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Peternák Miklós

Ariadné látogatása 
Platón barlangjában1

Nagy Róbert:  
Szabadnapos Ariadné
• Központi Bányászati Múzeum, Élménybánya kiállítótér, Sopron

• 2010. november 12–23.

• Nagy Róbert utóbbi munkáit vizsgálva mintha kirajzolódna, s e kiállítással 

megerősítést is kapna az a tendencia, hogy a művésznek különös érzéke van a 

helyspecifikus installációkhoz. Az a kompozit világ, mely a legkülönbözőbb forrá-

sokból választott képeket, tárgyakat, motívumokat, jeleket, mozgás- és hang-

formákat épít egybe, valós vagy virtuális térkonstrukcióvá alakítva őket, olyan 

új minőséget kap ezáltal, mely — közvetve vagy közvetlenül — azt az érzést kelti 

a belépő látogatóban, mintha már járt volna itt. Az ismerősség archaikus — egy 

gereblye, egy lombos fa, valamely lámpa fényköre —, s a szokás csapdájaként 

működik, előhíva a tudatból e motívumok látens képeit. Ám a megszokott új kon-

textusba kerül, s feladja a leckét a nézőnek: mit is kezdhet meglévő képeivel?

Míg Nagy Róbert korábbi, e művel is kapcsolatba hozható, a Szombathelyi Kép-

1  A kiállítás megnyitóján elhangzott szöveg szerkesztett változata

jelentőséggel bír a tárgy-szöveg-hang egysége. 

Leggyakoribb témái, motívumai a következők: 

kollektív alkotás, remake, kommentár, átirat, 

áttétel, variáció, verzió, remix (53’56 & Some 

Words, 2008), különböző művek (saját, illetve 

más művészeké), illetve műfajok keveréke15. 

Továbbá: cím, plakát, megvilágítás, színválasz-

tás (fekete [Black Spirit, 2004], vörös, fehér, 

kék), dal (rock, pop, underground), vanitász 

(halálfej [Vanité, Post-it, 1996], tükör [Near Death 

Experience, 2005], hangszer [Power Chords, 

2005] és geometrikus formákat öltve [Blue Time, 

2004; Re: Tête de mort, 2008; Vice de forme, 

2009).

A mostani installácó középpontjában a Centre 

Pompidou áll, mely egyrész Afif gyermekkori 

műélvező emlékeinek fontos helyszíne — így 

alkotómunkájának egyik kiindulópontja —, más-

részt a Duchamp-díj által kínált lehetőség.  

A Pompidou építészeti alapelve a transzparencia: 

a kint (intérieur) és a bent (extérieur) határának 

teljes eltörlése. Afif kiállítása hasonló logikát 

követ: a néző a múzeumba zárt múzeum kopor-

sóját látogatja. De vajon kinek a temetésén vesz 

részt? A művész saját temetésének előrevetí-

téséről volna szó, ahogy a Műcsarnokban Halász 

Péter vagy a brüsszeli Galerie des Beaux-Arts-

ban James Lee Byars16 azt megrendezte? Afif 

műveinek, illetve magának a művészetnek a 

halála volna ez? Vagy a kortás művészeti piac és 

a múzeum intézményének nyílt, csoportos kri-

tikájáról lenne szó: azé a kanonizált művészeté, 

mely a múzeum termeiben halálra van ítélve, 

és amely csak memento moriként áll a kíváncsi 

látogató előtt? Másképpen feltéve a kérdést: 

mit zár magába a koporsó? 

A kiállítás által felvetett kérdések tehát a meg-

rendelések sorozatának (intézmény, művész, 

kézműves) és a formák ismétlődésének 

(múzeum, kiállítótér, koporsó) párhuzama köré 

csoportosulnak, melyet a mise en abîme17 jelle-

mez. Minthogy a koporsó formája megfelel a 

Pompidou Központ formájának, a múzeum belső 

tere, azaz a kiállítótér a koporsó belsejének felel-

tethető meg. Tehát a kiállítás formája — globá-

lisan csakúgy, mint részleteiben — a sír képzetét 

vetíti elénk. Sír, melyhez szervesen kötődik a 

fekete fal, a plakáton szereplő halálfej, a falakon 

feltüntetett szövegek — a búcsúztató imák, köl-

temények vagy dalok — és a koporsó is. 

15  A 2008-as rotterdami kiállítás illusztrálja talán legjobban 
ezeket az átváltozásokat Afif művészetében. Zoë Gray 
szervezte a Technical Specifications, 53’56 & Some Words című 
kiállítást és szerkesztette annak katalógusát (Zoë Gray: 
Saâdane Afif, Technical specifications, 53’56” & Some Words. 
Witte de With, Rotterdam, 2009).
16  The Death of James Lee Byars (1994), mely The Perfect 
Death of James Lee Byars (1984) Philadelphia Museum of Art 
előtti performanszának megismétlése.
17  Ezt a francia fogalomat, amely André Gide-hez és a 
Noveau Romanhoz kapcsolódik, ma általánosan az önreflexív 
szöveg vagy ábrázolás (például kép a képben) jelölésére 
használjuk.

Nagy Róbert
Szabadnapos Ariadné, részlet a kiállításról, 2010
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tárban bemutatott installációja, a Féregjárat2 

kozmológiai asszociációkat idézett meg (v.ö. 

Stephen W. Hawking), addig itt, a soproni mun-

kája esetében a médiaarcheológiai konnotációk 

az erősebbek. Az Élménybánya kiváló lehetőség 

arra, hogy ideiglenes platóni barlanggá alakítva 

vegye birtokba, pontosabban használja ki a 

meglévő adottságokat. Nomen est omen: min-

denki előtt egyértelmű, hogy egy élménybányá-

ban élményeket bányászunk. 

A barlang és a bánya közötti döntő különb-

ség, hogy míg az előbbi gyakorta természetes 

képződmény, az utóbbi minden esetben emberi 

beavatkozás eredménye. A bányatudományok 

klasszikusa írja: „Valahányszor a bányászat egé-

szét egyetlen hatalmas testként szemléltem — 

miként Moderatus Columella szemlélte egykor a 

föld művelését —, és annak egyes részeit a test 

tagjaihoz hasonlóan számbavettem és vizsgál-

tam, mindannyiszor elfogott a félelem, hogy 

életem nem lesz elégséges a bányatudományok 

összességének elsajátítására, és — ezen túlme-

nően — azoknak nyomtatásban való maradandó 

lerögzítésére. 1550. december 1.”3

Ezen antropomorf hasonlatot folytatva az elha-

gyott bányatest üregei mintegy optikai feltárást 

kívánnak, sajátos művészi laporoszkópiát, hogy 

az eredeti feltárás nyomában, a bányásznák4 

elmúltával megkezdődhessen a virtuális feltá-

rás: a valahai output után egy aktuális input, a 

hely „bottom-up” elhasználódását követő „top-

down” felhasználása.

Mit lehet látni Platón alkalmi barlangjában? 

Föld alatti mini-bányatavakat, amelyekben 

(projektált) felhő-animációt tükröz a víz.

Animációkat vetítve, monitoron és periszkópba 

rejtve, utóbbi interaktív, minthogy a periszkóp 

forgatásának megfelelően változik a vetített 

kép, melyen (tükröződésben) szaúd-arábiai 

öntözött kerteket látunk, madártávlatból.

Fényköröket, képköröket, gabonaköröket, 

köranimációkat, megidézve Marcel Duchamp 

illuzionisztikus rotoreliefjeit és anémic cinéma 

című filmjét. Továbbá különböző szkópokat  

(a görög skopein, vizsgál, megfigyel szóból ala-

kult ki a latin scopeum utótag az optikai esz-

közök nevében, pl. telescopium), mindenekelőtt 

a szerző Scope-nak nevezett lámpás sisak-

objektjét, működés közben, ezen túl, a tervek 

2  Nagy Róbert: Féregjárat. Szombathelyi Képtár, 
Szombathely, 2009. szept. 9–25.
3  Georgius Agricola De re metallica libri XII. Froben, Basileae 
(Frobenius, Bázel), 1556. Tizenkét könyv a bányászatról és 
kohászatról, amelyekben a bányászat és kohászat körébe 
tartozó hivatalokat, eszközöket, gépeket és minden egyéb 
dolgokat nemcsak a legérthetőbben leírja, hanem azokat 
még a kellő helyen beillesztett képekkel és a latin és német 
megnevezések feltüntetésével a lehető legvilágosabban 
szemlélteti. Kiadja az Országos Magyar Bányászati és 
Kohászati Egyesület. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, é.n. 
(1985). Fordította Becht Rezső. Ajánlás, 31. lap
4  A bányásznák szó Comenius Orbis sensualium pictus /  
A látható világ című könyvéből származik, s a kibányászott 
érceket jelenti, pl. az 1685-ös lőcsei kiadás 22-23. lapján:  

„X. Metalla. Die Metalle. A’ Bányásznák”

Nagy Róbert
Szabadnapos 
Ariadné, részletek 
a kiállításról, 2010

Nagy Róbert
Szabadnapos 
Ariadné, 
filmképek, 2010
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Sárréti Gergely

A zenész, aki ott sem volt
2 Dal 1 Vég — Németh Hajnal 
munkái 2003–2010
• MODEM, Debrecen

• 2010. július 24 — október 3.

• Németh Hajnal installációiban olyan vizuális jelképekkel dolgozik, melyek 

napjaink magas és alacsony kultúrának ambivalens viszonyával szembesí-

tik a nézőt. Különböző nyelveken fejti ki nézeteit a vizualitás területén (fotók, 

videók, installációk), miközben hol a politika, hol a populáris kultúra meghatározó 

jegyeit felmutatva hoz létre újabb és újabb emblematikus tartalmakat. Németh 

fontos szerepet szán a látogatónak, általában a high and low kérdésköréhez 

kapcsolódóan: műveiben azt vizsgálja, hogy milyen kapcsolat van a látott  

(a mű, az előadás) és a néző között, avagy a mediális eszközök milyen mértékben 

befolyásolják a befogadó élményét és értékrendjét. 

Németh Hajnal jó ideje Berlinben él és dolgozik. 2001-ben a berlini Künstlerhaus 

Bethanien ösztöndíjasa, 2006-tól 2008-ig Derkovits ösztöndíjas, idén pedig 

jelölték a Nam June Paik díjra, az Észak-Rajna Vesztfália Művészeti Alapítvány 

nemzetközi médiaművészeti díjára. Jövőre ő képviseli Magyarországot a Velen-

cei Biennálén, ahol a Kiscelli Múzeumban és Debrecenben bemutatott installáci-

óját fejleszti tovább. Művei többnyire elvontak, metaforikus közlésekkel teliek. 

Modelljeit és környezeteit a valóságos és az irreális kapcsolata uralja, napjaink 

aktuális társadalmi viszonyairól adva jelentést. Alapvető törekvése az alacsony 

és magas művészet merev határainak megszüntetése. Legutóbbi, Joe contra 

Joe című kiállításának1 témája egy kor felidézése volt: az értéktelen popularitás 

esztétikai üressége, a sztár-image jelentésnélkülisége — ahogy azt a Warhol-

féle pop art megjelenítette annak idején, kiásva a tömegcikket a konzumkultúra 

legmélyebb bugyraiból és felemelve azt a magas művészetek szféráiba. 

1  Németh Hajnal: Joe contra Joe, Videospace Galéria, Budapest, 2010. szeptember 8 — október 16. 

szerint zoetropokat, mely a praxinoszkóp Georg 

Horner által továbbfejlesztett változata, s a már 

említett periszkópot.

Rejtett és bejárható fényinstallációkat, melyek 

megbontva a teret a kivezető út, illetve egy ide-

gen tér („alsó világ”) illúzióját hivatottak kelteni.

Mindez ráadásul úgy történik, hogy a meglévő 

bányamúzeumi kontextusba infiltrálódva, az 

eredeti funkciókat meghagyva, illetve alkalma-

sint bizonyos adottságokat átfunkcionálva való-

sul meg az új mű, s e különleges lehetőség, a 

„kiállítás a kiállításban” egymást fokozó erőtere 

szinte szívesen tolná valamiféle eufórikus érzet 

felé a jelentéseket, miközben a mű megszüle-

tése e térben mégiscsak sajátságos biztonságot 

sugall. Mi sem bizonyítja e tényt pontosabban, 

mint az a szerzői döntés, hogy a kiállítás része-

ként Nagy Róbert installációjának egyik fontos 

inspirációs forrása, Lázár Ervin A bolond kútásó 

című írása5 is meghallgatható a két múzeumi 

bányatelefonon.

Van azért mégis valami titok, valami, ami meg-

fejtetlen, rejtélyes, amit e transzparenssé tett 

bánya, a Szabadnapos Ariadné szülőcsatornája 

még rejteget: hasonlatunknál maradva talán 

nincs még elvágva a köldökzsinór, s feltehető-

leg még beljebb, a Föld méhébe vezet? Vagy épp 

ez lenne itt Ariadné fonala? Mit is jelenthet ez a 

furcsa cím, mit csinál Ariadné, ha szabadnapos, 

vagy: milyen? Az eredeti mítosz felől közelítve 

mondhatnánk, ilyenkor pihen, alszik Naxos szi-

getén — jól ott is hagyja közben Thézeusz. Vagy 

másként, mialatt Thézeuszról álmodik, nem 

tudja, hogy éppen Dionüszosz közelít hozzá. 

Talán nem is elég csupán a mítosz, érdemes a 

szabadnap felől is megvizsgálni a kérdést. A Nap 

nem süt sem bányában, sem álomban. Valami 

más itt a szabadság jelentése. Vegyük példának 

a bányamérő munkáját, az egyszer már idézett 

Georgius Agricola leírásában:

„Ha a hegy lankáján egy közbeeső sík terület van, 

akkor a bányamérő először ezt méri fel szabály-

szerűen. Azután a sík terület végén járomfákat 

állít fel, és a hegyrész lejtőjét háromszögelés-

sel meghatározza, majd a táróhossznak a lej-

tőre eső bányaöleit a sík terület bányaöleihez 

hozzáadja. Ha azonban a hegy lejtője annyira 

felpúposodik, hogy a zsinórt az akna szájától 

a táró szájáig, vagy fordítva, a táró szájától az 

akna szájáig kifeszíteni a púp érintése nélkül 

nem lehet, akkor a bányamérő, hogy megfelelő 

háromszöget szerkeszthessen, magát a hegyet 

méri fel.”6 

Íme az alternatíva, a meglelt megfejtés.

Olyankor a labirintus sem látszik, ha Ariadné 

szabadnapos. 

5  In: Lázár Ervin: Buddha szomorú. Budapest: Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1973
6  l. 3. jegyzet, Ötödik könyv, 149. lap.

Németh hajnal
Kristálytiszta propaganda — Az átlátszó módszer, 2009, részlet

13 poszter, munkavédelmi sisakok, vörös reflektor, sztereó hanginstalláció, © fotó: Rosta József


