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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
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A debreceni MODEM-ben a 2 Dal 1 Vég című 

tárlat két helyszínen volt látható: a harmadik 

emeleti kiállítótérben a 2003-tól készült 

alkotások szerepeltek, a földszinten pedig 

a 2010-es munka, a totálkárosra tört fekete 

BMW. Utóbbi az előtérben olyasfajta benyomást 

keltett, mintha a kiállítás szolid „reklámja” 

lenne, pedig az Összeomlás — Passzív interjú 

szétzúzott autója lényegében egy hanginstallá-

ció, tőmondatos rövidinterjúk olyan személyekkel, 

akik autóbaleseteket éltek túl. Az összetört autó 

itt ikonként jelenik meg, mint a konzumkultúra  

(a reklámok és az akciófilmek) legalapvetőbb 

ikonja napjainkban. Az interjúalanyoktól meg-

hallgathatjuk visszaemlékezéseiket a bal-

eset tragikus történéseiről, az esemény előtti 

hangulataikról és egyéb meghatározó ténye-

zőkről (egyszerű yes és no válaszokkal). Az 

interjúfelvételek egyes kérdéseit a művész 

megválaszolatlanul hagyta, alájuk pedig egy 

zenedarabot illesztett három operaénekes 

előadásában. A riporter rövid és átlátható 

kérdései alapjában véve a komplex emberi létezés 

végleteit idézik meg, a legfontosabb motívumok 

a sorsszerűség, a halál-közelség élménye, a 

kifürkészhetetlen emberi kapcsolatok. 

A harmadik emeleten találhattuk Németh Hajnal 

kiállításának összefüggő anyagát, amely nagy-

részt fotókat, plakátokat és videoinstallációkat 

tartalmazott egyedülálló struktúrában. A beren-

dezés központi eleme egy kétoldalas „színpad” 

volt, mely a szórakoztatóipar által nyújtott kon-

certélményekre utalt, mindkét oldalán külön-

féle vetítésekkel. A bejárat felé néző Butterfly 

(2008) szpotlámpával bevilágított vásznán 

pillanatnyi, néma filmbevágások — valójában 

egy David Bowie-emlékmű jelent meg, ahogy 

azt a művész említi honlapján,2 különféle zenei 

klipekből kivágott momentumok az énekesről. 

A vetítővászon előtt két szimmetrikusan 

kivágott, különböző feliratú tábla állt: absolutely 

és none. A két szó összeolvasása tautologikus 

értelmet hordoz, jelentést tulajdonít a hangta-

lan geometriai tábláknak, melyek tulajdonkép-

pen hangfalak fikcióinak felelnek meg.  

A néma prezentáció tényleg az „abszolút sem-

miről” szól, bár nem a nihilista szemlélet szerint, 

hanem ahogy az önmagában értelmet kap: az 

absztrahált hangfalak nem adnak ki semmilyen 

hangot, ehelyett a belső és a külső tér hang-

jait választják el úgy, ahogy észlelésünk rea-

gál a videóképek hirtelen bejátszásaira. A két 

geometrikus ál-hangfal ugyanakkor hatalmas 

árnyékot vet a hangulatosan váltakozó, halo-

vány lila és rózsaszínű fényekkel beborított 

vászonra, keretet alkot a az ide beékelődött 

(zavaró) Bowie sziluetteknek, és monumentális 

pillangóként lepi el két hatalmas szárnyával a 

meleg atmoszférájú teret. 

2  Butterfly, http://www.hajnalnemeth.com/#/2008/

A terem központi színpadának másik oldalán Németh Hajnal válogatott 

videomunkáit láthattuk. Az Air Out (2008) című filmben egy zenész látható 

háttal, és J. S. Bach Air című zeneművét játssza egy orgonán. A felvétel először 

közeli, majd amint a kamera távolodik tőle, az orgonasípokból kifogy a levegő, 

hangjai fokozatosan elhalkulnak, helyette csak a kéz által leütött billentyűzajokat 

hallhatjuk. A képi világ szinkronban áll a hangok reguláris dinamikájával és 

azoknak teljes destrukciójával. Az orgonaművésznőt csak a film végére láthatjuk 

teljes egészében, amint vonagló mozdulatokkal üti a hatalmas hangszer 

billentyűzetét. A Desney & Destiny (2007) című videón a híres jazzdalokat éneklő 

előadót megint hátulról láthatjuk egy zenei stúdióban. A filmben az énekhang 

mellett a lélegzetvételt is hallhatjuk sztereóban, jelezve ezzel egyfajta duális 

módszert, a személyes és a külső, avagy a személytelen és a belső hangok áram-

lását egy testen keresztül (amely itt maga a hangszer), amiben mi nézők is részt 

veszünk virtuálisan. A Felvételi szoba (2006) videó hármas felosztású: három 

különböző populáris slágert hallhatunk különböző előadóktól. Bepillantást nyer-

hetünk a zenei stúdiómunkálatokba egy kamerán keresztül, amely közvetlen a 

szoba közepén helyezkedik el. A zenekari felvételnél egyenként tapasztalhatjuk 

az elektronikus hangszerek, a dob és az énekhang különálló és fojtott hangzását, 

valamint az énekesnő többszólamú énekét a váltakozó jelenetek bejátszásainál. 

A három videófelvétel legfontosabb sajátossága a szinkronitás különböző szem-

Németh hajnal
Air — out, 2008, videó, Debrecen MODEM, © fotók: Rosta József
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szögből való használata, a hangoknak és a nem-hangoknak együttes szerepel-

tetése. 

Ezeknél a videóknál cage-i elgondolásokat vélhetünk felfedezni: az önmagukban 

keletkező látens zajoktól és a kiszámíthatatlanul bepréselődő hangoktól válnak 

zeneivé az experimentálisnak ható akciók. Észlelésünk különböző behatásai, a 

kintről bejövő más, természetes auditív tényezők teszik egyedülállóvá a produkci-

ókat. Németh filmjeiben az előadó szerepe jelentéktelen, kvázi hiányzik belőle az 

a státuszszimbólumokhoz kötődő kellék, ami a populáris kultúrában és a médi-

ában elkerülhetetlen. Az előadó itt a hangok alkotója, a hangszer pedig eszköz 

a hangok kifejtésére. A zenész személytelen megvilágítása és az instrumen-

tum szuverén, rejtélyes formai megjelenítése afféle alternatív egyveleget alkot 

Németh művészetében, egy a megszokottól eltérő nézőpontot hozva létre az 

auditivitás területén. Németh jelképekkel dolgozik, a fogyasztói társadalom esz-

közeit használja azok kritikájához, napjaink médiának és technológiának kiszol-

gáltatott gondolkodását megjelenítve. Az Air Out és a Desney & Destiny utalnak a 

hangok tökéletes megszólaltatásának, a szónikus élmény teljességének igényére. 

A hangokat előteremtő különleges objektek a konzumkultúra egyfajta fétisek-

ként jelennek meg filmjeiben, misztikus tárgyakként, melyek környezetünk zajait, 

napjaink kottáit, időtlen zeneműveit irányítják.3 

A zeneiség allegórikus kifejezésének igénye a többi kiállított műben is határo-

zottan megmutatkozik. Az End Of Seasons / Version A (2008) című projekt egy 

„pszeudo-hanglemezről” szól, fiktív borítóval, fiktív zenével és fiktív jelentéssel. 

A lemezborító fotóján egy orgona előtt fekvő nő látható, aki mintegy megelé-

gelve hangszerét, lepihent a klaviatúra előtt. A jobb felső sarokban lévő lyukon át 

egy élénksárga petty található (a borítóban lévő monokróm lemez), amit a lemez-

tokok mögött lévő szórt fény világít meg. A cím Vivaldi Négy Évszak című zene-

művére utal, habár semmilyen összefüggést nincs a vizuális és a formai elemek 

közt: egyfajta jelképes „lemezcímként”, láthatatlan tartalomként szolgál.  

A Not Me (2008) két fotója egy zongoristát mutat be, aki az egyik képen a zongo-

rára támaszkodva pihen, a másikon pedig pantomimesként játszik egy nemlétező 

zongorán. Mindkét fotó arról tanúskodik, hogy valami vagy valaki (a hangszer 

vagy a zenész) „nincs ott.” A mű a zenei keret ellenére a csenden, az előadó  

hiábavaló reprezentációján alapul. A cím Tom Waits egyik dalszövegét idézi  

3  Mara Traumane művészeti kritikus és kurátor írása az Air Out videóról, http://www.hajnalnemeth.
com/#/2008/

(The Piano Has Been Drinking), ez a kiállítóterem 

falán is olvasható volt, közvetlenül a két fotó 

mellett. A Gitárszóló (2007) plakátsorozatán 

olyan fotókat láthatunk, ahol négy különböző 

ember játszik egy elektromos gitáron. A sztár-

image leginkább itt jelenik meg: a képeken sze-

replők heroikus pozíciót vesznek fel gitárral a 

kezükben, rocksztárokat imitálnak, kihasználják 

főszerepüket. A fotók egyetlen azonos eleme itt 

nem más, mint a fehér elektromos gitár, a szó-

rakoztató zene fétistárgya. A hangszer mögött 

feltűnő személyek rockzenészt utánzó artisták, 

lényegében bárkik lehetnének. 

Az utolsó teremben bemutatott Kristálytiszta 

propaganda — Az Átlátszó Módszer című 2009-

es installációja erősen politikai hangvételű.  

A berendezés közepén egy fejhallgatón keresztül 

a Marseillaise többféle hamis verziója hallható. 

A falakon körben plakátok láthatók, különböző 

ismeretlen arcokkal: ők a propaganda hirdetői, 

ők továbbítják a fejük felett olvasható egyszerű 

(és néhol humoros) üzeneteket, afféle spirituális 

ösztönzéseket. Ezeken az emblematikus 

erejű plakátokon a szereplők az értelmetlen 

dicshimnusz hatására „tisztelegnek”, nem 

egy felkelést vagy egy forradalmat, hanem 

a látogató önnön felszabadítását hirdetik. 

A hanginstalláció koncepciója a politikai 

befolyásolás eszközeinek használata, a 

népbutítás módszereinek bevetése, azzal épp 

ellentétes céllal: egy metafizikai forradalom 

kitűzése, mely az individualitáson alapul és azon 

túl terjed. Ez a felkelés lelkesítő hatással bír az 

egzisztencia kiteljesedésére, a politikai hatású 

sablonok és ábrák inkább parodisztikusak, mint 

szó szerintiek.4 

Németh Hajnal munkáinak zenei elemei köny-

nyedén összehozhatók a populáris közeg, a low 

kultúra legjellemzőbb mintáival. Ezeket a példá-

kat gyakran átértelmezve jeleníti meg, témáit 

némává vagy láthatatlanná teszi. A média 

fogalmát újraértelmezi, a népszerűség imázsát 

szétbontva az esztétikai üresség, a jelentékte-

len, a nihil felé mozog. Az előadóművész és a 

médiasztár egzaltált ideálképe elveszíti fontos-

ságát és Warhol-féle antiikonná alakul személy-

telenségében, alávetve a modern technológia 

kibogozhatatlan környezetének. Szoros együtt-

létben van a hangszerekkel és az elektromos 

berendezésekkel, kijátssza és kihasználja a 

hangok és a nem-hangok tökéletes áramlását, 

olyan dimenziókat alkotva, melyben eléri (majd 

lerombolja) a high art díszes megjelenéseit. 

Németh e folyamatos állapotokat vizsgálja 

és ezekkel kísérletezik, a fénykorát élő 

tömegkommunikációs eszközökkel fejezi ki 

észrevételeit, miközben azok kritikáját is nyújtja. 

4  Crystal Clear Propaganda — The Transparent Method, 
http://www.hajnalnemeth.com/#/2009/

Németh hajnal
Az évszakok vége — A verzió, 2008, © fotó: Rosta József


