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Individuum versus megapolisz?

ATOPIA — Art and City in the 21st Century

• Centro de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), Barcelona

• 2010. február 25 — május 24.

„No sense of place”1

• A barcelonai Kortárs Művészeti Központ kiállítása kapcsán joggal felve-

tődhet a Meyrowitz-féle no sense of place-elmélet relevanciája: valóban egy 

érzékelhetetlen világban élnénk? Hihetünk-e a szerző azon megállapításá-

nak, miszerint a modern történelem során először áll fenn annak a valós veszé-

lye, hogy végleg helyek nélkül maradunk? Hova tűnt az individuum a non-stop 

pörgő, információdús világban, s mi a helyzet az emberi kapcsolatokkal? Napi 

24 órán keresztül online vagyunk, amit jól illusztrálnak például a villamo-

son vagy a buszon utazva is a Facebook- vagy Twitter-oldalaikat folyamato-

san frissítő internet-függők. Mindennapjaink során számos emberrel érintke-

zünk, az intenzív kapcsolatok kialakítására azonban egyre kevesebb lehetősé-

günk adódik. Az sem újkeletű megállapítás, miszerint a nagy lélekszámú város-

okban a lakosok jellemzően nem ismerik személyesen egymást, holott a sze-

mélyes ismeretség minden valamire való kapcsolat alapja. A kontaktok ilyen 

jellegű átalakulásának idején fontos, hogy saját identitásunk megingathatat-

lan maradjon, ebben pedig a városok, amelyekben élünk, jelentős szerepet ját-

szanak. A helyek/terek alapvetően járulnak hozzá a világról alkotott képünk 

kialakulásához, s az is gyakorinak mondható, hogy sokan származási helyeiken 

keresztül definiálják önmagukat. Mindenkinek szüksége van tehát egy saját 

kis térre, ahol otthon érezheti magát, amely mindig kiindulópontként szolgál a 

világ nyitott kapui felé.2 A CCCB-ben látható ATOPIA kiállítás arra keres lehet-

séges válaszokat, hogy mi történik akkor, ha a város elveszíti azon funkcióját, 

hogy lakóinak élettereket, a humán kapcsolatok fenntartására szolgáló helye-

ket nyújtson.

ATOPIA — a helynélküliség utópiája
A kiállítás címének választott atopia szó Helmut Willke értelmezése alap-
ján arra a globalizált világban észlelhető folyamatos változásra — a társada-
lom tagjai közötti viszonyok átalakulására3 — utal, amely a kiállítás kiinduló-
pontja is egyben. A helyenként hatásvadász módon megvilágított kiállítóte-
rek egyfajta narratíva menetét követve, egy regény szerkezetét kirajzolva kap-
csolódnak egymáshoz: a bekezdéstől a tárgyaláson át a befejezésig mesélik el, 
vázolják fel a város és szubjektuma 21. századi lehetséges viszonyait. A misz-
tikus félhomályból kivilágló, a 2001-es New York-i támadások egyik, mindenki 
retinájába bevésődött felvételét digitálisan átdolgozó, kipixelező Jpeg ny01 
(2004) Thomas Rufftól olyan felütésként szolgál, amely a kiállítás mottójá-
nak választott mondattal együtt — „Nothing of this will inspire pity in twenty-
first century men” — lényegében megalapozza a befogadói attitűdöt.
Az első egység — A város versus a városlakó — elsősorban olyan, a művész és 
lakóhelye közötti feszült helyzet inspirálta műveket hivatott bemutatni, mint 
amilyen a többek között Andreas Gursky hatalmas méretű, szeméttelepről 
készült fotográfiája, az Ohne Titel XIII (2002), amely globalizált világ fogyasz-
tásőrületének (vég)termékét rögzíti, vagy Carey Young Body Techniques 
fotósorozata (2007). Az utóbbi munka a művészet és a globalizált kereske-
delem kölcsönös kapcsolatára utal. Az emberi testnek a tér/idő intervallum-
ban jelen lévő fizikalitását Young saját mozdulataival érzékelteti: az üres, még 

1  Joshua Meyrowitz: No Sense of Place: The Impact of Electronic Media on Social 
Behaviour. Oxford University Press, USA, 1986
2  Terhi Rantanen: The new sense of place in 19th-century news. SAGE Publications, 
Media, Culture & Society, 2003
3  A globalizáció új kulturális földrajza kapcsán tett megfigyeléseire alapozva 
magyarázza az utópia és atopia közötti differenciát, miszerint az előbbi a társadalom egy 
elképzelt, ideálisnak tekinthető formájára utal, amely ugyanakkor sehol sem létezik, az 
utóbbi pedig egy általánosított bárholra utal, ahol a társadalmi helyek és terek többé nem 
számítanak. In: Helmut Willke: Atopia, the Plus ultra of the nationstate’s self-encirclement. 
www.myzel.net 

Nuno Cera
A room with a view #6, (Arts, Barcelona), 2007

A Galeria Pedro Cera, Lisboa hozzájárulásával.

Nuno Cera 
A room with a view # 1, (Park Inn, Berlin), 2007
A Galeria Pedro Cera, Lisboa hozzájárulásával.

Carey Young 
Body Techniques (after Sculpture II, Kirsten Justensen, 1969 ), 2007

© Carey Young. A Paula Cooper Gallery (New York) hozzájárulásával.
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be nem lakott épületegyüttesek előtt az öltönyt viselő művész által „megfor-
mált” testgyakorlatok olyan, a konceptuális művészetből ismert, klasszikus 
performansz-alapú művekre emlékeztethetnek, mint például Richard Long 
vagy Bruce Nauman munkái. 
A város és lakója viszonyait vizsgáló Anothermountainman Lanwei soro-
zata (2006) az őrült, a valóságtól elrugaszkodó anyagi befektetéseket szimbo-
lizáló, félig kész épületekkel szembesít. A némi lakásdíszítő elemmel, valamint 
építkezési törmelékkel teli terekben egy-egy elmerengő figura magányának 
lehetünk szemtanúi, szemben a következő kiállítási részben szereplő művek-
kel, amelyekben az emberi élet csupán csak a rá utaló jelek formájában fedez-
hető fel. Nuno Cera és Dionisio González is ennek A lakó nélküli város című 
részlegnek képviselői, amely elsősorban a poszt-városi életet bemutató, illetve 
annak megváltozott funkciójára reflektáló művekre alapoz. A room with a view 
fotósorozatát (2007) Nuno Cera különböző városok (Berlin, São Paulo, Lissza-
bon stb.) különféle hotelszobáiban készítette. Fényképezési technikája komp-
lex, rétegzett látványt hoz létre, hiszen a képeken a városi kép és a szobabe-
rendezés visszatükröződésének különös elegye jelenik meg. Legalább ilyen kre-
ativitás jellemzi Dionosio González Halong sorozatát (2008) is, amely a jövőbeli 
lakónegyedeket újradefiniáló megoldásai szempontjából tekinthető utópikus-
nak. Az Unesco Világörökség Listáján lévő Halong Bay és egy vízen úszó városi 
nyomornegyed fúzióját a művész saját építészeti terveivel társítja, ami össz-
hatásában újfajta, de racionális meggondolások alapján nem elképzelhetetlen 
látványt eredményez. 
Amennyiben az előbbi két kiállítási részleg a városlakó és lakhelye közötti 
együttélési módozatokra kérdezett rá, úgy a következő egység a lakóhelyé-
től és társaitól is elidegenedett emberekkel szembesít. A város nélküli lakó 
szekció művein szereplő figurák magányosan, helyenként szinte szobrokká 
dermedve képviselik a 21. század emberét. Hatásuk érzékeltetésére Walter 
Benjamin a gyermek Kafkáról készült műtermi fotóval kapcsolatos megfigye-
lését idézhetjük. „Ez a kép, a maga parttalan szomorúságával, ama régebbiek 
ellenpárja, amelyeken az ember még nem nézett olyan magányosan és olyan 
istentől elhagyatottan a világba, mint itt a fiúcska.”4 Az egymástól elidege-
nedett embereket reprezentáló művekre kitűnő példák Birkás Ákos festmé-
nyei (Fejek 18, 2003; Fejek 24, 2003), amelyek különleges szimbiózist alkotnak 
az orosz Oleg Doui velük szemben kiállított fotóival (Tears, 2008). A Birkás 
képein egymás mellett lévő, mégis egymástól oly távoli emberek tanácstalan-
sága együtt Dou sterilizált, mégis emocionális emberi arcaival, a kis kiállítótér 
hatásának is köszönhetően, nyomasztó érzést generálnak. A fenti idézet mind-
azonáltal Erwin Olaf Grief sorozatára (2007) illik talán leginkább, ahol a kifi-
nomult modellek magánya és szomorúsága a mesterkéltség esztétikáját kér-
dőjelezi meg. 
A város dicsőítése egység — amely egyúttal a kiállítás utolsó tematikus rész-
lege — immár másféle relációban tárja fel a lakó és városa közti viszonyt: a 
művek a működőképes, tehát a még valós emberi kapcsolatok helyszínéül szol-
gáló tereket kutatják. Itt jelenik meg az AES+F Rich Boy (2000) műve és David 
LaChapelle transzcedens hangulatú fotósorozata is (What Will You Wear, 
When You’re Dead?, 2002; Intervention, 2008). Utóbbi a reményteli élet prófétája-
ként még a hétköznapjainkban felbukkanó Jézus Krisztus lehetőségét sem tartja 
elképzelhetetlennek. Információs társadalmunk frappáns megjelenítése pedig 
Daniel Canogar nevéhez fűződik: a kábelkötegekkel, hardware berendezések-
kel és technológiai termékekkel teli folyamot egy-egy, a kötegekbe belegabalyo-
dott gyermeki testtel szakítja meg a művész (Otras Geologias, 2005). A kiállítás 
kezdetén tapasztalt impozáns felütést pedig egy intenzív lezárás követi: a tör-
ténet befejezéséül Vivek Vilasini Last Supper — Gaza (2008) című fotómunkája 
szolgál, amelyen a burkát viselő muszlim nők Krisztus tanítványainak helyén 
ülve Leonardo Da Vinci Utolsó Vacsorájára játszanak rá. 
Úgy gondolom, hogy a kiállítás azt a kijelentést, miszerint a megapoliszokban 
a népesség száma egyenes arányban növekszik az elmagányosodó emberek 
számával, csupán részben haladja meg. A 41 művész 168 alkotásának döntő 
többsége érdekes munka volt. A kiállítóterekben ugyanakkor egyfajta hul-
lámzó dinamika volt tapasztalható, amely részben a bemutatott művek szá-
mával, részben pedig a minőségükkel magyarázható. Egészében véve azon-
ban azt mondhatjuk, hogy a kiállítás egészére a precíz kurátori munka nyomta 
rá bélyegét. Fontosnak tartom kiemelni azt is, hogy a nemzetközi kiállítás 
válogatásába egy magyar művész két munkája is bekerülhetett, bár vélemé-
nyem szerint Birkás frissebb festményei (The Newcomers, 2008; Suprematistic 
Composition, 2009) a kurátori koncepciót legalább ilyen intenzíven (ha nem 
még intenzívebben) képviselték volna. 

4  Walter Benjamin: A fényképezés rövid története. (ford. Pór Péter) In: Angelus Novus. 
Magyar Helikon, Budapest, 1980, 698.

Oleg Dou 
Swimmer 3, Sèrie Freaks, 2006; Az Aidan Gallery hozzájárulásával.

Anothermountainman 
Lanwei 5 / Big Business, Guangzhou, Kína, 2006
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Lanwei 5 / Big Business, Guangzhou, Kína, 2006


