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9A szörny bal kezében egy „migdal besamim”, azaz egy „illattorony” 

található, ami nem más, mint a Havdala része. A Havdala, vagyis az 
elválasztás során gyertyagyújtással, egy pohár borral és ezekkel a 
tárgyakkal különítik el a szent napokat a hétköznapoktól. Mint itt 
is, a torz, majomemberszerű alakon belül választódik el a halál az 
újjászületéstől, örök körforgásban, ahogy a szent napok után jönnek 
a hétköznapok. A kollektív psziché már említett transzformációs 
rendszere itt megfeleltethető a Kabbala két jól ismert reinkarnációs 
fogalmának. A „metempszychozis” a lelkek általános reinkarnációs 
fogalmára, míg az ún. „Ibbur” az igaz emberek lelkében újjászülető 
már elhunyt igazak inkarnációjára utal.6 
Szintén az élet körforgását ábrázolja a bal oldali, karikán ülő mezíte-
len női alak, aki , fiatalon, erősen, termékenyen, tudásra szomjazva 
tanulmányozza az írásokat, amelyek akár az isteni parancsolatok is 
lehetnek. Behajlított lábával a karikát szorítja, a kinyújtottat pedig 
lazán lendíti, teste kicsit megdől hátrafelé, egyik keble a föld, a 
másik az ég felé néz, ezzel is mutatva a túlvilág és a földi világ közötti 
különbséget. Bal lábához egy harang van kötve, ami jelezheti az élet 
csúcsának elérését, vagy talán arra is figyelmeztet, hogy ne essen ki 
az élet körforgásából, bármilyen akadályok gördülnek is elé. A karika 
egyik oldalán egy kis ördögi figura szoros kötéllel próbálja a karikát 
a földhöz kötni, megpróbálva meggátolni az élet természetes kör-
forgását, míg a másik oldalon a torz majom-szörnyalak erőteljesen 
tolja tovább a karikát, hogy az természetes módon forogjon tovább 
az élet vége felé, majd a túlvilágba. A karikán ülő női alak mellett egy 
éppen megszülető, félig ember, félig szamárfülű, sas orrú, halszemű 
és ördög nyelvű, mutáns alak látható. Arca álarc. Teste mintha bele 
lenne szorulva egy nagyobb testrészbe, arcán inkább elégedettség, 
mint kín és fájdalom látható. Mindez egy jellegzetes sátáni alakra 
utal, akinek nem sikerült az újjászületés, megtisztulás.
A kép felső részén szintén egy mutáns alakot lehet látni, de a lenti, 
majomszerűvel ellentétben elegáns öltözetű, zakós, nyakkendős fér-
fitesttel, illetve ruházattal rendelkezik. Az egyetlen női része a két 
lába között lévő vagina, melyből szörnyfeje bújik elő. Lábai egyen-
lőtlenek, ez kitűnik cipőin is. Jobb lába vékonyabbnak, gyengébb-
nek néz ki, így próbálja megtartani az egyensúlyát, akárcsak a női 
alak. Nyakából kiemelkedve keze és a rajta lévő öt torz ujja látszik. 
Ujjai mintha külön életet élnének, és maga is független, torz alak 
lenne, kinek a feje a középső ujj, és a többi négy ujja testesíti meg 
kezeit, lábait. Ujjai szintén meghajlanak, ugyanabba az irányba, mint 
a törzse. Talán nem tévedünk, ha azt feltételezzük, hogy a kaotikus 
öt ujj ábrázolása negatív megfelelője lehet Isten kezének öt ujjából 
kiáradó fénysugarak eszméjének, amit a Kabbala első nagy köny-
vében, a Bahirban Habakkuk 3:4 verse alapján többször is idéz és 
értelmez a könyv szerzője. A Bahirban ez leginkább az orális Tóra 
szimbóluma, amiből az következne, hogy az ujjaknak fent említett 
torz formai ábrázolása az értelmezés zavarára, illetve a helyes értel-
mezés hiányára „mutat rá.”7

Halványabban, és nagyon finoman kirajzolódik két összeragadt női 
test is, teljes egyensúlyban, egymásra szinte hibátlanul, tökéletesen 
illeszkedve, ellentétben az alkotás többi részének a kaotikuságával. 
A jobb felső sarokban egy Marc Chagall-festményre emlékeztető, 
repülő, aktatáskás Marionett-figura látható egy karikában. A karika 
itt is az élet körforgását jelezheti, akárcsak maga a kép teljesége.
Ez az alkotás kétségkívül csak a szovjet rendszerben születhetett meg 
egy zseniális, judaisztikus műveltségű és érzelmű művész műveként, 
jelezve e rendszer nyomasztó és abszurd világát.

6  Scholem, G.: Origins of the Kabbalah. Princeton University Press, 1990., illetve 
Scholem, G.: Major Trends in Jewish Mysticism, Schoken, New York, 1983.

7  Lásd: The Book Bahir. (ed. A. Kaplan) Samuel Weiser, INC., York Beach, Maine, 
1989. Das Buch Bahir (ed.: Scholem, G.) illetve Scholem, G.: Origins of the 
Kabbalah. Princeton Univ. Press, 1990.
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A művészet mibenlétével kapcsolatban a különféle kultúr- és tár-
sadalomtörténeti korokon, politikai és ideológiai rendszereken 
átívelő, több ezer éves diskurzus beláthatatlan mennyiségű gon-
dolattal és elmélettel együtt sem képes pontos választ adni – sem a 
hatás-befogadás, sem az esztétikai vagy politikai jelentőség tekin-
tetében. Nincs ez másképpen Julien Rosenfeld Manifesto (2015) 
című munkájával sem, amely választ szintén nem ad, viszont nem 
egy, hanem rögtön tizenhárom lapot húzva teszi meg saját hozzájá-
rulását a művészetelméleti metadiskurzushoz. Tudatosan használom 
a „munka” kifejezést, hiszen a Manifestóból – amely eredetileg egy 
13 csatornás videóinstalláció – moziban bemutatott experimentális 
film is készült, amely kettősség felveti az alapszöveg transzformáci-
ójából adódó jelentésvesztés, vagy éppen jelentésbővülés kérdését is.  
A filmet mozikban, az installációt pedig nagy presztízsű kiállítóte-
rekben mutatták be világszerte, amelynek oka nem Rosenfeld alko-
tásának eredetisége vagy komplexitása, hanem a főszereplő Cate 
Blanchett befolyása és népszerűsége. Talán nem öncélú spekuláció 
azt feltételezni, hogyha a Manifesto főszereplője nem egy Oscar-díjas 
sztár, akkor Rosenfeld és sajátos kiáltványa jóval kisebb figyelmet és 
sajtóvisszhangot kap. Ami kár lett volna, hiszen megrázó és végig-
gondolt alkotásról van szó, Cate Blanchett pedig minden figurává 
hitelesen lényegül át. Kettőjük kollaborációja – bulvárosan szólva 
szerelemprojektje – tehát már keletkezésének körülményeivel is a 
benne megjelenített, a művészet, az imitáció, a tömegek és az esz-
mék viszonyrendszereit tematizáló problémát illusztrálja. Az aláb-
biakban ebből a szempontból próbálom meg elemezni a Manifestót, 
amelyet installálva a berlini Hamburger Bahnhofban és a budapesti 
Magyar Nemzeti Galériában láttam, illetve mozifilm formában is 
megnéztem.

T ize n h á r o m o ko m vo l t  r á
A 2015-ben Melbourne-ben (Blanchett szülővárosában) bemutatott 
Manifesto tizenhárom videóban kísérel meg a művészet természetére 
vonatkozó kérdéseket megfogalmazni. A videókban közel félszáz 
alkotó szövegeiből – elsősorban kifejezetten művészeti kiáltvány-
nak szánt értekezésekből – hallhat részleteket a befogadó, a különféle 
izmusok Blanchett karakterein keresztül ismerhetők meg. A dada-
izmus, a futurizmus, a marxizmus ugyanúgy megjelennek, mint az 
1995-ös Dogma-nyilatkozat vagy a pop-artot esszencializáló szö-
veg. Az egyes videókban Blanchett más és más karaktereket játszva 

mondja el a kiáltványokból összevágott részleteket. Mindegyik videó 
(vagy a film esetében jelenet) lényege, hogy a helyszín és a szöveg – 
formalista beidegződéssel fogalmazva, forma és tartalom – látszó-
lag egyáltalán nem illenek össze. Televíziós időjárás-felolvasó idézi 
meg a szuprematizmust, szemetet szortírozó munkás elmélkedik a 
futurista építészetről, családi vacsorához ülő háziasszony értekezik  
a pop-artról, temetésen beszédet mondó gyászoló osztja meg Tristan 
Tzara gondolatait a dadáról és a művészet haláláról – értjük, tehát a 
művészet temetésén vagyunk, didaktikus geg, de működik. Elvont, 
gyakran saját kontextusukból (is) kiragadott szövegek kerülnek 
abszurd módon hétköznapi szituációkba, Blanchett pedig egyszerre 
tolmácsolja értően az absztrakt eszmefuttatásokat, és helyezkedik 
bele, teljesen átlényegülve, a hétköznapi karakterek és élethelyzetek 
struktúráiba. Igazi jutalomjáték ez a filmkritikusi körökben egyéb-
ként is kaméleonnak tartott színésznő számára, hiszen olyan finom 
és jellegzetes gesztusokkal építi fel a figurákat – legyen az hajléktalan 
férfi, részeg punk, tóparti fogadást adó cégvezető vagy bróker –, hogy 
olykor emlékeztetni kell magunkat, hogy amit látunk, nem valóság, 
csak a mása.

A tö m e g tá r sa d a l o m m e to n í m iá ja
A tizenhárom videó mindegyike a transzcendens átlényegülés, a 
művészet absztrakt ideái és a nagyon is profán társadalmi helyze-
tek ütköztetéseitől működik. Annak ellenére, hogy a világ vezető 
kiállítótereiben látható, a Manifesto a magasművészet elitizmusát 
kéri számon, amelynek a tömegkultúra elutasítása ugyanúgy része, 
mint a pénzügyi és társadalmi exkluzivitás. Persze az álszentség 
vádja is érheti az alkotást, amely patinás múzeumi kiállítóterekből 
kritizálja a patinás múzeumi kiállítóterekben rendszeresen sze-
replő, művészeket, a mozifilmes változat ugyanakkor ügyesen ki is 
védi ezt a kritikát. A mozi, mint a tömegművészet megdicsőülése 
már a modernitásban is kulcskérdés volt. Akármennyire unalmas 

Walter Benjamin sokszorosításról írt esszéjére hivatkozni,1 annyi-
ban mégis aktuális, hogy a hétköznapi emberek – Benjamin szavaival 
élve, a tömegek – művészethez való hozzájutása a jelenlegi kulturális 
és mediális feltételrendszerek kirajzolta társadalmi kontextusban is 
problémás, nemcsak az elérés, hanem az értelmezés és a jelentésadás 
szempontjából is. A gyári munkás, a tévébemondó, a koreográfus 
vagy a bábkészítő alakjaiban megidézett rétegek, vagyis a tömegtár-
sadalom metonímiáiként is értelmezhető szereplők „kihangosításai” 
ennek a jelenségnek, amely hol számon kérő, hol parodisztikus 
minőségben mutatkozik meg – a Manifesto etűdjeiben és a valós tár-
sadalmi-művészeti közbeszédben egyaránt. Guy Debord megidé-
zett, a spektákulum, vagyis a látványosság társadalmáról szóló fontos 
könyvében amellett érvel, hogy a korábbi közvetlen élményszerűség 
a modern tömegtársadalmakban reprezentációvá foszlott, önmaga 
eltávolított másolatává vált.2 A spektákulum maga nem kép, hanem 
viszonyrendszer, amelyet képek hoznak létre és képek közvetítenek 

– a Manifesto tehát a tömeg és az elit között feszülő konfliktusos kap-
csolat egyidejű bemutatásával saját maga is spektákulummá válik, 
méghozzá olyanná, amely önmagáról beszél.

Po l i t i ku s ka m u f l á z s
A spektákulummá válás nem egyenlő a puszta képszerűséggel, 
hanem sokkal inkább implikálja az anyagszerűségtől (vagy dolog-
szerűségtől) való elmozdulást. Az egész projekt értelmezési kerete 
lehetne tehát – a nyilvánvaló művészetelméleti- és filozófiai viták 
mellett – a kulturális átöltözés kérdése, amelyben a szellemi és fizikai 

1  Walter Benjamin: Kommentár és Prófécia. Budapest: Gondolat, 1969. 301-334. (ford. 
Barlay László), ld.: http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mmi.elte.hu/
szabadbolcseszet/mediatar/hipertext_hipermedia/benjamin_tek.html 

2 Guy Debord: A spektákulum társadalma. Ford. Erhardt Miklós, Budapest, MTA 
Művészettörténeti Kutatóintézet-Balassi Kiadó, 2006, 1-6.

Julian Rosefeldt
Manifesto, 2015, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2018. május 30 – augusztus 12. © Fotó: Eln Ferenc
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9mobilitás, a hozzáférés és a privilégiumok rendszere is megjelenik. 

Az idő, a modernitás és a tapasztalat szerkezeteinek átalakulása 
nemcsak a technológiai determinizmus leegyszerűsítő, a technoló-
giai fejlődést leginkább a veszély és a kiszolgáltatottság minőségein 
keresztül értelmező felfogásait erősítik, de ennél jóval szerencsé-
sebb módon azokat az új típusú cselekvéseket és interakciókat is, 
amelyeken keresztül a reprezentáció új technológiái létrehozzák a 
korszakra jellemző tudásformákat. Ezek az információ közvetítése 
és továbbadása mellett a társadalom közösségeinek egymáshoz 
való viszonyát is átalakítják. A „kulturális átöltözés” kifejezésben 
konnotálódó mozzanatosság a későmodern nyugati társadalmak 
kultúrtechnikáinak metaforája. Az átöltözés alakzatában ugyanis 
nemcsak a gyors egymásutánban következő és elmúló trendek van-
nak jelen, hanem – ennél sokkal revelatívabb módon – a kamuflázs/
mimikri fogalmaival illusztrálható episztemológiai jellegzetesség 
is. A Manifesto, saját kiáltványossága, és a művészeten keresztül a 
művészet problémáit fókuszba állító jellege mellett ezt a rejtőzködést 
is az értelmezéshez kapcsolja azzal, hogy nem tizenhárom, hanem 
egy színész játssza el figurák és karakterek sokaságát. Blanchett,  
a kaméleon a Manifesto alakjainak álcájában mutatja meg az általá-
nos és konkrét közötti distinkció esendőségét. A spektákulumként 
megjelenő láthatóság, illetve az abból részben következő, részben 
konstruálódó reprezentációs hálózat hatalmi és ideológiai, vagyis 
végső soron politikai kérdés, amely társadalmi kontextusban (is) 
kritikai elemzés alá vonható. A Manifestóban használt szövegek sok 
esetben – programszerűségükből fakadóan – politikusak, ezt a sze-
repüket pedig a Manifesto mozgóképszövege (az installációban és a 
filmben is) megerősíti és újragondolja. A Blanchett által megformált 
karakterek nemcsak a tömegtársadalom előzőekben már említett 
metonímiáiként funkcionálnak, hanem ebben a kortárs és történeti 
művészetfilozófiai térben a mindenkori „másik” megtestesülései is. 
Miközben a színésznő valóban meggyőzően produkálja a „tanárság”, 
a „riporterség” vagy „munkásság” gesztusait és szereplehetőségeit, 
ezzel arról is lerántja a leplet, hogy a társadalmi szerepek – a művé-
szethez való éppen aktuális mainstream hozzáálláshoz hasonlóan – 
minden értelemben konstruáltak. Ha valami ennyire jellegzetesen 
felismerhető – mint például a gyerekek füzetét átlapozó tanító néni, 
vagy a beszéd előtt poharát megkocogtató cégvezető – akkor szük-
ségszerűen sztereotipikus is. A jól körülhatárolható szerepek és a jel-
legzetes művészetelméleti kiáltványok egymásra csúsztatásától válik 
a Manifesto érdekesebbé, mint egy újabb, saját tárgya esszenciájára 
rákérdező alkotás. A szövegek és képek kaotikus áradása közepette 
ugyanis, a maszkként értelmezhető figurák és az absztrakt kiáltvá-
nyok spektákulummá olvadó kánonjában a kortárs világ működés-
módjával szembesül a látogató. Belenéz a tükörbe, és megrémiszti 
a látvány.

A L E X A N D E R  Z O L T Á N

FRIEZE ART FAIR 
2018 LONDON 
Frieze Art Fair and  
Frieze Masters

R e g e n t ’s  P a r k ,  L o n d o n
2 0 1 8 .  o k t ó b e r  4  –  o k t ó b e r  7. 

A londoni művészeti élet és műkereskedelem legizgalmasabb ese-
ménye az október első hetében megrendezett Frieze Art Fair, 1 ami 
valójában nem csak egy négy napig tartó művészeti vásár, hanem 
városszerte több száz kiállítással, megnyitóval és szatellit-program-
mal kiegészülő hét nap.
A Frieze hét valójában már jóval a csütörtöki megnyitó előtt elkezdő-
dik, a Berkeley Square közepén felállított PAD Art & Design vásárral. 
Ebben az évben hatvannyolc olasz, francia és angol galéria állított 
ki kortárs, modern és antik műtárgyakat, kerámiát, bútorokat, vala-
mint belsőépítészeti installációkat a hihetetlen minőséggel kivitele-
zett standokon.
A z események másnap a Somerset House épületében az 1:54 
Contemporary African Art Fair-rel folytatódtak, ahol idén negyven-
három kortárs afrikai galériát és több mint százharminc művészt 
hoztak egy fedél alá.
A szerdai már a Frieze VIP megnyitó napja volt. A Regent’s parkban 
felállított óriás sátor-komplexumból ráadásul kettő is volt, a déli 
oldalon a Frieze London és a park északi részén, a hasonló nagyságú, 
közel száz galériát magába foglaló Frieze Masters. A két helyszínt 
összekötő útvonal mentén a Frieze Sculptures óriás méretű szobor-
installációt helyezték el.
Mielőtt azonban rátérnénk a Frieze bemutatására, érdemes kiemelni 
azesemények közül a Sotheby’s Bond Street-i aukciós házban meg-
rendezett árverést, ahol Banksy Girl With Balloon című képe, 1.04 
millió fontért került kalapács alá, és másodpercekkel később, saját 
keretében önmagától elkezdett lecsúszni és a fele vékony darabkákra 
esett szét. Banksy ugyanis, előrelátóan, már évekkel ezelőtt, a kép 
készítése során egy automata iratmegsemmisítőt helyezett a keretbe, 
arra az esetre, ha valaha aukcióra kerülne a műve. Nem gyakran for-
dul elő az sem, hogy az eladás után kevesebb, mint egy percben belül 
egy műtárgy a dupláját éri. A szakértők máris több mint kétmillió 
fontra becsülik Banksy képének értékét.
Ezzel eg y időben Thaddeus Ropac Mayfairben található galé-
riája huszonnég y órán keresztül maradt nyitva Tom Sachs élő 
performansza miatt, amelynek keretében korabeli írógépekkel fel-
szerelt svájci útlevél-osztályt rendeztek be.Több órás sorban állás 
és borozgatás után a meghívottak részére személyre szóló, fényké-
pes, svájci útlevelet állítottak ki. A galéria többi terme úgyszintén 

1 https://frieze.com/fairs/frieze-london

nyitva volt, ezekben a Georg Baselitz: Focus on the 1980skiállítás volt 
látható., a művész 80. születésnapját ünnepelve. Az óriási méretű 
képek szokás szerint fejjel lefelé voltak kiállítva, ezzel is provokálva 
a néző berögzült látogatási szokásait, egyben megőrizve a művész 
hírnevét és intuícióit.

F R I E Z E A RT FA I R É S F R I E Z E M A STE RS 
Míg a Frieze London leginkább a kortárs művészeti galériákra fóku-
szál, különböző színekkel kategorizálva a kiállító standokat, a Frieze 
Masters izgalmasan keveri a kortárs, modern és antik művészetet. 
Annak ellenére, hogy a szerdai szakmai és VIP nap kizárólag a gyűj-
tők, nemzetközi galériák, múzeumok és kurátorok részére volt fenn-
tartva, már a kora délutáni órákban lehetetlen volt a vásár területén 
közlekedni a több ezres tömeg és a túlzsúfolt standok miatt.
A Frieze Art Fair százhatvan galériát és ezernél is több nemzetközileg 
elismert művészt mutatott be 
Az általános észrevétel azonban gyakran az volt, hogy egyre több 
a dekorációs jellegű kép és hatásvadász installáció, ahelyett, hogy 
mérvadó és új üzeneteket kapnánk a művészektől.
Minden évben megszokhattuk, és valahol már az életünkhöz tarto-
zik, hogy egyes excentrikus látogatók szeretnek az öltözködésükkel 
kitűnni. Vannak jól bevált kódok, mint a „nemzetközi-műgyűjtő-
vagyok” viselet, azaz a tökéletesre vasalt elegáns „öltöny, kasmír 
sál, kalap” kombó, vagy a képek színeit és formavilágát hűen követő 

„műtárgyhoz-öltöztem” látogatók. Ebben az évben azonban egy elég 
jelentős változás volt észrevehető, a „fanatikusan-selfiezek” hullám, 
amikor már nem is a képek miatt jöttek el ezek az emberek, hanem, 
hogy minél előnyösebb és meglepőbb képeket tudjanak saját magukról 
készíteni a háttér-tapétának használt műalkotások és installációk előtt. 
A Balkon olvasóinak ezalkalommal hét kiemelkedő galériát és 
művet mutatunk be, amelyek témái és problémafelvetései nemcsak 
világtendenciák, de a mai magyar mindennapi élethez is aktuálisan 
kapcsolódnak. 

STUA RT S H AV E GA LLE RY
Egy pillanatra lehettem volna ez én is, „a fuldokló, utcára dobott, 
munkanélküli újságíró”, azzal a különbséggel, hogy nekem van mun-
kám és a nevem nem Dave.
A Stuart Shave galéria eg y meghökkentő installációt hozott a 
Frieze Art Fair-re, Josh Kline 3D nyomtatott munkáját Unemployed 
Journalist (Dave) címmel, ami egy életnagyságú, műanyagzacs-
kóba csomagolt, és igen élethű férfit ábrázolt, ezzel szimbolizálva 
a gazdasági válság és a lakáshitelek elkeserítő következményeit.
Világviszonylatban – és Magyarországon is – kényelmetlen, ám meg-
határozó problémáról van szó.
Kline korunk politikai és társadalmi átalakulásának hipotetikus, 
jövőbeli forgatókönyvét építette művébe, kritikusan vizsgálva a tech-
nológia és az „új gazdasági rendszer” hatásait és az egyének életét 
a 21. században. Van valami hullaház-szerű a jelenetben, amelyben  
a művész a 2030-as állapotokat prognosztizálta, több mint két évti-
zeddel a 2008-as pénzügyi válság után. Az Egyesült Államok tár-
sadalmát olyan negatív folyamatok paradigmájaként mutatja be, 
melyek hatással vannak minden fejlett országra, és egyre nagyobb 
veszélyt jelentenek az egyének magánéletére, szabadságjogaira és  
a gazdasági helyzetére.

K A M E L M E N N O U R GA LLE RY 
A párizsi Kamel Mennour galéria Tatiana Trouvé installációit 
mutatta be két különböző helyen: a galéria Brook Street-i kiállító-
termében a Navigation Map London 2018 műve, a Frieze keretén belül 
pedig a The Shaman című rendkívül ambiciózus, óriás installáció volt 
látható. Ez utóbbi engem egyértelműen Maurizio Cattelan Pope 
Gets Hit By A Meteor című, jól ismert installációjára emlékeztetett.
Trouvé ez alkalommal egy óriási, feje tetejére állított fát hozott  
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