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Zsikla Mónika

Il teatrro delle anime 
morte – Halott lelkek 
színháza
Jannis Kounellis kiállításai 
Bergamóban

� Galleria Fumagalli, Bergamo
� San Lupo volt oratóriuma, Bergamo 
� 2009. május 23 – szeptember 26.

• A két helyszínt összekötő láthatatlan fonál mentén haladva egy élet, ponto-
sabban Az Élet labirintusának útvesztőjét járhatja be a néző. 
A forgatókönyv pofonegyszerű képlete: alfától eljutni omegáig. Az Ariadné 
helyébe lépett mágus pedig nem más, mint az arte povera legendás ikonja, 
Jannis Kounellis, aki virtuális fonalával a lombardiai Bergamo XX. század-
ban épült alsó városából — Citta bassa —, a ma is csaknem érintetlen, fallal 
körülvett középkori felsőváros — Citta alta San Lupo — exoratóriumáig vezet. 
Pilinszky szavaival élve egyenes labirintus ez, amelynek ösvénye a szubjektum 
olyan speciális lenyomatain keresztül rajzolódik ki, amelyek spontán keletke-
zésükkel indirekt módon hagyják hátra az egykori létezés nyomát. A textíliá-
ban megbúvó, a test saját működési törvényei által létrejött ember láthatat-
lan szobra iránti tisztelet már a hetvenes évek elején a kabátok költészetéhez 
vezette a mestert. A szintetikus matéria — mintegy rejtett, a véletlen által 
generált humán laboratórium a felületen hátramaradt verejtékcseppekkel, 
hajszálakkal, fagyútól kifényesedett kopásokkal — esszenciálisan hordozza  
az egyént reprodukálható DNS láncolat összetevőit. 
A kabát motívum az évtizedek alatt a kounellis-i életmű központi hivatkozá-
sává vált, amely később kalapokkal, s elhasznált cipőkkel kiegészülve az individu-
ális mitológiák1 egész sorát hozta létre. Az 1975-ös Civil Tragedy2 arany fala előtt 
fafogason lógó felöltő, a polgári életformát jelképező bowler kalap kíséretében 
a halott hős képét eleveníti meg. A kalap és a felöltő a történelem és a művé-
szettörténet hivatkozásrendszerében szinte mindenkor legendás alakokhoz köt-
hető atribútumnak számított. Gondoljunk csak Magritte, Beuys, Poirot kalap-
jára, Szent Márton vagy Gogol köpönyegére, illetve Chaplin milliókat érő relikvi-
áira. Ezek a tárgyak médiumként idézik meg egykori viselőjüket. Azonban ezt a 
végtelen konnotációkat hordozó utalásrendszert Kounellis az emberi lét kifeje-
zésének alapmóduszaként értelmezi. Munkáin az ismeretlen ember-lenyomato-
kat hordozó kabát narratívája már nem az egyest, hanem az általánost hivatott 
jelölni, a létezés közös tapasztalatának vizuálisan megjelenített történeteként. 
A Kounellis-zarándoklat első állomása a Galleria Fumagalli, ahol két, speciálisan a 
galéria terére komponált installációt láthatunk (kurátor: Annamaria Maggi).  
A kétszintes kiállítótér utca szintjén található mű egy a falra erősített acélhálóra, 
nagyjából két sorban, hústartó kampókkal felakasztott kabátokból áll. Az óriás 
kirakatnak köszönhetően nem szükséges a galériatérbe lépnünk ahhoz, hogy az 
egész látnivaló elénk táruljon. Sőt, az utcáról betekintve a felakasztott kabátok 
drámai vízióban — mint a hentesüzlet falán lógó megkopasztott, megnyúzott 
állatok — elevenednek meg. Ez a tiszta, „konyhakész” állapot a még, vagy már 
identitás nélküli születés pillanataként is megfogalmazható. A fazonok és színek 
kavalkádján keresztül pedig a szubjektum sokszínűsége jut kifejeződésre.  
Csupán a hétköznapokban nyúzott ökröket hordozó húskampók jelenléte rendkí-
vüli, melyeken most az egyéni történetek lógnak, mint emberi belsőségek. 
A felakasztással szimbolizált steril, heideggeri belevetettség állapotot az alag-
sor installációjában a szigorú és merev társadalmi konvenciórendszer satu-

1  Hegyi Lóránt: Utak az avantgardból. Tanulmányok a kortárs művészekről, Jelenkor, 
Pécs, 1989
2  Galleria Lucio Amelio, Nápoly, 1975 május

művész, hogy mindent megmutat, de közben jelképek és szimbólumok laviná-
ját zúdítja ránk, s kiderül, hogy hiába tette/tettük láthatóvá a láthatatlan dol-
gokat csodás technikai eszközeinkkel, még mindig maradt épp elég láthatatlan 
réteg és felfoghatatlan összefüggés.
Ilyenkor a művészettörténész kerül leginkább csapdába, hiszen él-hal a jel-
képekért, azt hiszi, ehhez ért is egy kicsit. Felfedezi, hogy hét kicsi kép van a 
falon, hét cserép áll a földön, hét kivetített animáció ismétlődik a terem végé-
ben. A hét hófehér, kört alkotó cserépben a csírázás hét fázisa látható, a mag-
ból növény lesz, hogy magja lehessen. A hét cserép, bár nem követi pontosan, 
de hét körével felidézi az élet virága geometriai alakzatot, mely oly sok kultú-
rában ismert, s ami a bibliai értelmezés szerint a teremtés napjait jelképezi. 
A hét kis képen zajlik a festői körforgás, míg képből kép lesz, hogy aztán kép 
lehessen. A különböző varázslásokban hétszer mondják el a varázsigét, hét-
szer járják körbe a szent állatot, így teljesülnek vágyaik, a művész hétszer 
ismétli meg a gesztus-sort, mely elvezet a feketétől a fehérig, hogy aztán 
visszajusson a feketéig. Hétszer hét, azaz negyvenkilenc fázisból áll a filmes 
animáció. A tibeti buddhizmus tanítása szerint a bardo, azaz a köztes lét, 
amíg a halott lelke elhagyja a testet, hogy új testbe költözzék, hétszer hét, 
azaz 49 napig tart. 
A hetes számnak az emberi élet bizonyos szakaszaiban is fontos szerepe van; 
ezekből az elképzelésekből csak egyet idéznék, mely a körforgás gondolatához 
kapcsolódik; az emberi test sejtállománya hét évenként újul meg. Ezek után 
nem állhattam meg, hogy megnézzem a lexikonban, hány éves a művész, és 
hát 42 éves, vagyis ebben az évben éppen egy kicsit újjászületik.
És egy személyesebb értelmezés. A földön álló világító hófehér cserép tetején 
elhelyezett felvételek, melyek alapvetően az életről szólnak, a babszem csírá-
zását mesélik el, nekem az elmúlást is idézik. Gyermekkoromban soha nem volt 
szabad a lámpát a földre tenni, mert az halált jelentett. Ez talán nem mond 
ellent a művész szándékának, mely szerint a vetített és a festett képeket köl-
dökként köti össze az energiát adó cserepes installáció, mert a mag az élet és  
a halál jelképe egyszerre, hiszen a mag nem más, mint a halálból fakadó élet.
Pál Csaba filozofikus installációja misztériumjáték az alkotásról, az élet körfor-
gásáról, arról, amiről Szabó Lőrinc azt írja egyik versében:

„Ez a semmi a magban,
Ez nő meg fává, ez a láthatatlan;
Ez a lélek, a mindenség csírája.” 

Pál Csaba
Kelesztés, 2009, részlet, vegyes technika, vászon, 24 ×30 cm  egyenként

Pál Csaba
Kelesztés, 2009, DVD, loop, vászon, 5.12 perc, filmstill
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szerű szorításának leképezése váltja fel. A falon ritmikusan ismétlődő acél-
tábla szendvicsek egy modern társadalmi kórkép illusztrációjaként is felfogha-
tóak. A húsznál is több, súlyos acéllap közé préselt posztókabát a ketrecbe zárt 
és tehetetlen szubjektum portréja. Alakulás belülről és korlátok kívülről, ame-
lyeken az antropomorfizált szövettömb hol itt, hol ott túlfut. 
Az alsó szint sorozatának van egy nyitó és záró darabja is, bár a két installá-
ció egymástól független, önálló munka. A két szintet a lét megjelenítésére tett 
kísérlet folytonossága köti össze, s míg a felső szinten a kezdet, addig az alsón 
a megélés „képződik” meg. 
A sorozatnyitó darab három, szorosan összeillesztett acélhordozójával a legna-
gyobb összefüggő együttes. A mindenki számára kéretlen útravalóként kapott 
szubjektív genealógia rendszere ez. A nagyszülők megörökölt kézmozdulatá-
nak kódjától egészen személyiségünk előre determinált voltáig. A „bőrönd” és 
a tradíciók összessége, amit egy életen át cipelünk. 
A sorozat záró darabja az öregkori portré, amolyan kandallóra tevős, Kounellis 
által újrafogalmazva. A két darabból álló kabát-párt szinte már teljesen fel-
menti a vaslapok szorításából. Mint a happyenddel végződő küldetés, amikor  
a történet végére párban marad a létező. 
Ha végigjártuk a viseletes kabátokon lekottázott léttörténetet, akkor a finálé 
kedvéért felkapaszkodhatunk a dombra épült középkori városrész szívében 
található San Lupo templom színházába. A helyszín fogaskerekűvel érhető  
el a legegyszerűbben. Miközben a művész láthatatlan fonalát követve lassan a 
dombra emelkedünk, nincs is más dolgunk, mint gondolatban kicsit eljátszani  
a halállal. A templom-színház kiállítása a Galleria Fumagallival együttműkö-
désben Simone Facchinetti és Giuliano Zanchi rendezésében jött létre. 
A tér szokatlan szervezésének köszönhetően lépcsők hosszú során át jutha-
tunk el a galéria lelátó szintjeire, ahonnan is a látvány elénk tárul. Fentről, 
a kis templomtérbe lenézve az oltár előtt földre terített kabátok hevernek, 
csakúgy, mint Boltanski 1996-os Santiago de Compostella-i3 munkáján.
Itt azonban a három sorba terített felöltőkön cipők és kalapok is hevernek, 

3  Christian Boltanski 1996, Santiago de Compostela, San Domingos de Bonoval 
temploma, ahol is a templom falára megvilágított fotó oltárképeket szerelt eltűnt 
személyekről, a mennyezetre árnyékot vetített, a földre, az oltár elé pedig használt 
ruhákat terített. 

mintha a tulajdonosok épp csak most léptek volna ki belőlük. A levetett dara-
bokat egy nagyméretű vaskereszt árnyékolja be. A kereszt rajzolata csak a kör-
sétánk egyes nézőpontjaiból áll össze latin kereszt formájúvá. A búcsúzás pil-
lanatában azonban mindegy, hogy milyen a kereszt, mindenkinek az, ami; ki-ki 
a saját istene elé fog megérkezni. A végállomás ez, a temetés, gótikus szokás 
szerint a templomtér belsejében, amit mi egyelőre csak a páholyból nézünk. 
Az emelet kijárata az altemplom terébe szűk csigalépcsőn vezet le, s a sötét 
csendben magával a fonalat gombolyító mesterrel találkozhatunk, aki hosz-
szan vall saját Isten-képéről. A húszperces kis film eredetileg párbeszédként 
indul, de monológként fejeződik be. Központi gondolata a mai művész és  
a szakralitás kapcsolata, de az Isten-képen túl Kounellis hosszasan beszél az 
installáció készítésekor őt inspiráló két művészről, Pollockról és Caravaggióról 
is. Velük kapcsolatosan a drámai teatralitás és a forradalmi térszervezés 
horizontálisainak és vertikálisaink metszéspontja a legfontosabb számára.
Az altemplomban rögzített rövid portréfilm önvallomásával Kounellis nemcsak  
a művei értelmezéséhez szükséges kulcsokat, hanem egy egész lételmélet 
vázlatos áttekintését adja meg számunkra.

Jannis Kounellis
Gelleria Fumagalli, 2009

Jannis Kounellis
San Lupo, 2009
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