
37

Wieszt Eleonóra

Menny és pokol
Két remek stockholmi kiállításról

Turner, Monet, Twombly — Kései festészet

• Moderna Museet, Stockholm

• 2011. október 8 — 2012. január 15.

Pokol

• Liljevalchs Konsthall, Stockholm

• 2011. október 1 — 2012. január 8.

Különleges élmény két nagyhatású kiállítást 

látni egy hét leforgása alatt. Kiváltképp, ha a 

hasonlóságok és különbségek ellenére/hatására 

kibillentenek az egyensúlyunkból. 

A Moderna Museet kiállítása végtelen nyugal-

mat áraszt, megnyugtat, feltölt, míg a másik  

a Liljevalchs Konsthallban megborzongat, sok-

kol, felzaklat. A két kiállítás vajon az oly gyak-

ran vitatott „művészet” értelmezésének két 

véglete?!

A Turner, Monet, Twombly kiállítás hét téma 

köré csoportosítva mutatja be a három jeles 

alkotó kései műveit, vagyis abból az életsza-

kaszukból válogat, amikor már bőven megvív-

ták a harcaikat a korszak elvárásaival, de belső 

küzdelmeik még javában dúltak a lelkükben és 

az alkotási vágyuk is töretlen volt. A kiállítás 

bemutatja, hogy a három művészt hasonlóan 

foglalkoztatta az idő múlása, a veszteség és 

halál vagy éppen ezek ellenkezője, az élet foly-

tonossága iránt érzett áhítat — az érzékiségen 

és erotikán keresztül. 

Ezzel szemben a Pokol kiállításon 13 művész 

munkáiból láthatunk válogatást Mårten 

Castenfors és Douglas Feuk koncepciója 

alapján. Francisco de Goya grafikái — a háború 

borzalmairól — nyitják, és Jenny Holzer monu-

mentális LED installációja — a közép-keleti hábo-

rúban elkövetett bűnökről — zárja a kronológiai 

sort, s ez adja meg egyben a kiállítás keretét is.

A Turner, Monet, Twombly kiállítás nyitó 

témája a „Légkör”, a láthatatlan, amely körül-

vesz minket. Monet szavait idézve: „A motí-

vum lényegtelen számomra, amit igazán 

megörökíteni szándékozom, az a motívum és 

köztem van”. Monet kiváltképp szerette Lon-

dont télen megfesteni, hogy minél jobb vizuális 

hatást érjen el. A gyárak és kémények szeny-

nyezte levegő akkoriban különleges fényhatást 

eredményezett, s ennek megörökítését, nem 

véletlenül, többen kihívásnak érezték. 

A 19. század közepén virágzó művészeti irány-

zatok térhódítását jól illusztrálja egy anek-

dota, amely Turnerhez kapcsolódik. A művész 

1851-es halálával több befejezetlen kép maradt, 

melyeket — érthető módon — a korszakban 

ébredező impresszionista festészet felkarolt és 

befejezett műként tartott számon. 

Twombly-nak annyi ‘előnye’ volt, hogy ismer-

hette, tanulmányozhatta mindkét elődje 

munkásságát, mindamellett, hogy őt is foglal-

koztatta a természeti jelenségek megfestése.

Meglepő párhuzam a Liljevalchs Konsthalléből: 

Hans Jörgen Johansen Vanitas című óriás 

fotósorozatának ködfödte mocsaras tájai.  

A hatalmas képek felső harmadát köd borítja, 

vagy gőzölgő mocsári pára... A valóságban a 

fotók megromló, rothadó ételekről készültek. 

A művész egy természetes pusztulási folya-

mat segítségével alkot sajátos világot, amelyet 

azonban később mégis erőteljesen átformál.  

Claude Monet
Tavirózsák, 1907
© Göteborgs 
konstmuseum 
© Fotó: Hossein 
Sehatlou
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2A teremben elhelyezett nyolc fotó elrendezésé-

vel is különös szorongást vált ki a nézőből. Négy 

képet — a még nem manipulált fotókat — szo-

rosan egymás mellett látunk a falon. E képek 

címei (hamu, vér és hasonlók) a látvánnyal tár-

sítva kellemetlen benyomást keltenek... Majd 

ezekkel szemben a falon két, valamint kétol-

dalt egy-egy kép látható. Az akotó által formált 

sematikus tér ennek hatására kitágul és eluralja 

termet. A gusztustalan topográfiai fotónak ható 

alkotások hirtelen rendezett tájjá alakulnak, 

amelyen Louis Vuitton és más cég logók jelen-

nek meg. Ki tudja, talán a méregdrága táskák  

a pokolba vezetnek? 

A Moderna másik nagy kerettémája a Szép-

ség, hatalom és tér címet kapta. Viharos tenger, 

nyugodt táj vagy mitológiai jelenet jelenik meg 

a képeken. Ennek a témakörnek a kurátorok 

(Jeremy Lewison és Jo Widoff) által megfo-

galmazott alapgondolata az 18. század második 

feléből eredeztethető, amikor a művészeket a 

„fenséges” fogalma, kategóriája kezdte el foglal-

koztatni: mintha a klasszikus értelemben vett

szépség már lett volna elegendő, s téma-

ként már kimerült volna a művészek számára. 

Edmund Burke filozófus fogalmazta meg 

elsőként a fenségest mint művészeti témát. 

Szerinte bármi olyannak a megtapasztalása 

jelenthet fenségest, amit félelem, fájdalom, 

esetleg veszélyérzet vált ki, annak ellenére, 

hogy teljes mértékben tudatában vagyunk,  

hogy a helyzetünk biztonságos. 

Liljevalchs-ban erre a témára jó kánont nyújta-

nak az olyan női művészek alkotásai, mint pél-

dául a már említett Jenny Holzer, aki az utóbbi 

években nyilvánossá tett amerikai háborús 

dokumentumokkal dolgozik. Ezen a kiállításon 

a közép-keleti háborús bűnök a művész témája, 

melyet két óriás LED-installáció és két hatal-

masra nagyított, halott katonától származó 

tenyérlenyomat print dolgoz fel. A teremben 

csak a kétszer tízsoros LED kijelzőkön futó és 

villogó, élénk színű szövegek világítanak a horro-

risztikus és valóban abszurd, értelmetlen terror 

vészjeleiként.

Tracey Moffatt videóinstallációja valamivel 

„könnyedebb”, mivel olyan televíziós és filmjele-

netekkel dolgozik, melyeket háborús és ter-

mészeti katasztrófák anyagaiból vágott össze. 

A film címe Doomed (Kudarcra ítélve). Gary 

Hillberggel együtt dolgozva ismert filmekből 

és tévés sorozatokból összeválogatott montá-

zsukkal a világ pusztulásának utolsó előtti pilla-

natát vetítik 10 percen keresztül. A rövidfilmben 

a valóság és fikció borotvaélén egyensúlyoz úgy, 

hogy közben szórakoztat és a veszedelmet sej-

tető zenei aláfestés csak fokozza az összhatást.

Cindy Sherman fotója kellemetlen, kegyetlen 

és hideg. Nem véletlenül tartják őt számon a 

tisztán fikció-fotózás nagy úttörőjeként.  

A művész horrorisztikus és börleszk képekkel 

Cy Twombly
Paesaggio, 1986
© Cy Twombly 
Foundation / 
Courtesy Heiner 
Bastian

J.M.W. Turner
Árnyék és sötétség, 
1843
© Tate, London 2011
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Hans Jörgen Johansen
LV ur serien Vanitas, 
2011, C-print

Tracey Moffatt
Doomed, filmstill, 2007
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fejezi ki gondolatait, melyeken gyakran a végletekig deformált alakok és a 

világvége után „életben” maradt degenerált civilizáció jelenik meg, ahogyan  

a Liljevalchs-ban kiállított képen is. A fotó felső harmadában éppen hogy ész-

revehető egy halott, miközben a kép nagyobb részét véres hús- és tollcafato-

kon tanyázó döglegyek uralják, mintegy a művészet kétségbeesését és dühét 

hirdetve.

Nagy váltás az előbbiekhez képest a „Melankólia” témakör a Modernában. Itt olyan 

művek láthatók, melyek témája a tisztelet kifejezése valaki iránt, vagy az idő múlá-

sának mementója. Turner, Monet és Twombly is a görög mitológiához nyúlt vissza, 

Kháron történetéhez, aki az alvilág hajósaként a halott lelkeket kísérte a túlvilágra. 

A hajómotívum tehát könnyen értelmezhető a művészek képein.

Maria Miesenberger fotósorozata a Liljevalchs-ban saját emlékekkel foglalko-

zik, nagy mértékben manipulálva azokat. A művész gyermekkori családi fotóit 

használja fel, amelyeken az alakokat teljesen feketére változtatja és a hátte-

ret elhomályosítja. A mű az élet múlásának és az emlékek elkopásának szomorú 

lenyomata: a fotón szereplők anonimmá válnak, az alakok sematikusak és a hát-

tér homályával együtt azt a furcsa érzést kelti, hogy akár a mi fotóink is lehet-

nének. Megdermedt képek mindenki múltjából. Különös félelemkeltés, kicsit sem 

félelmetes képeken keresztül. 

Glenn Brown ezen a kiállításon szerepel először Svédországban, világszerte 

ismert, science fiction témájú festményeivel. Brown, aki gyakran használ fel nép-

szerű képregény illusztrációkat, ezen a kiállításon Chris Foss és Angus McKies 

rajzait nagyítja fel. Jellemző, hogy ezekben az esetekben a kisebb-nagyobb változ-

tatásokkal teljesen új értelmet és jelentést kapnak a képek. A Pokol kiállításra két 

képpel érkezett, melyek az 1980-ban öngyilkosságot elkövető Ian Curtis-nek,  

a Joy Division énekes-dalszövegírójának állítanak 

emléket. Fontos megemlíteni, hogy Brown mun-

kásságában nagy szerepe van a muzikalitásnak, 

munkáira nagy hatást gyakorolt az angol under-

ground zene. 

A „Négy évszak” tematikához Twombly óriási 

festménysorozata adta az alapot. A négy fest-

mény az élet körforgását állítja párhuzamba az 

évszakok váltakozásával. Az idő múlása és az 

élet öröme is jelen van az alkotásokon, színekkel 

kifejezve. Monet és Turner művészetére egyál-

talán nem jellemzőek az évszakokat tudatosan 

megjelölő címek, de ehhez a témakörhöz kerül-

tek a virágzást és természetet ábrázoló képeik.

Ezzel párhuzamosan a Liljevalchs-ban kiállító 

Ann Bötcher egy mindent leromboló, pusztító 

ideológia hatására utal alkotásával. Munkájának 

kiindulópontja egy képeslap, melyet a svéd náci 

csoport adott ki az 1930-as években. A képen, 

melynek a nagyrésze zöld, egy erdőrészletet 

látunk, fekete fákkal az előtérben, a horizont 

felett pedig egy horogkereszt jelenik meg a fel-

kelő nap szimbólumaként. Bötcher átdolgozása 

egy szőttes, zavaróan hosszú szálakból, melyek 

alig engedik látni a valódi motívumot. A szimbó-

lum, mint történelmi mementó, mégis ott rejtő-

zik a szálak alatt. 

Dick Bengtsson ugyancsak felhasználja  

a svasztika-motívumot, de a jelkép pozitív 

értelmét interpretálva, nem döntött átlós  

formában, hanem állítva helyezi a képbe,  

a jó szerencsét szimbolizálva. Bengtsson a  

svéd művészet kikerülhetetlen alakja. 

Antiutópisztikus képeivel az 1960-as évek óta 

sokkolja a közönséget: művészeti könyvek-

ből és művészektől „lopott” képek átdolgo-

zásán keresztül vetíti elénk az eljövendő világ 

kiüresedését és ellehetetlenedését. Bengtsson 

egyik kiállított képe az Edward Hopper Early 

Sunday Morning címet viseli. A művész nem is 

próbálja rejtegetni, hogy pusztán átdolgozás-

ról van szó, sőt, mi több, a kép egy az egyben 

másolat. Bengtsson képén csak annyi változás 

van, hogy a már említett szimbólum megjele-

nik a bal alsó sarokban. A művészeti írók kriti-

kái szerint a művész technikája katasztrofális, 

amatőr szintű, ám ez mit sem von le a festmé-

nyek mondanivalójának érvényéből.

A végletekig lehetne sorolni a a két kiállítás 

közötti párhuzamokat a témák, a művészeti 

koncepciók vagy az ellentétek kapcsán. A Turner, 

Monet és Twombly tárlat hét témája kimerül a 

kiállítás vége felé haladva, míg a Pokol kiállítás 

még egy érdekességet rejt. A látogató áthalad az 

égő, füstölgő poklon, egy 17. századi miniszínház 

felnagyított díszletének kulisszái között.

A két kiállítás együtt egészen különleges, 
nyugtalanító és ugyanakkor figyelemfel-
keltő hatást kelt az emberben: a kellemes 
homály és a hideg éberség kettőse billegeti 
a mérleg két oldalát.

Jenny Holzer 
PALMS, FINGERS & FINGERTIPS 000394, 2007
© foto: Jenny Holzer, 2011 (az Artists Rights Society (ARS), NY tagja)


