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Soós Borbála

Keleten a videó

Keleten a helyzet, közép- és kelet-európai 
videoművészet 1989–2009

• Ludwig Múzeum — Kortárs Művészeti Múzeum 

• 2010. január 22 — március 07.

• A Transitland mintegy száz videót magában foglaló gyűjteményéből1 látható 
válogatás2 annak bizonyítéka, hogy milyen sokat számít a jó installálás, vala-
mit példa arra is, hogy hogyan képes egy tér értelmezni egy digitális archívu-
mot, hogyan segíti a befogadást, jelöli ki a témákat és központi, szervező erő-
vel bíró műveket úgy, hogy az új környezet ellenére minden egyes mű külön is 
élvezhető. 

Érdemes három, párhuzamosan látogatható kiállítás kontextusában vizsgálni 
ezt a tárlatot. Bécsben, a MUMOK-ban a Gender Check,3 a Kunsthalléban az 
1989. A történelem vége vagy a jövő kezdete? című kiállítások,4 Budapesten 
a Műcsarnokban rendezett BBS 50. Más hangok más szobák lehetnek a viszo-
nyítási pontjaink. Az első kettő a berlini fal leomlásának huszadik évfordulójára 
készült, így a volt Kelet és Nyugat viszonyát, valamint Közép-és Kelet-Európa 
művészetét mutatja be, míg a BBS 50 egy óriási filmarchívumba enged bete-

1  A Transitland EUROPA egy nemzetközi archiválási projekt, melyet a berlini fal 
leomlásának huszadik évfordulója alkalmából indult el. Az ötletgazdák Joanne 
Richardson (D Media, Kolozsvár), David Rych (Berlin) és Katharina Koch (Videoaktiv, 
Berlin) voltak, a projekt kivitelezésében az InterSpace Association (Szófia), a berlini 
transmediale, illetve az ACAX (Ludwig Múzeum — Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest) 
működött együtt. További részletek, illetve a teljes válogatás a Transitland honlapján: 
http://transitland.eu/archive/
2  Kiállító művészek: Gordana Andjelić-Galić, Apsolutno, Azorro, Yael Bartana, Pavel 
Braila, Egon Bunne, Chto Delat, Kaspars Goba, Hámos Gusztáv, Ana Hušman, Kai Kaljo, 
Šejla Kamerić, KissPál Szabolcs, Damir Nikšić, Adrian Paci, Radek Community + Dmitrij 
Gutov, Józef Robakowski, Anri Sala, Sólyom András, Milica Tomić, Artur Żmijewski. 
Kurátorok: Kálmán Rita, Stepanović Tijana
3  www.gender-check.at
4  1989. Ende der Geschichte oder Beginn der Zukunft? Kunsthalle Wien, 2009. október 
9 — 2010. február 7.

kintést. A keleten a helyzet ezekhez a kiállításokhoz képest csupán egy kicsi 
gyűjteményt mutat be, és egy látszólag könnyen körülhatárolható problémát 
dolgoz föl. Míg az 1989-es kiállítás a bipoláris világ megszűnéséről beszél, a 
Ludwig Múzeum videóművészeti tárlata a régi rendszer romjain élő művésze-
tet mutatja be. A Gender Check, amelyen több videómunkát is felfedezhetünk 
a Transitland anyagából, különleges nézőpontot választ, és ebből a pozícióból 
adja rendkívül alapos és nagy léptékű feldolgozását a kelet-európai művészet 
elmúlt mintegy ötven évének. A Transitland archívum ugyancsak a vasfüggöny 
felszámolásának huszadik évfordulója alkalmából jött létre. A gyűjtemény har-
minc ország művészeinek a rendszerváltások utáni, átmeneti időszakra vonat-
kozó videóművészeti alkotásaiból álló szelekció, melynek összeállításában 
mintegy ötven kurátor vett részt. Különlegessége abban áll, hogy érdeklődése 
körébe csupán a közép-és kelet-európai posztszocialista országok változásait 
és átalakulását bemutató művek tartoznak, és nem a régió videóművészete 
általában. Ez a koncentráltság segít abban, hogy a konkrét témában minél 
mélyebben és teljesebb körben tájékozódhassunk. 
Az átalakulás minden országban más és más volt. Ezen összetett folyamat 
sokszínűségét mutatják be a művek. A videó különösen alkalmas eszköze a 
dokumentációnak, a tényfeltárásnak és a történetmesélésnek. A kiállítás 
többek között azt vizsgálja, hogy hogyan alakult át az adott nemzeti identitás, 
illetve az egyéni életút a rendszerváltás után, milyen társadalmi átrendező-
dés ment végbe és milyen politikai vagy egyéb csoportok jönnek létre az egyes 
országokban. 
Kiindulópontunk az Anri Sala 1998-ban készült Intervista című videójával elin-
dított nyomozás lehetne. Hogyan változott meg a világ és az ember az új világ-
rendben, felismerjük-e magunkat, fel tudjuk-e dolgozni tudatosan a változást, 
vagy inkább amnéziába menekülünk? Sala egy archív felvételt talál a hetve-
nes évekből, amelyen édesanyja, mint fiatal aktivista, az Albán Ifjúsági Kong-
resszuson látható Enver Hodzsa mellett, később pedig lelkesen nyilatkozik egy 
riporternek. A film hanganyaga elveszett, csak egy süketnéma tolmács fordí-
tása révén sikerült a művésznek rekonstruálnia, és így szembesítenie édesany-
ját egykori önmagával.
A kiállítás középpontjában két mű áll: Arthur Źmijevski Ők című műve egy 
pszichodrámára emlékeztető kísérlet, melynek során négy lengyelországi szer-
vezet képviselő vitatják meg egymással ellentétes hitvallásukat. Az új nemzeti 
érzelmű fiatalok, a fundamentalista katolikusok, a zsidó fiatalok és ifjú balol-
dali aktivisták nyílt konfrontációba kerülnek egymással, amikor egy workshop 
keretében a nézeteiket szimbolizáló jelképeket festenek díszletekre. A kizáró-
lagos igazságként kezelt világnézeti rendszerük nem kompatibilis egymással. 
A másik kiemelt jelentőségű videó a Chto Delat művészcsoport Peresztrojka 
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daljáték. Diadal a puccs felett című alkotása, amely egy a didaktikus népszín-
műveket megidéző énekbetétes tragikomédia formájában meséli el a pereszt-
rojka történetét, a demokraták, a kommunisták, az üzletemberek és a naci-
onalisták veszekedését és kölcsönös értetlenségét. Az ezen két műben lát-
ható, egymás mellett és egymással szemben megfogalmazott nézetek és 
identitások harca a térség elmúlt húsz évének és a kiállítás egészének köz-
ponti problémája.
A művek legnagyobb része társadalomkritikus, önironikus és sokszor kiábrán-
dult. Talán ez a humorral párosuló irónia érzékelhető a legerősebben a kiállí-
tás egészében. Kai Kaljo Lúzerként mutatja be magát, mikor egyszerű ténye-
ket sorol föl magáról. Az észt művész kora, súlya, keresete és lakhatási fel-
tételei mind valós adatok, ám a pénz és sikerorientált világ normái közepette 
meglehetősen abszurdan hangzanak. Hasonló kilátástalanságot sugall a len-
gyel Azorro-csoport videója, a Már mindet megcsináltak I. Egy művészekből 
álló baráti társaság ül egy kertben és próbál előállni valamilyen eredeti dolog-
gal. Röpködnek a jobbnál jobb ötletek, csak egy gond van: mindegyikről kiderül, 
hogy valahol, valaki már megcsinálta. Damir Niksić a Ha nem lennék muszlim 
című videójában a Hegedűs a háztetőn híres dalának humoros átiratát készí-
tette el. Az itt is megnyilvánuló, a kölcsönös tolerancia iránti igény a kiállításon 
végighúzódó másik fontos szál.
A nacionalizmus és identitás kérdéseivel foglalkozik a kiállításon belül a 
művek egy nagyobb egysége. Kisspál Szabolcs Rever (Himnusz) című vide-
ójában egy lánykórus a magyar himnuszt énekli magyarul, a román himnusz 
dallamára. A Milica Tomić vagyok (Kai Kaljo művéhez hasonlóan) nem először 
látható Ludwig Múzeumban. A 2007-ben kelet-európai művészek munkáiból 
rendezett Határátlépések című kiállítás egyik központi alkotása méltán került 
most is a válogatásba. Az identitás az önazonosság tanult folyamata. Minél 
többször jelenti ki valaki magáról, annál jobban rögzül az identitása. Milca 
Tomić hatvannégy kijelentésen keresztül hatvannégy különböző identitást 
tesz magévá, miközben minden mondata után újabb sebet szenved el.
A fentieken kívül számos fogalom felmerül még, többek között a nosztalgia, 
legerősebben talán Sejla Kamerić Mit tudok című négycsatornás videójában 
— de ez az érzés nem csak a műveket, hanem a látogatót is átjárja. A gyönyörű 
beállítások és a lassú folyású történet líraiságával talán csak Pavel Braila 
Cipők Európához című műve vetekedhet.
Az egészen sötét gondolatok és a bűntudat is megjelenik néhány mű erejéig. 
Yael Bartana Rémálmok című alkotásában a lengyel himnusz dallamai köz-
ben Sławomir Sierakowski egy órási, üres stadionban szónokolva az elűzött 
hárommillió zsidót arra kéri, hogy térjenek haza, és segítsenek a lengyeleknek 
a rémálmaik leküzdésében; váljanak egy nemzetté és mutassák meg Európá-
nak „hogyan legyen önmaga, és hogyan legyen egy mindenki mással”.
A kiállítás művei egy különleges szempontból tekinthetők azonosnak: az 
elmúlt húsz évet mindannyian a múlt árnyékában értelmezik. Az András Edit 
által szerkesztett Transitland kötet5 angol nyelvű tanulmányaiból azonban az 
is kiderül, hogy minden ország minden művésze egy speciális és egy egymástól 
nagyon különböző szempontból szemléli a világot. A tárlat tanulsága szerint 
két alapvető probléma van jelen a térségben: a széthúzás, valamint a múlttal 
való szembesülés, illetve annak hiánya. 

5  Transitland: Video art from Central and Eastern Europe 1989-2009 Szerkesztette: 
András Edit. A kötet szerzői: András Edit, Ruben Arevshatyan, Giorgio Bertellini, 
Konstantin Bokhorov, Svetlana Boym, Boris Buden, Călin Dan, Margarita Dorovska, Zoran 
Erić, Antonio Geusa, Boris Groys, Marina Gržinić, Kathy Rae Huffman, Ryszard W. 
Kluszczyński, Mihnea Mircan, Peternák Miklós, Tomáš Pospiszyl, Boryana Rossa, Katarína 
Rusnáková, Keiko Sei. Ludwig Múzeum — Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest, 2009 
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