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Semmit a szemnek
THE PORN IDENTITY.  
Expeditions into the Dark Zone

 � Kunsthalle, Bécs 
 � 2009. február 13 – június 1.

A leskelődők nemzedéke lettünk
  (A Hátsó ablak című hitchcock filmből)

Túl vagyok a szexen / Túl vagyok a szexen / Túl vagyok a szexen
A szexuális szabadságomat egy idegroncstelepen töltöm el
Mindenki azt kapja, amit megérdemel
  (Kontroll Csoport)

A bécsi Kunsthalle The Porn Identity című kiállítása a sajtóanyag szerint a kép-

zőművészet és a stimuláció vizuális kultúrájának hasonlóságait és különbségeit 

vizsgálja egy olyan közegben, ahol a pornográfia kiterjed a hétköznapok minden 

területére. ez a túlburjánzás persze a fatális közöny állapotát vonja maga után, 

abban a baudrillardi értelemben, ahogy „megfertőződik minden kategória”,  

„így a szexualitás, már nem a szexualitásban van jelen, hanem mindenütt más-

hol”.1 jake Chapman szerint pont a pornográfia a 21. századi szexualitás tökéle-

tes megjelenése, mert az ismétlés és a sokszorosítás aktusán keresztül utal a 

szexre. A tárlat alcíme (Felfedezőutak a homályzónába) elsőre vonzónak tűnik, de 

mint kiderült, éppolyan homályos, mint a koncepció maga, mely furcsamód éppen 

Freud praxisának vonzáskörzetében nem szentelt figyelmet a halál és a szex 

tudatalatti mezsgyéjének. Az esztétika orgiája helyett egy olyan művészet-felfo-

1 jean Baudrillard: A rossz transzparenciája, Balassi Kiadó- BAe Tartóshullám- Intermédia, Budapest, 1997, 13.

gás posztkoitális depressziójával szembesülhet-

tünk, amelyből éppen csak a látvány hiányzik, 

ezért a kiállított művek egy (egyébként ismeret-

len) kutatási projekt szerény vizuális segédanya-

gaként hatottak, de ez a fajta textualitás nem 

képes olyan minőségű unalmat kiváltani a néző-

ből, mint például Sade irodalmat meghaladó, 

önműködő íráskísérlete.

A tárlat kezdetén johannes wohnseifer rés-

nyire nyitott ajtaja (In Front of the Green Door, 

1996) csábít a scopophilia, azaz a nézés sze-

retetének örömeire, melynek erogén zónája 

az emberi szem. Az idézett hitchcock film a 

voyeurizmust a fotográfiával azonosítja, amely-

nek tárgyaként nem csak a szex, hanem a hor-

ror is kiválthat libidinális izgalmat, hiszen 

„minden kép, ami vonzó test meggyalázá-

sát ábrázolja, bizonyos mértékben pornog-

ráf” (Susan Sonntag).2 A kiállításon a néző-

nek inkább az izgalmától megfosztott voyeur 

szerepe jutott, ahol a szexualitás gépezeté-

nek története Marcel Duchamp Biciklikereké-

vel (1913) indul, (amely csak egy árva alkatrész a 

Nagy Üveg (1915–23) komplex konstrukciójához 

képest). A tárlat monitor-erdeje is az ember-gép 

viszony intimitására játszik: a jelen írást meg-

szülő notebookon végzett kézimunka is rendel-

kezik erotikus konnotációkkal, ha a technológiát 

az emberi test protetikus meghosszabbításának 

tekintjük (Cronenberg jobb filmjeiben az organi-

kus és szervetlen hierarchiáját eltörlő szexuali-

tás már egyenesen elmossa a határokat író és 

írógép, autó és utasa között).3 A futurisztikus 

álmok kevésbé asszociatív formajegyeit láthat-

juk a tárlat központi termében, ahová beemel-

ték Stanley Kubrick nagyhatású művének, a 

Mechanikus narancsnak (1971) egyik díszletele-

mét, a Karóva-tejbár jéghideg aurájú szobrának 

másolatát, amely egyszerre feltárulkozó és visz-

szahúzódó gesztusával a tárlatot hivatott rek-

lámozni. A művészi fetisizmus másik reprezen-

tánsa ed és Nancy Kienholz női lábakkal meg-

erősített játékautomatája (The Bronze Pinball 

Machine with Woman Affixed Also, 1980), egy 

olyan folyamat felejthető állomásaként, ame-

lyet hans Bellmer kezdett el, és Sarah lucas 

vagy Floria Sigismondi tökéletesített a 90-es 

években. ugyanitt Monica Bonvicini a meleg 

szubkultúra egyik kliséjét, az építőmunkás férfi 

figuráját nagyítja óriásplakáttá, kiegészítve azt 

2  Susan Sontag: A szenvedés képei, európa Könyvkiadó, 
Budapest, 2004, 100.
3  David Cronenberg: Meztelen ebéd, 1991, Karambol, 1996
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a hirdetések kommunikációjával. A meleg tema-

tika része a záró installációnak is, ahol a moni-

torokból emelt fal nem elválaszt, hanem beol-

vaszt: a pornófilmek különféle narratíváit 

(hetero, homo, leszbikus, transzszexuális) fel-

vonultató Rainbow Wall (2009) a sokféleség 

média által semlegesített masszájával árasztja 

el a nézőt. A központi tér plafonjáról lógó, párba 

állított fekete képernyők egyszerre utaltak a 

videó-kabinok és a biztonsági kamerák kla-

usztrofóbiás világára, a rajtuk futó pornó- és 

kvázipornófilmek azonban sikeresen kioltot-

ták egymást: a pornográfiára reflektáló alkotá-

sok üzenetét elnyomta érzéki regiszterük, ezért 

ugyanolyan élvezhetetlenné váltak, mint a kiál-

lítótér kontextusában működésképtelen valódi 

pornófilmek, így kész mazochizmus volt végig-

nézni legtöbbjüket.

Tobaron waxman True Spirit (2001) című, 

kézikamerával készült rövidfilmjében a szadisz-

tikus orális szex tematikájának ürügyén három 

fiatal férfi cserélgeti domináns-szervilis helyze-

tét, a videó-megosztó portálokon elterjedt ama-

tőr felvételek közvetlenségét idézve. Az abszur-

ditásba hajló erőszak a vezérmotívuma richard 

Kern 1986-os Fingered című rövidfilmjének, 

melynek főszereplője az öntudatosan provokatív 

fellépéseiről elhíresült lydia lunch. lunch ezek-

ben a durva hardcore jelenetekben a saját testén 

keresztül értelmezi a mindennapi élet drámájá-

nak pszicho-szexuális dinamikáját, maradandó 

sebeket okozva ezzel a feminista filmkritiká-

nak, amely hagyományosan a nők megalázta-

tásának erotizálása és a férfitekintet dominan-

ciája ellen harcol. hasonlóan eredeti álláspontot 

képvisel a dokumentum-riportok közt feltűnő 

Annie Sprinkle, a pornóbirodalom posztmo-

dernistája, aki egyszerű dívából kortárs művész-

szé vált, egyszerre kiszolgálva és értelmezve 

a szexipart, majd a téma tudományosan kva-

lifikált elemzőjévé képezte magát, egészen a 

phD fokozatig egy kaliforniai egyetemen. A tár-

laton szintén szereplő ikonikus 70-es évekbeli 

sztár, Marilyn Chambers csak egyetlen A-ka-

tegóriás film erejéig mondott le pornó-identi-

tásáról, amikor elvállalta a Veszett (1977) című 

Cronenberg body-horror főszerepét, amely-

ben ironikus módon egy mutáció révén szexuáli-

san terjedő, halálos kór hordozóját testesíti meg. 

ron jeremy, aki a színház deszkáiról lépett be 

a pornó-pokol bugyraiba, annak köszönheti hír-

nevét, hogy képes volt az autofellációra, (amely 

elég erős metafora a művészet hatékonysá-

gára). jeremy, aki már önmagában kimeríti a 

bizarr szex kategóriáját, sajátos humort csem-

pész produkcióiba, így a kiállításon vetített jele-

nete — amelyben elszántan közösül egy való-

sághű guminővel — groteszk céltalanságával fel-

idézheti paul McCarthy Édenkert parafrázisát 

(The Garden, 1992), ahol egy gépember gyömö-

szöli szüntelenül a műanyag-fatörzset.

A kiállítás legszellemesebb műve, a los Angeles-i T. Arthur Cottan videója 

(Pornographic Apathic) — melyen egy sivár szobában két nő és egy férfi szavalja 

szenvtelenül egy pornófilm forgatókönyvének obszcén dialógusait — önkéntele-

nül modellezte az egész tárlat pozícióját. ugyan a kiállításnak nem állt szándéká-

ban vágyat ébreszteni, ez mégis sikerült azáltal, hogy a látogató folyamatosan 

olyan emblematikus művek sorát képzelte maga elé, amelyek feltűnően hiányoztak 

a válogatásból. A kurátorok a pornográfia narratíváinak analizálása közben meg-

feledkeztek mind a szexualitás indukálta félelmetes pszichés energiákról, mind a 

transzgresszió felszabadító erejéről. láthatatlanságba burkolták a test újraértel-

mezésének eredményeit, amelyeknek pedig gazdag arzenálja áll rendelkezésünkre 

a 20. század (végének) képzőművészetéből. A szellemi impotenciát kompenzáló 

hipertudatos elgondolás egy végtelenül leíró kamara-kiállítássá zsugorodott, amely 

előjátéknak talán még elég lett volna, de az orgazmus ezúttal elmaradt.
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