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East European Art seen from Global Perspectives: Past and Present.1 Ezzel a cím-
mel rendezték meg a 2010-ben Igor Zabel díjjal2 jutalmazott, Piotr Piotrowski 
nevével fémjelzett nemzetközi konferenciát Lublin városában, október végén.  
Az eseménynek a kortárs művészeti Galeria Labirynt3 adott otthont.
Ennek a mérföldkő jelentőségű konferenciának szinte minden fontos kérdése 
levezethető az előző mondatokból. Kezdjük a címben szereplő kutatói pozí-
ció meghatározásával: Kelet-Európa, globális szempont(ok)ból. (A honnan-hova 
dichotómiára a későbbiekben még visszatérek.) A kérdés könnyebbik része a 

„globális” jelző, amely kijelöli a paradigmát, melynek normáival foglalkozni és 
dolgozni kíván. Tovább szűkíti a kört, hogy a konferencia programja meghívá-
sos alapon állt össze, Piotrowski védnöksége alatt. Piotrowski személye eleve 
feltételezte a konferencia horizontális – tehát nem egy kulturális központ felől, 
hierarchikusan felépített, hanem adott helyi viszonyokra épülő – szemléletét a 
globális művészettörténet-írásban. Ebből a szempontból tehát a globális néző-
pont módszertani kérdései váltak a vizsgálat tárgyává, és talán a konferencia fő 
kérdésévé. 

G l o b á l i s  n é z ő p o n t (o k )
Thomas DaCosta Kaufmann, a Princeton University professzora vitaindító elő-
adásában is a „hogyan írható meg a globális művészettörténet?” kérdésre kon-
centrált, egy lehetséges modell alapjainak felvázolásával.4 A 15. század végétől 
kezdődően, a Holland Kelet-indiai Társaság példáján keresztül tett javaslatot egy 
globális narratíva kialakítására – felvetve ezzel a globalizáció és a globális művé-
szettörténet-írás vizsgálódásainak néhány évszázaddal való kitágítását. Az Európa 
és Ázsia közötti kereskedelem kapcsán kialakult javak cseréje magával hozta a 
kulturális cserét is: nem csak egyirányú, hatás alapú viszonyt feltételez, hanem 
kétirányú, folyamatos kultúrák közötti cserét. Vagyis a folytonos mediáció átala-
kul a személyek, tárgyak, képek, stílusok stb. cirkulációjává – illetve ezek állandó 
jellegű átformálódásává a körforgásban. Ez a viszony egy sokkal dinamikusabb 
kapcsolatot feltételez, mely alkalmas az entangled history jegyében a referenciák 
globális keretének leírására.

1 East European Art seen from Global Perspectives: Past and Present. 
http://www.konferencja.labirynt.com/en
2 http://www.erstestiftung.org/blog/igor-zabel-award-for-culture-and-theory-2014/
3 http://labirynt.com/en/
4 Thomas DaCosta Kaufamann: The Netherlandish Model. The Low Countries and Central Europe

Természetesen nem egyszerű geográfiai kitágítás-
ról beszélünk, mely önmagában nem elég – ahogy 
erre előadásában Hock Beáta is felhívta a figyel-
met.5 A helyes interpretáció feltétele a kritikai 
metodológia, amelyhez elsősorban a művészet-
történet-írás leíró jellegének kritikai diszciplí-
nává való átalakulására volt szükség. A cirkuláció 
gondolata bizonyos szempontból feloldani lát-
szik azon művek leírásának problematikusságát, 
melyek nem a centrumban készültek: átlépi a 
centrum-periféria kategóriáit. Tomasz Grusiecki, 
a montreali McGill University PhD hallgatója elő-
adásában egy kínai mókus 17. századi rajzának 
mutációin keresztül6 fogalmazta meg, hogyan 
ragadható meg mindez képekben, hogyan lehet 
megmagyarázni vizuálisan a globalizációt, valamint 
a cirkuláció gondolatának legnagyobb előnyét – 
és egyben legnagyobb hátrányát is: nevezetesen, 
hogy egy vizuális példa körforgása egyfajta per-
manens mediációt jelent. A minta mediációjában 
és re-mediációjában a minta/másolat korlátlan 
cirkulációjáról beszélhetünk, mely egyes részei-
nek elhagyásával is járhat. Tehát a cirkulációban 
nem beszélhetünk egy eredetiről, és ezzel létre-
jön egy diszkurzív szimulakra; teljesen kiiktatva 
a hatás kiindulóponthoz kötött kategóriáját, rávi-
lágítva arra, hogy a nyugati művészet historiográ-
fiája nagyban függ egy-egy vizuális idióma adott 
geográfiai eredetétől.
A motívumok körforgásának, cirkulációjának 
gondolata számol ugyan a történelmi-kulturá-
lis különbségekkel és azzal a közös művészeti 

5 Hock Beáta: Managing Trans/Nationality. Cultural Actors 
within Imperial Structures 
6 Tomasz Grusiecki: Globalising Provenance: After-Lives of 
a Polish-Lithuanian Squirrel
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szókinccsel, mely a perifériák sajátja, de felté-
telezi a dinamikus, mindkét irányban nyitott kap-
csolatot, az interakcióra és kölcsönös hatásra 
helyezve a hangsúlyt, figyelmen kívül hagyva 
ezzel a perifériák központoktól való relatív elszi-
geteltségét és az ebből fakadó nemzeti szinten 
elzárt diszciplináris tradíciót – ezért csak bizo-
nyos fokig alkalmazható.

T ü k r ö m ,  t ü k r ö m
A cirkuláció modelljének kapcsán természete-
sen számos további kérdés, probléma merül 
fel. A globális művészettörténet-írás egyik kiin-
dulópontja a hierarchikus, nyugat-központú – a 
horizontálissal ellentétes, vertikális – művészet-
történeti kánon dekonstruálása. Ennek része a 
centrum felől értelmezett – és ezért részben 
ezáltal konstruált – provincializmus gondolatá-
nak felszámolása. A cirkuláció modellje még az 
ezt felváltó központ-periféria viszonyán is túl-
lép, mivel ebben az esetben nem beszélhetünk 
központokról: a nyugati művészettörténet-írás 
kulturális központja minden művészeti invenció 
origója; ezzel szemben az egyirányú, adaptív – és 
ezért passzív – hatást felváltó kulturális transz-
fer és stílusok, ötletek cirkulációjának esetében 
nem határozható meg a kiindulópont. A prob-
léma ezzel az, hogy a cirkulációban a központ 
és periféria úgymond összetolódnak. Eleve a 
kulturális központ kényszerítő – értsd, magában 
a nyelvezetben kódolt, az ahhoz képest való 
pozíciófoglalás – gondolata csak a perifériákkal 
alkotott dinamikájában interpretálható produk-
tív módon: a perifériák vagy margináliák loká-
lis narratíváját nem kell valódi vagy képzeletbeli 
centrumhoz képest összeállítani – éppen hogy 
semmilyen külső tényezőhöz sem kell igazítani. 
A helyi történelem, kultúrtörténet és művé-
szettörténet minél pontosabb és részletesebb 
leírása kell, hogy megtörténjen. A centrum és 
margináliák fogalma – definíciójuk és tényleges 
tartalmuk – folyamatosan változik, a jelenben 
éppenséggel látványosan. 
A globális művészettörténet-írás értelmében 
vett „periféria” kategóriája már nem állja meg 
a helyét mint a centrumból érkező inspirá-
ciók, genuin átfordítások és átértelmezéseinek 
színhelye; éppen a „centrum” kategóriájának 
kérdésessé vált validitása miatt. Az eddig emlí-
tett előadásokból és az ezek kapcsán kialakult 
vitákból egyértelműen kiderült, hogy a perifé-
ria fogalmának lehetőségei nem csak az 1989 
utáni kortárs művészet esetében behatároltak 
és problematikusak: a mediáció vagy cirkuláció 
esetében a periféria fogalmából nem tűnik ki a 
teljes probléma, részben maga ez a kategória is 
problematikus. A központ és periféria dichotó-
miája nem bizonyul hatékonynak. Ennek felol-
dására javasolja Piotr Piotrowski a perifériát – és 
vele együtt a tengely másik végét képző centru-
mot – felváltó marginum gondolatát. 

Ennek értelmében nem beszélhetünk külön központról és perifériáról, hanem 
csak perifériákról, vagyis margináliákról. A központok provincializálásán keresztül 
mindennek perifériaként való kezelésével és helyi, sajátos kontextusának vizsgá-
latán keresztül kezdhető meg a komparatív olvasat. A łódźi Muzeum Sztuki kurá-
torának, Joanna Sokołowskának előadása is hasonló kérdésekkel foglalkozott,7 
amennyiben a központ és periféria között közvetítő fél-perifériák mellett érvel.  
A globális művészet ilyen formájú, dinamikus és kognitív feltérképezésével a peri-
féria megszűnik „Másikként” funkcionálni, negálva ezzel a központot. A globálisan 
cirkuláló ötletek, szimbólumok fél-perifériákon keresztül való újrakolonizálásában 
a globalizáció mechanizmusai is jobban leírhatók. A PhD jelölt Lőrincz Viktor 
hasonlóan, építészeti példákon keresztül a központ és egy védelmi öv viszonyáról 
beszél,8 ami könnyen párhuzamba állítható a Sokołowska által javasolt fél-periféria 
kategóriájával. Ez a fajta tagoltság azonban nem ugyanazért válik problematikussá, 
amiért a központ-periféria kettőse. Sokołowska és Lőrincz fél-periféria és védelmi 
övezet „zónái” csak egy további kategóriát vezetnek be, tovább bonyolítva, de a 
helyzetet fel nem oldva. 
DaCosta Kaufmann modelljének alkalmazhatóságához, valamint a margináliák 
leírásához tehát egyrészt szükség van a periféria, de sokkal inkább a kulturális, 
művészeti centrum fogalmának újradefiniálására – méghozzá a marginum felől! 
Ez az a bizonyos honnan-hova kettősség, melyre korábban utaltam: a periféria 
vagy marginum lokális narratívájának kialakítása magába foglalja a centrumból 
kiinduló tendenciák részletes elemzését, a különbségek kimutatásának érde-
kében. Ebben a folyamatban viszont maga a központ is új megvilágításba kerül, 
a lokális narratíva kialakításának szempontjából külsővé, kibillentve ezzel cent-
rális szerepéből.

Ö n  i t t  ( X )  á l l
A központ és periféria viszonyának tisztázása visszavezet a konferencia címé-
nek első feléhez: Kelet-Európához. Több ez egyszerű helymegjelölésnél, mely a 
(magyar) művészettörténet-írásban sokszor felbukkanó kérdés. De már magával a 
földrajzi körülhatárolással is gondok vannak. Mettől meddig tart Kelet-Európa vagy 
Közép-Kelet-Európa? A térkép vonalai nagy valószínűséggel inkább ideológiai, 

7 Joanna Sokołowska: Undoing the East. Towards the Global Semi-Periphery
8 Lőrincz Viktor: Places of Expansion. Hard Core and the Protective Belt in the Architecture of the 
Eighteenth-Century World System
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identitásbeli, valamint az ezeket meghatározó történelmi helyzet mentén húzha-
tók meg. A globális művészettörténet-írás szempontjából a közép-kelet-európai 
régió még mindig szürke zónának tekinthető. A köd ugyan oszladozni látszik a 
nagyjából tizenöt-húsz éve tartó kutatások és eredményeiket bemutató kiállítá-
sok kapcsán: a Ludwig Múzeumban 2000-ben megrendezett A fal után9 (mely 
Stockholmból érkezett) és a Nézőpontok-pozíciók10 című kiállítások, a Gender 
Check,11 a Former West12 projekt vagy az ERSTE Stiftung támogatásával megvaló-
suló PATTERNS utazó előadás-sorozata, Writing Central European Art History13 
címmel, hogy csak néhányat említsünk, nem beszélve a számos informális és fél-
hivatalos internetes kutatói közösségről. 
Több előadás is vizsgálta a régió meghatározásának lehetőségeit. Piotr Piotrowski 
szekcióvezetésével mindjárt az első előadó, Katarzyna Murawska-Muthesius, a 
University of London tanára prezentációjában Közép-Kelet-Európa identitásáról, 
illetve identitáskereséséről beszélt.14 Egészen pontosan identitásokról beszélt, 
többes számban, mint „a horizontális Európa vertikális szeleteiről”: avantgárd, 
modern, új, kommunista vagy éppen posztkommunista Európa; pán-szláv, latin 
vagy zsidó Európa; nem beszélve a kelet-európai régió nyugati szemszögből kiala-
kított képéről. Ez utóbbinak, Kelet-Európának mint „másiknak”, a nyugat perifériá-
jának problematizálása vezetett feldarabolódásához. Az egységes, kelet-európai 
régió képe összeomlik saját konstrukciója alatt, felfedve hibrid jellegét, a moder-
nitás, szabadság és demokrácia versengő modelljeit. Kelet-Európa megszűnik, 
mint valódi „másik”, megkérdőjelezve ezzel magát a régió fogalmát is, mivel Kelet-
Európa ideája csak egy nagyon rövid pillanatig volt vonzó vagy éppen lehetsé-
ges a „régió” számára. Aleš Erjavec, a Szlovén Tudományos Akadémia Filozófiai 
Kutatóintézetének vezetője a reprezentáció politikájáról tartott előadásában is 
a régió meghatározását célzó közös nevező hiányáról beszélt, valamint a régióról 
külső és belső szemszögből alkotott képei közötti törésről, illetve a művészet 
szerepéről ezen folyamatokban. 
Mára inkább nemzetek, sőt országok, nemzetek és városaik közötti különbsé-
gekről beszélhetünk – a szomszéd lett az „új Másik”. Murawska-Muthesius a 
probléma alapját a rosszul meghatározott térkép (identitás) körülírásában, defi-
niálásában látja, és egy pozitív kép meghatározásának kényszerítő belső igényét 
véli felismerni, melyet „ideális egónak” nevez. A Freudtól átvett gondolatot az 
ego nemkívánt aspektusainak progresszív elnyomása motiválja – kialakítva ezzel 
egy pozitív önképet, identitást – feltéve, hogy továbbra is régió-szinten kíván-
juk kommunikálni Kelet-Európát. Többször felmerült a konferencia folyamán 

9 http://www.ludwigmuseum.hu/site.php?inc=kiallitas&kiallitasId=150&menuId=45
10 http://www.ludwigmuseum.hu/site.php?inc=kiallitas&kiallitasId=151&menuId=10
11 http://www.erstestiftung.org/gender-check/
12 http://www.formerwest.org/Front
13 http://www.erstestiftung.org/patterns-travelling/
14 Katarzyna Murawska-Muthesius: Ego Ideals of East-Central Europe

annak kérdése, hogy lehet-e egyáltalán még 
beszélni bizonyos dolgokról, érvényesek-e az 
azokra vonatkozó kérdések: aktuális-e huszonöt 
év távlatából poszt-kommunizmusról, egy adott 
régióról vagy Kelet-Közép-Európáról beszélni?  
A válasz nyilvánvalóan: igen. Addig, míg a kuta-
tások során felmerülnek ezekre vonatkozó 
kérdések, addig az azokról való beszédnek is 
létjogosultsága van. 
Az identitás (és ezen keresztül a kutatói pozí-
ció) kijelölését mindig az adott történelmi pilla-
nat határozza meg, és ennek kontextusában is 
értelmezhető. Hock Beáta említett előadásában 
az elmaradottság komplexusának leküzdését a 
történelemben – mint narratív stratégiában – 
látta. Bojana Pejić az „El nem kötelezett orszá-
gok mozgalmá”-nak 1961-es belgrádi alapító 
ülése kapcsán beszélt a jugoszláv moderniz-
mus önmeghatározásáról, mely a moderniz-
mus ellentétes ideológiai értelmezései mentén 
pozicionálta magát.15 Marina Dmitrieva előadá-
sában az ukrajnai modernizmus globális keretek 
között való elhelyezésén keresztül a nemzeti 
identitás rekonstrukciójáról, a művészeti tér-
kép újrarajzolásáról beszélt,16 amely – ha nem 
egy kritikai rekonstrukcióban valósul meg –, 
akkor a célon túllőve egy befelé forduló pro-
vincializmusban rekedhet meg. A University of 
Aberdeenen tanító Amy Bryzgel a kérdés aktua-
litására performanszokat bemutató esettanulmá-
nyában mutatott rá.17 Az ’art world’-ben globális 
szempontból való helyi vagy regionális jelen-
lét és kizártság szorosan összefügg az identitás 
kérdésével: a kortárs művészeti térképen való 

15 Bojana Pejić: Belgrade 1961: Non-Alignment, Modernism, 
and ‘Yugo-Centrism’
16 Marina Dmitrieva: Between Russia and Europe. Ukrainian 
Modernism on the Global Map of the International Avant-
Garde
17 Amy Bryzgel: Performance Art on the Border between East 
and West
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biztos (intézményi szintű) pont megtalálása és kijelölése egyben a geopolitikai 
és geográfiai térképen is meghatározó lehet. 
Az identifikáció, az identitás keresése, prezentálása és szubjektivizálása kapcsán 
a konferencián előtérbe került a hidegháború utáni időszak kulturális praxisainak 
vizsgálata és kritikája is. Jörg Scheller, a Züricher Hochschule der Künsté-ről 
érkezett művészettörténész előadásában – a Velencei Biennále kritikája kap-
csán18 –a kialakított identitást, Benedict Anderson nyomán, képzelt közösség-
nek nevezi. A művészet és kultúra ezekben a képzelt közösségekben politikai 
ügynökként, közvetítőként szerepel. A művészet és a kultúra ily módon globális 
ügynök, mivel a nagy kiállítások, biennálék a kelet-európai – de általában véve a 
margináliák – művészetének globális integrációjának fontos színterei. A biennálék 
újra és újra megpróbálnak egyensúlyt teremteni az ellentétes művészeti trendek, 
esztétikai attitűdök és reprezentációs stratégiák között, annak érdekében, hogy 
egy idealizált, mesterségesen kialakított képet adjanak erről az egyensúlyról. Igaz 
lehet ez az intézményesült kulturális szervezetekre is, melynek egyik aspektusát 
mutatta be Nagy Kristóf, a magyarországi Soros Alapítvány példáján keresztül.19 
A biennálék kritikája és az azokon való jelenlét nem zárja ki egymást. Bryzgel eset-
tanulmányában a Velencei Biennálén „kívül ragadt”, saját pavilonnal (még) nem 
rendelkező országok globális szempontból fehér foltok a művészet térképén: 
az innen érkező művészek számára a reprezentáció egyetlen eszköze a rezisz-
tencia – esetleges töréseket okozva ezzel a központ narratívájában, geopolitikai 
elmozdulásokat előidézve. Szakács Eszter is a kurátori elmélet és gyakorlat ket-
tősségének kritikáját adta;20 majd hasonlóképpen Sokołowska, aki művészi és kurá-
tori példákon keresztül hívta fel a figyelmet a kelet-európai művészet valamilyen 
szempontú bekeretezéséből fakadó ellentmondásokra. Mindegyik újrateremti, 
újrapozicionálja a kelet-európai művészet retorikáját és reprezentációjának politi-
kai nyelvezetét. Andrzej Szczerski az 1960-as években, Dél-Amerikában Ryszard 
Stanisławski által rendezett, kortárs lengyel művészetet promotáló kiállításról 
beszélt előadásában.21 A tartalmat szigorúan kontrolláló propagandakiállítások a 
Lengyel Népköztársaságot mint közép-európai, modern szocialista államot mutat-
ták be. Ryszard absztrakt, figurális expresszív, metaforikus és újrealista alkotások 
központilag jóváhagyott, de politikailag semleges modernizmus-modelljét mutató 
anyagot válogatott össze. Ezzel egy univerzális, világszerte elfogadható képet 
mutatott a kortárs lengyel művészetről, mely megkérdőjelezte saját periférikus 
helyzetét a modern művészeten belül – a nemzetközi modernizmus történetébe 
való becsatlakozási kísérletként. Ez természetesen összefügg a globalizáció és 
általában a művészeti piac politikai aspektusaival: a művészeti világ realitása az 
uralkodó „paradigma” művelése. Ebből a szempontból a központok negálása, a 
minden perifériaként való kezelés gondolata nem alkalmazható. A műkereske-
delmi és kulturális piacnak vannak központjai, ahol a gazdasági erők koncentrá-
lódnak. Ezeket részben éppen a centrum és perifériái közötti dinamika tartja fent. 
A perifériák homogén módon vannak jelen a nyugati kulturális köztudatban, ami a 
periféria szempontjából egy megnevezési, felcímkézési kényszert is okoz – ami 
bizonyos esetekben egészen egzisztenciális jelentőséggel bír. 
A kialakított ideális kép és történelmi formációinak vizsgálatán keresztül helyez-
hető el Közép-Kelet-Európa művészete a globális térképen. A nagy kiállítások 
nem csak reflektálnak a politikára, hanem már méretüknél fogva maguk is – nyíl-
tan vagy áttételesen – politizálnak: Scheller gondolatmenetét követve a képzelt 
közösségek egy képzelt világot mutatnak be, képzelt normákkal. 

P á r h u z a m o s  s o r o k
A nemzetközi színtéren való jelenlétnek tehát megvannak a maga veszélyei, ugyan-
akkor elengedhetetlenül fontos. Erre hívta fel a figyelmet a pasadenai Art Center 
College of Designon tanító Forgács Éva is.22 A globális szcénában való jelenlétet 
egy mindenre kiterjedő, biztos helyi narratíva feltételéhez kötötte, illetve állította 

18 Jörg Scheller: More than Mirrors. The Role of Large-Scale Exhibitions of Contemporary art for the 
Globalization of Central and Eastern European Art by the Example of the Polish Exhibitions at the Venice 
Art Biennale
19 Nagy Kristóf: The Emergence of the Soros Foundation in Hungary. Decolonisation or Neocolonisation?
20 Szakács Eszter: Curatorial Discourse and Practice. Globalism and the Eastern European Region
21 Andrzej Szczerski: Interpretations of the ‘Thaw’ – Ryszard Stanisławski Exhibitions in Latin America
22 Forgács Éva: Between Local and Global: Double Bind and Double Challenge

szembe. A lokális narratíva megírásának módszer-
tani kérdései jelentették a konferencia másik, az 
eddigiektől nehezen szétválasztható súlypontját. 
Mivel egy országon belül is egymással párhuza-
mosan futó művészettörténetekről beszélhetünk, 
nehéz egy egységes képet exportálni. (Kérdés, 
hogy egyáltalán szükséges-e ez?) A központi, pro-
pagandisztikus és cenzúrázott narratívák verseng-
nek a modern, avantgárd szemléletekkel – melyek 
sok esetben igazodtak a nyugati normákhoz. A tel-
jes kép érdekében mindenekelőtt a helyi jelleg-
zetességek kiemelése a fontos. Kihagyás nélkül, 
mindennek a leltára, nem egy-egy aspektusra, 
egy síkra redukált narratíva szükséges (pl. nem 
egy művész vagy művészet története), ami rosszul 
elhelyezett hangsúlyokhoz vezethet. Ennek kiala-
kításához viszont szélesebb körű kutatások, csa-
patmunka szükséges: a helyes beszédmódhoz kell 
egy helyi közösség. Szükség van egy diszciplináris 
diskurzusra, ami képes feltérképezni saját kontex-
tusát, mivel a kialakított narratíva szoros összefüg-
gésben van szociális és kulturális környezetével. 
Ennek feltételeiről adott elő Krista Kodres is, 
mégpedig a barokk stílus Szovjetunió ideje alatti 
recepciója kapcsán.23 Diskurzus hiányában fenn-
áll az egyoldalú narratíva kialakulásának veszélye, 
mely eleve meghatározza, miről lehet (műalko-
tásként) beszélni, miként lehet rendszerezni és 
hogyan lehet ezeket értékelni. Éppen ezért a 
beszédmódnak gyakorlattá kell válnia, egy folya-
matban lévő processzussá, amely nyitott, nem 
konkluzív jellegű. Erre magának a vizsgált közegnek 
átjárhatósága miatt is szükség van, a kontakt kul-
túra miatt – ahogy Klara Kemp-Welch fogalma-
zott, Kelet-Európa és Latin-Amerika kapcsolatait 
vizsgáló előadásában,24 Katarzyna Cytlakhoz 
hasonlóan.25

A helyi specifikumokból kiinduló beszédmódhoz 
szükséges tehát egy analitikus nyelvezet kialakí-
tása. Ez felveti a terminológia és a nyelv kérdését 
is. A globális művészettörténet-írás nyelvének 
problematikája pedig magában hordozza a kon-
ferencia során többször elhangzott kérdést 
(vádat), hogy ki írhatja meg a nemzeti narratívákat. 
A vizsgálni kívánt kultúrától való távolság ugyanis 
eleve kijelöl egy kutatói pozíciót, azonban kellő 
autopsziával ez nem számít. A nyelvre vonatkozó 
közvetlen kérdés ismételten a történelmi helyzet 
függvénye, ezért jelenleg egyszerűen praktikus 
okokból az angol a lingua franca – más kérdés, 
hogy hogyan változik ez a nyelv a globális művé-
szettörténet-írás és más diszciplínák kutatásai-
nak függvényében. 
A terminológiai kérdés már bonyolultabb: a helyi 
narratíva kialakításához mindenképpen szükséges 

23 Krista Kodres: Rules of the Game. Constructing the Baroque 
and its History in Soviet Estonia
24 Klara Kemp-Welch: Personalities and Possibilities. Global 
Pioneers of Eastern European Experimental Art.
25 Katarzyna Cytlak: “Beyond the Fantasies of the Red Star.” 
Eastern European Art Seen from the Argentinean Perspective
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ki a már meglévő, hierarchikusan leírt művészeti 
mesternarratívától kölcsönzött kategóriákban. 
Ugyanakkor nincs meg az a közös kulturális alap, 
amelyre egy globális nyelvezetet fel lehetne 
építeni, de ez valószínűleg nem is kell, hogy cél 
legyen: sokkal inkább a régión, egy szűkebb tér-
ségen belül a történelmi közösségek, esztéti-
kai hasonlóságok felismerésére kell törekedni.  
Ez teremtené meg a szükséges alapot a transzna-
cionális, transzregionális összehasonlító tanulmá-
nyok elvégzéséhez. Terminológiai szempontból 
két előadás hangzott el, melyek nagyobb hang-
vételű javaslatot tettek: Beke László élénk vitát 
kiváltó poszt-kortárs korszakmegjelölése;26 vala-
mint Maya és Reuben Fowkes javaslata, akik glo-
bális helyett planetáris gondolkodást ajánlottak, 
az environment artból kiindulva.27 

A konferencia fontosságát és körülményeit nem 
lehet eléggé hangsúlyozni – utóbbi megérne egy 
önálló cikket. Az előadásokat élénk és termékeny 
viták követték, melyek a kulisszák mögött tovább 
folytatódtak. Az eredmények a fontos kérdések 
pontos meghatározásában, valamint a közép-
kelet-európai régióra irányuló kutatások aktuális 
helyzetének megismerésében érhetők tetten.  
A nyugati, univerzális művészettörténet hierarchi-
kus művészeti térképe és történeti narrációja nem 
alkalmas és nem elegendő a régió művészetének 
leírására. A helyi kontextust figyelembe vevő, 
specifikus eredményekkel is számoló, valamint 
történelmileg is beágyazott narratíva megírásához 
szükség van egy új művészettörténeti modellre – 
melyre jelenleg a globális művészettörténet-írás 
szolgál alternatívaként. Az ezt kialakító beszéd-
módnak szembesülnie kell a referencialitások 
kettős jellegével, globális és lokális aspektusai-
val: a modern művészet nyugati kultúrából érkező 
inspirációival, melyek jelentésrétegét nem szű-
kítheti le a nyugati kánonban leírtakra, hanem a 
helyi, eredeti átfordításokat is figyelembe veszi. 
Ennek elméleti háttere nyitottnak és cserére kész-
nek kell lennie, az összehasonlító kutatások érde-
kében. A mesternarratívát vissza kell bontani, és 
megvizsgálni, hogy a helyi kontextusban funkcio-
nálisan hogyan hatott. 
Szintén a jelentésbeli különbségek miatt a stí-
lusbeli sokszínűséget érdemes szem előtt tar-
tani, mivel egy-egy stílus jelentése messze nem 
ugyanaz nyugaton és keleten. Az így, kritikai ana-
lízissel megírt művészettörténetek már összeha-
sonlíthatók, megvalósítva Piotrowski horizontális 
művészettörténetének elképzelését, új megvilá-
gításba helyezve ezzel a nyugati művészetet is. 

26 Beke László: Post-Contemporary Art in East and Central 
Europe. A New Art Tendency and a New Method in Art History
27 Maya és Reuben Fowkes: Towards a Planetary History of 
East European Art
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„niemand bleibt hier”
(senki sem marad itt)

Maria Orsić

2014. december 28-án kezdtem naplójegyzeteim alapján összerakni ezt a vissza-
emlékezést. Előkészítésül este 10:30-tól 11:45-ig David Bowie 1977. október 13-án, 
a holland Avro TV-nek adott, soha nem sugárzott, a Heroes1 albumot népszerűsítő 
három részes interjúját néztem a YouTube-on.2 Ugyanazt gondolta a művész sze-
mélyiségét, sorsát is magába foglaló, totális művészetről, mint amit ugyanabban 
az időben a SPIONS: egyedül ez a személyes veszélyeztetettséget jelentő köz-
lési forma aktuális, hiteles, valóban élő. És mint ő, az élet és a művészet határait 
negligálva, mi is ezt a non-imitációs, non-reprezentációs gyakorlatot folytattuk.
Aztán egy másik, húsz évvel későbbi interjú 1997-ből, amelyben a San Franciscó-i 
programozó barátjával kollaborálva kifejlesztett, a bevitt szöveget részeire bontó 
és a részeket véletlenszerűen újraszerkesztő Verbasizer számítógépes applikáció-
ról beszél.3 A dadaisták automatikus írásától Brion Gysin William S. Burroughs által 
tökélyre vitt cut-up módszerén át Bowie Verbasizeréig – ismét rendkívül aktuális 
a randomizálás a közlésben. Segítségével úgy juthatunk álomrekonstrukciókhoz, 
hogy kiiktatjuk az alvás időveszteségének unalmát, és biztosítjuk a magunk szá-
mára is a meglepetést, amely minden valóban megtörténő közlés esszenciája.
A copy-randomize-paste eljárás az időtudatos kommunikáció kortárs lényege. 
Minden régen kimondatott. Ez a remix kora, a kisajátító művészeté. Újraszerkesztés, 
átrendezés, hangsúlyeltolás, hangnemváltás: szellemi átöltöztetés. Ez a vélet-
leneket nemcsak beengedő, de örömmel üdvözló szemlélet vezet Rock’n’Roll 
Memoár-om,4 benne a SPIONS-eposz (The Spy-age Odyssey) emlékgyűjtemé-
nyének céltudatos összeszerkesztése során is. „The same old thing in a brand 
new drag.”5

1 Heroes - David Bowie tizenkettedik stúdióalbuma (RCA, 1977).
2 Első rész: https://www.youtube.com/watch?v=0-gjeeB4wuI
3 https://www.youtube.com/watch?v=pDmb_aR_OnY
4 A Rock’n’Roll Memoár a szerző 1964 óta vezetett naplója alapján íródik. A fél évszázad kultúrtörténe-
tét és életkalandjait ismertető, eredeti naplójegyzetek különböző, általam kifejlesztett titkosítási eljárá-
sokkal kódolva kerültek rögzítésre. A rekonstrukció dekódolással kezdődik, a nagyközönségre nem tarto-
zó tartalmak kivágásával, majd a szöveg kontextusára vonatkozó információk kiegészítésével folytatódik, 
és a befogadói igényekre szabott szerkesztésével, átrendezésével fejeződik be. A Memoár összeállítása 
során a legnagyobb gondot az okozza, hogy egyes titkosítási kulcsokat elfelejtettem, így bizonyos szö-
vegrészeket fél évszázaddal ezelőtti gondolkodásom ismeretében kell desiffíroznom, ami roppant idő-
igényes feladat.
5 Idézet David Bowie Teenage Wildlife című, a Scary Monsters (and Super Creeps) albumon lévő da-
lának szövegéből (RCA, 1980).
https://www.youtube.com/watch?v=jVAJsu8Xnwc


