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is – úgy hiszem – teljes mértékben megvalósítják a faxképek Bohár András által leírt kritériumait, misze-
rint extrán aktuálisnak kell lenniük, ráadásul mindezt a lehető leggyorsabban. Az internet játszóterén 
burjánzó közösségi oldalak és könnyen kezelhető alkalmazások segítségével ráadásul nemcsak a terjesz-
tés ideje csökken le hihetetlenül az igazán sikeres mémek esetében, de abból kifolyólag, hogy a virtuális 
közösségek minden korábbi terjesztési módnál hatékonyabban működnek, exponenciálisan megnő a já-
tékba hozott alkotók, illetve variánsok száma is. Az sem elhanyagolható hasonlóság tán, hogy a fax-
képekhez hasonlóan a műalkotás magasába igyekvés helyett a mémekben is a kommunikatív szándék az 
erősebb. Mindkettő a viszonylag könnyű dekódolhatóságot állítja a továbbgondolhatóság szolgálatába, 
és emiatt lehet az is, hogy roppant erős bennük az alkotó-/játszótársakhoz való odafordulás gesztusa. 
A mémek felbélyegezetlen küldemények, fax nélküli faxképek.

Szüzséjük a távmásolóval továbbított alkotásokhoz hasonlóan az eltűnés és újbóli előbukkanás között 
változik meg. Visszatérést jelentenek ráadásul az ős-küldeményművészethez is, amennyiben a változta-
tásokat egyértelműen a felhasználók/játékosok hajtják végre rajtuk.

Úgy tetszik, a faxképek félúton vannak a fénymásolószobák magánya és a facebook-nyilvánosság kö-
zött, másképpen mondva összekötő kapcsot jelentenek a mail art és a mém art között. Könnyen beláthat-
juk, hogy kommunikációelméleti szempontból mindhárom azonos feladatot lát el: a kreatív hálózatala-
kítás programját teljesítik, s teszik ezt – a technológiai környezet lehetőségeit maximálisan kihasználva 
– az idő múlásával egyre szélesebb körben, egyre nagyobb hatékonysággal.

Az I. világháború előtt tizenöt percre volt szüksége egy fényképnek, hogy távmásolón keresztül Monte 
Carlóból Berlinbe jusson. Egy internetes mém manapság akár százszor is megteszi ezalatt a New York 
– Tokió távolságot. Ám ebből az is következik, hogy bár el nem tűnik, de „kiég”, és a faxképeknél mégis-
csak rövidebb élettartamra számíthat.

Persze a faxkép sem él örökké. A faxpapír drámai elhalványulásában Bohár a véges emberlét színre-
vitelének metaforáját ismeri fel. A kilencvenes években papírra vetett – s ezúttal újra kinyomtatott – gon-
dolataival a szerző nagyban hozzájárult szerintem ahhoz, hogy a fakuló faxképek filozófiájából megőr-
ződjék valami. Tán a lényeg. Ameddig emlékszünk rájuk, nem lesznek végleg az enyészeté.

THE SAME SONG / UGYANAZ A DAL
Nastja Säde Rönkkö kiállítása, 

2013. április 11. – május 10.

Nastja Säde Rönkkö 1985-ben született Helsinkiben. Lon-

donban él. Performansszal, installációval, fotográfiával 

és szövegekkel dolgozik. Legújabb munkáiban a szemé-

lyes és a kollektív vágy képi megjelenítését és érzelmi 

jelenségét vizsgálja. A vágy megszületését és a tudattalan 

megnyilvánulásait az intimitás, a szexualitás és a vesz-

teség momentumaiban gondolja végig. Performanszait 

az utóbbi időkben bemutatta többek között a helsinki 

Kiasma Kortárs Művészeti Múzeumban (Club 27, 2. rész, 

2012), valamint a mexikóvárosi Ex Teresa Arte Actual Mú-

zeumban rendezett Transmuted Nemzetközi Perfor mansz 

művészeti Fesztiválon (Undo Ritual, 2011). Legutóbbi ki-

állítását A metamodernizmusról címmel a berlini Tanja 

Wagner Galériában mutatta be. A hazai közönség a Kis-

celli Múzeumban láthatta legutóbbi performanszát (Club 

27, 3. rész, 2013).

A The same song / Ugyanaz a dal című kiállítás sze-

relmes dalokon, a szerelem születéséről, elmúlásáról, 

az emlékezésről vagy a felejteni próbálásról szóló dalo-

kon alapul. A dalok látszólag rendszertelen gyűjteményét 

a művész saját iPodjáról válogatta egyetlen nekifutásra 

egy délután folyamán. Sok ilyen dalról elmondható, hogy 

életünk fontos pillanataihoz kötődnek, s hasonló érzé-

seket váltanak ki emberek millióiban.

A kiállítás 2 installációból állt:

1. Az I Hold This Letter in My Hand / Itt a kezemben ez 

a levél című installációban Nick Cave Love Letter című 

számának szövege szerepel, amelyet a Google fordító prog-

ram az általa támogatott 77 nyelven és az alfa nyelveken 

keresztül visszafordított angolra. Az így előállt fordítás 

alapján a művész írt egy szerelmes dalt. Az egyetemes ér-

zelmeket hordozó szerelmes dalok szövegeiben nemcsak 

a sorozatos fordítások következtében adódnak félreértések 

és félreértelmezések, de eleve nehezen elképzelhető az 

emberi érzelmek gépi tolmácsolása.

(Installáció: 67 bekeretezett fénykép, fa asztal, kép-

keret, egy iPodról készült fénymásolat, a Burma című dal 

szövege, rózsa).

Burma (Paradise in You)

These signifiers
separated from the signified
It is,

Like me and you
Baby
Like me and you.

I Don’t understand anything, nothing
from this mess that is
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Me and you,
Baby
Like me and you.

We used to be coherent, baby,
like words
Written in a single language.

A Love Letter,
A Ballad.

We used to be coherent, baby,
Like words
Written in a single language.

The language of love
We sat on a hotel bed
that night, not in paradise,
not Burma,
but in Alaska,
All cold and winter
like you.

We used to be coherent, baby,
Like words
Written in a single language.

Not in Burma, baby,
Just me and you (x4)

That day I wrote down everything
you said that night
in the hotel
in Alaska.

I just wrote down,
Don’t wait for me.

I just wrote down,
Just friends, baby,
Just friends.

I wrote,
In one morning I wrote,

Not in Burma, baby,
Just me and you
Like me and you(x4).

2. They Are Memories Made / Ők az én emlékeim: hat, 

különböző személyes kapcsolatot megjelenítő dalból álló 

installáció. A dalok szövegét az egyes nyelvekről (a Google 

fordító program segítségével) a művész anyanyelvére, 

majd a kapcsolatban szereplő másik fél anyanyelvére, 

végül a kettejük által használt közös nyelvre fordította.

(Installáció: 24 fekete-fehér nyomat, maszkoló ra-

gasztószalag, rózsa).

JR J

elvonatkoztatás kibontását. Technikailag nagyon érzé-

kenyek ezek a munkák, hiszen egy-egy réteg megszára-

dása után kell kitalálnia a következő lépést. Vázlatokat 

nem készít, mivel a színdinamika, az átfedések, a taka-

rások, a transzparencia miatt ez lehetetlen. A két táblá-

ból építkező művek csíkozottak, vertikálisan osztottak, 

miközben horizontálisan nyílnak ki a motívumok, így 

teremtve meg a munkák egyensúlyi helyzetét és dinami-

káját. A konstruktív, geometrikus szerkesztéssel ellentét-

ben Bauer sávjai, színcsíkjai esetlegesek, párhuzamosai 

csak hasonlítanak a parallelekhez. A közel szimmetri-

kus munkák sorát megtöri a Felemás című mű. A csíko-

kat és a liános, kerekded formákat a kockázott, rövid 

szakaszokra osztott átfedések által ritmizálja. Munkái 

organikusan lélegeznek. Mindegyik festmény idén, az 

utolsó négy hónapban készült, de ezek mellé illesztett 

egy 2004-es, nagyobb méretű, kéttáblás vásznat is, ami-

vel ellenpontozza sorozatát. A Kála lilában tartott, mo-

nokróm hátterének ölelésében egy ezüst színmező terül 

el, melyből egy szintén ezüst bronz ág pattan ki, próbál-

ja nyitogatni bimbóit. Ez a „kapu” egyben az élet kapuja, 

az anyaméh. 

Bauer irodalmi társszerzőnek kérte fel barátját,  Mező 

Ferenc költőt, a Mozgó Világ szerkesztőjét. Mező három 

KAPUK 
Hans Peter Bauer képzőművész, 

Mező Ferenc irodalmi társszerző és 

Rózsa Miklós fotóművész kiállítása, 

2013. május 15–31.   

Kapuk. A kiállítás címét, hívószavát Hans Peter Bauer 

képzőművész és Rózsa Miklós fotóművész együtt ötlöt-

ték ki, míg Mező Ferenc költő Bauer három kisméretű 

festményére reagált verseivel. Ezt a leghétköznapibb 

tárgyat, ne mondjam, nyílászárót más-más szemmel 

közelítették meg, értelmezték át, parafrazeálták, doku-

mentálták műveikben. A kapu az, ami beenged, átvezet 

valahová, kinyílik előttünk, külső és belső tereket kap-

csol össze, vagy éppen elválaszt, elzár, takar valamit, 

titkokat rejt. 

Bauer kilenc, kisméretű, kéttáblás, olaj/vászon fest-

ménnyel és egy korábbi, a tematikához kapcsolódó, a har-

madik dimenzióba nyíló képpel jelentkezett. A kapu-

szárnyakként kinyíló festményekre három, illetve hat 

rétegben vitte fel a festéket, melyek vagy pasztell színek-

ben jelennek meg, vagy pedig a dübörgő koloritás jellem-

ző rájuk. Bauer „kapuiba” bármit beleláthatunk: szélben 

hajlongó virágszirmokat, madarak szárnyaló röptét, ver-

deső pillangók táncát. Nem konkretizál, úgy ábrázol, hogy 

egyben absztrahál, a szemlélőre bízza a megfejtést, az 
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