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TEST / BODY
Koller Renáta kiállítása, 

2013. augusztus 29. – szeptember 20.

Nem igazán szokásom életrajzi adatokkal foglalkozni 

a kiállításmegnyitókon, most azonban néhány mondat 

erejéig kivételt kell tennem, hiszen a vajdasági Koller 

Renáta először állít ki Budapesten, itt tehát alig néhá-

nyan ismerik munkásságát. 2006-ban diplomázott az 

újvidéki Művészeti Akadémia grafika szakán, ennek 

előtte pedig tanulmányokat folytatott a salzburgi Oskar 

Kokoschka Nyári Művészeti Akadémián. Kiállításokon 

2002 óta van jelen erőteljesebben, közülük kiemelkedik 

a Művészet a Vajdaságban című korszakos kiállítás 

2008-ban. Az ottani közönség elsősorban grafikai mun-

káit ismeri, holott testművészeti alkotásai azok, ame-

lyekkel messze kiválik a környezetéből. Nem mintha ar-

rafelé nem lenne hagyománya ennek a képzőművészeti 

poétikának, Koller azonban másképpen alkalmazza sa-

ját testét, mint tették azt elődei a hetvenes években.

Szinte felesleges hangsúlyoznom, mennyire érzé-

keny még a nemzeti érzület Szerbiában, a társadalmat 

ért mindenféle tragédia okozta bizonytalan állapotból 

még mindig nem látszik a kiút. A balkáni háború nagy-

szerb eszméjének kudarca és Koszovó elvesztése a két 

központi trauma, melyek körül a mai szerbiai politikai 

közhangulat gyűrűzik, ebben a zavaros helyzetben pedig 

ideológiai áramlatok, felfogások csapnak össze. Ezért 

manapság nem kis merészség kell ahhoz, hogy valaki 

érzékeny ideológiai témákkal foglalkozzon, akár a mű-

vészetben is. Koller Renáta munkáit ennél fogva nem 

övezi népszerűség és szakmai rajongás. Azzal, amit mű-

vel, nagyon egyedül van, ennek értelmében pedig meg-

lehetős visszhangtalanság veszi körül a tevékenységét.

A hatvanas és hetvenes évek nagy művészeti áttöré-

sei közepette az emberi test elsősorban önmagára ref-

lektálva mutatkozott meg. Az alkotó saját pszichofizikai 
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tulajdonságaiba nyúlt bele, azoknak a határait kutatta, 

azzal a felismeréssel áthatva, hogy a test is lehet művé-

szeti kifejezés eszköze, illetve formázható anyaga. Az 

emberi korpusz különféle élő akciókban és művészi 

performanszokban játszott fő szerepet, a cselekmény 

egyidejű alanyaként és tárgyaként. Olyan kockázatos 

folyamatok széltölcsérébe került, melyeknek sokszor 

nem lehetett a végeredményét pontosan előre látni. 

A művészi tettnek kézzelfogható következménye lett az 

emberi testen.

Koller művészetében a test kívül van a cselekvésen, 

nem vesz részt semmilyen akcióban, mert az akció men-

tális úton zajlik. A műtermi körülmények közepette ké-

szült fotókon a test képi üzenetek felületi hordozójaként 

jut szerephez, odarendelve a személyiséget azoknak az 

üzeneteknek a tartalmához, melyeket magán hord. 

Azok pedig rendre konkrét ideológiai szimbólumok, 

élők és letűntek, vagy éppen olyanok, melyekről azt 

hittük, végérvényesen eltávoztak az életünkből, ám a 

válságos időkben újra felütötték a fejüket. A politika és 

a pénz ideológiája együttes hatással fejti ki erejét a je-

lenkor emberére, aki a központi jelképek hatásának na-

ponta ki van téve, hiszen beléje bombázza őket a média 

agymosó gépezete.

Lehet-e manapság bármit is művelni ideológiai kötő-

dés nélkül? – teszik fel a kérdést Koller alkotásai. Illetve 

ő maga teszi fel őket, hiszen a középpontban nemcsak 

a teste, hanem egész személyisége benne van mint olyan 

intellektuális és szexuális kontextus, amellyel provokál-

ja az ideológiát, fricskázva annak tekintélytiszteletét, 

mindenhatóság-tudatát, hamis profetikusságát, nem 

utolsósorban kizsákmányolói és rabságba ejtő hajlamát. 

Mindegyik munkája egy-egy kihívás a hatalmi struktú-

rákkal szemben. Koller nem sanyargatja magát, nem 

kínozza a testét, nem törekszik a fájdalom mesterséges 

előidézésére, nem vagdossa vagy ütlegeli magát, nem 

engedi ki a vérét, csupán képi szimbólumokat idéz meg. 

Lényén mégis ott érezzük az ideológiák záporozó csa-

pásait, ütlegeléseit, pszichofizikai erőszakaktusait, meg-

alázásra irányuló szándékait, melyeket a történelem so-

rán kifejtettek és a jelenben is felfokozottan teszik. 

A munkák mellbe ütnek bennünket, mert nyelvük köz-

vetlen, lényegre törő, de sohasem banális, sohasem válik 

propagandaízűvé: mindenekelőtt az emberi sebezhető-

séget és esendőséget idézik meg.
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