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Király Judit

Mimézis — itt és most

Mimetikus szerkezetek

� Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum, Miskolc

� 2011. június 11 — szeptember 24.

A XXV. Miskolci Grafi kai Triennálét kísérő, annak keretében rendezett, a sokszo-

rosítás fogalmát a középpontba helyező Mimetikus szerkezetek című kiállítás 

(kurátorok: Bódi Kinga, Bán András) kulcsfogalmai a következő kifejezé-

sek lehetnének: szubjektív átírás, módosulás, felülírás, emlék, emlékkép, felej-

tés, relativitás (a valóság, az érzékelés relativitása), jelentésmódosulás, eltűnés, 

leletmentés. Úgy tűnik, a sokszorosíthatóság, a megismételhetőség ezeket a 

jelentéstartalmakat hívja elő leginkább azoknak a fi atal (és kevésbé fi atal) gene-

rációknak tagjaiból, akik a legkülönfélébb témákhoz nyúlva, s ugyanakkor az 

elmúlt évtizedek fejlődésének eredményeképpen is, a ma már magától értetődő 

teljes technikai és műfaji szabadságot, sokszínűséget alapul véve készítik művei-

ket: dimenziók, anyagok, képformák között közlekednek szabadon, a falfelületet, 

a padlót és a mennyezetet is birtokba véve. 

A kiállítás rendezőinek szándéka a sokszorosítás fogalmának mai, 21. századi 

újradefi niálása, pozicionálása a hazai kortárs művészetben. „Mi a szerepe és 

jelentősége ma a sokszorosításnak és a sokszorozásnak a kortárs magyar kép-

zőművészetben? Milyen inspirációkat kínálnak 

a tradicionális technikák és az intermediális 

eszközök a multiplikálás területén? A puszta 

technikai sokszorosításon túl milyen módon van 

még jelen, hol érhető még (elméleti síkon) tet-

ten a kortárs képzőművészetben a multiplikálás 

fogalma?” — olvashatjuk a kiállítás rendezése 

során szem előtt tartott kérdéseket a tárlatot 

kísérő katalógusszövegben.1 E kérdések teljes 

körű megválaszolása egy kiállítás keretében 

természetesen megvalósíthatatlan, a rende-

zők nem is vállalkozhattak, de bevallottan nem 

is vállalkoztak erre. „Csupán” — huszonnégy jól 

megválasztott példával alátámasztva — jel-

lemző tendenciákat mutattak fel, vagy még 

inkább: e példák felvillantásával alkalmat adtak 

a nézőnek (és a szakmának) arra, hogy fejlődési 

vonalakat, résztörténeteket alkotva megvá-

laszolják a rendezők által feltett kérdéseket. 

Lehetőséget teremtettek arra, hogy végiggon-

doljuk: mit is jelent ma a grafi ka, mit értünk 

sokszorosítás alatt, így ha a kiállítást látva eset-

1  Bódi Kinga: Mimetikus szerkezetek. In: Bán András 
(szerk.): Grafi tri XXV. Miskolci Galéria Városi Művészeti 
Múzeum, Miskolc, 2011, 41–46.

Csontó Lajos: Munkácsy Mihály-díj 1965–2011, 2011

Szabó Ádám: Laptop, 2011, © Fotó: Király Judit
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8leg némileg elavultnak tűntek a mindezekről vallott nézeteink, akkor módunkban 

állt felülírni azokat. 

Én magam sem teszek mást, mint hogy felvetek néhány — általam jellemzőnek 

tartott — sajátosságot, tendenciát, a kiállítás által generált kérdést, értelmezési 

lehetőséget. 

Elsőként a kiállítás rendezéséről, az installálás módjáról néhány gondolat. A tárlat 

a grafi kai triennále anyagától egyértelműen elválasztva, de azzal egy épületben 

és azonos szinten jelenik meg, mégpedig úgy, hogy a két rész közötti átjárás biz-

tosított: a kettő tehát együtt jelenti az egészet, a szint teljes körbejárását. 

A két kiállítás installálása — műfajukból, jellegükből és céljukból fakadóan, vala-

mint a tárlatokat kísérő közös katalógusban is tükröződő módon — radikálisan 

különbözik egymástól. A jelen írás tárgyát képező, nem a sokszorosítás techni-

káját, hanem a fogalmát a középpontba állító, és ezáltal véleményem szerint a 

triennále komplementerének tekinthető tárlat anyagának egy része a folyosón, 

a zöme pedig az egymásba nyíló kisebb termekben helyezkedik el: egy, kettő, 

maximum három művész munkái találhatók egy teremben. Így minden mű és 

műcsoport saját térrel rendelkezik, egy-egy önálló egységként jelenik meg, lehe-

tőséget adva a szomszédos művekkel való összevetésre éppúgy, mint kapcsola-

tok kialakítására közöttük. A művek mellett olvasható, a művészektől származó 

feliratok segítenek a munkák értelmezésében, a néző és a mű közötti párbeszéd 

elindításában. E magyarázatok egyrészt a néző számára is lehetővé teszik az 

adott művel való kapcsolat kialakítását, másrészt rámutatnak a művészek jel-

lemzően szubjektív motivációira, a mű keletkezésének személyes indítékaira. 

Talán ebből a személyességből fakadhat az is, hogy több alkotás közvetlen kap-

csolatban áll az érzékeléssel, az emlékezéssel, a felejtéssel. Asztalos Zsolt 

Koronczi Endre: A kép, 2011

Kokesch Ádám: Cím nélkül, 2003, © Fotó: Király Judit
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fekete-fehér fotósorozata (Repeat I–XII., 2009) 

a következő kérdést járja körül: „Vajon a látható 

világ tényleg úgy néz ki, ahogyan mi érzékel-

jük?” Navratil Judit másfél éves távollét végén 

„emléktérképezéssel” hangolódott rá a haza-

utazásra, ennek keretében készültek a most 

kiállított mű (Tsepadub és Tsa., 2010) előzmé-

nyének tekinthető rajzok, amelyeket később 

lekicsinyített és fadobozokra nyomtatott. Födő 

Gábor asztallapmetszet-sorozata (Apa, suliba 

mész? 2010) a művész saját iskolai élményeinek 

feldolgozására tett kísérlet, azonban a jól ismert 

hordozófelület által (koszos, kopott, telekar-

colt, elhasznált iskolapad), mégis mindenkiből 

személyes emlékekhez kapcsolódó érzéseket 

vált ki. Vécsei Júlia pedig a következő kérdése-

ket próbálja megválaszolni (?) rajzinstallációjával 

(Utólagos / Utóhatás / Korrektúra, 2010–2011): 

„hogyan látunk utólag egy helyzetet, változik-e 

a képe a történés pillanatában rögzülthez, értel-

mezetthez képest, hogyan írjuk felül az esemé-

nyeket? A jelentésváltozás egy még módosuló 

állapot-e, vagy lezárt, pontot tettünk a végére?”

A jelentésváltozás, az utólagos átértelmezés a 

politikában is gyakran alkalmazott gyakorlat, 

a politikai tartalom pedig a tárlat anyagában megjelenik, számos munka köze-

líthető meg ebből az irányból (is). Csontó Lajos Munkácsy Mihály-díj 1965–2011 

című műve (2011), az eddigi összes díjazott nevének felsorolásával, kultúrpoli-

tikai kérdéseket feszeget, a díj szerepére, értékére kérdez rá. Csákány István 

fametszete (Suspended, 2010) mind a téma (Pátzay Pál Kígyóölő című szobrának 

eltávolítása), mind pedig a technika kiválasztásában az előző rendszerre utal. 

A szobor történetének ismertetése ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy a 

műben felfedezzük az ismétlés, a reprodukálás az újraértelmezés vizuálisan nem 

explicit megjelenését is. Nemes Csaba animációja (Györgytelep, 2011) egy aktuális 

társadalmi problémára, a romák hazai helyzetére refl ektál, Mészáros Richard 

Paul kiállított munkája (A hamis büszkeség árnyékában a félelem uralkodik! 2009) 

egy társadalomkritikus sorozatból származik, Gyenis Tibor Az államtitok, az 

üzleti titok és a magántitok allegorikus fi gurái című háromrészes alkotása (2011) 

pedig egy politikus nyilatkozata alapján született.

A kiállított művek visszatérő sajátossága az írás, a szöveg használata. E szöve-

gekben, feliratokban az írás mint reprodukálható (vagy mégsem? — teszi fel a 

kérdést Fischer Judit és Mécs Miklós) tevékenység és végeredmény sokfélesége 

érhető tetten: hol szépirodalmi, hol nagyon személyes, hol politikai tartalommal 

bíró, hol pedig a tudatalatti által vezérelt szövegekről van szó. Csákány István 

korábban említett, kétrészes művének egyik része egy feliratot (SUSPENDED) 

megjelenítő metszet, míg Eperjesi Ágnes a néző mozgását fi gyelembe véve 

vetíti a falra: „rövid ima a gondolatokért, melyek sose jutottak eszembe” (Rövid 

ima, 2009). Baglyas Erika Dies irae (2011) című érzékeny munkája WC-papírra 

gépelt, szakaszonként ismétlődő és akár haza is vihető szöveg. Fischer Judit és 

Mécs Miklós írószerboltban található próbalapok irkafi rkáit igyekezett reprodu-

Fischer Judit és Mécs Miklós: CRICS-KRAKSZ, 2011

© Fotó: Bódi Kinga
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8kálni, és erre a kiállítás látogatója számára is lehetőséget adott (CRICS-KRAKSZ, 

2011). Fabricius Anna fotográfi áit (VAJ/VOI I–III., 2007) fi nn és magyar nyelvű, a 

két nyelv hasonlóságát, közös eredetét „bizonyító” feliratok egészítik ki, a művet 

pedig az alkotó „Kedves nyelvrokonaim” kezdetű levele teszi teljessé. A szöveg 

megjelenésének speciális esete a már idézett Csontó-mű, valamint Fa Mariann 

munkája, aki „Nézhető és Nézhetetlen” menetrendeket (2010) állított ki. A ter-

meket és a folyosót betölti egy, a tárlatlátogató elhelyezkedésétől függően hol 

értelmezhető, hol értelmetlenné összemosódó hangszövet. Szabó Eszter 

(Mária, 2010), Nemes Csaba és Koronczi Endre munkáiban (A kép, 2011) ugyanis 

a szöveg hangzó formában is megjelenik: „Nem tetszik, nem hasonlít, ennél azért 

jobban nézek ki!” — méltatlankodik egy női hang, majd Koronczi ismételget egy 

mondatot — „a tengerparti fövényen feléd közeledő meztelen testet látsz” szinte 

hipnotikus állapotba juttatva ezzel a nézőt. 

A mediális és technikai sokféleség, valamint az áttételek sokaságának alkalma-

zása napjainkban már annyira természetes, hogy szinte szóra sem érdemes. Egy 

aspektust azonban mégis kiemelnék: a tárlaton több olyan mű szerepel, amely 

„hagyományos” technikával készült, fekete-fehér, klasszikus fotográfi ának tűnik, 

azonban a mű mellé helyezett, véleményem szerint annak szerves részét képező 

szövegből kiderül, hogy mégsem az (Asztalos Zsolt, Szegedy-Maszák Zoltán: 

Mit jelent fényképezni? 2010). A képeket jobban megnézve azonban nyomára buk-

kanunk a fotográfi ában, mint médiumban rejlő lehetőségek elvi továbbgondolását 

jelző technikai vagy egyéb manipulációnak. 

Sokszorosítás, mimézis, emlékkép, felejtés, megismerés, relativitás, belsővé 

tétel… „Let’s imitate the real until we fi nd a better one” (Szörényi Beatrix, 2011). 

Vágás, fekete függöny, XXV. Miskolci Grafi kai Triennále. 

Baglyas Erika: Dies irae, 2011

Szörényi Beatrix: Let's imitate the real until we find a better one, 2011, © Fotó: Bódi Kinga


