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A Rare Earth műveken keresztül reflektál a ritkaföldfémek társadalmi, kulturális 
és gazdasági vonzataira: lényegében arra kérdez rá, hogy a kortárs kondíciónak 
mennyire szervezőelve és meghatározó tényezője ez a néhány sor a periódusos 
rendszerben. Egy olyan materialista nézőpontból érdeklődünk tehát, amely nem 
áll messze a történelmi materializmustól: amennyiben a (21. század) globalista 
kapitalista rendszer termelési viszonyainak megismerése és ezeknek a társada-
lomra gyakorolt hatása végső soron itt is az anyagi feltételek vizsgálatához kötő-

dik. Emellett megjelenik az a manapság egyre inkább elterjedt kortárs művészeti 
tendencia is, amely felkarolja a materialista, ökológiai, geológiai, archeológiai 
beállítottságú interdiszciplináris kutatásokat, majd ezeket múzeumi környezetben, 
gyakran természettudósok részvételével tárgyalja. Ezeknek a kutatásoknak egyre 
szélesedő elméleti és művészeti bázisa van, intézményi kereteiket pedig olyan 
műhelyek adják, mint a berlini Haus der Kulturen der Welt,1 amely például kétéves 
Anthropocene projektje (2013-2014) keretén belül kiállításokat, konferenciákat, 
kiadványokat2 szentelt a – nagy szóval – geológiai tudat művészetbeni felébresz-
tésének, felélénkítésének. Nyugodtan mondhatjuk, hogy egy újfajta poszthumán 
irányzatról van szó, amely a kultúra-természet (ellentét)pár dekonstruálása alkal-
mával ezúttal nem a test társadalmi helyzetéről, nem az ember-állat animal 
studies-on keresztüli átértelmezéséről, és nem is az ember- technológia kiber-
netikus megközelítéséről beszél, hanem az ember ökológiai-geológiai szerepéről. 
Ezzel együtt a poszthumán elméletek alaptanulsága megmarad, hiszen ebben 
az új megközelítésben is hasonlóan átértelmeződik például a tevékeny elemek, 
ágensek (agent) szerepe. Az ember olyan életet alakított ki a Földön, amelyben 
a természeti, materiális elemek szintén meghatározó szerephez jutottak, illetve 
még pontosabban: a humán szférával történő interakcióik révén már nem 
tekinthetők egyszerűen tárgyiasított, lélektelen, passzív környezetnek. Nem 
ködös animizmusról van szó, bár a szubjektum-objektum, külső-belső kartezi-
ánus alapkategóriák lebontásakor nem ritkán találkozunk ilyen fogalmakkal (ld. 
Animism kiállítás a berlini HKW-ban3), hanem egy természetkultúráról (Donna 
Haraway), hibriditásról (Bruno Latour), intra-akciókról (Karen Barad), amely-

1  https://www.hkw.de/de/index.php
2  http://www.hkw.de/en/programm/projekte/2014/anthropozaen/anthropozaen_2013_2014.
php
3  Animism. Haus der Kulturen der Welt, Berlin, 2012. március 16 – május 6. (http://www.hkw.
de/en/programm/projekte/2012/animismus/start_animismus.php)
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ben a természet és az ember egy szétszálazhatatlan szövet alkotóelemei. Erre 
fókuszált (részben) a kasseli Fridericianum nature after nature című kiállítása4 
is, amely a természet és kultúra Great Divide-jának (nagy szétválasztásásnak) 
felbomlását sugallta címében. De hasonló dekonstruktív gesztussal élt például 
Timothy Morton, a tárgy-orientált ontológia egyik híres képvielője, Ecology 
without Nature című könyvében,5 és alapműnek számít Philippe Descola 
Beyond Nature and Culture című könyve is,6 hogy csak az egyik legnyilvánva-
lóbb bináris ellentéttel játszó címeket említsem.
Az, hogy egy tokiói étterem étlapja feltünteti, hogy az ételek nem tartalmaz-
nak céziumot, illetve ennek radioaktív származékát, kis túlzással kortárs alap-
tapasztalattá kezd válni, mint ahogy az is, hogy várostervezési és építészeti 
szempontok igazodnak a globális földmelegedés geológiai-ökológiai követ-
kezményeihez. Az Anthropocene kifejezést a Nature-ben használta először 
Paul Crutzen kémikus Geology of mankind című rövid cikkében,7 amelynek 
alapállítása az, hogy korunk egy teljesen új földtörténeti korszakként külö-
níthető el. A holocén 10-12 millió éves szakasza után – és ehhez a léptékhez 
képest mikropontossággal megállapíthatóan –, a 18-19. századtól kezdve az 
emberi tevékenység Földre gyakorolt hatása olyan mértékű, hogy érdemes 
bevezetni ezt az új fogalmat. Egyesek geológiai fordulatról beszélnek (ld a 
2013-as Making the Geologic Now című művészeti-humánelméleti kutatáshoz 

4  nature after nature. Fridericanum, Kassel, 2014. május 11 – augusztus 17. (http://www.frid-
ericianum.org/exhibitions/nature-after-nature)
5  Timothy Morton: Ecology without Nature. Rethinking Environmental Aesthetics, Cam-
ebridge, MA: Harvard University Press, 2007
6  Philippe Descola: Par-delà nature et culture. Paris: Éditions Gallimard, 2005, angolul: 
Philippe Descola: Beyond Nature and Culture. Translated by Janet Lloyd; Foreword by Mar-
shall Sahlins. Chicago and London: University of Chicago Press, 2013
7  Paul J. Crutzen: Geology of mankind. Nature 415, 23 (3 January 2002)

kiadott könyvet8), amely a nyelvi, kulturális, képi vagy téri fordulatok mintájára a 
kortárs élettapasztalat geológiai és természeti meghatározottságát írná le, és 
amely új tudatosságot enged sejtetni a kultúrában, művészetben, építészetben 
és tudományokban. Arról az egyszerű tapasztalatról van elsősorban szó, hogy 
a termelési viszonyok, a népességemelkedés, a károsanyag-kibocsátások, az 
indusztrializáció, a nem-humán élőlények és az élettelen környezet tárgyiasító 
kizsákmányolása, valamint a géntechnológia tapasztalható, szabad szemmel is 
látható változásokhoz vezetett a Földön – globális felmelegedés, az ökoszisz-
témák felbolydulása, kihalási hullámok, a levegő romlása, a nukleáris hulladék 
tárolásának nehézségei stb. Ebben a világban a társadalmi és politikai válto-
zások sokszor maguknak az emberi tevékenységeknek betudható klíma- és 
természeti (el)változások következményei, függvényei. Nem csupán arról van 
szó, hogy bevezetjük az olyan, korábban el nem gondolható fogalmakat, mint 
az antropikus kőzet, amely az üledékes, magmás és metamorf kőzetek klasz-
szifikációjának újabb fajtájaként az ember által előállított köveket is beemeli a 
természettudományi diskurzusba, hanem hogy a geológiai mély időnek (deep 
time) miképp alakul ki egy új tudata: az ezekre a problémákra adott, etikai, jogi 
vagy még gyakorlatiasabb reflexiók, például a művészeten keresztül.
Az elmúlt években több kiállítás és publikáció foglalkozott ezzel a jelenséggel, 
miközben megjelentek az geo- és ökofilozófia, illetve az ún. új materialitás vagy 
a média-archeológia elméleti irányzatai köré csoportosuló szerzők könyvei, 
amelyek a legáltalánosabban szólva, a dolgok konkrét anyagiságából kiindulva 
egy tágabb ontológiát szorgalmaznak. Ebben az anyagi valóság, az szubjektum-
objektum ellentétének felbomlása, az anyagi tényezők legszélesebb körű tanul-
mányozása alapbeállítottság. Mindez pedig megnyilvánulhat az immateriálisnak 

8  Making the Geologic Now: Responses to Material Conditions of Contemporary Life. 
Edited by Elizabeth Ellsworth and Jamie Kruse. Brooklyn, NY: punctum books, 2012/2013
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szetrajzának taglalásában, a bioetikai kérdések felvetésében, a technológia és 
az internet anyagi feltételeire való reflexióban, az állatokhoz való viszonyunk 
jogi átértelmezésében, a történelmi vagy filozófiai problémák földtani metafo-
rákkal történő, morfológiai leírásában. Egy olyan világ bontakozik ki, amelyben 
az emberi és a materiális, természeti, geológiai stb. szférák egymásba vannak 
vetítve, így az episztemológiának is asszamblázsszerűnek, hibridnek kell lennie, 
adott esetben például a technológia- és médiaelméletet az etológiával vagy 
rovartannal kell ötvöznie. 
Mint már említettem, ennek a természettudományos és interdiszciplináris 
hatásnak a művészeti relevanciáját például a Haus der Kulturen der Welt prog-
ramjai, az antropocénnek szentelt előadások, kiállítások, konferenciák adják, 
de a másik zászlóshajó, az egyik legkomolyabb elméleti műhely, az Open 
Humanities Press9 elméleti szövegekkel kiegészített publikációi – Architecture 
in the Anthropocene10; Art in the Anthropocene11 – is elképesztő mennyiségű és 
minőségű példa révén engednek széleskörű tájékozódást a témában. Ráadásul 
ezek a publikációk, ahogy a kiadó más könyvei is, ingyenesen hozzáférhetők. 
Nem ritkán találkozhatunk itt olyan alkotókkal, akik más platformokon, így pél-

9  http://openhumanitiespress.org/
10  Architecture in the Anthropocene: Encounters Among Design, Deep Time, Science and 
Philosophy. Edited by Etienne Turpin, London: Open Humanities, Press, 2013, http://
openhumanitiespress.org/architecture-in-the-anthropocene.html
11  Art in the Anthropocene: Encounters Among Aesthetics, Politics, Environments and 
Epistemologies. Edited by Heather Davis and Etienne Turpin, London: Open Humanities, 
Press, 2015, http://openhumanitiespress.org/art-in-the-anthropocene.html

dául a World of Matter elnevezésű nemzetközi média-projektben12 is feltűnnek. 
Ez utóbbi kezdeményezés globális gyűjtést végez a Föld nyersanyagainak bányá-
szatához, termeléséhez kapcsolódó politikai, gazdasági, ökológiai problémákról, 
és egyfajta planetáris szemlélettől vezérelve a Föld szociális problémahalma-
zainak anyagi (legyen az akár nukleáris hulladék, víz, gyapot, ásványok) eredetét 
kutatja, művészeti kutatásokat, terepmunkákat gyűjtve. Szintén megkerülhe-
tetlen a témában egy, a fentiekhez hasonlóan színvonalas kutatás, a Making the 
Geologic Now, amely könyvként szintén ingyenesen letölthető.13 Hasonlóan az 
előző példákhoz, ez a gyűjtés is azt hangsúlyozza, hogy a kortárs kondíciónk 
meghatározó eleme a geológiai tudat: ezt a nézőpontot, ez a kritikai tudatossá-
got keresi kulturális, művészeti projektekben. 
A Thyssen-Bornemisza kiállítása, a Rare Earth14 tehát nem minden ok nélkül 
tekinthető ennek a rendkívül sokrétű és nehezen szintetizálható esztétikai 
érzékenység egy újabb példájának. A kiállítás bevezetője így szól: „Milyen 
dolgokat vagy tárgyakat kell elemeznünk, hogy egy korszak szelleméről követ-
keztetéseket vonhassunk le? Hogyan lehetséges megközelíteni a kortársat? 
Próbálkozhatunk-e úgy, hogy az immateriális helyett valamiféle tapinthatót 
veszünk alapul e korszak jellemzéséhez?” Egyféle antropológiai szemlélettel 
van tehát dolgunk, nem annyira egy társadalom rituális gyakorlatait, szövegeit, 
nyelvét próbálja vizsgálni, hogy arról élesebb képet kapjon, hanem azokat az 
anyagokat térképezi fel, amelyek végső soron meghatározzák a közösség szo-
ciális portréját. A kiállítás címében a két kurátor, Boris Ondreička és Nadim 

12  http://www.worldofmatter.net/
13  http://www.geologicnow.com/
14  http://www.tba21.org/program/current/298/artworks2
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Samman, Christian Jürgensen Thomsen dán régész kronologizáló és katalo-
gizáló módszerére utalnak, amely a felhasznált anyag alapján azonosította a 
történelmi korszakokat. Ilyen módon a kortárs kondíció meghatározói a ritka-
földfémek, amelyek 17 elemet jelentenek a periódusos rendszerben. Amit a 
19. században a szén, a 20. században pedig a kőolaj jelentett, azt képviselik 
most, a 21. században a lantán vegyületei vagy a neodímium. A ritkaföldfé-
mek felhasználási területe kiterjed mindarra, amit 21. századinak és kortársnak 
érzünk ösztönösen: napkollektorok, szélerőmű-mágnesek, LED izzók, hibrid 
autók, LCD képernyők, tabletek, MRI-gépek, valamint a legkülönfélébb har-
cászati high-technológiák használják ezeket a ritkaföldfémeket. Bányászatuk 
híján nem létezne semmilyen olyan kütyü, vagy vizuális közvetítő, sőt maga 
a virtuális valóság sem, amely pedig kortárs valóságunknak elválaszthatatlan 
része. Ezektől való függésünket pedig olyan geopolitikai realitások egészítik 
ki – vagy talán inkább határozzák meg –, mint például az a tény, hogy a ritka-
földfémek (ki)termelésének 95 százalékát Kína adja. A Rare Earth szándéka 
tehát az volt, hogy a kitermelés materiális viszonyai, a geológiai és a szociális 
exploitation, az ökológiai, higiéniai, valamint társadalmi katasztrófahelyzetek 
miképpen fogalmazhatók meg művészeti nyelven – azzal együtt, hogy éppen 
a materiális folyamatok válnak láthatatlanná azáltal, hogy a használati eszközök 
elrejtik az eredeti anyagiságot.
A látogató tizenhét művész azonos számú munkájával találkozhatott a Thyssen 
Bornemisza Augarten Contemporary kiállítóterében, amely eredetileg műte-
remként, majd 2001 óta kiállítóhelyként funkcionált a Belvedere Museum keze-
lésében, majd 2012-ben, három évre a Thyssen Bornemisza Art Contemporary 
vette át az igazgatást. Az Augarten park déli csücskében lévő épület négy 
nagyobb terembe fogadta be a műveket. A nemzetközi szelekció legnagyobb 

neve Ai Weiwei, aki luxusszállodák esztétikájából ismert, piramisba rendezett, 
összegöngyölt törülközőkbe (Rare Towel, 2015) varratta a „rare earth” feliratot, 
amelynek a műanyag cérnája europiumot tartalmazott. Ez az elem magas kon-
centrációban veszélyes az emberi szervezetre, így a mű hatásosan reflektál a 
kitermelés veszélyes, gyakran illegális viszonyaira, és ezek ökológiai és társa-
dalmi szempontból katasztrofális hatásaira, valamint a felhasználás domeszti-
kált, a valóságot a használatban elrejtő és elkendőző kettősségre. Hasonlóan 
direkt módon beszél Arszenyij Zilajev műve is (Cobblestone Weapon of 
the Proletariaty, 2014), amely egy ötágú vörös csillag alakú vitrinben installált 
olyan eszközöket, amelyek – történelmi korszakonként változó módon – az 
épp „aktuálisan” elnyomott osztályok: a rabszolgák, parasztság, munkásosz-
tály és a kortárs, ún. „nem-materiális dolgozók”, a prekariátus lázadásához 
kapcsolódtak. A kapák, sarlók és utcakövek mellett az utolsó vitrin válogat 
digitális és kommunikációs tárgyak/árucikkek, a jelenkor új munkásosztályának 
artefaktumai közül: utóbbiak virtualitása, a nemfizikai térre nyíló ablakai sejte-
tik a globális kapitalizmus ártalmatlanító, saját rendszerébe bevonó erejét és 
dehumanizált viszonyait. 
Természetesen nehéz a kritikától eltekinteni, ha egy olyan iparról van szó, amely 
radioaktív szennyezésével több ezer földművelő munkáját és otthonát teszi tönkre, 
és rákos megbetegedéseket okoz egész településeken. Ehhez képest inkább 
játékos pozíciót vesz fel Jean Katambayi Mukendi kongói művész, aki három 
méter magas, egyszerű anyagokból összetákolt szobrával (Voyant, 2015) olyan 
alternatív energiatermelésre tesz kísérletet, amely megkerülné hazája kapitalista 
termelésének viszonyrendszerét, amely a bányászat alulfizetett munkásainak ember-
telen életkörülményeitől a gigavállalatok luxuscikkeiig finomodik és szofisztikálódik.  
A szobor antropomorf, totemszerű alakja mímelt áramköreivel nem egyedüli han-

Camille Henrot
Grosse Fatigue, 2013 © Fotó: Jens Ziehe / TBA21, 2015
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Los pemones de la Gran Sabana
Ilaman al rocío Chiriké-yeetakuú,
Que significa Saliva de las Estressas;
A las lágrimas Enú-parüpue,
Que quiere desir Guarapo de los Ojos,
Y al corazón Yewán-enapué: Semilla del Vientre.
Los Waraos del Delta del Orinoco
Deicen Mejo-koji (El Sol del Pecho)
Para nombrar al alma.
Para decir amigo dicen Ma-jokaraisa: Mi Otro Corazon
Y para decir olvidar dicen Emonikitane,
Que quiere decir Perdonar.

Los muy tontos no saben lo que dicen
Para decir tierra dicen madre
Para decir madre dicen ternura
Para decir ternura dicen entrega
Tienen tal confusión de sentimientos
Que con toda razón
las buenas gentes que somos
Les llamamos savajes.1

(Gustavo Pereira. Venezuelai pavilon, 56. Velencei 
Biennále)

A Szegmens 8 Budapesten ritkán látható kulturális színfoltot képvisel. Aktuali-
tása a Velencei Biennále idei anyagának tükrében látszik érdekesnek. Okwui 
Enwezor, aki ebben az évben főkurátora a rendezvénynek, különös hangsúlyt 
helyez2 a nem nyugati és nem kanonikus művészeti formákra, a kultúrák sok-
féleségére: ennek megfelelően a latin-amerikai országok kiállításai a nyugati 
kultúrkörtől eltérő nézőpontokat, hagyományokat, társadalmi realitást tesznek 
láthatóvá. A Budapesten megrendezett, kortárs mexikói művészek munkái-
ból álló válogatás is jóval túlmutat azon a perspektíván, melyet egy – mintegy 
kötelező jelleggel – Mexikó kulturális sokszínűségét ünneplő művészeti repre-
zentáció jelentene. A bemutatott munkák erős társadalmi és politikai kritikát 
is képviselnek, s mindezt a kulturális identitás olyan különböző megjelenési 
formáin keresztül teszik, melyeket talán leginkább Jean Fisher által elemzett 

1  A Gran Sabana pemon népei / A harmatot úgy mondják: Chiriké-yeetakuú / Amely azt 
jelenti, a csillagok nyála, / A könnyeket Enú-parüpue-nak hívják, / Ami annyit tesz a szemek 
nádcukor likőrje, / A szív a Yewán-enapue: a gyomor magja. / Az Orinoco Deltánál lakó waraók 
/ Azt mondják Mej-koji (a mellkas napja), / Amikor azt akarják kifejezni: lélek. / A barátra azt 
mondják Ma-jokaraisa: a másik szívem. / Az elfelejteni szót úgy mondják, Emonikitane, / Ami a 
megbocsájtást is jelenti.
Ezek az ostobák nem tudják, / Mit beszélnek / A föld szó alatt anyát értenek, / Az anyán 
gyengédséget, / A gyengédségen odaadást, / Érzéseik annyira zavarosak, / Hogy az olyan 
kifinomult emberek, mint mi, / Jó okkal hívjuk őket Vadaknak. 
2  http://www.labiennale.org/en/art/exhibition/enwezor/

V a r g a  T ü n d e

„Va d  b e f o g a d á s ”
S ZEG M E N S8 *

Kor társ  alkotók Mexikóból

M A M Ű  G a l é r i a ,  B u d a p e s t
2 0 1 5 .  j ú l i u s  1 0  –  j ú l i u s  3 1 .

*  https://mamusociety.wordpress.com/2015/06/12/szegmens-8-segment-8/

gulati-esztétikai elem a kiállításon: valamilyen távoli, absztrakt, premodern vizu-
ális attitűd figyelhető meg Revital Cohen és Tuur Van Balen munkájában is (b/
NdAlTaAu, 2015). A művészpáros hardverek technoromjaiból nyeri ki és „fosszilizálja” 
újra a számítástechnikai eszközökben található ritkaföldfémeket és egyéb érté-
kes anyagokat. A mű így egyszerre az emberi tevékenységen „átszűrt” amorf 
ásvány, s ugyanakkor geológiai, ősi, feltáratlan, újra távolivá tett tárgy is. Ennek a 
kettősségnek a másik poétikus megjelenése Katie Paterson munkája – Campo 
del Cielo, Field of the Sky, 2012 –, amely egy valódi meteoritdarab megolvasz-
tott, majd az eredeti formájába újonnan kiöntött, s így már mesterséges verziója.
A geológiának, a bányászatnak – mint nagyon is ősi tevékenységnek – a távoli 
idők képzetéhez, s ugyanakkor a digitális korszakhoz való szoros kapcsolata 
más művészeknél is inspiráló elem volt. Oliver Laric a Hadviselés művé-
szetének szerzője, a Kr. e. 6. században élő Szun-ce dupla, Janus-arcú mell-
szobrát készítette el (Sun Tzu Janus, 2013), ami értelmezhető a kínai régmúlt 
emlékezetének és egyben jövőbeli geopolitikai, stratégiai hatalmának egy-
idejű megjelenítéseként – Kína ókori harcászati és jelenkori, piaci háborújának 
furcsa hibridjeként. Roger Hiorns szobra (Untitled, 2012 – katonai helikopter 
motor, tűz, élő ember) a Prométheusz-mítosz megidézésével ugrik át hatal-
mas időbeli szakadékokat. Hasonlóan mitikus-mágikus terráriumot rendezett 
be Iain Ball munkája (Neodymium /Energy Pangea/, 2011), amelyben egy 
hüllő a neodymium lámpa fényében, a napszimbolika buddhista keresztje 
mellett kapott lakhelyet, míg Charles Stankievich hatszögalapú kis köny-
vei (Anbarium, 2015) –17 db, mindegyik egy-egy ritkaföldfém-elemnek szen-
telve – egy földönkívüli intelligencia szemszögéből járják körül a katonai ipar, 
a bányászat és a ritkaföldfémek felhasználásának körülményeit. Ehhez hason-
lóan szöveg és információ-alapú, valamint megjelenésében geometrizált mű 
Suzanne Treister falmunkája (Rare Earth, 2014), amely a ritkaföldfémek kul-
turális, filozófiai, valamint széleskörű gyakorlati vonatkozásait térképezi fel. 
Hasonlóképpen jár el Eric Beltrán is installációjában (Hephaestus’ Dream, 
2015), amelyben Akhilleusz pajzsától kezdve a robotikáig vizsgálja az anyagok 
és a technológiák ikonográfiáját.
A Thyssen-Bornemisza házban leghátul még két művel találkozhtaunk. A leg-
utolsó terem nagy vetítése, Camille Henrot munkája, a Grosse Fatigue (2013) 
nem kapcsolódik szorosan a ritkaföldfémekhez, de témája a Föld kozmológiája, 
a tudományos megismerés lehetőségei, az internet, a könyvek és a modellek 
esztétikája, valamint kapcsolódása a természethez. Egy természettudományi 
múzeum gyűjteményének legeldugottabb darabjairól készült felvételek és 
különböző, poszt-internet esztétikájú rövid jelenetek (egy békáról, egy szemgo-
lyóról, egy színes íróasztalról, laboratóriumról, az egymásra megnyitott böngé-
sző-ablakokról) alatt halljuk a narrátor a slam poetryhez és vallásos kántálásokhoz 
egyaránt hasonlítható elbeszélését az evolúcióról, a csillagokról, az anyagról,  
a földről. A videó az utolsó installációhoz hasonlóan nagyszabású. Marguerite 
Humeau munkája egy egész termet megtölt, három nagyobb – fehér csövekkel 
összekötött –, fehér színű elemből áll. Az embermagasságnál nagyobb „szob-
rok” mindegyike egy-egy természeti elemet szólaltat meg. Az egyik az erbium 
(egy ritkaföldfém) mágneses tulajdonságát használja a hangképzésre, a máso-
dik hasonló módon szólaltat meg ásványokat, a harmadik pedig a tűz morajlását 
veszi fel és hangosítja ki. Az eredmény nyugtalanító zsivaj: a Föld kórusműve.  
A mű címe Réquiem for Harley Warren (Screams from Hell, 2015) H. P. Lovecraft 
novelláinak egyik alakjára, egy okkultista nyelvészre és tudósra hivatkozik, akit 
elnyelt a mélység, miután megfejtett egy sírfeliratot. 
A Föld hangja régi kulturális fantazmagória. Arthur Conan Doyle egyik tudósának, 
professzor Challengernek15 is rögeszméje volt a Föld „szóra bírása”, és bizonyí-
tása annak, hogy a Föld élő lény. A Föld korporalitása, annak szomatizálása ismert 
kulturális toposz, a megóvandó Föld erőteljes képe. Természetesen erről is szó 
van akkor, amikor a kiállítás kurátorai egyes számban használják a Rare Earth-öt. 
Nem a ritkaföldfémek a legfontosabbak, hanem az az ijesztő tény, hogy a miénk-
hez hasonló planétából igencsak kevés létezik (legalábbis 1400 fényéven belül 
biztosan nincs sok). A ritkaföldfémekről szóló kiállítás mindazonáltal talán segít-
het közelebb kerülni ehhez a tágabb perspektívához is. Egy ilyen kiállítás talán 
alkalmas arra, hogy közelebb kerüljünk a geológiai deep time és az emberi tevé-
kenység, az antropocén korszaka és a globális gazdasági rendszer, a természet 
és a digitális kultúra, a civilizáció és a kozmikus vagy mikroszkopikus ismeretlen 
összefonódásaihoz. Az antropocén mint geológiai korszak egyben azt is sejteti, 
hogy a földtörténet és az emberi történelem összeér. Éppen ezért minden ilyen 
típusú ismerkedési próbálkozás – így például a Thyssen-Bornemisza bécsi kiál-
lítása is metaforikus, konkrét, filozofikusabb vagy politikai műveivel – az egyik 
legfontosabb szeletét jelenti a kortárs művészetnek.

15  Conan Doyle: When the World Screamed. Liberty magazine, 25 February – 3 March 1928, 
Ld. még: https://en.wikipedia.org/wiki/When_the_World_Screamed


