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“I’m just a painting that’s still wet

If you touch me I’ll be smeared

You’ll be stained for the rest of your life”

(Marilyn Manson: Leave A Scar)

 Bécs kultúrájának álmokból és traumákból táplálkozó gyökértörzsén újabb seb 

szakadt fel, melyből Marilyn Manson és David Lynch közös tárlata buggyant 

a felszínre. A nietzschei allúzióra felfűzött cím (A fájdalom genealógiái) nem 

vállalt különösebb rizikót abban a szellemi közegben, ahol a fájdalom szárma-

zástörténete olyan jól beágyazott és dokumentált, hogy minden hónapra jut egy 

azt megfelelően demonstráló kiállítás: májusban zárt be a Wien Museum tárlata 

(Madness and Modernity), amely Freud díványa köré rendezte Oskar Kokoschka és 

Egon Schiele műveit, s még láthatóak a Leopold Múzeumban Otto Muehl brutális 

energiákat megmozgató festményei.1 Az art-brut, a német és osztrák expresz-

szionizmus vagy a szimbolizmus dekadenciája könnyen összeköthető Lynch és 

Manson életművével, akiknek férgekkel teli almája nem gurult oly messze attól 

a bizonyos fától. A festőből lett filmrendező és a festőművésszé avanzsáló 

rocksztár pályája azon a tudatalatti ösvényen találkozik, amelyik átszeli Holly-

wood sötétebbik oldalát. Az első találkozás konkrétan a Mulholland Drive (2001) 

kanyarjaitól nem messze, a Lost Highway (1997) útvesztőjében történt, mely-

ben Lynch egy házi snuff-movie néhány másodperces cameo-szerepét osztotta 

Mansonra. E két rokonlélek kiállítótérnek álcázott személyes purgatóriuma meg-

1  Madness & Modernity. Mental illness and the visual arts in Vienna 1900. Wien Museum, Bécs, 2010. 
jan. 21 — máj. 2.; Otto Muehl at the Leopold Collection. Leopold Museum, Bécs, 2010. jún. 11 — 10. okt. 4.

lepetést okozhatott azoknak, akik a pokol leg-

mélyebb bugyraira voltak kíváncsiak. A rendezés 

Lynch Vörös Szobájára emlékeztetett, Manson 

gótikus karakterének megfelelően sötétszürke 

függönyökkel: ebben a kissé egyhangú térben 

foglalt helyet Manson huszonegy nagymé-

retű akvarellje és Lynch négy korai rövidfilmje. 

A folyamatosan pergő filmek megérdemelték 

volna az intimebb installálást, így csak Manson 

kamaratárlatának legitimációs eszközévé vál-

tak: szinte tapintható az igyekezet, amellyel 

a kurátor, a Kunsthalle igazgató Gerald Matt 

az intézmény kanonizáló építményébe pró-

bálta feltuszkolni Manson műveit a celebrity-

hobbiművész státuszból. 

Manson előélete egyszerre segíti és hátráltatja 

festményei pozícionálását, melyek önmaguk-

ban semmivel sem rosszabbak, mint például a 

budapesti szcéna Marlene Dumas bűvkörében 

dolgozó ifjú festő(nő)inek szenvedéssel teli 

lírája. Ugyanakkor nem lehet eltekinteni attól, 

hogy — akárcsak Lynch reneszánsz világában, 

ahol a filmeknél ugyan kevésbé exponáltan, 

ám azokkal organikus egységben formáló-

dik képzőművészet és design — Manson zenei 

produkciója s az annál mindig hangsúlyosabb 

vizualitása is összeforrt eddigi útja során, mely 

egyik csúcspontjának az Antichrist Superstar 

(1996) konceptalbumot tekinthetjük. Az ezt 

kísérő turné öncsonkító performanszai a bécsi 

akcionizmus és a rockzene szintézisét állították 

színpadra, a művész apokaliptikus vízióit pedig 

tökéletesen tolmácsolták a vele együttműködő 

alkotók: Floria Sigismondi2 az orvosi eszkö-

zöket és protéziseket halmozó, emberi testet 

dekonstruáló hallucinogén videóival, vagy a The 

Golden Age of Grotesque album és a Doppelherz 

(2003) című rövidfilm látványáért felelős, a náci 

szimbólumokat ellentettjükre fordító Gottfried 

Helnwein. E videók és fotók emblematikus vilá-

gához az egykori Antikrisztus is aktívan hozzá-

járult tárgy- és ötletarzenáljával: a Doppelherzet 

rendezői minőségben jegyző Manson a filmben 

elhangzó öndefiníciója szerint („vérző vászon 

vagyok, amit ujjal festettek”) saját lényére, mint 

műalkotásra tekint, amelyet választott neve 

artikulál a legszemléletesebben: Marilyn Manson 

dichotómiákat összeolvasztó, az emberi termé-

szet dualizmusa közti szürketartományt mani-

fesztáló fiktív karaktere túlnőtte és eltemette 

Brian Warnert.3 Manson tudatos idézetekkel teli 

Gesamtkunstwerkjében éppen (az 1998 óta szü-

lető) festményei kapcsán érzékelhetünk most 

2  Floria Sigismondi a Beautiful People (1996) és a 
Tourniquet (1996) című dalokhoz készült videóit láthattuk a 6. 
Titanic Nemzetközi Filmjelenlét Fesztiválon (1998. okt. 8—18.). 
Sigismondi korai fotóihoz ld.: Floria Sigismondi: Redemption, 
Berlin, Gestalten Verlag, 1999.
3  A Brian Warner néven született művész Marilyn Monroe 
kereszt- és Charles Manson családnevének párosításával a 
modern Amerika provokatív és találó szimbólumát alkotta 
meg.

David Lynch
The Grandmother, 1970, 16 mm-es színes rövidfilm, 34 perc, jelenet a filmből
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valamiféle törést: a képzőművész státusztól 

zavarba jött sztár mintha megpróbálná elszakí-

tani alkotásait előadói énjétől és furcsa (ál)nai-

vitással a műkereskedelemtől is — sikertelenül4: 

tudnia kell, hogy kezei alatt minden termékké 

válik, akár az általa szabadalmazott és festmé-

nye reprodukciójával felcímkézett 66,6 alkohol-

százalékos Mansinthe márkájú abszint. Manson 

magas műfajokat és popkultúrát egyesítő, saját 

testét jelentéshordozóként használó metódusá-

nak nem tesz jót, hogy festményeit az ösztönös 

alkotó reflektálatlan, posztromantikus topo-

szába helyezi: így az antik balzsamozóasztalra 

festett, három összenőtt és vérző Krisztusfeje 

(Trismegistus, 2004) nehezen fogja felfejteni a 

gnosztikus tanok gazdag vallástörténeti króni-

káját. Szerencsésebbek azok az erősen stilizált 

akvarellmunkák, melyek bár sokhelyütt vál-

lalják Otto Müller, Otto Dix vagy George Grosz 

hatását, mégis sajátos ikonográfiával bírnak. 

Ilyen a címében is szellemes There’s no AIDS 

in space (2005) az egymásba növő ivadékai-

4  Manson festményeit Európában a kölni Galerie Brigitte 
Schenk képviseli.

val, vagy a Skoptic Syndrome ( Jack, 2001), amelyben Manson a nagyapját Schiele 

pózában transzformálja saját (démoni) képére: „A pokol számomra a nagyapám 

pincéje volt.”5 Manson meggyőzően aktualizálja a szimbolista festészet hagyo-

mányait, néha társadalomkritikus felhangokkal: a columbine-i iskolai mészárlás 

két elkövetőjét kigúnyoló képe a tragédiából hasznot húzó médiahisztéria ellen 

irányul. Még a karcosabb témáknak is kölcsönöznek valami feminin gyengéd-

séget a magabiztosan szétfolyó formák meseillusztrációkba oldódó esetleges 

színei — a Willy Wonka és Lewis Carroll rajongó Manson gyermeki ártatlanságát 

transzponálva a felnőttek könyörtelen világába. Ebben, s a kiállítás kontextusá-

ban is legfontosabb munka az Elizabeth Short as Snow White (2006), amely az 

1947-ben brutálisan megölt, Black Dahlia-nak becézett kezdő színésznő rejtélyére 

fókuszálja a figyelmet (állítólag igazi fanszőrzetet — szerintem csak levágott 

hajat — ragasztva az alak szeméremtestére). A máig megoldatlan, és számos 

hírességet gyanúba kevert gyilkosság soha be nem gyógyuló sebként éktelen-

kedik az Álomgyár makulátlan képén: a derekánál precízen kettészelt, lecsapolt 

vérű és fülig érő, örök mosolyra felhasított szájú nő holtteste Hasfelmetsző Jack 

radikális anatómiai kutatásaira emlékeztet — a rendezés gonosz tréfája azonban 

sokakban keltett még távolabbi asszociációkat. Egy nemrég megjelent elemzés 
6 a gyilkosság kivitelezését a — II. Világháború elől részben Amerikába menekült 

- szürrealista csoport tagjainak képalkotó módszereivel („kiváló holttest”) hozza 

párhuzamba, Duchamp titokzatos enviromentjét (Étant donnés, 1946-1966) vagy 

Man Ray és Hans Bellmer női testet bábuvá fetisizáló és/vagy részekre szedő 

műveit is megemlítve a rémtett közvetett forrásaként. 

A bűn és a művészet transzgresszív összekapcsolása Manson legfontosabb moz-

gatórugója, aki lelkesen hivatkozik a klasszikus szürrealizmus szemléletére, mely 

az egyik legerősebb kapocs Lynch és az ő művészete között. A Lynch műveit 

működtető művészettörténeti kontextus alapvetően a 20. századi európai 

modernizmus, s annak főleg expresszionista és szürrealista művészei, akik érzé-

kelték és ábrázolták „az ember veszélyeztetettségét a ’nem emberi’ által, szár-

mazzon az akár belülről vagy kívülről.”7 A Francis Bacont is példaképének tartó 

festőnövendék Lynch 1965-ben hároméves európai ösztöndíjat nyert Kokoschka 

műveinek tanulmányozására, de két hét múlva visszatért Amerikába. Ezután 

készítette el a philadelphiai művészeti akadémián az első kísérleti rövidfilmjét 

(Six Men Getting Sick, 1967), amely inkább még csak egy életre kelt festmény:  

a kezdetleges stop-motion technikával megmozgatott hat figura összehányja a 

felületet, majd szétég egy sziréna hangjára, amely Lynch állandó alkotói eleme, 

a tűz jelenlétére figyelmeztet. A The Alphabet (1968) a korai szürrealista kollá-

zsokra emlékeztető animációs és élőszereplős jelenetek közt oszcillál, melyekben 

egy kislány felmondja az ábécét, ám a betűk verbalizálása során horrorisztikus 

véget ér. Hasonló gondolat köszön vissza Lynch egyik tipikusan szűkszavú és 

ködös interjújában: úgy véli, akkor kezdődik a probléma, ha az egységes absztrakt 

térből kiemelve megnevezünk valamit. A hétköznapi borzalmat szublimáló Lynch 

az esztétizálás révén teremti meg a maga nagyon is metafizikus képi nyelvét, 

akárcsak Manson, aki a konvencionális szépség fasizmusának lerombolásával az 

antivilág esztétikájában tobzódik. A már ritkábban felbukkanó animált képsorok  

a narrátort helyettesítik a különteremben vetített The Grandmother (1970) 

dialógusok nélküli deprimáló történetében, melyben a rajzolás folyamatának 

megfelelő teremtés egy rosszindulatú Isten műve. Egy sötét, sivár és szűkös 

Édenkertbe születik, pontosabban sarjad ki a földből egy felnőtt emberpár,  

majd kisvártatva gyermekük is, az állatias szüleitől idegen öltönyös fiúcska.  

Az elhagyatott gyermek kafkai figurája próbál kitörni a fenyegető ödipuszi körből: 

ágybavizelése nyomainak helyén földdel tölti meg az ágyát, majd egy különös 

magból kinövő atavisztikus gumóból felneveli magának a nagymamát, benne 

találva meg érzelmi és spirituális szövetségesét — a nagymama azonban hamaro-

san meghal, még szörnyűbbé téve a kisfiú magányát.

5  Marilyn Manson and Neil Strauss: The Long Hard Road Out of Hell, Plexus, London, 1999, 3. 
Magyarul: Marilyn Manson: Nehéz út a pokolból, Cartaphilus, Budapest, 2008. Az utóbbi kötet a fordítás 
gyengesége miatt kevésbé ajánlott.
6  Mark Nelson and Sarah Hudson Bayliss: Exquisite Corpse: Surrealism and the Black Dahlia Murder, 
Bulfinch Press, New York, 2006.
7  Boris Groys: Sur l’art de David Lynch. In: David Lynch: The Air is on Fire, Fondation Cartier [catalogue], 
2007, Éditions Xavier Barral, 108.

Marilyn Manson
Elizabeth Short as Snow White, “You’re sure you will be 
comfortable?”, 2006, akvarell, emberi szőr, papír, 
152,5 × 102 cm; A Galerie Brigitte Schenk (Köln) 
hozzájárulásával.



52

2 0 1 0 / 7 , 8

Lynch az utóbbi időben folyamatosan propa-

gálja az általa harminchét éve űzött transzcen-

dentális meditáció gyakorlatának kreativitásra 

tett jó hatását. A tárlaton szereplő rövidfilmek 

ugyan e gyakorlatot megelőzően keletkez-

tek, ám lehet, hogy csak a kezdeti útkeresés 

és a szerény körülmények az okai, hogy egyik 

sem éri el első nagyjátékfilmje, a Radírfej (1977) 

mívesen megkomponált lidércnyomásának 

magasságait, bár tartalmazza azt a tömör és 

költői disszonanciát, amely veszélyes dimenzi-

ókba vezeti nézőit: „Lynch mélysége feneket-

len. A ledobott kavics nem ad hangot.”8 Sajnos 

ezúttal a lynch-i éjszaka nem tárult fel előt-

tünk a maga teljes mélységében és a levegő 

sem lobbant lángra, mint az oeuvre komplex 

bemutatását maradéktalanul teljesítő 2007-es 

párizsi tárlaton.9 További probléma, hogy Lynch 

kísérleti produkciói mellett Manson vízfestmé-

nyei inkább dekorációnak hatottak, ezáltal az 

összkép aszimmetrikussá és erőltetetté vált: 

hiányoztak Manson innovatív és tabudöntögető 

multimediális anyagai, valamint Lynch rajzai 

és olajképei, vagy akár olyan kultúrtörténeti 

gyűjtések mellékágai, amelyek összefüggőbb 

tablóvá tették volna ezt a feketével megrajzolt 

családfát. Ugyanis e két életmű sokkal több szá-

lon kötődik egymáshoz, mint amennyit a kiállí-

tás láthatóvá tett: jobb lett volna, ha ezekről a 

szempontokról nem csak a sajtóanyagba helye-

zett tanulmányrészlet tesz tanúságot, hanem 

a kiállítási anyag is, amely a szenzációkeltés-

ben csak sietve felskiccelt vázlatként mutatta 

meg mindazt a lehetőséget, amit a koncepció 

magában rejt. Összességében e rendezvény még 

ilyen embrionális minőségében is üdvözlendő 

és örvendetes kezdeményezés, amely szándé-

kaiban hátborzongatóan távolinak tűnik a hazai 

képzőművészet uralkodó diskurzusától. Az ama-

tőr szociológusként és közgazdászként operáló 

teoretikusok takarékos felszíni rendezési terve 

a reprezentáció mezejéről lehasogatja a test 

és/vagy a psziché tudatalattijának felburjánzó 

hajtásait, nem számolva azzal, hogy az elfojtás 

politikája az új sebek alatt csak megerősíti és 

megújulásra készteti a romlás deformált gyö-

kereit — Manson szavaival: „a fájdalmam nem 

szégyelli ismételni magát”.

8  Mestyán Ádám: Torz. The Air is on Fire. Balkon, 2007/6., 
41.
9  David Lynch: The Air is on Fire, Fondation Cartier, Párizs, 
2007. márc. 3- máj. 27.

Marilyn Manson
“The man who eats his 
fingers”(Self Portrait), 2006, 
akvarell, tus, akril, papír, 
76 × 56 cm; A Galerie Brigitte 
Schenk (Köln) hozzájárulásával.

David Lynch
Six Men Getting Sick (részlet), 
1967, 16 mm-es rövidfilm, színes 
vetítés szobrászati felületre,  
4 perc, állóképek a filmből


