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Nemes Z. Márió

A felejtés utáni kultúra
Verité exposée – Az emlékezetről

 � Ernst Múzeum, Budapest 
 � 2009. április 10 – május 31. 

Az ernst Múzeum Verité exposée című kiállítása négy flamand képzőművész 

alkotásait mutatta be. A kiállítás az emlékezet témája köré csoportosítja Sven 

Augustijnen, David Claerbout, Ana Torfs és els Vanden Mersch munkáit. 

A koncepció elsőre kifejezetten izgalmasnak tűnhet, de az ernst Múzeum termeit 

végigjárva nyilvánvalóvá válik, hogy mennyire kétséges vállalkozás egy ennyire 

tág fogalmi keret segítségével bemutatni itthon kevéssé ismert alkotók cse-

kély számú művét. Az univerzális témaválasztás ugyanis azzal a veszéllyel járhat, 

hogy az „ismerősség” revelációja helyett a felszínes semmitmondás határozza 

meg a kiállítást, és így sem az emlékezet művészi vizsgálatának kortárs kérdé-

seiről, sem az alkotókról nem tudunk meg semmi érdemit. ezt a veszélyt a Verité 

exposée csak részben tudta elkerülni: vannak plasztikus pillanatok és emlékezetes 

találkozások, de az összkép mégis vázlatszerű. 

A szubjektív és kollektív emlékezet összjátéka jelenleg az interdiszciplináris 

kultúr- és humántudományos vizsgálatok egyik központi motívuma, s ezzel pár-

huzamosan az elmúlt évtizedek képzőművészeti törekvéseinek is meghatá-

rozó vonatkoztatási pontja. Aleida Assmann egyenesen „emlékezet-művészet-

ről” (Gedächtnis-Kunst) beszél, amikor a máso-

dik világháború utáni művészeti színtér egy 

jelentős vonulatát próbálja jellemezni.1 Anselm 

Kiefer, Sigrid Sigurdson, Christian Boltanski, 

Anne és patrick poirer művei úgy közelednek 

az emlékezet-emlékezés-felejtés témakomple-

xumához, hogy nem a „felejtés előtt, hanem a 

felejtés után” lépnek működésbe, vagyis arra 

emlékeztetik a kultúrát, hogy már nem emlé-

kezik. esetükben egyfajta kárterápiáról van szó, 

maradványok és veszteségek leltározásáról és 

felmutatásáról, hiszen a művészeti tevékeny-

ség mint emlékezésmunka képtelen magyará-

zatot (vagy egyáltalán hiteles „képet”) adni a 

katasztrófákkal és traumákkal sújtott történe-

lemről. A művészet negatív archeológiává válik, 

vagyis olyan esztétikailag szimulált nyomok hal-

mazává, melyek nem utalnak rekonstruálható 

egészre. ezzel magának a kulturális rekonstruk-

ciónak a semmisségét mutatják be az alkotók, 

ugyanis az emlékezetnélküliség állapotát jelzik 

és hangsúlyozzák ki. 

Míg Kiefer, Sigurdson, Boltanski a dologszerűség 

materialitását helyezték előtérbe, hogy ezzel a 

gesztussal az emlékezés-felejtés anyagtalanító 

tendenciáját tegyék kérdésessé, addig a Verité 

exposée művészei a kevésbé érzéki médiumokat 

kedvelik. A kiállított művek nagy része a film- 

és fotótechnikát keveri, vagyis a relikviák fizi-

kai „súlyossága” helyett a manipulációnak kitett 

technikai kép és a valóság viszonyrendszerét 

vizsgálja. Az emlékezet valós referencia nélküli 

digitális archívumként jelenik meg, mely szaba-

don alakítható és (újra)írható. 

Ana Torfs huszonnégy printből álló címadó 

munkája ennek a felfogásnak hatásvadász és 

meglehetősen lapos manifesztuma. A printeken 

különböző szögekben vetül a sötét háttérbe az 

eltorzított négyzet formájában megjelenő fény, 

s az alakzat középén mindig ugyanaz az egy szó 

olvasható: Verité (igazság). A fogalmi 

konceptualitást a médiumreflexióval szembesítő 

képsorozat az adekvációként, vagyis megfelelé-

sek kölcsönviszonyaként felfogott igazságfoga-

lom kritikájaként is felfogható, de a nagy ívű 

gesztus a programszerűség terhétől szenved. 

Torfs Anatomy című installációjában ezt az 

igazságkritikát próbálja tovább mélyíteni, 

méghozzá úgy, hogy egy konkrét történelmi 

epizód, Dr. Karl liebknecht és rosa luxemburg 

meggyilkolása ügyében lefolytatott eljárás 

dokumentumait használja alapanyagként.  

A perben elhangzott vallomásokat Torfs egy 

antik tragédia szövegkönyveként kezeli, melyet 

fiatal német színészek adnak elő egy két 

monitoron futó videofelvételen. ezeket a 

hangsúlyozottan mai és stilizálatlan felvételeket 

1  Aleida Assmann: erinnerungsräume. Formen und 
wandlungen des kulturellen Gedächtnisses, Verlag C. h. Beck 
München, 2006. 360. o.

Ana Torfs 
Anatomy (Anatómia), diafotó, 2006; © Ana Torfs
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a berlini Anatomisches Theaterben, a Charité 

kórház anatómiai előadótermében készült 

fekete-fehér diaképek sorozata ellenpontozza.  

A teátrális fotókon négy generáció tizenhét 

ismert színésze jelenik meg, egy görög kórust, 

illetve a tárgyalás imaginárius közönségét 

személyesítve meg. Az anatómiai előadóterem 

az installáció panoptikum-aspektusát erősíti fel, 

hiszen a reprezentatív viseletben megjelenő 

színészek egy gyilkosság leírását követhetik 

végig, vagyis a „leíró” szöveg és az „ítélkező” 

tömeg vizuálisan távollévő, szenvedő testeket 

fog közre. A kiállító művészek közül talán Torfs 

áll a legközelebb az „emlékezet-művészek” nagy 

generációjához: művészetének kollektív tétjei és 

történelem-kritikája ebbe az irányba mutat, de a 

Verité exposée-n látható műveiben mégis túl 

sok a bántóan hangos ideológia. 

Sven Augustijnentől összesen két rövid videót 

( Johan, 2001; Francois, 2003) láthatunk, melyek 

afáziában szenvedő betegek portréi. A videók 

hiánypótló dokumentumok, hiszen az afázia (az 

agy nyelvközpontját sújtó betegség) már évti-

zedek óta a tudományos érdeklődés fókusz-

pontjában áll. A két krónikus emlékezetkiesés-

ben szenvedő beteg számára nehézséget okoz a 

legegyszerűbb kategorizálási feladatok megol-

dása, a fogalmi és nyelvi struktúrák közti szaka-

dásos kapcsolatrendszer állandó mozgása ellehe-

tetleníti a hétköznapi kommunikáció lehetőségét. 

Augustijnen, Torfstól eltérően, személyes irányba 

tereli az emlékezet-diskurzust, s a betegek testi 

jelenlétét szembesíti szakadásos valóságérzéke-

lésükkel. Az eredmény intim és személyes, miköz-

ben — a kiállítás egész kontextusára kitekintve 

— az az érzése támad a nézőnek, hogy az afáziások 

„ellenemlékezete” az emlékezetnélküli kultúra ant-

ropológiai példázata is egyben. 

David Claerbout munkái a konceptuális sze-

mélyesség irányába haladnak. Nagyléleg-

zetű videódrámái a kiállítás legérzékibb alko-

tásai, s egyben talán a legmegközelíthetőbbek 

is. A Bourdeaux Piece (Bordeaux-i darab, 2004) 

című alkotás hatvankilenc tizenkét perces film-

ből áll. A szekvencia mindegyik darabja ugyan-

azt a melodramatikus szituációt követi végig, 

mely apa és fiú, illetve egy fiatal nő között zaj-

lik. A hiányokkal tagolt jelenet egy modern lakó-

ház transzparens üvegfelületei mögött és az épü-

lettel szinte egybeolvadó természeti tájban ját-

szódik le újra és újra, csak az idő „telik”, melyet 

a fényviszonyok váltakozása jelez. Az állókép és 

a mozgókép határait a tartam végtelenítésével 

elbizonytalanító kísérlet hipnotikus hatású, de a 

monotónia érzékiségét a jelenet túlbeszéltsége 

és esetlegessége akadályozza, így végül a blöff 

gyanúja is felébred a nézőben, akinek nincs fel-

tétlenül tizenhárom órája arra, hogy egy köze-

pesnek mutatkozó műalkotás „feljavuljon”.  

Sokkal sikerültebbnek tűnik a Sections of Happy 

Moment (egy boldog pillanat metszetei, 2007), 

Sven Augustijnen
johan, 2001, videó still, videó, 23:38 perc, színes, hangos, 
flamand nyelven, angol felirattal 
A művész és a jan Mot, Brussels tulajdona

els vanden Meersch
A Monument of post-political oblivion (A posztpolitikai feledés emlékműve), részlet, 2007
fotók, diavetítés, installáció, vegyes technika; © Fotó: Csoszó Gabriella
A művész és a Gallery Annie Gentils, Antwerp tulajdona 
© els Vanden Meersch

David Claerbout
Bordeaux piece, 2004, egycsatornás színes videoprojekció, dv-cam (progressive)  
merevlemezen, sztereó hand fejhallgatón és hangszórón, teljes hossz: 13 óra 43 perc
A művész és a Galerie Micheline Szwajcer tulajdona

Sven Augustijnen
François, 2003, videó still, videó, 22:50 perc, színes, hangos, 
flamand nyelven, angol
A művész és a jan Mot, Brussels tulajdona
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Dékei Kriszta

Kis lépés ez az 
emberiségnek
Próbálj tenni valamit, még ha 
csekélység is! / Try to make a simple 
gesture, no matter how small!

 � Trafó Galéria – Kortárs Művészetek Háza, Budapest 
 � 2009. április 7 – május 24.

A liliom utcai galériában látható kiállítások általában a kortárs képzőművészet 

egyik fontos, politikai/szocilógiai/aktivista elkötelezettségű vonulatát mutat-

ják be már-már radikális vagy inkább finomabb és konceptuális műveken keresz-

tül. A Simon Kati által most kiválogatott anyag egy olyan kiábrándult, össztár-

sadalmi „lélekállapot” terméke — s egyben reflexív lenyomata —, amely a szoci-

alista blokk összeomlását követő optimizmus kihunytával az ezredforduló kör-

nyékén jelent meg: e reményvesztett és fásult közérzet szerint egyre kisebb az 

esély arra, hogy a rosszul működő rendszerek megváltoztathatóak legyenek.  

A kurátor által említett korábbi kiállítások és projektek1 nyomán kialakult kép sze-

rint az illúzióit feladó közönség egyre kevésbé kíváncsi a forradalmi hevületű pro-

1  Ausgeträumt…, Secession, Bécs, 2001. nov. 29 — 2002. febr. 3., illetve a Now what? Dreaming a 
better world in six parts, BAK, urtecht, 2003. nov. 1 — dec. 14.

mely a kiállítás igazi meglepetése. Claerbout ezen 

munkája fekete-fehér képek sorozata. Itt egyet-

len jelenet (lakótelepi házak között játszó család) 

van szétfényképezve, s a különböző beállítások-

ból megörökített pillanat monumentális tablóvá 

térbeliesedik a folyamatos vetítés során.  

A családi fotók nosztalgikus hangfekvése is meg-

idéződik, de a mű állandó feszültségben tartja a 

lírai ellágyulást, hiszen ilyen perspektívából nem 

szemlélheti bennfentes tekintet az eseményeket. 

Antropomorf voyeurizmusról sem beszélhetünk, 

hiszen a lakótelep geometrikus alakzatai mögül 

szenvtelenül regisztráló optika valójában az 

emberi látás lehetőségein túl működik. Az ese-

mény ilyen rekonstrukciója „kontemplációból és 

imaginációból összeszőtt művészileg szimulált 

emóció”,2 mely egyfajta kísérteties vitalitást köz-

vetít, hiszen valami olyan létesül, ami magában 

hordja folyamatos törlődését is. 

A kiállítás másik csúcspontja els Vanden 

Mersch A monument of post-political oblivion 

(A posztpolitikai feledés emlékműve, 2007) 

című puritán installációja. Vanden Mersch műve-

iben általában zárt belső terek, katonai objektu-

mok téralakzatai képezik a kiindulópontot az ún. 

„építészeti emlékezet” játékba hozásához. ennek 

a munkának az alapjául prora, a rügen szige-

tén épített náci üdülőhely architektúrája szol-

gált. Az installáció két részből áll. A kiállítótér 

egyik részében egy horizontálisan nyújtott táro-

lón vízszintesen elhelyezett „fotószőnyeg” talál-

ható, melyen prora romos épületegyüttesei fal-

szerűen sorakoznak egymás mellett. eldönt-

hetetlen, hogy a képek vajon egyszerre készül-

tek-e, és az sem világos, hogy hogyan lehet 

belőlük az épület valós kiterjedésére, „alakjára” 

következtetni. A néző végigsétálhat a képsoro-

zat előtt, ezzel mintegy körbesétálja prorát, de 

az így kirajzolódó struktúra fikcionális, hiszen 

sablonszerűen egymásra pakolt elemek kombi-

nációjával találkozunk, mely mögül végleg eltűnt 

a történelmi és ideológiai referencia. Az ins-

talláció másik részét a három képernyőn futó 

filmszekvencia alkotja, melyen ablakokkal ellá-

tott belső terek tűnnek át egymásba. Itt „belül-

ről” szemlélhetjük azt a kiterjedést, amit előző-

leg „kívülről” végigsétáltunk, de prora most sem 

lett határozottabb, csupán az építészeti emlé-

kezet fluxus-hatása vált erősebbé. 

A Verité exposée tehát több izgalmas művet is 

képes felmutatni, els Vanden Mersch és David 

Claerbout különösen meggyőző hatást kelte-

nek, de összességében mégis hiányérzete marad 

a látogatónak. A téma megérdemelt volna 

egy nagyobb tárlatot is, hiszen a kapcsolódá-

sok és átkötések legtöbbször esetlegesnek és/

vagy kidolgozatlannak tűntek. Talán legköze-

lebb nagyobb teret kaphat a felejtés utáni kultúra 

panorámája, hiszen a probléma rendkívül aktuális. 

2  i.m. 371.o.

Kiállítási enteriőr, Mécs Miklós és Kateřina Šedá munkái 
Trafó Galéria, 2009; © Fotó: Csoszó Gabriella
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