesztusait és szereplehetőségeit, 
ezzel arról is lerántja a leplet, hogy a társadalmi szerepek – a művé-
szethez való éppen aktuális mainstream hozzáálláshoz hasonlóan – 
minden értelemben konstruáltak. Ha valami ennyire jellegzetesen 
felismerhető – mint például a gyerekek füzetét átlapozó tanító néni, 
vagy a beszéd előtt poharát megkocogtató cégvezető – akkor szük-
ségszerűen sztereotipikus is. A jól körülhatárolható szerepek és a jel-
legzetes művészetelméleti kiáltványok egymásra csúsztatásától válik 
a Manifesto érdekesebbé, mint egy újabb, saját tárgya esszenciájára 
rákérdező alkotás. A szövegek és képek kaotikus áradása közepette 
ugyanis, a maszkként értelmezhető figurák és az absztrakt kiáltvá-
nyok spektákulummá olvadó kánonjában a kortárs világ működés-
módjával szembesül a látogató. Belenéz a tükörbe, és megrémiszti 
a látvány.

A L E X A N D E R  Z O L T Á N

FRIEZE ART FAIR 
2018 LONDON 
Frieze Art Fair and  
Frieze Masters

R e g e n t ’s  P a r k ,  L o n d o n
2 0 1 8 .  o k t ó b e r  4  –  o k t ó b e r  7. 

A londoni művészeti élet és műkereskedelem legizgalmasabb ese-
ménye az október első hetében megrendezett Frieze Art Fair, 1 ami 
valójában nem csak egy négy napig tartó művészeti vásár, hanem 
városszerte több száz kiállítással, megnyitóval és szatellit-program-
mal kiegészülő hét nap.
A Frieze hét valójában már jóval a csütörtöki megnyitó előtt elkezdő-
dik, a Berkeley Square közepén felállított PAD Art & Design vásárral. 
Ebben az évben hatvannyolc olasz, francia és angol galéria állított 
ki kortárs, modern és antik műtárgyakat, kerámiát, bútorokat, vala-
mint belsőépítészeti installációkat a hihetetlen minőséggel kivitele-
zett standokon.
A z események másnap a Somerset House épületében az 1:54 
Contemporary African Art Fair-rel folytatódtak, ahol idén negyven-
három kortárs afrikai galériát és több mint százharminc művészt 
hoztak egy fedél alá.
A szerdai már a Frieze VIP megnyitó napja volt. A Regent’s parkban 
felállított óriás sátor-komplexumból ráadásul kettő is volt, a déli 
oldalon a Frieze London és a park északi részén, a hasonló nagyságú, 
közel száz galériát magába foglaló Frieze Masters. A két helyszínt 
összekötő útvonal mentén a Frieze Sculptures óriás méretű szobor-
installációt helyezték el.
Mielőtt azonban rátérnénk a Frieze bemutatására, érdemes kiemelni 
azesemények közül a Sotheby’s Bond Street-i aukciós házban meg-
rendezett árverést, ahol Banksy Girl With Balloon című képe, 1.04 
millió fontért került kalapács alá, és másodpercekkel később, saját 
keretében önmagától elkezdett lecsúszni és a fele vékony darabkákra 
esett szét. Banksy ugyanis, előrelátóan, már évekkel ezelőtt, a kép 
készítése során egy automata iratmegsemmisítőt helyezett a keretbe, 
arra az esetre, ha valaha aukcióra kerülne a műve. Nem gyakran for-
dul elő az sem, hogy az eladás után kevesebb, mint egy percben belül 
egy műtárgy a dupláját éri. A szakértők máris több mint kétmillió 
fontra becsülik Banksy képének értékét.
Ezzel eg y időben Thaddeus Ropac Mayfairben található galé-
riája huszonnég y órán keresztül maradt nyitva Tom Sachs élő 
performansza miatt, amelynek keretében korabeli írógépekkel fel-
szerelt svájci útlevél-osztályt rendeztek be.Több órás sorban állás 
és borozgatás után a meghívottak részére személyre szóló, fényké-
pes, svájci útlevelet állítottak ki. A galéria többi terme úgyszintén 

1 https://frieze.com/fairs/frieze-london

nyitva volt, ezekben a Georg Baselitz: Focus on the 1980skiállítás volt 
látható., a művész 80. születésnapját ünnepelve. Az óriási méretű 
képek szokás szerint fejjel lefelé voltak kiállítva, ezzel is provokálva 
a néző berögzült látogatási szokásait, egyben megőrizve a művész 
hírnevét és intuícióit.

F R I E Z E A RT FA I R É S F R I E Z E M A STE RS 
Míg a Frieze London leginkább a kortárs művészeti galériákra fóku-
szál, különböző színekkel kategorizálva a kiállító standokat, a Frieze 
Masters izgalmasan keveri a kortárs, modern és antik művészetet. 
Annak ellenére, hogy a szerdai szakmai és VIP nap kizárólag a gyűj-
tők, nemzetközi galériák, múzeumok és kurátorok részére volt fenn-
tartva, már a kora délutáni órákban lehetetlen volt a vásár területén 
közlekedni a több ezres tömeg és a túlzsúfolt standok miatt.
A Frieze Art Fair százhatvan galériát és ezernél is több nemzetközileg 
elismert művészt mutatott be 
Az általános észrevétel azonban gyakran az volt, hogy egyre több 
a dekorációs jellegű kép és hatásvadász installáció, ahelyett, hogy 
mérvadó és új üzeneteket kapnánk a művészektől.
Minden évben megszokhattuk, és valahol már az életünkhöz tarto-
zik, hogy egyes excentrikus látogatók szeretnek az öltözködésükkel 
kitűnni. Vannak jól bevált kódok, mint a „nemzetközi-műgyűjtő-
vagyok” viselet, azaz a tökéletesre vasalt elegáns „öltöny, kasmír 
sál, kalap” kombó, vagy a képek színeit és formavilágát hűen követő 

„műtárgyhoz-öltöztem” látogatók. Ebben az évben azonban egy elég 
jelentős változás volt észrevehető, a „fanatikusan-selfiezek” hullám, 
amikor már nem is a képek miatt jöttek el ezek az emberek, hanem, 
hogy minél előnyösebb és meglepőbb képeket tudjanak saját magukról 
készíteni a háttér-tapétának használt műalkotások és installációk előtt. 
A Balkon olvasóinak ezalkalommal hét kiemelkedő galériát és 
művet mutatunk be, amelyek témái és problémafelvetései nemcsak 
világtendenciák, de a mai magyar mindennapi élethez is aktuálisan 
kapcsolódnak. 

STUA RT S H AV E GA LLE RY
Egy pillanatra lehettem volna ez én is, „a fuldokló, utcára dobott, 
munkanélküli újságíró”, azzal a különbséggel, hogy nekem van mun-
kám és a nevem nem Dave.
A Stuart Shave galéria eg y meghökkentő installációt hozott a 
Frieze Art Fair-re, Josh Kline 3D nyomtatott munkáját Unemployed 
Journalist (Dave) címmel, ami egy életnagyságú, műanyagzacs-
kóba csomagolt, és igen élethű férfit ábrázolt, ezzel szimbolizálva 
a gazdasági válság és a lakáshitelek elkeserítő következményeit.
Világviszonylatban – és Magyarországon is – kényelmetlen, ám meg-
határozó problémáról van szó.
Kline korunk politikai és társadalmi átalakulásának hipotetikus, 
jövőbeli forgatókönyvét építette művébe, kritikusan vizsgálva a tech-
nológia és az „új gazdasági rendszer” hatásait és az egyének életét 
a 21. században. Van valami hullaház-szerű a jelenetben, amelyben  
a művész a 2030-as állapotokat prognosztizálta, több mint két évti-
zeddel a 2008-as pénzügyi válság után. Az Egyesült Államok tár-
sadalmát olyan negatív folyamatok paradigmájaként mutatja be, 
melyek hatással vannak minden fejlett országra, és egyre nagyobb 
veszélyt jelentenek az egyének magánéletére, szabadságjogaira és  
a gazdasági helyzetére.

K A M E L M E N N O U R GA LLE RY 
A párizsi Kamel Mennour galéria Tatiana Trouvé installációit 
mutatta be két különböző helyen: a galéria Brook Street-i kiállító-
termében a Navigation Map London 2018 műve, a Frieze keretén belül 
pedig a The Shaman című rendkívül ambiciózus, óriás installáció volt 
látható. Ez utóbbi engem egyértelműen Maurizio Cattelan Pope 
Gets Hit By A Meteor című, jól ismert installációjára emlékeztetett.
Trouvé ez alkalommal egy óriási, feje tetejére állított fát hozott  

Josh Kline
Unemployed Journalist (Dave) | Stuart Shave Gallery 

© Fotó:  Alexander Zoltán

Tatiana Trouvé
The Shaman | Kamel Mennour Gallery

© Fotó:  Alexander Zoltán

Frieze Art Fair, 2018, látogatók  
© Fotó:  Alexander Zoltán

Cate Blanchett (Manifesto, 2015)
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9a térbe, valamint egy aszteroidot, ami a Frieze bejáratának kellős 

közepén landolt. 
Érdekes, hogy a finom érzékenységéről és elegáns belsőépítészeti 
installációiról közismert művész jelenlegi munkájával nagyon más 
dimenzióban gondolkodott. Íme, a feltöredezett betonpadlóra állí-
tott patinás bronzból készült fa, amelynek gyökerei között kis patak 
csordogál. Hatalmas installációs és technikai szakképzettséget és 
munkát igényelt a Frieze részéről, hogy egy medencét építsenek a 
Regent’s Park és a vásár sátrának belsejébe, az egész ára pedig mind-
össze 650.000 euró volt.

i n s i d e  e x p r e s s  ←

F i a t a l
Ké p z ő m ű v é s z e k

S t ú d i ó j a  E g y e s ü l e t
studio.c3.hu 

ANTAL BALÁZS
Uborkaszezon, 2017, B24 Galéria,  

Debrecen
Erzsébet extázisa, 2017

festett plexi
Uborkaszezon, 2017

installáció; akvárium,  
savanyú uborka

© Fotó: Czeglédi Zsolt

rális források sokféleségével, beleértve az irodalmat, a történelmet,  
a művészetet, a zenét és a vallást, sűrűn rétegezett képeket hozott 
létre. Egyszerre absztrakt és figuratív alkotások ezek, amelyek az idő 
metafizikai összeomlását fogalmazzák meg. Khan munkája egyértel-
műen az iszlám köré összpontosul. Munkáját a „tömörített emlékek 
kísérletei” és a „mindent magába foglaló kompozíciók” írják le a leg-
jobban, vagy ahogy Khan fogalmaz: „Nagy kihívás volt a számomra, 
hogy a munkámat ne fotóként definiálják, hanem a fotózás médiumát 
felhasználva létrehozhassak valamit, ami a papír felületén létezik, és 
ne egy elszigetelt pillanatba vigyen vissza”.

P E TE R F R E E M A N GA LLE RY
A Frieze Masters keretén belül a Peter Freeman galéria a második 
világháború utáni legfontosabb amerikai művészeti mozgalmak 
élvonalában lévő Alfred Leslie négy panelból álló Ornette Coleman 
című festményét állította ki.
Leslie pályafutása elején a New York-i absztrakt expresszionisták-
kal dolgozott együtt, óriási, buja képeket festett, majd radikálisan 
kísérletezett a ‘silk-screen’ technikával, még jóval Andy Warhol előtt.  
A kísérleti filmkészítésben is élen járt, együttműködött Robert 
FranK fotóssal az1959-ben készült Pull My Daisy című filmben, tisz-
telegve a beatköltők vezető személyiségei, Richard Beamy és Allen 
Ginsberg előtt.
A galéria Leslie festménye mellett Franz Erhard Walther varrott  
vászon és fa részekből álló Nordsockel-Südsockel című nagymé-
retű munkáját, Michael Heizer FA X polivinil-latex és Tadaaki 
Kuwayama Untitled műveit is kiállította.

S P E RO N E W E ST WATE R GA LLE RY
A Sperone Westwater galériában Guillermo Kuitca akrilfestékkel 
megfestett matracokat akasztott a falakra. Kuitca, Latin-Amerika 
egyik vezető kortárs művésze, 1961-ben Buenos Airesben született. 

Az építészet, a színház és a kartográfia által ihletett műveit a földrajzi 
határokon átívelve, a világ minden táján széles körben kiállították.
1989-ben Kuitca jelentős nemzetközi elismerést szerzett, amikor 
Argentínát képviselte a 18. São Paulo Biennálén, végül a Documenta 
IX-re festett térkép-matracaival tört be a nemzetközi művészeti 
világba.
A matracokon szabálytalanul elhelyezett gombok jelölik a nagyobb 
városok neveit és az európai autóutakat, és bár a helyek nevét köny-
nyen el lehet olvasni, Kuitca nem fektetett nagy hangsúlyt a térképek 
konkrét helyeire. Valójában egyszerűen csak szeret matracokra fes-
teni, és elképzelni, hogy mi történhet rajtuk: „álmok, szex, halál, élet”.

C A STE LLI  GA LLE RY
A leggyönyörűbb és legfegyelmezettebb stand a New York-i Castelli 
Galériáé volt. A galéria 1957-ben nyílt Leo Castelli vezetésével, aki 
példátlan szakértelemmel kezelte a korabeli kortárs művészetet.  
Az elmúlt 16 évben a galériát felesége, Barbara Bertozzi Castelli irá-
nyította, és megtartotta a korábbi, második világháború utáni ameri-
kai művészet iránti elkötelezettséget. Castelli rendezte Jasper Johns 
első kiállítását, és nem kevesebb, mint tíz éve alatt a galéria a pop, 
minimal és conceptual art nemzetközi epicentrumává vált. Többek 
között Robert Rauschenberg, Cy Twombly, Roy Lichtenstein, Andy 
Warhol, Donald Judd és Joseph Kosuth tartoztak a művészei közé.
Ebben az évben a Frieze Masters keretén belül a galéria egyik grafit-
szürke fala az 1965-ben Joseph Kosuth által készített One and Three 
Mirrors című, lélegzetelállítóan gyönyörű kísérleti installációjának 
lett szentelve. A mű nemcsak erősen önreferenciális, de Sigmund 
Freud, Marcel Duchamp, valamint Ludwig Wittgenstein vilá-
gára emlékeztetett. A mű három részből áll: egy fekete-fehér fotó-
nagyításból, amely tökéletes tükörképe volt a Frieze Masters részére 
készített stand belső tér-installációjának, egy centrikusan elhelye-
zett négyzet alakú tükörből és egy szótárból felnagyított szócikkből, 
ami a „tükör” szó pontos definíciója volt.
Időközben a Frieze hét eseményei London többi kerületeiben tovább 
folytatódtak, a Temze túlsó oldalán, a Tate Modern Turbine Hall 
részében a kubai művész és aktivista, Tania Bruguera installáci-
ójával, ami tökéletesen reflektált a jelenlegi migráns válságra. Ezzel 
egyidőben a Unit galéria kiállításukat a 21st Century Women témának 
szentelte, komoly hangsúly fektetve a brit női művészekre, vele szem-
ben pedig a Blain Southern galéria legfrissebb kiállításán láthattuk 
Sean Scully gigantikus absztrakt Uninsideout című festményeit.
 
Természetesen az orbis művészete ezzel nem áll le, közel egy héttel 
később Párizsban, a Grand Palais épületében a világ másik legfon-
tosabb művészeti vására, a FIAC nyílt meg, majd pár héttel később 
ugyanitt a Paris Photo, ami a kortárs és vintage fotográfia legfonto-
sabb eseménye. 

STE P H E N F R I E D M A N GA LLE RY
Az egyik legnagyobb nézettségű munka David Shrigley neon-ins-
tallációja volt a Stephen Friedman galériában. A brit művész öt új, 
nagyméretű neon-panelt hozott a vásárra, egy Endless Joint című, 
két-képernyős digitális animációt, amely a dohányzás ördögi köré-
ről szól, egy szatirikus hang-installációt és végül papírfelületekre 
készült munkákat, melyek együttesen tökéletesen illusztrálták a 
művész élcelődő humorát.
A hang-installáció nem volt más, mint Shrigley vokális imitációja, 
melyet saját hangos és büdös öntödei elszívó ventilátorai inspiráltak, 
egy sor páraelszívóval bemutatva a művész elképesztő képességét a 
banális tárgyakkal való játékhoz. Shrigley négy különböző oktávban 
rögzítette a gépek zaját, ahol a harmónia végtelenítve ismétlődött.
Neon-installációi, a Terribly Busy, a Distractions és a My Artwork Is 
Terrible And I Am A Very Bad Person a galéria külső falán áruházi kira-
kati installációkként voltak elhelyezve. Shrigley jellegzetesen gyere-
kes kézírással készült neonjai figyelemfelkeltők, kedvesen kritikusak 
és a reklám neon világát idézik meg olyan értelmetlen üzeneteket 
közvetíttve, amelyek szándékosan aláássák saját létüket.
Shrigley boldogan jegyzi meg, hogy művei önmagukért beszélnek, 

„mivel olyan munkákat készítek, melyek képek is, szövegek is, és 
amikhez nem kell magyarázat.”

V I C TO R I A M I RO GA LLE RY 
A londoni kortárs művész, Idris Khana Victoria Miro galéria köz-
ponti falára három üveglap közé szorított, olaj-alapú festékkel készült 
kék, fekete és lila sorozatokat állított ki, The Existence of Beauty, 
Falling into the depth of the ground és Nothing to believe – Nothing to 
doubt címmel.
Khan munkája számos olyan médiumon keresztül valósult meg, 
melyek magukba foglalják a fotózást, a videót és a szobrászatot egy 
bonyolult, többszörös rétegezési folyamaton át. A művész a kultu-

Idris Khan
Nothing to believe – Nothing to doubt | Victoria Miro Gallery 

David Shrigley 
My Artwork Is Terrible | Stephen Friedman Gallery © Fotók:  Alexander Zoltán

Joseph Kosuth
One and Three  
Mirrors | Castelli Gallery 
© Fotó:  Alexander Zoltán
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