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Tetszettek volna
Minden szükséges eszközzel

• acb Galéria, Budapest

• 2013. április 25 — május 30.

A  n e m z e t i  ö s s z e t a r t o z á s  d a l a
Tulajdonképpen maga a tény, hogy egy ilyen, a (jelenlegi) társadalmi és politikai 

helyzettel kapcsolatban igencsak kritikus álláspontot megfogalmazó kiállítás 

még helyet, teret kaphat, némi örömre ad okot. Az acb galéria Minden szükséges 

eszközzel című tárlata ugyanis csupa olyan — legnagyobb részben hazai — alkotást 

vonultat fel, amelyek különféle médiumok segítségével súlyos állításokat tesznek 

arra nézvést, hogy miért is nem jó jelenleg — és évtizedek óta — Magyarországon 

élni. A művészet és a társadalom, illetve a művészet és az aktivizmus kérdése az 

1960-as években a művészettörténeti és elméleti diskurzus középpontjába került, 

amikor a különféle társadalmi és polgárjogi mozgalmak, illetve irányzatok hatá-

sára a művészek egy része elméletileg is megalapozott, ideológiákkal áthatott 

művészettel lépett fel. Az aktivista művészet szupersztárjai — Barbara Kruger, 

Cindy Sherman, a Guerilla Girls vagy akár Ai Wei Wei — felismerték, hogy a hatá-

sos és provokatív társadalmi üzenet érdekében komoly szellemi munkával kell 

feltárniuk és megismerniük azokat a háttérben dolgozó erőket és hatalmi viszo-

nyokat, amelyek az elnyomó társadalmi praxist működésben tartják. A Minden 

szükséges eszközzel kiállítás esetében a helyzet sokkal egyszerűbb: jelen esetben 

ugyanis a társadalmi praxist működtető erők nem igazán próbálnak láthatatla-

nok maradni, az elnyomó és kizáró gyakorlatokat, melyek saját megkérdőjelez-

hetetlen igazukat hirdetik, az egyetlen üdvözítő útnak tüntetik fel. A rendszer az 

utóbbi években olyan direkt labdákat ad fel, amelyek lecsapásához még különö-

sebb elméleti felkészültségre sincs szükség. A kiállítók azonban ennek sincsenek 

híján: a hatalomhoz való simulékony viszony, az előítéletek működése és a több-

ségi társadalom kirekesztő mechanizmusai ellenében fogalmazzák meg magukat. 

A kiállítótérbe lépve a közintézményekből ismerős látvány fogadja a látogatót, 

nevezetesen a Nemzeti Együttműködés Nyilatkozata. KissPál Szabolcs mun-

kája azonban csavar egyet a dolgon: miközben a giccsbe burkolt látvány ismerős, 

mégis van benne valami nem odaillő, a nyilatkozat szövege ugyanis lovári nyelvre 

van lefordítva. A 2010. június 14-én kétharmados többséggel elfogadott szöveg 

névleg a nemzeti együttműködés, valójában azonban egy politikai formáció ide-

ológiai artikulációja. A lovári a Magyarországon élő legnagyobb kisebbség egyik 

anyanyelve, a kiállítás vezetője szerint ennek terjesztését a művész személyes 

feladatának tekinti. 

V i s s z a  a  j ö v ő b e
TNPU/IPUT (St. Turba Tamás) — a.k.a. Szentjóby — 2003-as tusrajzának címe: 

Akinek ez nem tetszik, hagyja el az országot. A kép a gyerekrajzok naívságával 

dolgozik, egy kettéágazó utat ábrázol, amelyen a címként is szereplő felirat 

olvasható. A dátum azt sugallja, hogy a kép Gyurcsány Ferenc akkoriban elejtett 

elegáns és átgondolt, azaz gyomorforgató félmondatának reflexiója. Jó, hogy 

ilyen alkotások születhetnek az ezredforduló utáni Magyarországon, azonban 

ennek — mint érzékelhetjük — igen súlyos ára van. Ugyancsak S. Turba munkája 

az 1969-es fluxustárgy, amely a Csehszlovák rádió, 1968 címet viseli. A cím már 

maga is ikonikus, hiszen a világban zajló jelentős változások közül a hazai életre 

talán leginkább a csehszlovákiai események voltak hatással. Az 1968-ban történ-

tek közül a kiállítás vezetője kiemeli még Martin Luther King meggyilkolását, a 

Baader-Meinhof csoport megalakulását, illetve a nyugati társadalmakban zajló 

A kiállítás talán egyik legszellemesebb alko-

tójának, Szabó Eszternek a már jól ismert, 

a magyar kispolgári valóságot humorral fel-

dolgozó, A Paradicsom visszahódítása című 

videómunkája6 mellett bemutatta újabb, Miasz-

szonyunk című (2012), 5 darabból álló, egyen-

ként 30 másodperces video-loop sorozatát is. 

Szabó egy 2012-es, talált naptár régi — talán 

16. századi — Máriát és a Gyermeket, illetve a 

Szent Családot ábrázoló festményeit használta 

fel: Máriát 21. századi fiatal lánnyá, a gyermek 

Jézust pedig egy kisállattá, kutyákká és macs-

kává „festette át”. Hasonlóan más műveihez, itt 

is a képekben rejlő groteszk ellentétre épít akkor, 

amikor egy régi kerettéma részeként Máriát a 

húszas éveiben járó fiatal nőként látjuk meg-

jelenni, amint megértő és nyugodt arccal egy 

hevesen lihegő és gusztustalanul szörcsögő, kis 

kendőcskét viselő mopsz kutyát ringat, vagy 

azon a másik képen, ahol egy felöltöztetett és 

ipoddal szórakozó selyempincsit tart éppen. 

Szabó Eszter ebben a sorozatában korunk tár-

sadalmának bizarr kisállat és „cukiság” iránt 

rajongó kultúrájára reflektál. 

Végezetül elmondható, hogy a Derkovits-kiállí-

tásnak javára vált a koncepció-, illetve helyvál-

tás: úgy tűnik, hogy a tágabb „merítés” miatt 

az elmúlt évekhez képest több volt a minket 

körbevevő valóságra, társadalomra és kulturális 

környezetre kritikusan reflektáló mű.

6  A Paradicsom visszahódítása című művet legutoljára P. 
Szűcs Julianna elemezte behatóbban. P. Szűcs Julianna: 

„Gyémánt a kazalban (Újragondolt hagyomány. A Derkovits 
Gyula-képzőművészeti ösztöndíjasok beszámoló kiállítása, 
Ernst Múzeum, 2012. április 5—22.)”, Mozgó Világ, 2012/5. 
URL: http://mozgovilag.com/?p=5474 [legutóbbi lehívás: 
2013-05-27]

Szabó Eszter
Miasszonyunk, 2012, részlet a video-loop sorozatból
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szexuális és polgárjogi forradalmakat. A prágai 

megszállást követően a Szovjetunió helyzete 

újfent stabilizálódni látszott, s ehhez a baráti 

Magyar Néphadsereg is segítséget nyújtott.  

A kiállított objekt egy kéncsíkkal szegélyezett 

tégla, amely egy népi leleménynek állít emlé-

ket. Amikor a prágai tavasz hatására egy időre 

a rádiózást is betiltották, a lefoglalt rádiók ellen 

való tiltakozásképpen az emberek elkezdtek 

becsomagolt téglákkal járni az utcán, amelyet 

a korabeli hatóság gyors észjárású képviselői 

menten le is foglaltak. St. Auby ezen alkotása 

kizárólag ebben a társadalmi és történeti kon-

textusban értelmezhető, s ezen keresztül válik 

egyúttal az ostoba, szervilis és gonosz hatalom, 

illetve az értelmetlen háborúk ellen való tilta-

kozás szimbólumává is. A kiállításon egyéb-

ként nem ez az egyetlen, az államszocializmus 

időszakában keletkezett alkotás: a koncepció 

az akkori és jelenlegi párhuzamok, a történe-

lem körforgásának, „visszatérésének” szomorú 

képzetét sejteti. Pauer Gyula Tüntetőtábla-

erdő című 1978-as ezüstnyomata a nagyatádi 

művésztelepen, a természeti környezetbe kihe-

lyezett transzparenseket örökíti meg, emellett 

az utolsó megmaradt tüntetőtáblát is láthat-

juk. Ugyanezen korszakból látható még Major 

János Avatgardizmus című tusrajza, illetve a 

Major János kabátja című dokumentáció, amely 

Galántai György balatonbolglári Kápolnaműtermében jegyzett Erdély Miklós, 

Jovánovics György és Major János 1973-ban. A képen — nem túl meglepő 

módon — egy kabát látható, amelyet mintha valaki szándékosan felejtett volna 

ott. Pedig a felejtés éppenséggel pont a szándékoltságot zárja ki. Ez azonban 

nem befolyásolja a kép különös hangulatát.

A  g y ű l ö l e t  t e r m é s z e t r a j z a
A nemzeti identitás szellemes újragondolásairól ismert Horváth Tibor két mun-

kája is szerepel a kiállításon. A 2011-es Zsidó a… című munkája egy általános iskolai 

írásfüzet egy kitépett lapja, amelyen a következő ismétlődő szöveg olvasható a 

gyermekírás nehezen formálódó, mégis szép betűit imitálva: „zsidó a barátom 

nembaj. cigány a barátom nembaj. meleg a barátom nembaj. rokkant a  

barátom nembaj. nemvagy a barátom nembaj”. Az iskolai feladat és a szöveg 

közötti kontraszt csak első látásra megdöbbentő, egyébként pedig logikus.  

Arra az egyszerű tényre hívja fel ugyanis a figyelmet, hogy a sztereotípiák, a kire-

kesztő gesztusok, a rasszizmus vagy a szexizmus mindig a szocializáció során 

sajátítódik el, vagyis nem kódolt, hanem tanult viselkedésforma. A gyerekek alap-

vetően és ösztönösen nem kirekesztőek a szó társadalmi értelmében, azonban 

ahogy belépnek a társadalmi szabályrendszerbe, máris azzá válnak.  

A gyűlölet remekül eltanulható, és a szemüveg vagy a vörös haj miatti csúfolódást 

már csak egy lépés választja el a bőrszín vagy szexuális orientáció miatti kire-

kesztéstől. A co.co. című 2010-es, alig egy perc hosszúságú videóban először egy 

lobogó magyar zászlót látunk, majd egy arra sétáló férfit, aki úgy elkezd üvölteni 

a zászlóra, hogy az elszíntelenedik, beszürkül. A zászló által kiváltott szélsőséges 

reakcióról valójában nem egészen eldönthető, hogy düh avagy lelkesedés szüli, 

mindenestre újragondolja a hagyományos képzeteket nemzeti jelképeink feltét-

len tiszteletéről. El-Hassan Róza Arab tavasz télen című 2012-es tüntetőtábla-

objektje a személyes érintettség, illetve a posztkoloniális diskurzus időszerűsége 

miatt is fontos alkotás.  

Minden szükséges eszközzel, acb Galéria, Budapest, 2013
Enteriőr részlet a kiállításról Pauer Gyula és Horváth Tibor műveivel
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„A fanyélre erősített alaktalan, kissé groteszk-

nek ható faragott fatáblát két lyuk szaggatja 

át, és egy csizma alakú öböl töri meg középen. 

A nyílás mellett mintegy kokárdaként, egy 

ötszirmú piros virág látható. A tábla jobb alsó 

részén egy arc vehető ki, megjelenik egy fej-

forma szemüregekkel, orrnyereggel, és a szájat 

is sejteni lehet.” Egy absztrakt, mégis embert 

idéző tüntetőtábla ez, amely valóban hordoz-

ható, vagyis rendeltetésszerűen használható.  

Az arab tavasz eseményeit érdekes módon főleg 

azzal kapcsolatban szokás említeni, hogy az első 

jelentős megmozdulás volt, amely a közösségi 

médiumokon keresztül formálódott. Az, hogy 

eredményei finoman fogalmazva is rövid távúak 

voltak, már kevésbé tűnik érdekesnek a nagykö-

zönség számára, pedig aktualitásukat a jelen-

legi szíriai események is igazolják. A sok hazai 

vonatkozású munka között némileg kakukkto-

jásként bújik meg két név. A kiállítás címéül is 

szolgáló Minden szükséges eszközzel című plakát 

a dél-afrikai származású Kendell Geers eredeti 

szövegének digitális printje, amelyet először a 

New York-i Guggenheim Múzeum Contemplainig 

the Void című kiállításán volt látható 1995-ben. 

A szöveg az intézményesített elnyomás és a 

művészeti szcénát is meghatározó hatalmi relá-

ciókat kritizáló kiáltvány. Geers előszeretettel 

emeli fel a hangját a háború okozta társadalmi 

egyenlőtlenség és az amerikai hadsereg által 

működtetett fogolytáborok ügyében.

Minden szükséges eszközzel, acb Galéria, Budapest, 2013
Enteriőr részlet a kiállításról Mécs Miklós, Kis Róka Csaba, Tót Endre és Pauer Gyula műveivel

Tót Endre
I am sad if I can't 
make a nice red 
star, but I am glad if 
finally I manage to 
make a nice red one, 
1972, habszivacs, 
25×24 cm,  
24×24 cm

Gerhes Gábor
Neologizmus, 2013, 
kovácsoltvas, 
52×117 cm 
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Balázs Kata

Közös dolgaink
Köves Éva legutóbbi kiállításairól

• Hotel Nemzeti, Budapest

• 2012. december 15 — 2013. április 11.

• Tat Galéria, Budapest

• 2013. január 23 — február 20.

• Fészek Galéria, Budapest

• 2013. március 13 — április 5.

Köves Éva munkáival ebben az évben három helyszínen is találkozhatott a 

közönség: tavaly év végén, a Hotel Nemzeti új, kortárs művészeti sorozatának 

első meghívottjaként korábbi munkáiból nyílt kiállítás a Blaha Lujza téri felújított 

szálloda belső tereiben, az év elején a Tat Galériában és tavasszal a Fészek Galéri-

ában Közös dolgaink címmel mutatták be alkotásait. A három kiállítás összefügg, 

annak ellenére, hogy egyenként különböző új szempontokra hívják fel a figyelmet 

Köves Éva munkáiban. A Nemzeti Szálló teljes mértékben az adott térre és annak 

funkcióira „alkalmazott” kiállítása korábbi művekből való válogatást vonultat fel, 

a belsőépítészeti kialakítás és a festményinstallációk között kibomló, sokszínű 

párbeszéd lehetőségét mutatja be (egy 2005-ös Köves-sorozat címét kölcsön-

véve) a kint-bent, fent-lent összefüggések mentén. A Tat Galériában nyílt tárlat 

is a galéria terének építészeti, szín- és anyagbeli kötöttségeihez igazodva alakult 

egybefüggő, csaknem a teljes falfelületet befedő installációvá, amelyhez szo-

rosan kötődik a Fészekben rendezett kiállítás: összetett fotóinstallációk, egy-

egy grafikával kiegészítve, gyakorlatilag térré „rétegezve” a felvételek mentén 

kibomló felületet.

Köves Éva munkáiban az utóbbi négy évben a közösség kérdései kerültek elő-

térbe, alkotásmódjában és a feldolgozott témákban egyaránt. Ez egyrészt a 

közös(ségi) alkotómunkában jelentkezik, a kiútkeresés nevében az utóbbi néhány 

év mikro- és makroszinten egyaránt megmutatkozó rossz közérzetéből, szo-

rongató körülményei közül, logikus lépésként, másrészt a közösség fogalmának 

alapvető jelentésével, a közösség számára felmutatható megoldási lehetőségek 

vizuális megfogalmazásával foglalkozik. 

Az alkotóközösség ebben az esetben egy közös kezdeményezést takar, amely 

2009-ben El-Hassan Rózával és Sztojánovits Andreával közösen indult 

el. Az együttműködés több kiállítás létrehozását is eredményezte: 2009-ben a 

három alapító Salam Haddaddal kiegészülve rendezett bemutatóját, 2011-ben 

pedig Sztojánovits Andreának és Köves Évának közös, Dodeca címet viselő tárla-

tát, mindkettőt a Fészekben. Külföldi részvételek mellett ez év márciusában az 

egri Kepes Intézetben is szerepeltek egy installációval. Az együttműködésnek, 

amelynek kiindulását a különböző szemléletek találkozása, az ebből születő mun-

kák, kísérletek létrehozása vezette, fontos állomása volt a 2011-ben a Velencei 

Biennálé magyar pavilonjának pályázatára beadott, Közös dolgaink címet viselő 

pályázat. A végül, egyelőre a kivitelezését váró, leginkább a design társadalomtu-

dományi oldalára hangsúlyt helyező, etnikai és társadalmi kérdésekkel foglalkozó 

projektmunka a kollektív alkotás folyamatára épült, a mű helyszínen való létre-

jöttére különböző szakmák képviselőinek bevonásával, a kétkezi munkát végző 

emberektől a szociológusig. Ebben a munkában kiemelt szerephez jutott a kap-

tár motívuma, mint a közösség, közösségi munka és a társadalmi gondok meg-

oldási lehetőségeinek metaforája — és ez köszön vissza Köves utóbbi években 

készült munkáin is, az említett kiállítások központi elemeként, de már 2011-ben 

is hasonló súllyal jelent meg a Tat Galériában rendezett egyéni tárlatán.

V i s s z a t é r é s  a  P a r a d i c s o m b a
A másik külföldi munka a baszk származású, 

de New York-ban élő és alkotó Itziar Barrio 

Return — Welcome to the new Paradise (2009–

2010) című munkája, amely egy háromrészes 

projekt egyik darabja. A cím az Édenkert-meta-

forát egészen meglepő társadalmi kontex-

tusba helyezi. A kiállításon látható 17 perces 

videó a projekt első fázisa, amely a Visszatérés 

címet viseli. A művész egy brooklyni épület 

tetején helyezett el egy hiredtőtáblát a követ-

kező szöveggel: „Welcome to Paradise. You, 

wild cat.” A csiricsáré tábla az utazási irodák 

hatásvadász vizuális narratíváját idézi meg.  

A környék lakói nagyrészt színesbőrű bevándor-

lók, akiket a videó alatt arról faggat a művész, 

hogy mit jelenthet ez a tábla. A megkérdezet-

tek nagy része a Karib-tenger mellől, Afrikából 

vagy Dél-Amerikából érkezett, olyan helyekről, 

amelyeket az utazási irodák éppenséggel földi 

paradicsomként szoktak ábrázolni. Arra a kér-

désre, hogy mit jelenthet a plakát, számtalan 

válasz érkezik, azonban mindegyiknek köze van 

a vallási Paradicsom szimbolikájához. 

Sok bevándorló számára a brooklyni gettó 

tényleg maga a paradicsom azokhoz a gaz-

dasági és társadalmi körülményekhez képest, 

amelyek elhagyott hazájukban uralkodnak. 

Az érdektelentől a lelkesig, a filozofikustól 

az értetlenig sokféle megnyilatkozást hallha-

tunk. Egyikük azt mondja, hogy a Paradicsom 

az, amit ki kell érdemelni. Ezzel szemben egy 

másik válaszoló szerint személyes Édenkert 

bármi, ami éppen történik. Végül is mindket-

tőjüknek igaza lehet. A kis brooklyni utazás 

után azonnal visszacsöppenünk a jelenlegi 

Magyarországra, melynek uralkodó közhan-

gulatát talán leginkább a Société Réalisté 

2013-ban készült munkája, a Cím nélkül, 

évszám nélkül, Magyarország kapja el. Az alu-

míniumlemezből készült nemzetiszínű lobogó 

közepén — a lyukas zászlót megidéző — kerek 

kivágás van, amely valójában egy sokszirmú 

virág, avagy kormánykerék. Ennél azon-

ban jóval több is, hiszen a kerék nem más, 

mint az indiai zászló mintájára készült roma 

zászló szimbóluma. Az 1971-ben elfogadott 

roma zászló közepén a vörös kerék, vagy más 

néven csakra összetett jelentéssel bír. Utal 

az őshaza, India zászlójára, ugyanakkor a 

vándorló életmód és a felkelő nap jelképe is. 

A Societé Réalisté ezt teszi a magyar zászló 

közepére, az integráció azonban egyelőre — 

makroszinten mindenképpen — sikertelen. 

Egyre kellemetlenebb asszociációkat hív elő 

a kiállítás hangulata, amely kevésbé radikális 

ugyan, mint amilyennek tűnik, összességében 

mégis működik. Petri György legendás verse, 

a Zátony sorai visszhangoznak: „Mert ez nem 

ideje semminek.” Csak úgy itt vagyunk, itt 

felejtve. Mint Major János kabátja.


