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Fehér Dávid

A biennále és ami  
körötte van 1.
Benyomások, széljegyzetek

53rd Internatiaonal Art Exhibition, 
La Biennale di Venezia

 � Velence
 � 2009. június 7 – november 22.

• Velence, rekkenő hőség, fojtogató pára. Itt semmi sem változik — mormoljuk 

magunkban, amikor ismét visszatérünk, hogy megnézzük a legújabb biennálét.  

A szokásos várakozásokkal: előre érezzük, csalódni fogunk, de hát mégis látni kell 

a legnagyobb seregszemlét, és ha más nem, hát a Tintorettók a San Roccóban 

úgyis kárpótolni fognak… Idén talán az átlagosnál is több külső kiállítás kapcsoló-

dik a biennáléhoz. Van Yoko Ono, John Wesley, Peter Greenaway, Dubossarsky és 

Vinogradov, Rebecca Horn, Braco Dimitrijević, Veronában Marc Quinn, s további 

tematikus kiállítások (ezekről később). Lehetetlen mindent megnézni. Lehetetlen 

mindenről írni. Ilyesmivel ne is próbálkozzunk.

Giardini, Arsenale 

Az idei főkurátor a svéd származású frankfurti művészettörténész: Daniel 

Birnbaum. A mottó: „Making worlds” — kellően közhelyes ahhoz, hogy bármely 

kiállított művet kapcsolatba hozhassunk vele. Minden mű egy világ alapítása, 

mondhatnánk Heideggerrel, ha a kiállított alkotások nem lennének fényévnyire 

a Műalkotás eredetének műfogalmától. Birnbaum mottója egy jól csengő hívószó 

csupán, a filozófiához köze sincs.

A pavilonokban a legkülönfélébb művek. A nyolcvanas években nagy nevet szerző, 

mára kiüresedett spanyol Miquel Barceló festői impastójától vagy az osztrák 

Elke Krystufek gender-orientáltságú festészetétől az angol Steve McQueen film-

vetítéséig, a francia Claude Lévêque helyspecifikus installációjáig vagy Bruce 

Nauman (a nemzeti pavilonok léptékéhez mérten) gigantikus retrospektívjéig, 

ami szétfeszítette a rendelkezésre álló kereteket, s külső helyszíneken folytató-

dott (a Ca’ Foscariban és az Universita Iuav épületében).

Kezdjük is talán ezzel a kiállítással, amelyet a zsűri Arany oroszlánnal jutalmazott 

— az amerikai pavilonban Bruce Nauman életművét Topological Gardens néven 

mutatják be azoknak, akik végigállják a pavilon előtt kígyózó hosszú sort. Bent 

Nauman klasszikus művei: neonszobrok, viaszszobrok a világ vezető gyűjtemé-

nyeiből kikölcsönözve — a Sammlung Marxból, a Flick Collectionből vagy a Pinault 

Gyűjteményből. Fényképezni természetesen szigorúan tilos, a muzeális értékek 

külön odafigyelést igényelnek, az ember inkább múzeumban érzi magát, mint a 

biennálén. Mintha véletlenül összecserélték volna az amerikai pavilon program-

ját a Peggy Guggenheim Múzeuméval. Félreértések elkerülése végett — Bruce 

Nauman művei zseniálisak, felforgató erejűek, immár a középiskolai tananyag 

részei. Naumant nem lehet nem nagydíjjal jutalmazni. Bemutatása, elképesztő 

managementje, s az a jogtalanul kiváltságos helyzet, hogy egyszerre három 

helyen is megjelenik, azonban igen problematikus. Bruce Nauman sokat elemzett, 

sokat idézett és még többet kiállított remekmű-

vei ezúttal a biennále kontextusában nem a nyil-

vános és a privát tér viszonyára, vagy a test és 

a nyelv performatív használatára kérdeznek rá, 

hanem sokkal inkább arra, mit jelent a kortárs 

művészet fogalma, s mi lenne a velencei bien-

nále feladata. Bruce Nauman kiállított művei 

között nem egy remekművet találunk, például 

az emblematikus From Hand to Mouth-ot 1967-

ből. A több mint negyvenéves szobornak, amit a 

Hirshorn Múzeumból kölcsönöztek, kevés köze 

van ahhoz, amit kortárs művészetnek tekintünk. 

Talán az egyetlen körülmény, ami legitimálhatja 

egy ilyen mű itteni szerepeltetését, a méltatlan 

ismeretlenség lehet — Jovánovics György 1995-ös 

biennálés kiállításának retrospektív jellege ezért 

volt védhető döntés. Míg Jovánovics Nauman 

alkotásával szinte pontosan egyszerre keletke-

zett remekműveit, a Fekvő figurát (1969) vagy 

a Részlet a Nagy Gilles-bőlt (1969) a nemzetközi 

publikum nem ismerhette, addig Nauman művei 

nem várnak felfedezésre. Nauman (amúgy bri-

liáns) tárlata ebből adódóan válik monumentá-

lis tévedéssé. Az amerikai pavilonban ez nem 

először fordul elő. Elég, ha Felix Gonzales Torres 

2007-es vagy Ed Ruscha 2005-ös szereplésére 

gondolunk, ám az inkonzisztencia annyira sosem 

szúrt szemet, mint idén.

Az angol pavilon nem kevésbé, ám másképp prob-

lematikus. Itt a bejutásért nem pusztán sorba 

kell állni, hanem időpontot is előre kell kérni. Bent, 

a mozi-teremszerűen kialakított térben Steve 

McQueen mintegy félórás filmje tekinthető meg. 

Az írás második, befejező része következő számunkban ol-
vasható.

Bruce Nauman
The True Artist Helps the World by Revealing  

Mystic Truths, 1967
Neon, 149,9 × 139,7 × 5 cm

Collection of the Philadelphia Museum of Art
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McQueen lassú, eseménytelen filmje az elhagyott 

Giardinit mutatja be. A monotóniát, esemény-

telenséget a nézőpontok (talán Stan Douglas-re 

hajazó) megkettőződése sem enyhíti. Nem hagy 

nyugodni az az érzés, hogy csak azért mutatják 

be a filmet ilyen formában, mert az installált pro-

jekciót amúgy senki sem nézné végig. (A helyisé-

get persze így is többen elhagyták.) 

Az egymás közelében lévő „nagy nemzetek” 

pavilonjai közül egyértelműen a francia pavi-

lon a legerősebb Claude Lévêque Le Grand 

Soir című installációjával. (A teljesen jellegte-

len német pavilon, melyben meglepő módon egy 

brit művész, Liam Gillick állít ki, konyhabútor-

okkal és egy kitömött macskával, ezúttal hosz-

szabb említésre sem érdemes.) A francia pavilon 

középső terének ragyogó ezüst fala megközelít-

hetetlen, ugyanis egy oktogonális ketrec választ 

el tőle. A központi térből három sötét helyi-

ség nyílik, mindegyikben egy-egy fekete zászló, 

amit szél lobogtat. A semmiben lobogó zászlók 

visszatükrözik a központi tér hideg ezüst ragyo-

gását. A ketrec ezekben a terekben is folytató-

dik, a klausztrofobikus hangulat itt nyomasz-

tóvá válik. Lévêque installációja a kint és bent 

viszonyára kérdez: pavilonja egy állatkerti ketrec 

kifordítása. A befogadó a látogatás során nem 

körbejárja a ketrecet, hanem belesétál. A ket-

recbe helyezett lény kiszolgáltatott: a pavilonba 

belépő néző a ketrecbe zárt állat pozíciójába 

kerül, elveszíti uralmát a látvány felett. A ket-

rec helyzete bizonytalan: egyrészt elkerít, más-

részt bezár. A tekintetnek felkínált látvány, az 

ezüsten ragyogó kvázi-szakrális fal, a sötétből 

felsejlő, kísérteties halálzászló egyaránt fruszt-

rálóan hozzáférhetetlen. Hasonló az érzésünk, 

mint a nagy múzeumok féltve őrzött, elkerí-

tett remekei előtt: ki vagyunk zárva a látványból, 

ugyanakkor a kizártság átfordul bezártsággá, 

hisz valójában nem a tárgyak vannak elzárva 

tőlünk, hanem mi a tárgyaktól. A dezorientált 

néző egyszerre van kint és bent. 

Lévêque nem csak a mozgást, hanem a látást 

is korlátozza; a befogadót megfosztja a szí-

nektől: a néző csak a fémszerű ezüstöt (e sajá-

tosan színtelen színt) és a feketetét (a látha-

tóság hiányát) látja. A fekete zászló összeol-

vad a fekete fallal, a fémszínű ketrec az ezüs-

tös háttérrel. Az összeolvadás és elválás vál-

takozó játéka a zártság és nyitottság, a kint és 

bent dialektikájának felel meg. De korántsem 

beszélhetünk játékról. Lévêque komor instal-

lációja egy tragikusan szakrális teret hoz létre 

(az oktogonális ketrec és a ragyogó falak talán 

Velence bizantinizáló, centrális templomépíté-

szetére is utalhatnak?), egy sajátos memento 

morit, melyben a zászló forradalmi, nacionális 

jelentése (s vitalitása) halálmetaforává válik.  

Így lesz a kvázi-templomtér mauzóleummá. 

Fontos azonban megjegyeznünk, hogy a 

dezorientáció Lévêque művében nem csak topo-

gráfiai, hanem szemantikai értelemben is tetten érhető: mindent megtesz azért, 

hogy felszámolja az egyértelmű (le)olvashatóságot, a motívumok beazonosítha-

tóságát. Nagy éjszakájának hideglelős látomása így nem dekódolható. Lévêque 

(talán már túlontúl is) hatásos, látványos installációja a Giardini legerősebb kiállítá-

sai közé tartozik.

Lévêque-hez hasonló logikát követ a (cseh)szlovák pavilonban Roman Ondák 

Loop című installációja, ami szintén a kint és bent viszonyára kérdez. Ondák ins-

tallációjának „eseménye” a bent kintté tétele: a pavilonban provokatív módon 

„felépíti” a kert, az ösvény folytatását. Ondák műve elrejti önmagát a pavilonon 

átsétáló befogadó elől, mintha egy elhagyatott épületet látnánk, amit visszahó-

dított magának a természet úgy, ahogyan Hubert Robert a Louvre romjait ábrá-

zolta. Ondák játékosan illúzionisztikus művében a konstruálatlanság egy maga-

sabb rendű konstrukciót feltételez. A nemzeti pavilon szimbolikus kvázi lebon-

tása (vagy legalábbis üvegházzá tétele) persze értelmezhető intézménykritikai 

gesztusként, a mesterségesen steril white cube végleges felszámolásaként, eset-

leg környezetvédelmi manifesztumként is. (A növény-motívum a román pavi-

Claude Lévêque
„Le Grand Soir”, installáció, 2009, részlet

© Fotó: http://www.flickr.com/photos/12594769@
N02/3962931527/sizes/l/

Claude Lévêque
„Le Grand Soir”, installáció, 2009, részlet

© Fotó: http://www.flickr.com/photos/12594769@
N02/3962931527/sizes/l/

Roman Ondák
Loop, installáció, 2009

© Fotó: http://www.flickr.com/photos/trentonza/3800486478/sizes/o/
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lonban is megjelenik a pavilonba helyezett belső pavilon tetején.) A kinttel és a 

benttel foglalkozik továbbá Lucás Samarás is a görög pavilonban Doorway című, 

tükrökből ajtót formázó environmentje-jával — mely a tükörképünkkel való szem-

besülésre kényszerít. 

Kint és bent viszonyát dramatizálja a lengyel pavilonban Krzysztof Wodiczko 

Vendégek (Guests) című installációja is, melyben a falakra és a plafonra félig átlát-

szó ablaknyílásokat vetítettek, amiken keresztül vízumot kérvényező emigrán-

sok körvonalai bontakoznak ki. A voyeurré lett befogadó olyan beszélgetéseket 

hallgat ki, amelyek nem tartoznak rá. A kívülállás ennyiben megsokszorozódik: 

kívülállók a „vendégek”, akik beszélgetnek, s kívülálló a hallgatózó befogadó is. 

Ezt a helyzetet a tér dramatizálja: a belső egy sosemvolt külső tér létezését sej-

teti, melyből a nézőt részlegesen kizárják. Ahogy Lévêque-nél, úgy a belépés itt 

is a kizárással válik azonossá. Ez, a kizárást szükségszerűen implikáló abszurd tér 

kapcsolja össze az egymástól elzárt két csoportot, a befogadó(k)ét és az emig-

ránsokét. Wodiczko a benntartózkodás idejére ennyiben minden belépőt (meta-

forikus értelemben) emigránssá, vendéggé tesz. Emigráció, dezorientáció, identi-

tás a témája a holland pavilonban szereplő (kínai-ausztrál-indonéz-holland) Fiona 

Tan Disorient című alkotásának is, mely a Velencével összefüggésbe hozható 

ázsiai utazásokkal, felfedezésekkel, kereskedelmi útvonalakkal foglalkozik, s ezen 

keresztül a kulturális identitás geográfiai és antropológiai vonatkozásait vizs-

gálja. Más kontextusban foglalkozik az identitással az osztrák pavilonban (Dorit 

Margreiterrel) kiállító Elke Krystufek, aki (festőileg kevéssé értékelhető) műve-

ivel nem okozott meglepetést, továbbra is a test, a szexualitás és az én viszo-

nyával foglalkozik a bécsi akcionizmus (például 

Günter Brus) vagy korábbról Egon Schiele tradí-

cióját a manapság is igen trendi gender-studies 

kontextusában újraértelmezve.

A dán és az északi pavilonokat mint gyűjtők 

házait rendezték be, az északi pavilon moder-

nista épületében a nyomok alapján egy homo-

szexuális író élete rekonstruálható (aki épp egy 

saját életéről és perverzióiról szóló könyvön dol-

gozik), talán az ő holtteste lebeg a „ház” előtti 

úszómedence felszínén. A berendezett tér sej-

tetéses „kvázi-elbeszélésében” van valami 

nyugtalanító, ám mintha a mű hatása ebben a 

bizonytalan érzésben ki is merülne.

Az orosz pavilon figyelemreméltó, ám némi-

képp hatásvadász, didaktikus csoportos kiállítá-

sának (egy futurista operát parafrazeáló) hívó-

szava ezúttal a „Győzelem a jövő felett” volt, 

benne többek között Anatoly Shuravlev híres 

embereket kicsiny kerek fotókon bemutató ins-

tallációja, Pavel Pepperstein Malevicset idéző 

utópisztikus, már-már sci-fire emlékeztető raj-

zai, Andrej Molodkin vérrel és olajjal leöntött 

Szamothrakei Nikéje vagy Georgy Ostretsov 

elhagyott, padlástérszerű szobái egy mozgó 

bábuval, mely a jövőt tervező művészt testesíti 

meg. Míg a dán és az északi pavilonok túlzottan 

is értelm(ezhet)etlennek tűnnek, addig az orosz 

pavilont épp túl könnyen olvashatósága teszi 

némiképp problematikussá.

A központi pavilon kiállítása (ezúttal is) megle-

hetősen széttartó. A felejthető művek között 

fel-felbukkannak a neoavantgárd klasszikusai, 

John Baldessari, Gilbert és George, Blinky 

Palermo egy installációjának rekonstrukciója, 

Gordon Matta-Clark Energiafája vagy Yoko 

Ono fluxus művei, játékosan komoly utasítá-

sai. Nehéz kiemelni ebből a kiállításból bármit is 

(az ún. sztárok, mint Wolfgang Tillmans vagy 

Simon Starling installációi is könnyen felejthe-

tőek voltak). Emlékezetes Thomas Saraceno 

(játékos című) monumentális installációja a 

központi térben (Galaxisok formálódnak a ros-

Elke Krystufek 
TABOU-TABOO, 2009, installáció, részlet; © Fotó: Fehér Dávid

Részlet a dán pavilonból; © Fotó: Rosta József

Anatoly Shuravlev
Feketelyuk, 2009, installáció, részlet; © Fotó: Rosta József
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tok mentén, mint cseppecskék a pókháló szá-

lainak mentén, 2009): a madzagokból komp-

lex organikus formák jönnek létre. A mű azon-

ban ki is merül látványosságában. Mindjárt mel-

lette található a legígéretesebb fiatal művész-

nek járó Ezüst oroszlánnal díjazott, Berlinben élő 

svéd video művésznő Nathalie Djurberg Kísér-

let című alkotása: groteszk animációi egy dzsun-

gelszerű, túlérett, túlburjánzó műanyag-növé-

nyezettel „benőtt” tér sötétjében jelennek meg. 

Különös hatást kelt az egyik teremben Hans-

Peter Feldmann Árnyjátéka (2002–2009): az 

asztalra helyezett mozgó hétköznapi tárgyak, 

furcsa kacatok a falon fantasztikus árnyékot 

vetnek a Schatzkammerek csodálatos világát 

is megidézve, egy Platóntól az avantgárd kine-

tikus művészetig (például Nicholas Schöfferig) 

húzódó gazdag referenciahálót teremtve; a kon-

ceptuális mű mindeközben érzéki látványt is 

nyújt. Az árnyjáték motívuma visszatér Paul 

Chan de Sade-ot megidéző erotikus installáció-

jában is, mely az Arsenalén látható.

Az Arsenaléval hasonló a helyzet, mint a Giardini 

központi pavilonjával. A kiállítás széttartó, 

nehéz a művek között bármiféle közös szá-

lat találni. Rengeteg nemzeti pavilon is itt talál-

ható, a latin-amerikaiak, a török vagy az olasz. 

A török pavilonban (Banu Cennetoglu, Ahmet 

Ögüt) egy korábban felrobbantott épületekből 

építendő város makettjét mutatják be. Az olasz 

pavilon rendkívül vegyes színvonalú, a legkü-

lönfélébb dolgok megtalálhatók benne a nyolc-

vanas évek nagy sztárjának, Sandro Chiának 

önismétlő s erőtlenné vált, a kommersz felé 

hajló vásznaitól Gian Marco Montessano bra-

vúros, látványos hiperrealista vásznaiig, Elisa 

Sighicelli szellemesen visszafelé játszott tűzi-

játékától Roberto Floreani vagy Marco 

Cingolani giccseiig.

Az Arsenale előterében Lygia Pape TTÉIA 1, C 

című installációja látható. Kevésbé hatásos, 

mint Ron Mueck Fiúja: Harald Szeemann teli-

találata a 2001-es biennáléról, de így is az 

Arsenalén kiállított legfontosabb alkotások közé 

tartozik. Pape az elsötétített térben aranyfo-

nalakat helyezett el, melyek sugárnyalábokként 

vannak kifeszítve a plafon és a padló között.  

A sötétben a fonalakat lámpákkal világítják meg, 

láthatóvá válnak, felragyognak, szinte csak-

ugyan fénynyalábbá lényegülnek át. Pape ins-

tallációja a láthatatlan láthatóvá válását drama-

tizálja, a fény sajátos, anyagszerű megtestesü-

lését. Az installáció kihasználja az épület monu-

mentalitását, impozáns belmagasságát — szak-

rális jellegű kvázi-tájjá válik. Ehhez hasonló kér-

dést vet fel a teremsor vége felé Chu Yun ins-

tallációja — az elsötétített térben rengeteg 

különféle háztartási gép, elektronikus eszköz, 

gombjaik, kijelzőik égitestekként világítanak egy 

majdhogynem fenséges, kozmikus tájat létre-

hozva, mely mindeközben egy zárt szoba kisvi-

lága, egy bensőséges, privát tér, amiben a tárgyak élőlényként lélegzenek. Ez a 

folytonos jelenlétet szuggeráló „lélegzés” teszi ezt az esztétikai élményt is nyújtó 

színes kvázi-tájat fenyegetővé. A kozmikusság és fenyegető jelleg köszön vissza 

másként Grazia Toderi Vörös űrpályák című video installációján is — a kivetített 

éjszakai táj, mintha egy titokzatos űrháborúvá alakulna át.

A második teremben kapott helyet Michelangelo Pistoletto sorozata: a falra 

akasztott, kalapáccsal betört tükörfelületek Pistoletto korábbi tükörműveit foly-

tatják (olyannyira, hogy első pillantásra Pistoletto-utánzatoknak tűntek). Az 

összetört tükörfelület felidézi a barokk trompe l’oeil kedvelt megoldását, az illu-

zionizmust egyszerre felerősítő és felszámoló töréshálót, mely a figurális jelen-

tés-összefüggésen túl absztrakt képi rendszerként jelentkezik, ám ugyanak-

kor tárgyi jelentést is nyer. Ennek a tradíciónak egyik kései örököse lehet például 

(hogy egy régebbi példát említsünk) Olaf Metzel betört múzeumi vitrinje 1986-ból 

(„Eichenlaubstudie”), vagy Pistoletto legújabb sorozata.

Az Arsenale új kiállítóhelyekkel is bővült. A csatorna túlpartján kapott helyet töb-

bek között Jan Fabre monumentális kiállítása és a Feltétel nélküli szerelem című 

csoportos kiállítás.

Jan Fabre kiállításának címe A lábtól az agyig. A bizarr címet (némileg Bruce 

Nauman korábban idézett remekművének címéhez hasonlít) az impozáns terek-

ben berendezett, bombasztikus hatású szürreális, teátrális installációk értelme-

Thomas Saraceno
Galaxisok formálódnak a rostok mentén, mint cseppecskék  
a pókháló szálainak mentén, installáció, 2009; © Fotó: Rosta József

Lygia Pape 
TTÉIA 1, C, (2002) 2005, installáció; © Fotó: Rosta József 
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zik (ne feledjük, Fabre koreográfus, színház- és filmrendező is!). A kiállítás öt 

(leggyakrabban felülről megtekinthető) installációból épül fel. 

Az első a Has — itt Fabre a brüsszeli királyi Palota tükörtermének mennyeze-

tét „ismétli” hatalmas, száz négyzetméternyi felületen. A plafont, a csillárt türki-

zes bogarak kitinpáncéljai (az átváltozás kafkai motívumai) alkotják. A gipszpár-

kányzat jelzi: minden fejjel lefelé van. A plafonon egy véresre korbácsolt kongói férfi 

hasal, Fabre intenciói szerint a belgiumi kongói kolónia helyzetére utal. Talán nem 

érdemes ezzel a túl direkt olvasattal foglalkozni, sokkal inkább a tér és a test szür-

realisztikus feldarabolásáról lehet szó, egy olyan abszurd metamorf konstelláció-

ról, melyben szakrális és blaszfémikus szétválaszthatatlan egységgé válik (például 

a szintén belga Wim Delvoye projektjeihez hasonlóan, akinek egyik műve épp a 

Peggy Guggenheim Múzeum teraszán van kiállítva). 

Egy másik térben, mely a Láb címet viseli, a plafonról agyakból formázott lábak 

lógnak krisztológiai motívumként olvasható bárányok között — ismét a fent és a 

lent, szakrális és profán kiazmusát megjelenítve. Ezt a logikát radikalizálja a Szex 

című installáció egy következő térben, ahol történelmet formáló híres emberek 

sírkövein egy kővé dermedt férfi hever meredező fallosszal. 

A kiállítás második fele két részből áll: az egyik a Szív, ahol üvegcsontokon 

műanyagszívek hevernek, a menzán elhelyezett áldozathoz hasonlóan, a Szent 

Szív szimbolikát blaszfémikusan felidézve — Fabre két oltárt szembesít, az egyi-

ken egy férfi, a másikon egy női szív, a mű-együttes korábban is megmutatkozó 

erotikus-karnális jelentésmezőjét tovább árnyalva. 

A láb és az agy, vagyis a fent és a lent topológiai és metaforikus értelemben az 

utolsó installációban találkozik, melynek címe az Agy. Itt a művész életnagyságú, 

hiperrealisztikus szobra is megjelenik, amint egy gigantikus bánya aknájában 

(ezt a néző barokkos fapallón járhatja körbe) egy archeológiai leletként kezelt 

óriás fejét ásóval bontja fel. Ez a fej, amely id. Pieter Bruegel preszürrealisztikus 

metamorf táj-fejéhez hasonló, az eddigi installációkat összegzi. Ismét identi-

kussá válik a „fent”-et megtestesítő motívum az abszolút „lent”-tel, a tuda-

tos, analitikus elme az öntudatlannal, az ösztönössel. Fabre installációi a szintén 

kiállított (talán Hans Bellmer grafikai munkásságával is rokonítható) rajzok térré 

transzponálásának tekinthetők. Fabre mintha Freud topográfiai én-modelljét 

egy sajátos, meglehetősen (a szó konkrét és átvitt értelmében egyaránt) per-

verz térben prezentálná. Spirituális és testi értelemben egyaránt feldarabolja a 

mikrokozmikus ént, hogy aztán a darabokból újabb és újabb szokatlan konstellá-

ciókat formálhasson. Az alkotó megjelenése az eddigi jelentésrétegeket (fent és 

lent, tudatos és tudattalan, testi és spirituális, szakrális és blaszfémikus…) egy 

újabbal egészíti ki: ars poétikus. A temetői jelenet erekciója már engedte magát 

mint forrást, mint az alkotói potencialitásra 

vonatkozó motívumot olvastatni (elég ha a  

forrás vagy a sperma jelentés-összefüggése 

kapcsán a szürrealista automatikus íráson túl 

Duchamp Forrására vagy Paysage fautif-ára gon-

dolunk, vagy Bruce Nauman Forrás-önarcképére, 

melyben a művész teste mint műtárgy és mint 

forrás jelenik meg).

Az Agy című monumentális installáció a teme-

tői jelenet alkotásra is vonatkoztatható jelen-

tésmezejét árnyalja. Noha Fabre — abszurd 

módon — épp az agyat tekinti a legerotikusabb 

emberi szervnek, itt elsősorban nem az ösztön-

szféráról és az erotikáról, hanem a felbontásról, 

a feltárásról, mint az alkotás metaforájáról van 

szó. Pontosabban: az analízis találkozik az ösz-

tönössel, melyben épp a szilárd határok oldód-

nak fel, vagyis a részekre bontás lehetetlenül el. 

A bemutatott esemény helye az agy, a tudatos 

szféra emblémája, mely testként jelenik meg. 

Fabre-t az agy, mint test, mint érzéki anyag fog-

lalkoztatja. Az anyagi és érzéki ilyen összekap-

csolódása akár Fabre sajátos, érzékien eszmei 

neokonceptualizmusának is emblémája lehet.

Fabre kiállításától nem messze mutatták be 

a Feltétel nélküli szerelem című kiállítást, mely 

hasonló kérdésekkel foglalkozik, mint Fabre ins-

tallációi. Ez, ha máshonnan nem, hát onnan sze-

met szúrhat, hogy az első mű, amit meglá-

tunk Marina Abramović Jan Fabre-ral közös 

Szűz harcosok című performanszának felvételei, 

melyeken Abramović lovagi páncélzatban jele-

nik meg, kezében véres szívvel. Megjelennek a 

kiállításon Wim Delvoye orális szexről készített 

röntgenfelvételei is, a görög Miltos Manetas 

férfi falloszra emlékeztető digitális kábeleket 

ábrázoló festményei, az orosz Vadim Zakharov 

gyerekek „szeretetből” való kínzására kifejlesz-

tett (középkori kínai modellt követő) széke is, 

mely mintha Samuel Adams a kiállításon szin-

tén megtalálható Szerelemszékeinek lenne az 

antitézise. Adams különböző pontokon elhelye-

zett interaktív székei hallhatóvá teszik a másik 

székben ülő számára, hogy mit mond a másik  

a tér egy távoli pontján. A kiállítás főattrak-

ciója azonban kétségtelenül az AES+F cso-

port Trimalchio lakomája című panoramikus 

video-installációja lett volna, erről a Satyricont 

idéző fontos műről azonban csak a youtube-ra 

feltöltött közel tíz perces részlet alapján nyer-

hettem némi képet (http://www.youtube.com/

watch?v=8rDt3LKObuA) — az elromlott vetítő 

szerkezetet húsz percnyi várakozás után sem 

tudták a kirendelt szakemberek megjavítani. 

Eszembe jutott Hans Belting a video-művek 

efemer jellegére vonatkozó intő megjegyzése, 

melyet ekkor és itt értettem meg és éreztem 

át igazán: „az idő problémája a video-installáció 

esetében még drámaibbá válik: az installáció 

csak addig létezik, amíg valahol felépítik — és 

bekapcsolva tartják.”

Jan Fabre
Agy, (A lábtól az agyig című kiállítás részlete), 2009, installáció; © Fotó: Fehér Dávid
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