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• A Chicagóban rendezett, az olasz művészetet bemutató mostani kiállítás 
az 1994-ben a New York-i Guggenheimben The Italian Metamorphosis, 1943-68 
címmel Germano Celant által megrendezett kiállítás folytatása. Az akkori 
tárlat a korszak legfőbb eredményének a totális szabadság elérését tartotta, 
művészeti és politikai értelemben egyaránt. Az 1950-es évek vége és az 1960-
as évek gazdasági fellendülést hoztak Olaszországban, ami jelentős mérték-
ben elősegítette a kultúra, a művészet és a design kibontakozását és világhí-
rűvé válását. Ezzel ellentétben az 1968 és 2008 közötti Olaszországot a poli-
tikai és gazdasági válságok, a maffia belső harcai és társadalmi nyugtalanság 
jellemezte, amely extrém változást eredményezett a kultúra, a nemzeti és a 
művészeti tudat területén, és ez rányomja bélyegét erre az új válogatásra is. 
Az Italics az első perctől fogva problematikus volt. Maga a tény is elgondol-
koztató, hogy egy ilyen nagyságrendű olasz kiállítást miért egy francia mil-
liárdos és műgyűjtő, François Pinault velencei palotájában1 kell először 
bemutatni, és miért nem egy rangos olasz múzeumban, bár jól ismert tény, 
hogy a multimilliárdos Pinault jelenleg a kortárs művészeti élet egyik legbe-
folyásosabb személyisége. A kiállítás tehát Pinault 2005-ben megvásárolt 
velencei múzeuma, a Palasso Grassi és a chicagói Museum of Contemporary 
Art közös szervezésében és anyagi támogatásával jött létre, Francesco 
Bonami rendezésében.

1  Italics. Italian Art between Tradition and Revolution, 1968-2008. Palazzo Grassi 
— Farncois Pinault Collection, Velence, Olaszország, 2008. szeptember 27 — 2009. március 22. 

Francesco Bonami, aki a 2003-as Velencei Biennále rendezője és az idei New 
York-i Whitney Biennále társrendezője volt, szakított a korábbi hagyományok-
kal, amikor az anyagot nem történeti szempontok szerint válogatta, hanem az 
általa jelentősnek tartott művészekre helyezte a hangsúlyt. Kihagyott néhány 
hírességet, és beemelt alig ismert vagy Olaszország határain kívül élő művé-
szeket is, ezzel óriási felháborodást váltva ki olasz körökben. A vita nem is 
akörül folyt, hogy kik kerültek be a válogatásba, hanem azon, hogy kik nem. 
Bonami például kizárta a világhírű absztrakt művész, Emilio Vedova műveit, 
de beválogatta Renato Guttuso nagyméretű realista festményét (Togliatti 
temetése). A visszautasítottak között volt például Mimmo Paladino is. Néhány 
művész megtagadta műveinek kiállítási engedélyét, mint például Fausto 
Melotti örökösei és Jannis Kounellis, aki ideológiai különbségekre hivat-
kozott. Az olasz média Bonamit revizionistának nevezte, ő pedig, amint nyi-
latkozta, „nem kívánt zűrzavart kelteni”, „de Olaszországban, ha kilépsz a 
»családból«, ha eltérsz a hivatalos állásponttól, ha nem ismered el az általuk 
nagyra értékelt művészeket, akkor nem lehet igazad”. Bonami célja az utóbbi 
negyven év olasz művészetének bemutatása volt, elkerülve a hivatásos művé-
szeti kritika útvesztőjét, amely szerinte lehetetlenné tette a kortárs olasz 
művészetnek a kapcsolódások és ellentmondások bonyolult összefüggésében 
való megértését. A kiállítás által Bonami egyfajta művészeti disputát kívánt 
elindítani, amely mentes mindenféle előítélettől és a művészet öntörvényű-
ségét hangsúlyozza. Bonami 1987 óta Amerikában él, és a kiállításon bemuta-
tott néhány Olaszországon kívül élő alkotót is (Maurizio Cattelan, Vanessa 
Beecroft), ami felveti a külföldön élő művészek nemzeti identitásának kérdé-
sét is. A chicagói fogadtatás viszont az olaszországinál sokkal pozitívabb volt, 
mivel az észak-amerikai olasz közösségnek ritkán adódik alkalma egy ilyen 
nagyságrendű olasz kiállítást látni, és őket már talán kevésbé érintik az óhaza 
kaotikus viszonyai. 
Celant és Bonami egyaránt hangsúlyozza az olasz művészet kettős gyöke-
rét abban az értelemben, ahogyan az ellentmondások során át egyesíti a múl-
tat és jelent, vallásos és modern érzékenységet, antikvitást és ultramodern 
designt, egy sajátos harmóniát teremtve. A közel nyolcvan művész több mint 
100 alkotása tematikai csoportosításban volt látható: Arckép és tájkép, Arte 
povera és annak hatása, Halandóság, Térgeometria, Tér és mozgás, Társadalmi 
nyugtalanság: politika, háború, szex, és család kategóriáiban. Bonami célja az 
volt, hogy a közös téma örve alatt szembesítse a műveket, függetlenül attól, 
hogy mikor és milyen szándékkal jöttek létre. 
Az Arckép és tájkép témájában elsőként Maurizio Cattelan All (2008) című 
szoborcsoportjával szembesülünk. A kilenc, fehér lepellel letakart holttest drá-
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mai erővel vall a folyamatosan jelenlévő, értelmetlen erőszakról. Cattelan egy-
szerre követi és tagadja az olasz művészeti hagyományokat. A carrarai már-
ványból faragott kompozíció Michelangelo Medici-kápolnabeli síremlékére 
(San Lorenzo, Firenze) emlékeztet, ugyanakkor nagyon modern és szűkszavú. 
Kit jelképeznek ezek a holttestek? Az olasz múlt kísértetei, háborús vesztesek 
a világ más részéről, vagy a soha véget nem érő utcai erőszak áldozatai? 
Pietro Annigoni a II. Erzsébet angol királynőről festett realista stílusú port-
réja által vált közismertté és sikeressé. 1985-ös Önarcképén az öregedő művész 
keserű kiábrándultsággal néz szembe önmagával, művészi válságáról tanús-
kodva. Lucio Fabro Sisyphus (1994) című alkotásán egy márványból faragott, 
aranylemezzel borított hengert látunk, amely liszten gördül. A különös anyag-
párosítás mintha a múlt értékeinek és a jelen semmit sem tisztelő szemléle-
tének sziszifuszi küzdelmére utalna. Michelangelo Pistoletto Trumpets of 
Justice (Az igazság harsonái, 1968) három óriási méretű hangosbeszélője, ame-
lyek eredetileg a rádióadást erősítették fel olasz kisvárosok főterein, egy-
szerre utalnak társadalmi funkciójukra és képviselnek egyfajta játékosságot. 

Pistoletto hangszerekké varázsolta és számos koncerten használta őket, az 
általuk jelképezett manipulációt — legyen az igazság vagy hazugság — a zenei 
hangzás misztikumával cserélve fel. 
Az Arte Povera, a talán legismertebb és legjobban dokumentált kortárs olasz 
művészeti mozgalom az 1960-as években a hagyományos művészet elleni 
lázadás jegyében indult, megújítva a művészet tematikai és technikai esz-
köztárát. A Germano Celant által 1967-ben körvonalazott művészeti cso-
port egy újfajta szemlélet jegyében a hangsúlyt az alkotás folyamatára és az 
anyagokkal való kísérletezésre helyezte. Mario Merz installációján (Cím nél-
kül, 1977) a falon fehér neonszámok kúsznak, míg előttük egy kitömött gyík 
mered ránk. Az Arte Povera el akarta törölni a határokat a művészet és a ter-
mészet között, amint azt Merz mellett Salvatore Emblema kompozíciója 
(Cím nélkül,1978) is tanúsítja, ahol a művész a Vezúv hamuját használja médi-
umként. Mario Ceroni tíz méter hosszan elnyúló, a szivárvány minden szí-
nében pompázó installációján festett földdel tölti meg a cinktartályokat. 
Valahányszor kiállítják ezt a munkát, a művésznek újra kell installálnia, ami 
egy nagy csoport munkáját igényli, ily módon bevonva a közösség eszményét 
az alkotás folyamatába, amit a mű címe — Az egész világ zászlója (1968) — is 
hangsúlyoz. 
Carol Rama Presagi di Birnam (1970) című kompozícióján az egymásra dobált, 
lyukas bicikligumikból az élet hiábavalóságának érzete árad. Ezt a munkát apja 
emlékének szentelte, aki öngyilkosságot követett el, amikor kerékpárüzlete 
tönkrement. Az emberi halandóság talán legfélelmetesebb eleme a test bom-
lása, amint azt Roberto Cuoghi Cím nélkül (2006) műve illusztrálja. Cuoghi 
viaszmaszkot készít barátai arcáról, azt hat hétig „érleli” a kertben, majd elte-
meti. Az újra felszínre hozott maszk pontosan mutatja az emberi arc bomlásá-
nak folyamatát, rémálmainkat megtestesítve. 
A geometrikus szemléletet Fabrizio Clerici felülnézetből ábrázolt Labirintusa 
(1983), Lucio Fontana hasított felülete és Giuseppe Penone kődarabjai (az 
egyik faragott, míg a másikat egy folyóból emelték ki) képviselik. Gianfranco 
Baruchello A nagy könyvtár (1976–1986) című installációja pedig millió apró 
részletével kápráztat el. 
A kiállítás leggazdagabb része a Társadalmi nyugtalanság kategóriája köré 
szerveződik. Enrico Baj Kelj fel Jancsi Generálisa (1969) az Übük és a korrupció 
örök jelenlétéről vall: pofozhatod, amennyit akarod, mégis mindig újra talpra 
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Terembelső az Arte Povera és annak hatása kategóriából Mario Ceroli: Az egész világ 
zászlója installációjával (1968), a háttérben Carol Rama: Presagi di Birnam (1970) 
szobrával, a falon Salvatore Emblema Cím nélkül (1978) kompozíciójával  
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áll. A rendezés helyenként meghökkentő és kritikus, például amikor egy-
más mellé helyezi Simone Berti (Cím nélkül, 1999) felső középosztálybeli csa-
ládot ábrázoló portréját, valamint Letizia Battaglia Palermói fotósoroza-
tát (1979–1982). Berti nagyméretű színes fotója a jómódú családot a kertben 
pózolva mutatja be. A tökéletes család: az előtérben ülő szülők és a mögöttük 
álló gyermekek tartózkodóan mosolyognak, mégis az az érzésünk, hogy valami 
nincs rendben. Mintha a fémváz tartaná össze a családot és támogatná annak 
státuszát. Az apa magabiztosságával és a fiú napóleoni pózával ellentétben 
a lány mankóként használja a keretet, mintha nem tudna önmagában meg-
állni. Van valami nevetséges abban, ahogyan ez a család próbálja betölteni tár-
sadalmi szerepét és a kép fémkeretét. Letizia Battaglia fekete-fehér fotóin 
a szicíliai maffia tevékenységét dokumentálja, rámutatva annak kegyetlensé-
gére: a bandaháborúktól a bírósági tárgyalásokig és a maffia ellen harcolni pró-
báló bírók, rendőrök, újságírók és politikusok meggyilkolásán át a nép félel-
méig. A fotók megrázó erejét fokozza az, hogy Battaglia mindennapi tényként 
állítja elénk a vérengzéseket és a szegények életét. 
A Transavangardia vonulatához tartozó Francesco Clemente felemelt öklű 
portréja (Cím nélkül,1971) is a társadalmi elégedetlenséget hangsúlyozza, míg 
Sandro Chia Heraclitus and His Other Half (1980) című festményén univerzá-
lis összefüggésbe helyezi a személyiség külső és belső erőkkel való küzdelmét. 
A női szépség csodálata ihlette Carlo Mollino erotikus aktjait (1968–1973), 
míg Gabriele Basilico fotója az emberi test és a tárgyak fizikai kapcsolatát 
elemzi, egy vasszék és az annak lenyomatát őrző női test szembesítése által 
(Érintkezés, 1984).
 Az Italics nem pusztán bemutatja a korszak olasz művészetét, de dokumen-
tálja a művészek küzdelmét az önkifejezés és a stílusteremtés folyamatá-
ban is. A katalógus bevezetője ráirányítja a figyelmet néhány olyan lénye-
ges problémára, amely túlmutat az olasz határokon, mint például a művé-
szek, a művészképzés és a nemzeti kiállítások állami támogatásának hiánya. 
A szegényes mecenatúra következménye az is, hogy a kortárs olasz művé-
szet nem vált világhírűvé, és kevéssé van jelen a nemzetközi művészeti pia-
con. A kiállítás paradoxona, hogy a bemutatót körülvevő viták, nézeteltéré-
sek és indulatok, illetve az azok által felszínre hozott társadalmi ellentmon-
dások legalább annyit elmondanak az olasz művészet helyzetéről, mint maga 
a kiállítás. 

Roberto Coughi
Cím nélkül, 2006 (A Halandóság kategóriából), vászon, hulladék anyagok, papír és 
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