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Török Adrien

Felhőket, márpedig,  
építeni lehet
Candide Breitz / Inner + Outer Space

 � Temporäre Kunsthalle, Berlin 
 � 1 rész: 2008. október 30 – november 27.
 � 2 rész: 2008. november 28 – december 28.

Berlin, bizonyítva, hogy ma már (szinte) minden lehetséges, szemben halad 

Ludwig Wittgenstein kijelentésével, amely szerint „nem építhetsz felhőket”. 

A cáfolat első lépéseiként a város szenátusa megszavazta, s a Stiftung zukunft 

Berlin1 (Berlini Jövő Alapítvány) 850.000 euróval támogatta azt a magánkezde-

ményezést, amelynek eredményeképpen 2008. júniusában megkezdődött  

a temporäre kunstahalle Berlin2 (Ideiglenes Műcsarnok, Berlin) építése. 

Az osztrák sztárépítész, Adolf krischanitz3 (1946) egy konténer- építményt 

képzelt el- az ideiglenesség és a modernizmus szimbólumaként. egy „projection  

screen”-t, egy vetítési vagy „munka-felületet”, melyet egy időben lehet hasz-

nálni kívülről, és belülről is, így is növelve a potenciális nézőközönség létszámát. 

1  www.stiftung-zukunft-berlin.de
2  www.kunsthalle-berlin.com
3  Adolf krischanitz a bécsi Műegyetem építész karán végzett 1972-ben, előadott a Bécsi képzőművé-
szeti egyetemen (1974–1987), a Müncheni Műegyetemen (1988–1989) és 1992-től oktat a Berlini 
Művészeti egyetemen. 1979-ben egyik alapítója az uM BAu (Az épületekről) című építészeti 
magazinnak. 1982-ben az osztrák építész kamara, 1991 és 1995 pedig között a gustav klimt által 
alapított vienna Secession elnöke. 2004-től a krischinatz & Frank építésziroda társtulajdonosa és 
igazgatója.

ez az általa „White cube”-nak nevezett épít-

mény mentes a mindenkori építészeti és urba-

nisztikai kontextusokhoz való alkalmazkodás 

kényszerétől, a szabadság és a művészi füg-

getlenség megtestesítője. Mindemögött per-

sze egy határozott elképzelés húzódik: a sokat 

megélt, történelmileg- és politikailag egyaránt 

terhelt, a Múzeumi Sziget szomszédságában 

lévő Schlossplatz olyan iránytűvé szeretne válni, 

mely a jövő Berlinje fele mutat. 

így aztán egy építészetileg modernnek neve-

zett, másfelől viszont a világ egyik legegysze-

rűbb formájának tekinthető megoldás mellet 

döntöttek: hatalmas konténert húztak fel az 

Alexanderplatztól 10 percnyi sétára. egy olcsó, 

ugyanakkor teljes mértékben funkcionális épüle-

tet a művészet szolgálatában, amely jelzi, hogy 

az összefogás révén, amelynek eredményekép-

pen létrejött, a város és a művészeti projekt 

egyaránt nyer.

A temporäre kunstahalle Berlin előzetes két 

évre szóló programjában a nemzetközi kor-

társ képzőművészet csillagait4 tervezi felvonul-

tatni. Demonstrálni kívánja Berlin különleges sze-

repét a kortárs képzőművészet aktuális trend-

jeinek alakításában. hiszen nem véletlenül ez a 

város a kortárs művészeti szcéna egyik zarándok-

helye. A világ összes tájáról érkeznek ide művé-

szek, rövidebb vagy hosszabb időre, alkotni, lenni, 

találkozni vagy csak azért, hogy a „jó időben a jó 

helyen” legyenek. ezt, a várost jellemző sokszínű 

kavalkádot igyekszik „energiaforrásként” ki- és 

felhasználni néhány civil szervezet, mint jelen 

esetben a Stiftung zukunft Berlin Alapítvány.

4  A nyitó kiállításokat Simon Starling tárlata követte  
(2009. febr. 6 — márc. 18.)

temporäre kunsthalle Berlin, Architekt krischanitz zt gmbh; © fotó: Lukas roth
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A 2008. nyarának elején elkezdett építkezés őszre el is készült, hogy azután 

egy festő, az osztrák származású, a 2007-es kasseli Documentán is szereplő 

gerwald rockenschaub — az első „kültéri” szereplőként (2008. szept. — 2009. 

febr.) életre is keltse a Spree-csatorna partjára leszállt felhőket. két felhő pixeles 

látképét-lenyomatát festette a négyzetes épület külső falára, a vízió életre kelt, 

bizonyítva: felhőket márpedig, építeni lehet.

2008. október 29-én, valamivel több, mint egy évre rá, hogy a városi szenátus 

megszavazta a temporäre kunstahalle Berlin felépítését a Schlossplatzon, Ber-

lin főpolgármestere felavatta az új épületet, majd ezzel egyidőben meg is nyi-

totta az első kiállítását: candice Breitz5: Inner + Outer Space (Belső + külső tér) 

5  candice Breitz (1972) Dél-Afrikában, Johannesburgban született; Berlinben él és dolgozik. Fiatal kora 
ellenére karrierje csúcsán van, a világ nagy múzeumaiban, galériáiban már kiállított, s számos fontos 
köz-, illetve magánygyűjteményeiben megtalálhatóak a munkái (pl. hamburger kunsthalle; Solomon r. 
guggenheim Museum; Sammlung goetz, thyssen-Bornemisza Art contemporary). 2007-től a 
Braunschweig-i képzőművészeti egyetem tanára.

című, két részből álló tárlatát. Az első rész a 

művész három, 2005 és 2006 között készült 

videóinstallációját mutatta be: Working 

Class Hero (A Portrait of John Lennon); King 

(A Portrait of Michael Jackson); Queen (A Portrait 

of Madonna)

Breitz John Lennon, Michael Jackson és Madonna 

rajongókat hívott meg, hogy kedvencük egy-

egy lemezét (John Lennon: John Lennon/ Plastic 

Ono Band, 1970, Michael Jackson: Thriller, 1982, 

Madonna: The Immaculate Collection, 1990) fel-

énekeljék. A munkák a sztárkultuszra reflektál-

nak szokatlan perspektívából: a rajongókra fóku-

szálnak, és bizonyos mértékig az ő szemszög-

ükből látjuk, minek tekintik, hogyan bálványoz-

zák és utánozzák sztárjaikat, miként „lopják el”, 

teszik magukévá a médiából megismert gesz-

tusaikat, arckifejezésüket, mozdulataikat, de 

azt is, amikor egyéni módon interpretálják, átér-

telmezik és saját stílusukban adják elő a dala-

ikat. Bár egyenként, külön-külön történt a fel-

vétel, Breitz a végső változatban egymás mellé 

helyezi a szereplőket, egy „kórus” tagjaivá, vagy 

épp egy személyazonosság-puzzle részeivé ren-

dezve őket. Az érintett, vizsgált problémák fon-

tosak és aktuálisak: a munka a globális pop kul-

túra hatásmechanizmusaira, a mítosz és idol 

kérdéskörére, a fogyasztás és értékek problema-

tikájára egyaránt reflektál. 

Már a bejáratnál fülsiketítő hangzavar fogadja 

a látogatót. csak hallani lehet (látni még nem), 

hogy egy kisebb tömeg énekli ugyanazt a dal, 

ki-ki a maga képességei szerint. zenei aláfes-

candice Breitz
him, 1968–2008, 
7 csatornás 
videoinstalláció, 
28’49”  
courtesy Francesca 
kaufmann, yvon 
Lambert & White
cube / Jay Jopling

candice Breitz
Queen (A Portrait of Madonna), 2005, Jungle Sound Studio, Milanó
30 csatornás installáció: 30 hDD, 73’30”; installáció a temporäre kunsthalle Berlin kiállításán
© fotó: Jens ziehe, Berlin; courtesy: Francesca kaufmann, yvon Lambert + White cube / Jay Jopling
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tés nincs, de hamar kitalálja az ártatlan műélvező, 

hogy miközben a jegypénztárnál apró után kutat, 

bent a teremben valamiféle rossz karaoké zajlik. 

Aztán feltárul a rejtély: 25 élére állított laptévén 

nagytotálban felvett emberek — nők és férfiak — 

énekelnek, hol nagyobb, hol kisebb átéléssel,  

s némelyikük még produkálja is magát. (Az arco-

kat elnézve, eszébe jut az embernek, hogy milyen 

érdekes szociológiai-antropológiai tanulmány 

témája lehetne a rajongók típusainak vizsgálata a 

csodált popsztárok függvényében.) John Lennon 

táborában átlagon felüli az edzett férfiak száma: 

talán a munkásosztály olyan tagjai tűnnek fel 

közöttük, akik még a hippi korszakban szociali-

zálódtak. Madonna csapata fiatalabb: többség-

ben a feminin fiúk, némelyikük egészen tökéle-

tes sminkkel is utánozza „példaképét”. Michael 

Jackson táborában egyértelműen a táncra helye-

ződik a hangsúly, ezért ezeken a felvételeken már 

a testből is többet lehet látni. középen egy lány 

lejt Jacko zenéjére profi hastáncot…

Breitz mindvégig következetes, az arcra fóku-

szál, az érzelmeket vizsgálja. Munkáit nézve, 

felidéződnek a holland rineke Dijkstra 

kitűnő videói a The Buzzclub, Liverpool, UK/

Mysteryworld, Zaandam, NL (1996–1997) és az 

Annemiek (1997), amelyek némiképp hasonló 

koncepció köré csoportosultak. A Dijkstránál 

szereplő tinédzserek, valamint a felvételek tér-

ben és időben való elrendezésének módja miatt 

ugyanakkor jelentősek az eltérések is. Bereitz-nél a résztvevők, az albumok 

egyenként való feléneklése után, az installációban szinkronba kerülnek egymás-

sal: hang-, arckifejezés- és testbeszéd-kaleidoszkópot alkotnak, s így legvégső 

soron egy változatos, de közös interakciót építenek fel az utánzott pop ikonnal. 

egy speciális mozaikképét rajzolnak ki a kollektív identifikáció által „belsővé tett”, 

a hírnevet megtestesítő popsztárok lehetséges alteregóiból. A videók a pop-

fogyasztó szempontjából reflektálnak a „celebek”, a sztárok kultuszára, és pont 

azokat a pillanatokat emelik ki, dokumentálják, amikor a rajongóra / a fogyasztó, 

az imádata tárgyára, a pop ikonra fókuszál, azzal azonosul. ennek persze számta-

lan útja létezik: az arckifejezések másolásától kezdve a testmozgás utánzásán át, 

a dalt mélységeiben átélő típusig.

Az installáció rögzíti ezeket az eltérő válaszokat, reakciókat, miközben persze 

épp ezáltal utal a lényegi kérdésre: milyen hiteles reakciók, egyéni megformálá-

sok lennének elképzelhetőek a média, a tömegkommunikáció beleszólása, hatása 

nélkül? természetesen a választ függőben hagyja, a nézőre bízza, hogy döntse el 

ki-ki maga lehetséges-e, életképes-e egyáltalán ez a felvetés. 

A két kiállítás „főcíme” utal az alapkérdésre: egy szubjektív módon észlelt, 

látott, gondolatokkal és érzelmekkel teli, egyedi tér hogyan létezhet az őt körül-

vevő külső feltételek közepette? egy értékekkel és mondanivalóval tele rendszer 

hogyan alkot egységet, milyen viszonyban áll a külvilággal? valóban létezik egy 

belső, érintetlen tér függetlenül a szociális, pénzügyi, politikai, kulturális és média 

faktoroktól? Bereitz a kiállítás második részében először bemutatott munkája, a 

Him (1968–2008) más nézőpontból, de hasonló eszközökkel, szerkezettel közelít: 

Jack Nicholson negyven éves színészi karrierjéből válogat ki huszonhárom olyan 

szerepet — filmrészletet —, amelyekben egzisztenciális gondjai miatt kerül konf-

liktusba önmagával. radikális vizsgálódást folytat a portréfestő-műfajon belül, 

nem festészeti módszerekkel, feszegetve a technikai és pszichológiai határokat. 

továbbra is a populáris kultúra, a médiaipar, a tömegkommunikáció működési- és 

hatásmechanizmusai foglalkoztatják, különösen a hírességek, sztárok által köz-

vetített szerepek jelentőségére tekintettel a hétköznapi élet alakításában.

candice Breitz 
Working class hero (A Portrait of John Lennon), 2006, culture Lab, Newcastle university

25 csatornás installáció: 25 hDD, 39”55’, installáció a temporäre kunsthalle Berlin kiállításán
© fotó: Jens ziehe, Berlin; courtesy: Francesca kaufmann, yvon Lambert + White cube / Jay Jopling
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