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Mi a tudomány? – teszi fel a tudományfilozófia alapkérdését a Tudósok 
zenekar,1 és mint egy osztályteremben a névsort olvasva, záporoznak 
is a válaszok Bada Dada tolmácsolásában: a tudomány Balázs számára  
a Biblia, Katinka számára a Tao, a tudomány az elme definíciója, a művészet, 
a naprendszer, a világűr maga. A tudomány egy fröccs. Sokféle vélekedéssel 
találkozunk az osztályteremben, van aki káromkodásban tör ki, és van aki 
számára a tudomány a nagy semmi. Számunkra talán a legérdekesebb a 
következő pár definíció lehet: a tudomány demokrácia, az, hogy mindenki 
szabad, a tudomány pontatlan, és ez zavar, a tudomány a társadalom alapja. 
Ferenc szerint a tudomány intézményesített tanácstalanság.
Az MTA Csillagászati Kutatóintézetében rendezett Repülő kajak című 
kiállítás művészet és tudomány kapcsolódásait vizsgálja kutatáson alapuló 
képzőművészeti gyakorlatokon keresztül. Fókuszába a világ tudományos 
megismerésének kérdését és az ember természethez való viszonyát állítja. 
Azonban amilyen szigorúnak és általánosnak tűnik ez a kérdésfelvetés, 
olyan üdítő humorral közelít a tárlat a témái felé. Ahogyan a Tudósoktól is 
hallhatjuk: a legkomolyabb dolog, mely mégis nevetséges. A kiállításnak 
Chris Burden korai részvételi művétől kölcsönzött címe olyan költői fel-
ütés, mely mintha egy ernyőként borulna az egymáshoz lazán kapcsolódó 
művek fölé. A Repülő kajak (1982) maga egy játék, és mint ilyen, a fikció 
illúziójára épül: a látogató részt vesz a játékban, beülhet a levegőben lógó, 
szárnyakkal kiegészített kajakba, melyet hátulról ventilátorok fújnak, míg 
szemben a falra a felhők és az ég filmfelvétele vetül.2 Furcsa helyzet ez a 

1  https://www.youtube.com/watch?v=A0Qo_27OmfA

2  http://framework.latimes.com/2012/09/25/the-flying-kayak-by-chris-burden/

tudomány kontextusában, mintha folyton 
csak átalakítanánk az eszközeinket, hogy 
minél inkább kiláthassunk a felhők mögül, 
miközben az igazság megtalálására vagy 
nincsen lehetőségünk, vagy más módsze-
rekkel kell megpróbálnunk kitekinteni a 
barlangból.
Bizonyos értelemben hasonló játékosság 
volt az idei OFF-Biennale kerettémájának3 
középpontjában is: alternatívákat keresni 
egy társadalmi, politikai (és ökológiai) válság 
közepén, felhívni a figyelmet az egyéni fele-
lősségvállalásra és a közösség szerepére, és 
főként kreatív módon, a művészet eszközei-
vel kísérletezni a jövő formálásának lehető-
ségein: ha nem tudunk átevezni a mocsáron, 
hát alakítsuk át a kajakot repülőgéppé.
A kiállításon szereplő művek közös neve-
zője az egzakt tudományokra alapozott, 
antropomorf világszemlélet átalakítha-
tóságának kérdése. Bár annak a lehetősé-
gére, hogy az ember képes-e kimozdulni 
saját perspektívájából a művek szerteágazó 
válaszokat adnak, az egész tárlatot mégis 

3  https://offbiennale.hu/gaudiopolis-2017
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áthatja egyfajta derű. Elsősorban nem azzal 
a lemondó, reményvesztett szemlélettel talál-
kozunk, amely bizonyos a világ pusztulásá-
ban és a hatalmi játszmák között az embert 
tehetetlennek látja, hanem iróniával és némi 
optimizmussal hangsúlyozza szemléletvál-
tásunk időszerűségét. Mintha lenne olyan 
kijárat, ami nem egy másik bolygóra vezet. 
Kérdés, persze, hogy mire megyünk ezzel 
a humorral. Mindenesetre talán jól mutatja a  
kiállítás állásfoglalását az is, hogy tudomány 
és művészet összefonódására, az ökológiai 
és a társadalmi válságokra nem az aktivista 
szerepeket hozza példaként, hanem az akciók 
helyett a képzőművészeti vizságlódás és az 
esztétikum irányába tesz egy lépést. Túllépni 
az aktualitásokon, a direkt aktivista attitű-
dön egy általános és egyetemes fogalmiság 
felé, azt hiszem, akár bíztató is lehet szá-
munkra, mivel azt a képzetet kelti, hogy van 
olyan alternatívája az embernek, amely nem 
csak a hanyatlás végpontjáig tart. Ezzel való-
jában csak annyit akartunk mondani, hogy a 
kiállítás szép, és a szépség akár megnyugtató 
is lehet. Nem igazán radikális, nem hatás-
vadász – az túl olcsó volna. Nem is ez a tétje.

Furcsa helyzetben van a képzőművészet, már akkor is, ha más művészeti 
ágakkal hasonlítjuk össze, nem hogy abban az esetben, ha az a kérdés, 
hogy mennyire lehet a művészet kritikai attitűdje és a művészeti kutatás 
a tudományos alternatívája – Paul Feyerabend szerint lehet, sőt, a művé-
szeti gondolkodásmód kifejezetten serkentőleg hat más tudományokra 
és viszont. Azonban a képzőművészet mintha nem tudná tartani az ira-
mot más, performatívabb művészeti irányokkal – még akkor sem, ha a 
kortárs képzőművészet egyre inkább határterületeken mozog és egyre 
több kifejezésformát olvaszt a saját nyelvébe. Nem képes elérni annyi 
embert, mint például a színház. Mintha magára zárná az ajtót és csak 
egy szűk szakmai közeg számára tenné magát elérhetővé, mivel csak szá-
mukra válik igazán érthetővé is. Persze hozzátartozik az igazsághoz, hogy 
ennek oka a romokban heverő intézményrendszeben is keresendő. Ebből 
a szempontból fontos és érdekes a Repülő kajak kiállítás helyszíne, az 
együttműködés a Csillagászati és Földtani Intézettel,4 hiszen a tudomá-
nyos kutatásokkal kapcsolatban is hasonló cipőben járunk mint a kortárs 
képzőművészettel: sok esetben érthetetlenek a számunkra, főképp, hogy 
a tudomány és az állam összefonódása által háttérben mozgó hatalmi és 
gazdasági mechanizmusok rejtve maradnak. A Repülő kajak a tudás- és 
ismeretterjesztés helyzetére is rá kíván kérdezni a művészet eszközeivel, 
ahogyan az OFF-Biennale célja is az volt, hogy kiszabaduljon a művészet 
belső, szakmai köreiből és minél szélesebb közönséget szólítson meg.  
Az egy másik kérdés, hogy mennyire járhat sikerrel ez a nyitás. A Repülő 
kajak kiállítás elsősorban a tudományos világ felé nyitott, pontosabban az 

4  http://www.konkoly.hu/

Albert Ádám
Mona Lisa Overdrive, 2017, installáció (ólomüveg, gipsz,  

vegyes technika), részlet © Fotó: Eln Ferenc
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teli vagy performatív projektjeikben a mára már hungarikumként tisztelt, 
azonban itthon nem őshonos „magyar akác” metaforáján keresztül a 
menekültválság, a nacionalizmus és a kulturális különbségek kérdéseivel 
foglalkoztak. A Világfalusi hangszerek esetében viszont sokkal hangsúlyo-
sabbá vált az ökológiai szemlélet és annak politikai, hatalmi kontextusa. 
Az invazív fajok terjedésének kontrollálásról szóló dokumentumfilmjeik 
és a hangszerek a globalizációra, a nemzetállamokra és a különböző kul-
túrák együttélésének lehetőségeire irányítják a figyelmet.
Szörényi Beatrix Eg y makett a múltból című installációja egy meg nem 
valósult középület időbeli felfüggesztésének tűnik. A szemétben talált 
roncsolt makett, amennyiben kutatóközépontként és nem szállodaként 
tekintünk rá, a tudomány előrelendítésének céljával készült terv, mely 
azonban megragadt az elképzelés szintjén, elvesztette értelmét és perspek-
tíváját. A térben álló makett mintha már a tervezés fázisában egy magára és 
az enyészetre maradt épület volna, egy furcsa műrom. A makettet beborító, 
beszélő-ablakokra emlékeztető sárga plexilapok teljesen összezavarják a 
viszonyunkat a tárgyhoz. Azt a képzetet keltik, mintha beszélnünk kellene 
hozzá, miközben csak nézzük a nyilvánvalóan válaszképtelen, elképzelt 
kutatóközpont romos emlékművét.
Első benyomásra kozmikus, azonban már emberen túli perspektívát nyit 
meg Albert Ádám Mona Lisa Overdrive című, a wunderkammerek világot 
leképző szimbolikus tereit idéző üvegezett tárlóban bemutatott instal-
lációja. Az intézményhez köthető „tudományos elemekkel” kiegészített 
archívumában a természet leírhatóságának lehetőségei és a világról 
alkotott absztrakciók sora lelhető fel. Ez az első benyomás annyiban 
hangsúlyos, hogy a gömböket ábrázoló felvételekről laikus szemmel nem 
dönthetjük el biztosan, hogy azok bolygók képei, vagy fából és fémből 

MTA Csillagászati Intézet nyitott a kortárs 
képzőművészet felé azzal, hogy befogadott 
egy csoportos kiállítást. Az ilyen együttmű-
ködések természetesen nem példanélküliek. 
A kutatáson alapuló művészeti gyakorla-
tokra általánosan igaz, hogy módszereket 
emel át a társadalom- vagy természettudo-
mányok területéről a művészeti praxisba. 
A különböző tudományterületek közötti 
párbeszéd és együttműködés pedig fontos 
ahhoz, hogy árnyaltabb képet kaphassunk a 
körülöttünk történő vagy az általunk okozott 
jelenségekről, és a képzőművészet könnyen 
és szabadon kapcsolhat össze egymástól 
akár távoleső területeket is.
Visszatérve a Tudósok kérdésfeltevésére, 
Viktor úgy vélekedik, hogy „a tudomány 
a nem zet f ig yelme: tisztának, igaznak 
maradni.” Gosztola Kitti, Hegedűs Fanni 
és Pálinkás Bence György a könyvtárszo-
bában kiállított Világfalusi hangszerekkel a 
spirituális közösségek szellemét idézi meg. 
A szertartásokhoz, ünnepekhez és egyút-
tal egy közösség kollektív emlékezetéhez, 
legáltalánosabban pedig a közösségi léthez 
köthető hangszereket invazív fafajtákból 
készítették el. Korábbi, hasonlóképp részvé-

esztergált golyóké. A tökéletes gömb meg-
alkotása a technológia egyszerű szimbó-
luma, míg a tálcán kínált, így kéznél lévő, 
használható mértani testek a matematizált 
világra, a mértékegységrendszerre, a világ 
leírhatóvá tételére vonatkoznak, ahogyan 
a miliméter papír is: eg y eg ységes, uni-
verzá lis nyelv re. A matematizá lt v i lág 
perspektívája mutatkozik meg Cséfalvay 
Á n dr á s me d it at ív v ide ómu n k ájá ba n  
(Ki tért vissza a kísérletből , és mi maradt 
hátra) is, aki Galilei minden testre egysé-
gesen ható gravitációs erőt bizonyító szem-
léltetőeszközét alapulvéve megmutatta a 
szabadesés demokratikusságát.

„A tudomány a lényeggel foglalkozik, és a 
kíváncsiságot jelenti. A kíváncsiság pedig 
az emberi értelem szenvedélye” – világít 
rá az igazságra Kornél. Richard Ibghy és 
Marilou Lemmens obszervatóriumban fel-
állított videóinstallációjának középpont-
jában is egyfajta szenvedély, vagy ha úgy 
tetszik kényszer áll arra nézve, ahogyan az 
ember igyekszik megismerni a világot és 
általa a végső igazságot. Jelen esetben ez 
az eszköztelen mérésben, a megfoghatat-
lan természeti energiák birtokbavételének 

folyamatos kísérleteiben mutatkozik meg. A sziklákon a maga remény-
telenségében, parodisztikusan igyekvő Ibghy a négy elem – mára a spi-
ritualizmus és ezotéria szürkezónájába süllyedt – esszenciáját próbálja 
megragadni, míg az obszervatórium világűrre irányított teleszkópja az 
ősi, mitikus kozmológiát az objektív tények kutatásával, bizonyítékaival 
állítja szembe. Azonban a mitikus és modern, racionális szembeállításon 
túl a négy elem, a tenger és a világűr jelenléte felidézheti az antik görög 
orvoslás személyiségtípusokról alkotott képzeteit, így pedig a melankó-
lia kultúrtörténeti jelentőségét is az installációban. Innen nézve pedig a 
Láthatatlan óceán (2017) kitartóan próbálkozó hőse a világ megsemmisü-
lését előre látó, passzív melankolikussal szemben egy izgága, beletörődni 
nem tudó, karikaturisztikus alak. A természet, a világ birtokbavétele a 
megértésénél kezdődik. A melankólia reneszánsz ábrázolásának egyik 
ikonográfiai alapja a geometria művészetének attribútumai, a körző, a 
mérőrúd – elég csak Dürer híres metszetének tárgyaira gondolnunk. 
Azonban a melankólikus az isteni tudás birtokában cselekvésképtelen, 
nem úgy Ibghy, akinek a méricskéléshez és a birtokbavételhez a saját 
kezein túl csak egy üvegedény és egy nejlonzacskó áll rendelkezésére, 
mégis úgy küzd, mint amikor térerőt keresünk a hegyek között. Az általa 
használt nejlon mintha a Mitológiákból lépne elő. Korunk legjellemzőbb 
anyaga, a szkeumorfizmus adú ásza itt a szelet hívatott befogni, a for-
máját felvenni, azonban nem sikerül többé válnia, mint egy megdagadt 
nejlonszatyor. Ibghy kapcsolatkeresése megragadhatatlan, mérhetetlen 
jelenségekkel, a láthatatlan óceán ugyanúgy lehet az világűr sötét anyaga, 
mint az emberiség eszméi, tudományosan nem igazolható, vagy meghaladt 
világmagyarázatai. Ha a láthatatlan óceánt bámulja az ember, kíváncsisága 
ellenére derűs együgyűségében ismerhet magára.

Gosztola Kitti – Pálinkás Bence György – Hegedűs Fanni 
Világfalusi hangszerek | Együttműködésen alapuló projekt | videó, kézzel készített  

hangszerek (akác, bálványfa, japán keserűfű), változó méretek, részlet © Fotó: Eln Ferenc

Richard Ibghy – Marilou Lemmens
Láthatatlan óceán, 2017, négycsatornás videóinstalláció, részlet


