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NAGY EDINA

Előszó

Az előszavakkal kapcsolatban az első dolog, ami eszembe jut (és ezzel 
valószínűleg nem vagyok egyedül), hogy feleslegesek. Az olvasók nagy 
része átlapozza az előszót, és rögtön a „lényegre”, jelen esetben a ta
nulmányok olvasására tér. E kötet esetében a szakértő, hasonló szö
vegeken iskolázódott olvasónak nincs szüksége bevezetőre, ismertetőre, 
összefoglalóra, hiszen már a szerzők nevei alapján tájékozódott, s nem 
kér az iránymutatásból. Annak pedig, aki ezt a kötetet ún. „egyetemi 
segédkönyvként” veszi a kezébe, teljesen felesleges egy előszóban meg
indokolni, miért fontosak a benne olvasható szerzők, hiszen erre maguk 
a szövegek hivatottak rávezetni.

Ez után a rendhagyó bevezető után azonban mégis megosztanék 
néhány gondolatot az előszót mindezek ellenére elolvasókkal, nemcsak 
erről a könyvről és szerzőiről, de a Láthatatlan múzeum című könyv
sorozatról is, amelynek első kötete ez a tanulmánykötet.

A L’Harmattan kiadónál megjelenő, Láthatatlan múzeum című 
művészettörténeti-művészetelméleti könyvsorozat, melynek sorozat
szerkesztői Házas Nikoletta, Seregi Tamás és jómagam vagyunk, azzal 
a szándékkal jött létre, hogy fontos, magyarul ez idáig nem olvasható 
művészeti szakirodalmat tegyen elérhetővé az olvasóközönség számára. 
Az olvasóközönség nem feltétlenül az e műveket természetesen isme
rő szűkebb szakmát vagy a szakirányú felsőoktatási intézmények 
hallgatóit jelenti, bár ez utóbbi természetesen a célközönség fontos ré
sze. A sorozat következő köteteinek összeállításakor arra törekedtünk, 
hogy olyan könyvek is lefordításra kerüljenek majd, melyek adott 
esetben a szélesebb közönség érdeklődésére is igényt tarthatnak. Ilyen 
például a várhatóan 2005 őszén megjelenő művészetszociológiái kézi-



könyv, Oskar Bátschmann Kiállító művészek. Kultusz és karrier a mo
dern művészet rendszerében című könyve, vagy például Mónika Wag
ner Az anyag a művészetben. A modernitás másik története című, a 
huszadik századi művészetben felhasznált anyagokat és ezek alkalma
zását tárgyaló kultúrtörténeti munkája.

A sorozat keretében több válogatáskötet is megjelenik majd, ame
lyek A kép a médiaművészet korában című tanulmánykötethez ha
sonlóan egy adott nyelvterület, például az angolszász kortárs esztéti
ka, művészetelmélet területéről adnak áttekintést. Terveink között 
szerepel olyan jelentős szerzők válogatott írásainak megjelentetése, mint 
például Clement Greenberg, akinek kritikai írásai magyar nyelven még 
nem, vagy csak töredékesen olvashatók.

A tanulmánykötetek kapcsán leggyakrabban felmerülő' probléma 
az, hogy hiányosak. Valaki/valami mindig kimarad. A tanulmánykötet 
műfaja szükségszerűen kritika tárgyát képezheti. Hiszen minden vá
logatás szubjektív, a szerzők kiválasztása ugyanúgy, mint a téma fel
vetése, ezen belül a kötet tagolása, a képanyag megléte vagy nem léte, 
és sorolhatnánk. De mit tehetnénk, ha az ilyen típusú kötetekben meg
jelenő szerzők műveinek teljes terjedelemben történő megjelentetésére 
nincs, vagy csak nagy ritkán adódik lehetőség? Magyarországon, a nyu
gat-európai szakkönyvfelhozatallal összehasonlítva nagyon népszerű a 
tanulmány/válogatáskötet műfaja a bölcsészettudomány szinte vala
mennyi területén. A tanulmánykötetek mellett szól természetesen, hogy 
bepillantást engednek egy-egy szerző témafelvetésébe, gondolkodás-/ 
írásmódjába, és ily módon, jó esetben, felkeltik az érdeklődést adott 
szerző és az általa tárgyalt problémák iránt.

Reményeink szerint A kép a médiaművészet korában című tanul
mánykötet is indikátorként szolgál majd, ami bizonyos szerzők és a 
kortárs művészet helyzetét illetően meghatározó kérdésfelvetések 
irányába mutat. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a kötet 
már címe által a fent említett kritika céltáblájául szolgálhat. Hiszen 
valóban a médiaművészet korában élünk-e még, vagy már magunk mö



gött hagytuk e periódust? Képekről, és ha igen, milyen képekről 
beszélünk akkor, ha a kötetben olvasható szerzők gondolatmenete 
mentén haladunk? Miért médiaművészet, miért nem csak média, hi
szen a tanulmányok többségében épp ez utóbbi hatásairól, mecha
nizmusairól, a bennük megjelenő' képekről van szó? Hans Belting és 
Gottfried Boehm Gary Hillről írott tanulmányainak kivételével - ame
lyeknek tárgya valóban konkrétan a címre utal, s videoművek elemzését 
tartalmazza - az esszék tárgya az általános kérdésfelvetés, a művészet- 
történet/művészettudomány új irányvonalainak kijelölése.

Az elemzések szélesebb kontextusban közelítenek témájukhoz, 
nevezetesen a kép kérdéséhez és annak státusához. A megközelítés 
szempontjai természetesen szerzőnként különbözőek, a tanulmányok 
metszéspontját antropológia, társadalomtudomány, médiaelmélet és 
kortárs művészettörténet képezik, s a szempontok közös nevezőre 
hozása (szerencsére) nem lehetséges.

Annyit azonban leszögezhetünk, hogy a tanulmányok többsége a 
német művészettörténetben, mindenekelőtt Aby Warburg művészet
történeti fejtegetéseiben gyökerező képtudomány (Bildwissenschaft) 
nyomvonalán halad. Természetesen fontos szempont, hogy egy kivé
teltől (Anne-Marie Bonnet) eltekintve a szerzők mindegyike német, s 
mindegyikük német nyelven publikál. Azzal, hogy a válogatásba csak 
német szerzők művei kerültek be, az olvasó dolgát szerettük volna 
megkönnyíteni, aki így a jelenleg Németországban folytatott képtu
dományi diskurzusról alkothat majd képet. Érdekes lehet a kötetben 
olvasottak összevetése egy néhány évvel korábban a Kijárat Kiadónál 
megjelent tanulmánykötet, a Változó művészetfogalom1 írásaival, amely
nek nyomán kirajzolódhatnak a bizonyos kultúrkörök és gondolkodói 
tradíciók mentén körvonalazódó különbségek.

A kötetben egyes szerzők (Belting, Boehm, Bredekamp) két-két 
tanulmánnyal szerepelnek. Ennek oka amellett, hogy meglátásunk 
szerint a kortárs német művészettörténet/művészettudomány legjelen
tősebb képviselőiről van szó, az, hogy míg a nevezett szerzők tanul- 



Hiányainak egyike elméleti felvetéseket tartalmaz, addig a második 
tanulmányban ezek gyakorlati alkalmazásával vagy példák során 
történő kifejtésével, bemutatásával találkozhatunk. Tehát nemcsak ál
talános megállapítások, kijelentések hangzanak el, de konkrét „bizonyí
tásra”, elemzésre is sor kerül.

Oskar Bátschmann, Hans-Georg Gadamer, Dietmar Kamper tanul
mányai az Enigma című folyóirat 22. számában (1999) jelentek meg elő
ször magyar fordításban. Fontosnak tartottuk, hogy a szövegek e kö
tetben is olvashatóak legyenek. Külön figyelmet érdemel Hans-Georg 
Gadamer írása, A művészetfogalom változása, amely az iconic turn 
körül kibontakozó diszkussziónál jóval korábban mutat rá a művésze
ti folyamatok mélyén húzódó változások jelentőségére, és adja ezek 
klasszikus művészetfilozófiai megalapozását.

A kötetben szereplő tanulmányok meggyőző bizonyítékai annak, 
hogy különösen az elmúlt két évtized folyamán a szakmai diskurzust 
szinte meghatározó, a művészettörténet végét megjövendölő profetikus 
kijelentések valótlannak bizonyultak,2 s a művészettörténet „jövője”, a 
megoldás az új utak keresésében rejlik. S hogy ezeken az utakon való
ban el is indul-e majd? A tanulmányok mindenesetre a biztató kezdet 
útjelzői.

Nagy Edina

Jegyzetek

1 Változó művészetfogalom, szerk. Házas Nikoletta, Kijárat Kiadó, Budapest, 2001.
2 Paradox módon épp a kötet egyik szerzője, Hans Belting e témában olvasható könyve, a Das 

Ende dér Kunstgeschichte? (München, Beck, 1995) keltett rendkívüli érdeklődést, s nem csak 
szakmai körökben. Mint a szerző azóta megjelent munkái bizonyítják, nem véletlenül került 
kérdőjel a cím végére.



HORST BREDEKAMP

Fordulópontok
Az iconic turn ismertetőjegyei és igényei

A Le Monde, amely az utolsó szó- és értékközpontú napilapként mind
eddig ellenállt a színes képeknek, 2004. január 17-én a Frankfurter 
Allgemeine Zeitung hasonló lépése után maga is egy színes felvételek
től hemzsegő újságot jelentetett meg. Az előző napokban a Mars felszí
néről készített briliáns képek töltötték meg a lapot, a következő héten 
pedig a Királyi Légierő ötmillió második világháborús légi felvétele jelent 
meg az interneten.1 Ezek az események számos más hasonló esettel vol
nának kiegészíthetők. Mivel egyszerre érintik a Földön kívüli világot, a 
napi híreket és a történelmet, a terület, amelyet képviselnek, oly tág, hogy 
egyben annak a töretlen érvényű folyamatnak is a tünetei, amely tíz éve 
apictorial és az iconic turn fogalmát előhívta.

A pictorial és az iconic turn képviselői igyekeztek elhatárolódni a 
linguistic turn képletétől, amelyet 1967-ben Richard Rorty vezetett be.2 
Rorty abból a feltételezésből indult ki, hogy az ember csak a számára 
adott nyelvi képesség keretén belül képes kijelölni saját helyét, e 
képességet azonban fogalmakkal, logikai állandókkal és bizonyos
ságokkal mindenestül megragadni nem tudja. Rorty ezért a nyelvben 
megőrződött lehetőségformákat hangsúlyozta, anélkül azonban, hogy 
a „vizuális metaforikát” engedélyezte volna.3 A legélesebb ellenvetése
ket maguk a nyelvészek fogalmazták meg, akik a nyelvanalitikus filo
zófia kiterjesztését a kultúra egészére a nyelv költői oldalának kiszá
rításaként fogták fel. Jürgen Trabant visszatekintésében „az analitikus 
filozófiának a nyelv ellen viselt”, egészen F. L. Gottlob Fregéig nyúló, 
több mint százéves „háborúját” ismerte fel a linguistic turnben.4 E bírá
lat párhuzamosan alkalmazható a „világ mint szöveg” képletére is, 
amely a „világ mint könyv” komplexitását a nyelvanalitikus szabályok 



látszatbizonyosságává hígította; s ugyanígy a szemiológia nyelvészeti 
indíttatású változataira, amelyek fogalmi szabályrendszerük védőőri
zetébe zárták a képeket.5

Szembesülve a szövegtől a kép felé vezető kulturális átalakulással, 
W. J. T. Mitchell 1992-ben kísérletet tett arra, hogy apictorial turn mottó
ja alatt aktualizálja Erwin Panofsky ikonológiáját.6 A következő évben 
Martin Jay hasonló célkitűzéssel - hogy visszahelyezze jogaiba a képek
ben és a képekről való gondolkodást -, igen élesen bírálta a 20. századi 
francia filozófiát, amelyet szerinte Henri Bergsontól Jacques Derridáig 
a képektől való alapvető félelem vezérel, s a képeket pusztán azért von
ta látóterébe, hogy diszkreditálja a látást, és a vakságot a gondolkodás 
legmagasabb instanciájává avassa.7

Gottfried Boehm 1994-es írása, a Wiederkehr dér Bilder [A képek 
visszatérése] összekapcsolta mindkét álláspontot. A szimuláció-elmé
letben, amely egyre növekvő lendületével minden különbséget eltörölt 
kép és nem-kép, ábrázolás és valóság között, s „a valós agóniáját” 
ünnepelte, Boehm éppúgy az ikonoklazmus egy formáját látta, mint a 
médiaiparban, amely a képeket a valóságot leképező reprodukcióként 
fogta fel.8 Ezenfelül képellenes vonást ismert fel a kép mindent magába 
szívó erejében is. Mivel a német nyelv a kép [Bild] fogalmában nem tesz 
különbséget images, tehát mentális képek, és pictures, tehát anyagi 
képek között, az valóban alkalmazható a természet, a nyelv és a képzelet 
jelenségeire is. Boehm szerint azonban analitikus értelemben szigorúan 
el kell határolni azokat az emberi kéz készítette, anyagi formaképződ
ményeket, amelyek meghatározott keretben jelennek meg. Tekintettel a 
sűrítés e minőségére, amely a kép és a rajta kívüli világ között „ikonikus 
differenciát” hoz létre,9 Boehm az iconic turn olyan fogalmát alkotta 
meg, amelyben a kép autonóm, önálló súllyal rendelkező instanciaként lép 
a hermeneutika és a filozófia legbensőbb tartományába.

Az iconic turn képletét nem azért találták ki, hogy a fogalmakat 
hozzáigazítsuk a vizualitás mindenütt jelen lévő folyamataihoz, hanem 
azért, hogy analitikus szempontból megfelelő módon nézhessünk szem



be velük. Ez a formula - amennyiben több, mint jelenségek atmoszféri
kus leírása - arra szólít fel, hogy minden területen és minden médium
ban, ahol álló- vagy mozgóképek jelennek meg, módszertanilag fino
mítsuk képelemző eszközeinket.

Mint minden szóalkotás, az iconic turn sikere sem problémáktól 
mentes. Amíg pusztán a „kép” konjunktúrájának jelszavaként hasz
nálták, ellenállt a kitalálásában megbúvó analitikus szándékoknak. Az 
utolsó tíz évben azonban kutatások sokasága erősítette meg az „ikoni- 
kus fordulat” analitikus szükségszerűségét. Ha az archeológia és a 
művészettörténet történeti képtudományként újították meg hagyo
mányaikat,10 ha a filmtudomány az elbeszélés helyett immár a filmek 
képszerűségét állítja előtérbe,11 ha a filozófia a kép reflexióját részesíti 
előnyben,12 ha az irodalomtudomány írás és kép kölcsönviszonyát 
elemzi,13 ha a történettudomány felmenti a képi forrásokat az 
illusztráció ódiuma alól,14 ha a tudománytörténet a tudományok vizuális 
feltételeit hangsúlyozza,15 ha a jogtudomány a jog ikonológiáján dol
gozik,16 ha a matematikában a Bourbaki-csoport ikonoklazmusával 
szemben álló kijelentés, a „Seeing is believing” érezteti hatását,17 ha a 
biológia Darwin óta most először tárgyalja a szépséget mint a kivá
lasztódás kritériumát,18 s ha a természettudományok minden területén 
fellépő' számítógépes vizualizáció elemzés tárgyává válik,19 mindez azt 
jelzi, hogy a kutatás területén is végbemegy az a mélyreható s a kultúra 
egészében érzékelhető fordulat, amelyet a modern képi technikák és 
a vizuális részvétel vágya hívtak elő. A turn nem valami meghatározott 
értékre utal, amelyet, mint egy csavart, egyre mélyebben fúrunk a 
problémák fájának deszkájába, sokkal inkább egy csendes vízben 
forgó pálcára hasonlít, amely a teljes vízfelszínt motorikájának hatása 
alá vonja.

Az ebben a folyamatban rejlő lehetőségek nehezen határozhatók 
meg kielégítően, hiszen az új mediális technikák álló- és mozgóképei 
hatásukban összefonódnak mind a képi művészetekkel, mind a min
dennapi kultúra képszerű formáival, mind pedig a politikai ikonog- 



rafiával.20 Példaképpen három, a 19. századba visszanyúló hajtóerőd 
emelek ki a természettudományok területéről, amelyek mediális 
szempontból érintkeznek a fotográfiával, s érintik a képek transz- 
mediális meghatározását.

MESTERSÉGES OBJEKTIVITÁS

Az első energiapólust Charles Darwin képviseli, akit joggal tarthatunk 
számon az iconic turn korai védelmezőjeként.21 A világ minden részé
ről befutó szakadatlan információáram, valamint a preparált formában 
Londonba érkező fajok áttekinthetetlen tömege nélkül nem írhatta volna 
meg korszakalkotó művét, A fajok eredetét. Ahogy kollégái, ő maga is 
tisztában volt azzal, hogy a természet túláradó bősége nem engedi 
fejlődési elveinek közvetlen megismerését, s hogy a gondolati megis
merést elsősorban képek teszik lehetővé.22 A képek modernségbeli 
státusza tekintetében döntő, hogy Darwin nem az önmagukban vett 
természeti folyamatok elemzése, hanem egy olyan képdiagram leíró 
magyarázata útján dolgozta ki evolúciós rendszerét, amely képes volt 
első ránézésre megértetni a szabályokat.23 Ebben megmutatkozik az 
iconic turn azon alapvonása, hogy nem pusztán a magas művészet 
megragadására alkalmas fogalmaink pontosításához járul hozzá, ha
nem megmagyarázza még a képdiagramok ikonikus tartalmát is, 
amelytől azóta sem tudunk szabadulni. A fajok eredetétől kezdődően 
ugyanis, de még inkább az evolúciós biológia Ernst Haeckel Generelle 
Morphologie [Általános morfológia] című könyvében (1866) bevezetett 
vizualizációs módszerei óta24 az élettudományok azoknak a képeknek 
a morfológiájára vannak utalva, amelyeket minduntalan a természet 
és annak kutatása közé állítanak.

Ez a folyamat csak felerősödött az utóbbi évtizedek folyamán, 
amikor a digitális adatfeldolgozás képalkotó eljárásai még egy 
orientációs rácsot állítottak a természeti tárgy és a reflexiós eszköz kö



zé. Az élet sokféleségéről szóló tudomány paradigmatikus képtermelő, 
mert képi bősége nem pusztán azon alapul, hogy a kutatási tárgyakat 
vizuálisan reprezentálni kell, hanem mert a modellek, amelyekkel 
hozzájuk férünk, csak ikonikusan rögzíthetők.25

A FOTOGRÁFIA KETTŐS JELLEGE

Az iconic turn megalapozásának második, hosszú távon ható hajtó
ereje a fotográfia feltalálása, amely a képek és reprodukciók korábban 
soha nem ismert bőségével valósággal fizikailag érzékelhető realitást 
kölcsönzött az ikonikusság alapkérdéseinek. A képek mechanikus 
előállítását, amelyben az emberi kéz látszólag alig vesz részt, az Archei- 
ropoietoi, azaz „a nem emberkéz alkotta képek” bizánci tanának 
mechanikus megfelelőjeként értelmezték, hiszen úgy látszott, a 
fényképek nem művészektől erednek, hanem önmagukat állítják elő: 
„It is nőt the artist, who makes the picture, bút the picture which makes 
itself.” A fényképeket „a Természet keze hozza létre”.26 E vezérszónak 
köszönhetően a fotográfia néhány évtized alatt nem pusztán eszközzé, 
de a tudományos objektivitás szimbólumává vált, amely állítólag képes 
az emberi önkény kiiktatására.

Az objektivitás e formájába vetett hit minden tudományterületet 
átitatott. Ilyen értelemben mondta 1863-ban Joseph von Gerlach, a 
természettudományos fotográfia egyik úttörője, hogy a fényképezés 
a tárgy tévedhetetlen önreprezentációját jelenti;27 két évvel később pedig 
a művészettörténész Hermann Grimm tett tanúságot a fényképek 
autenticitásába vetett, nem kevésbé megható bizalomról, amikor úgy 
nyilatkozott, hogy a fotóalbum talán „fontosabb ma, mint az eredeti 
művek legnagyobb képtárai”.28 Jó tizenöt évvel később hasonló sza
vakkal ujjongott a biológia géniusza, Róbert Koch: „Egy mikrosz
kopikus tárgy fényképe bizonyos körülmények közt magánál e tárgy
nál is fontosabb lehet.”29 E meggyőződés nem pusztán 19. századi 



jelenség; az az elképzelés, hogy a fotográfiában egy leképezett valóság tes
tesül meg materiálisán, egészen az újabb fotóelméletekig tartja magát, 
amelyek a fénykép és a leképezett, elmúlt tárgy majdhogynem mágikus 
kapcsolatából, de legalábbis a fénykép „indexikális” vonásaiból indul
nak ki.30

Figyelemre méltó azonban az a tapogatózó közeledés az új médium
hoz, amely már Henry Fox Talbot ingadozásában is megnyilvánult, aki 
hol „artisf’-nak, hol „operator”-nak nevezte a fotográfia készítőjét. A 
nyitott ajtó című fényképe számára a németalföldi zsánerfestészeten 
iskolázott művészi szem terméke volt.31 Tekintve, hogy a fényképezés 
kezdettől fogva nem pusztán passzív másolatként adta vissza a tárgya
kat, hanem saját stílusban állította elő őket, amely a pontosságot a 
sfumatóval kötötte össze,32 egyben képzeletbeli festészet is volt, még 
mielőtt ennek vetélytársává vált volna. A fényképezés kezdettől fogva 
nem, vagy nem pusztán indexikális.33

Ez különösen igaz a természettudományos fotográfiára, amely 
feltalálásától kezdve mostanáig szintúgy nem nélkülözhette a kéz keret- 
és iránymeghatározó beavatkozását. így nemrégiben kiderült, hogy 
Léon Foucault és Alfréd Donné 1845-ös Atlas de cours de microscopie 
[A mikroszkópia-tanulmányok atlasza] című könyve objektív fotográ
fiának tartott mikroszkopikus nézetei valójában ezüstlemeznyomatok, 
és hogy Joseph von Gerlach 27 ooo-szeres nagyításai korántsem az 
önmagát lejegyző természet produktumai, hanem csupán 2000-szeres 
nagyítások többször fényképezett felvételei.34

A TECHNIKAI ÚTON ELŐÁLLÍTOTT KÉPEK MESTERSÉGES TERMÉSZETHÚSÉGE

Az a jelenség, hogy a leképezett tárgy annál természetesebbnek látszik, 
minél hangsúlyosabban konstruált a képe, lehetővé teszi, hogy a 
technikai úton előállított képek kapcsán diszjunkciós elvről beszél
jünk.35 Ez az elv nem korlátozódik a reprodukciós eljárásokra, a fotog



ráfiára mégis különös mértékben érvényes, mert rendkívüli objek
tivitásigénnyel ruházták fel.36 A digitális fényképezés és a digitális 
képtermelés mindenféle formája tovább fokozta ezt, amennyiben az 
anyagi kapcsolatot pixelek viszonylatává oldja fel, amelyek előre 
meghatározott és bármikor megváltoztatható döntések alapján le
képezésként jelennek meg. A lehető' legnagyobb természetközeliség, 
amelyet a testbe és különösképpen az agyba vetett pillantás digitális 
leképezése számára előírnak, a legteljesebb műviség eredménye, amely 
a képen saját karakterét fedi el.

Ez az elv minden bizonnyal a nanotechnológiában találta meg 
legerőteljesebb kifejeződését, amely láthatatlanul kicsiny területekről 
készít képeket, amelyek kapcsán soha senki nem fogja megmondani, 
hogy kép és tárgy között valóságon alapuló kapcsolat van-e, amely 
igazolná a „leképezés” fogalmát. E bizonytalanság oka a feltételek ne
hezen túlszárnyalható műviségében rejlik, tehát a lehűtött nagyvákuum
ban alkalmazott pásztázó alagútmikroszkópban, valamint abban, hogy 
a letapogatott felületet a pásztázás folyamata nagymértékben be
folyásolja. A nanotechnológia jelképe, a xenon-atomokból kirakott IBM- 
logó37 megmutatta, hogy a letapogatás és a mozgatás ugyanazon elv 
különböző változataiként fogható fel.38 A nanotechnológiában megszo
kott eljárás, hogy az árnyékképződés illúziója révén állítunk elő mak
roszkopikusan érzékelhető magassági különbségeket, nem az ábrá
zolás természethűségének bizonyítéka, hanem hiperműviségének is
mertetőjegye.39

Mindez azonban már az iconic turn ismeretelméleti magját érinti. 
A képi fordulatot azért hirdették meg, hogy a folyamatosan növekvő 
„képözönt” - melynek közömbös tudomásulvételét már 1974-ben 
felpanaszolták -, fogalmilag mederben tartsuk, s a képek elemezhető- 
ségét a jelenkor kritikai filozófiájának középpontjába állítsuk.40 A ter
mészettudományok s általában a digitális képelőállítás számára a nano
technológia e fordulat különösen jellemző példája, hiszen meglehetős 
kifejezőerővel jeleníti meg azt az elvet, hogy a képek nem illusztrációk, 



hanem egy öntörvényűén megalkotott szemantika kozmoszai. A digi
tális képek kategorikusan visszatérnek a festészet keretei közé, amely
ből a tudományos fotográfia látszólag kivált.41

A természettudományos leképezés diszjunkciós elve előfeltételezi 
mindkét pólust, a képet és a képen kívüli vonatkoztatási pontot, 
amelyek a szimuláció-elméletben összemosódnak, s kép és nem-kép 
feszültségének fenntartásával megerősíti az iconic turn igényét, hogy 
a képeket saját mércéjük szerint elemezze s így értékelhesse. Ha a 
természettudományos leképezés diszjunkciós elve azon alapul, hogy 
elrejti a természethűség mesterséges voltát, úgy az iconic turnneí 
szemben támasztható követelmények közé tartozik, hogy e leképezé
si feltételek összefüggéseit megvilágítsa. A képek ily módon nem 
lesznek sem jobbak, sem rosszabbak, csak komplexebbek.

A KÉPEK MEDIÁLIS ELBIZAKODOTTSÁGA

Mitchell és Boehm az internet diadalmenete közepette fogalmazta meg 
az iconic turn képletét; ez a valaha kitalált legnagyobb technikai kép
tároló 1993 óta alkalmas képek továbbítására. Ez a gépezet volt a legfon
tosabb ösztönzője az iconic turn technikai feltételeire irányuló reflexiónak. 
Annál is inkább, mivel az internet, ahogy kezdettől fogva várható volt, 
nem pusztán az új demokrácia agórája - ahogy az iconic turn megjelenése 
évében A1 Gore kijelentette -, hanem éppígy helyt ad a fantázia sötét 
oldalának is, művi úton hívva életre a Hobbes-féle természeti állapotot, 
amelyben „az emberi élet magányos, szegényes, csúnya, állatias és rövid”.42

Épp az interneten átláthatatlan mennyiségben elérhető, szükséges 
és haszontalan, szép és giccses, informatív és perverz képek közötti 
szakadék szólaltatta meg ismét azt az alaphangot, amely a képi médi
umok technikai forradalmai idején jelentkezni szokott: nevezetesen, 
hogy az internet a korábbi képhordozók végét, de legalábbis margi
nalizálódását jelenti. Úgy látszott, a digitalizált kép maga mögött hagyja 



a kép és az anyagiságában rögzített képhordozó közötti öröklött össze
függést, s ezzel meghaladja az autenticitást firtató kérdéseket.43 Tízév
nyi internetes tapasztalat után sem látszik azonban, hogy akárcsak egy 
is eltűnne vagy meggyengülne az öröklött képi médiumok közül, sokkal 
inkább a mindegyikükre jellemző' sajátos eszközök és feltételek köl
csönös megerősödése és finomodása figyelhető meg. E képességet 
testesítik meg például Thomas Ruff fotói, amelyek digitális és hagyo
mányos eszközöket is alkalmaznak.

Ebben pedig a képek egy további alapvonása is megmutatkozik. Az 
ember feltételezhetően félmillió éve állít elő ugyanazzal a módszerrel 
szobrokat, s legalább 40 000 évre visszamenően megállapítható, hogy 
lényegében festői technikája sem változott. A fennmaradás képessége 
nem jelent sem tétlenséget, sem egyhangúságot, hanem egy olyan 
keretet, amelyben a képek értelmének lehetőségei mindig újra meg
újulnak. A reproduktív, valamint az úgynevezett virtuális médiumok, 
amelyek általában nagyobb anyagi befektetést igényelnek, mint a fes
tészet, semmiképp sem haladták meg ezeket a lehetőségeket.44 Az új 
médiumok nem búcsúztatják el a régieket, hanem új keretfeltételek 
között erősítik meg őket. A fametszet és a rézmetszet először ugyan 
elmaradt az új médium, a rajz egyedisége mögött, de aztán az 1513-ban 
Urs Gráf által feltalált rézkarc mégis képes volt arra, hogy a rajz auráját 
a szeriális képelőállításban is kibontakoztassa.45

A fényképezés feltalálását és 1851 óta lehetséges papír alapú sokszoro
sítását a grafikus művészetek kegyelemdöfésként élték meg. A bécsi réz
metszetgyűjtemény vezetője, Moritz Thausing 1866-ban például kijelen
tette, hogy a fotográfia sikere egyenlőtlen, „életre-halálra” szóló harcra 
kényszeríti a rézmetszetet és minden más hagyományos reprodukciós 
technikát, s a fotografikus képipart a képzőművészetek sajátossága és 
egyedisége elleni „kegyelemdöfésnek” tekintette.46 A művészettörténész 
Alfréd Woltmann azonban két évvel korábban olyan érvekkel állt elő a 
fotográfia védelmében, mintha előre be akarná nyújtani Thausingnak az 
ellenszámlát: „A fényképezés részben támogatta, részben kiszorította, 



részben versenyre késztette a fametszetet és a rézmetszetet, miközben 
a végtelenségig bővítette, megkönnyítette és tökéletesítette a művészeti 
újraalkotás eszközeit és feladatait.”47 A képzőművészet, de a művészet
történet kapcsán is a fényképezés termékeny hatását hangsúlyozta: „A 
nyereség itt oly szembeszökő, hogy az előnyökről és hátrányokról ilyen 
tekintetben nem is érdemes vitát nyitni.”48 A legújabb kutatások meg
mutatták, hogy ez a vélekedés nem vágyálom volt, sokkal inkább az a kö
rülmény hívta elő, hogy a sokszorosító grafika, a festészet és a fényké
pészet az egész 19. század folyamán egymás mellett élt, és kölcsönösen 
ösztönözte egymást.49 Különösen a rézkarc, a rézmetszet és a fametszet 
válaszoltak sikerrel a kihívásra, hogy aztán Charles Méryon és Alfréd 
Rubin tökéletesen kidolgozott rézkarcai a végletekig tágítsák a grafikai 
médium sajátosságait.

Ugyanez érvényes a festészetre, s különösen a portréfestészetre, 
amelyet már temetni készültek, amikor a fényképezés élethűbb máso
latot látszott kínálni a portré alanyáról.50 A technikai reprodukció fény
képezés kínálta lehetősége valóban ahhoz vezetett, hogy az emlékezés 
kultúrája ma nagymértékben a magán- és a nyilvános fotógyűjteménye
ken alapul. Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy a portréfestészetnek 
vége. Sokkal inkább igaz, hogy a portréfestők kezdettől fogva arra 
használták a fotót, hogy arcképeiket még összetéveszthetetlenebbé te
gyék. A 16. század után a 20. ismét kedvező időszak volt a lehetőségeit a 
végletekig tágító arcképfestészet számára, amely Francis Bacon deformált 
portréiban éppúgy elszakadt az absztrakciótól, mint az ábrázolástól, 
Gerhard Richter arcképeiben pedig a fotográfiával szembeni kihívást 
magának a portréalanynak a részévé tette.51 Itt paradigmatikus érvénnyel 
mutatkozik meg, hogy a képek eddig mindenféle médiaforradalmat ki
játszottak, s így minden jóslat ellenére nem megnyilvánulási formáik vége, 
hanem metamorfózisaik mindig újabb változata rajzolódik ki.52

A tömegmédia, a természettudományok és a képzőművészet képei
ben olyan ikonikus gravitáció működik, amely kulcsot ad ahhoz, hogy 
a képek újra és újra kikiáltott, mindent elárasztó „özöne”, mindent le



gyűrő „gyorsasága” s megragadhatatlan „hatalma” előtt ne pusztán 
tehetetlenségünknek adjunk kifejezést. Az iconic turnt azzal az igénnyel 
hirdették meg, hogy a jelenkor vizuális területeit ne csak figyelemmel 
kísérjük, hanem a képek türelmesen kidolgozandó „logikája” mentén 
elemezzük őket. A képek - miként ez egész történelmükben megmu
tatkozik - nem pusztán a mindenkori új médiumok tehetetlen aláve
tettjei. Mivel a filmek és a képernyőn megjelenő képek egyrészt maguk 
is rendelkeznek materiális alapokkal, másrészt azonban a mindenkori 
materiális hordozótól függetlenül kapcsolódnak elő-képeik kozmoszá
hoz, feloldódnak az új képtechnikákban, melyek elnyelik, megtörik, 
visszatükrözik vagy éppen átengedik őket, mint a fénysugarakat. E 
törések következtében azonban semmiképp sem tűnnek el, vagy vesz
tik el akár jellegzetességeiket, sokkal inkább mindig új értelemnyalábok
ká alakulnak. A képtörténet elkerülhetetlenül médiatörténet is egyben, 
de a képelemzés korántsem oldódik fel ez utóbbiban.53 A művész, a ter
mészettudós vagy a programozó, a filmrendező, a designer vagy a szer
kesztő számára másodlagos jelentőségű annak a képnek a mediális hor
dozója, amelyet elfogad, megváltoztat vagy visszautasít.

Aki nem veszi figyelembe azt a médiumokon túlmutató nehéz
kedési erőt, amellyel még a lég illékonyabb képek is rendelkeznek, annak 
a veszélynek teszi ki magát, hogy minden találékonysága, technikai 
ügyessége és kíváncsisága dacára objektuma marad az általa előállított 
vagy szemlélt képeknek. A képek történelmen átívelő érvényének és a 
történelmi pillanat kihívásainak kereszteződéséből származik a képek 
nehézkedési ereje, amely nélkül minden képtudomány nélkülözné az 
alapokat.

Jelen kötet az eddigi leggazdagabb anyagot gyűjti össze az iconic 
turn erejéről, lehetőségeiről, problémáiról.54

Kékesi Zoltán fordítása
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A KÉRDÉS

A kép kérdése aktualitása ellenére sem intézhető el gyors diagnózisokkal 
vagy receptekkel. Ha mindenki - vagy majdnem mindenki - „képekről” 
beszél, ha a legkülönbözőbb diszciplínák fedezték fel maguknak azokat, 
feltétlenül szükség van a premisszák tisztázására. Ha valóban létezik 
a „képekhez fordulás” folyamata, amely folyamatot az iconic turn fo
galma írja körül, akkor nemcsak mindennapi, felszíni jelenségek buk
kannak fel, de kultúránk meghatározó előfeltételei is napvilágra

i. kép: Prehisztorikus 
barlangfestmény,
El Castillo, Spanyolország,
kb. Kr. e. 13 000, egy kéz ábrázolása

GOTTFRIED BOEHM

A nyelven túl?
Megjegyzések a képek logikájához



kerülnek. Ebben az értelemben kívánom kifejteni tézisemet, miszerint 
a képek saját, csak rájuk jellemző logikával bírnak. Logika alatt a pusz
tán képi eszközökkel történő konzisztens értelemgenerálást értem. 
Magyarázatképpen mindehhez a következőket fűzném hozzá: ez a logi
ka nem predikatív, tehát nem a mondat vagy más nyelvi formák min
tájára jön létre. Nem mondódik ki, az érzékelésben realizálódik.

Ezen előfeltételezés konzekvenciái ellentmondásosak, s kényes terü
letre vezetnek bennünket. Tudjuk, hogy a képek saját erővel és értelem
mel bírnak. Ez a tudás a múltba vezethető vissza, s nagyon sokan osztot
ták egészen az őskorig visszamenőleg. (1. kép)

Az ikonikus értelemadás folyamata azonban másfelől értelmezhető. 
Az európai tudomány kétezer-ötszáz éves hagyománya ellenére ez a 
probléma mindig perifériára szorult. Nem olyan régóta dolgoznak a 
„képtudomány”-projekten, miközben a nyelv a platóni Kratülosz1 óta 
állandósult, diszkurzív elemzés tárgyát képezi. Ám a helyzet közben 
radikálisan megváltozott. A modernitás laboratóriumában addig isme
retlen képek jöttek létre. A digitális forradalom globális, ikonikus 
kommunikációs eszközöket fejlesztett ki, s képalkotó eljárások gondos
kodnak arról, hogy a természettudományok képi eszközökkel olyan 
ismeretekre tegyenek szert, amelyek csak ezúton szerezhetőek meg. 
(2. kép) A képek a művészeten kívül is pótolhatatlan jelentőségűek. A 
képi diskurzus ennek köszönhetően valódi kihívássá lett. A felvilá
gosodás szükségszerű volt. A képi kompetencia és a képkritika nem 
bontakozhat ki egészen addig, amíg az ikonikus státusza homályban 
marad, és amíg - bár mindenütt képeket használunk - nem tudjuk 
pontosan, hogyan is működnek.

Nem riadok vissza attól, hogy ezt a kérdést a jelen nagy horderejű 
intellektuális kihívásai közé soroljam. E kérdés, mint látni fogjuk, a 
nyelvkritikával kapcsolódik össze. Ez utóbbi célja nem a nyelvnélkü
liség vágya a képek vélhetőleg ártatlan vizualitásának analfabetiz
musában, hanem egy új viszonymeghatározás, amely a képet többé 
nem rendeli alá a nyelvnek, sokkal inkább kiterjeszti a logoszt annak



2. kép: A természet
tudományban 
a képek az ismeretek 
elemeiként szolgálnak: 
a teleszkópfelvételen távoli 
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látható

korlátozott verbalitásán kívülre, kiszélesíti az ikonikus hatókörét, 
miközben átalakítja azt. Ezen az úton a következő állomásokon hala
dunk keresztül:

1. Mire gondolunk, ha a „képről” beszélünk?
2. Miért járul hozzá a nyelvkritika a kép megértéséhez?
3. Mit jelent a képek logikája?

E kérdések megvilágítása során kikerülhetetlen az elméleti 
argumentáció. Ez utóbbi bizonyításként azonban mindinkább képeket 
használ, mivel ezek, a médiumokkal ellentétben, nem általános tech
nológiákként, hanem jellegzetes, egyedülálló jelenségek formájában 
léteznek. Ezeket akkor juttatjuk leginkább érvényre, ha szemléljük a 
képeket.



AZ IRONIKUS ALAPVONÁSAI

Valószínűleg senki sem tiltakozik az ellen a kijelentés ellen, hogy a 
képek hatalmat gyakorolnak test, lélek és szellem fölött. De minek a 
következtében? Egy, az alapokra visszamenő' értelmezés anyagi szub- 
sztrátumra vezeti vissza e hatalmat. A képek természetesen nem merül
nek ki az anyagban. A felületen, a szín piszkában, a kőben, a fán vagy 
a vásznon, a fényérzékeny hordozókon vagy a digitális képernyőkön 
azonban állandóan valami más: a látvány, egy látószög, az értelem - te
hát maga a kép is jelen van.

Ennek státusza egyedülálló és rejtélyes: dolog és nem-dolog egyben, 
tiszta tényszerűség és könnyed álmok mezsgyéjén: a reális irrealitás 
paradoxona. Ekkor bukkan fel a 20. századi művészek által gyakran és 
sokféleképpen véghezvitt „kilépés” a képből. Ez utóbbi alkotórészeire 
kívánja osztani az ikonikus kettős egzisztenciáját: egy valódi dologra, 
ismertebb nevén ready made-re, ami meg kíván szüntetni minden ábrá
zolást, s valami kognitívra, egy tiszta képzetre, amely csak gyenge 
materiális támasszal bír. De nyilvánvalóan nehéz volt úgy megsza
badulni az imagináriustól, hogy az ikonikus valahol mindig ott rejtő
zött. Az amerikai minimál art egyik legjelentősebb képviselője, Donald 
Judd, aki a tárgyakat „objektekként” kezelte, és ezzel a Frank Stella által 
megfogalmazott „What you see is what you see!” maximának kívánt 
eleget tenni, mindezt az érzékelés megtisztításának rítusával kapcsolta 
össze. Azonban be kellett látnia, hogy még a legegyszerűbb dologi vi
szonyok is megmutatnak valamit, s hogy az érzékelés projektív ereje 
ikonikusan még ezeken keresztül is működésbe lép. (3. kép)

Más szóval: a kép az ember mélyen gyökerező szükségletét elégíti 
ki, és csak kevés elemi manipulációra van szükség, hogy az anyagi 
világ láthatatlan összefüggéseiben ne csak „előtűnjön” valami, hanem 
itt-ott valami „megmutatkozzon”; a szem meglát egy, a materiálisban 
gyökerező látványt, meglátja az értelmet. Az „ikonikus” a látás során



3. kép: Még a minimál art alkotásai is 
túlmutatnak a tárgyiasságon, és egy 
másik teret nyitnak meg.
Donald Judd: Untitled,
1969, Guggenheim Museum, New York

realizálódó „differencián” alapul. Megalapozza annak lehetőségét, 
hogy valamit más fényben, vagy néhány vonalat emberi alakként 
lássunk.

Valamit valamiként meghatározni egy olyan, értelmet generáló ak
tus, amely nemcsak a nyelvben, de a szem és az anyagi világ között is 
lejátszódik. Ha mégoly alacsonynak tűnik is a küszöb vizuális arte- 
faktum és puszta tárgy között a kisgyerekek rajzain, archaikus képe
ken vagy akár a modernitás kontextusában, mégis példátlan cezúrának 
lehetünk tanúi. Az immateriális anyagi manifesztációjával válik lát
hatóvá, definiálódik a humanitás. Ennek első protagonistája, amint 
arról korai korok bizonyítékai tanúskodnak, egy homo pictor volt, még 
mielőtt az antikvitásban zoon logon echonként határozta volna meg 
magát.

Az ikonikus differenciában „láthatóvá váló”, benne megjelenő 
tartalom valami távollevőre utal. Függetlenül attól, hogy az őskori 
befogadó valós vagy képzelt jelenség volt-e, az ábrázolásban mássá lett.



Egyetlen kép sem létezhet e nélkül a feloldhatatlan eltérés nélkül, és 
egyik sem teremthet jelenlétet a távoliét megkerülhetetlen árnyékának 
hiányában. Csak Pygmalionnak adatott meg, hogy a saját kezével 
teremtett női szobornak isteni segítséggel valódi életet adhasson, és az 
irrealitást realitássá változtassa. Egy utópisztikus designban a képet 
genetikai kódként, élő duplumként hozhatják létre. A kép, amiről 
beszélünk, mindenesetre nem a megkülönböztethetetlen szimulakrum, 
és nem is a kamuflázs, ami saját magát tünteti el, hanem az imaginá- 
rius differenciája. Maurice Merleau-Ponty szerint a kép a távollévőnek 
húst (chair) kölcsönöz, ezáltal teremtve meg a jelenlétet. A képek 
hatalma nyilvánvalóan arra való képességükben rejlik, hogy utat nyis
sanak afelé, ami halott, vagy máshol van: az uralkodó felé, vallási tar
talmak felé, valami láthatatlan felé, aminek se teste, se arca, vagy valami 
elgondolt, megálmodott felé. A kép hatalma: „II fait voir”, felnyitja a sze
münket, megmutat.

E hatalomról sejtett meg valamit Leonardo da Vinci, amikor a festő- 
tanoncokat a „Macchia” tanítása szerint olyan foltokkal szembesítette, 
amelyeket például régi falvakolatokon látunk. Felszólította a tanulókat, 
hogy ezeket a foltokat képzelőerejük segítségével tájként, arcként, 
alakként, szörnyekként, stb. lássák. A felület színéből valami kettősség 
bontakozik ki, amit a tekintet annak konstruktív lehetőségein ke
resztül, a „látni valamiként” és a „belelátni” aktusának köszönhetően, 
képként érzékel. Leonardo a foltok sematizáló hatásáról tett felfe
dezését mindenesetre a művészek képzelőerejének edzésére korlátozta, 
és magukat a foltokat nem tekintette képnek.

Paradigmák, mítoszok, legendák és metaforák egész sora világítja 
meg a materiális immaterializálódásának ikonikus eredetét: Nárcisz és 
más tükörhősök, Pygmalion, Medúza, Daidalosz-Ikarusz, az Abgár- 
illetve a Veronika-legenda, de azok a kínai művészlegendák is, amelyek 
arról mesélnek, hogy a festő belép az általa létrehozott festett képbe, 
s aztán eltűnik. Különösen a tükör és a nyomat - például Krisztus 
fejének lenyomata a halotti leplen - hasonlítanak önkéntelenül is olyan 



képi formákra, amilyeneket a természet hoz létre. De csak az intelligens 
szem látja mindkettőt képként. Elég példa bizonyítja, hogy a képi 
gyakorlat, a képek értékelése az azokat kísérő reflexióval együtt a 
legmélyrehatóbb kulturális vívmányok közé tartozik. A tudás rendjében 
a kép paradigmája a múltban sem találhatott legitim helyre.

NYELVKRITIKA

Az ikonikus diskurzus marginalizálódásának okai, ha nem is művész 
és műkritikus körökben, de tudományos szinten mindenképp egy 
bizonyos nyelvi megértésre vezethetőek vissza. Ha valaki tézisünk értel
mében vizsgálja a képek logikáját, kikerülhetetlenül a nyelvnek az 
ikonikusra vetülő árnyékába ütközik. Ennek sűrűsége különböző, 
melynek elemzése során három, messzire kiható paradigmát nevezek 
meg, hogy aztán a kérdés mai aspektusaira térhessek át.

1. Kultúránk vélhetőleg legrégebbi képelméleti dokumentuma az 
ótestamentumi Exodusban olvasható tízparancsolat. Ebben - meglepő 
módon - negatív képi gyakorlatra szólít fel a parancs: „Ne csinálj 
magadnak faragott képet”. Más szóval: a kultúránkban az ikonikus 
sorsát meghatározó igényes reflexió tilalommal, intervencióval kez
dődik. Mózes, aki a láthatatlan sivatagi istent kutatja, győzedelmeskedik 
képimádó paptestvére, Áron felett, aki nem akadályozza meg az 
aranyborjú megalkotását. Ezzel az első ikonoklaszta elmélet is létrejön, 
amelynek sokkoló hullámai a képviták, -háborúk, -rombolások során 
máig éreztetik hatásukat.

2. Platón a képek hatalma előtti alázatos tiszteletét, mely aztán a 
képtilalom alapját képezi, s abban máig is tetten érhető, periferikus 
diskurzus tárgyává teszi. A képek anyagi és múlandó formájukban 
érzékiek és hamisak, s kétszeresen távol vannak az igazságtól. A képek 
nem szükségesek az állam megalkotásához, a tudomány megalapo



zásához. Az identitást kizárólag az ideák logosza biztosítja, amit Platón 
állandóan ragyogó csillagos égboltként borít fölénk. A kép teljesítménye 
vagy tehetetlensége, s mindaz, amit jelenthet, egyértelműen csak a nyelv 
bizonyos alkalmazása folyamán bontakozik ki. Ez a népszerű és irányadó 
platonizmus, amely mindeközben jóhiszeműen még bátorítja is a képeket, 
és nem sokkal ezelőtt „a kép filozófiáihoz” vezetett, minden teketóriázás 
nélkül helyettesíti a képet a szó kötelező' erejével.

3. Az egyházatyák (pl. Nüsszai Szent Gergely) az Ószövetség logosz- 
koncepcióját összekapcsolták az Újszövetség feltételeivel, s azt a szent
háromság értelmében fogalmazták át. Az istenatya láthatatlansága és 
ábrázolhatatlansága Krisztus képével nyer látható reprezentációt. 
Krisztus isteni eredetének képén keresztül nyitja meg (egyedüliként) 
az igazsághoz és élethez vezető utat. E szempontból a kép addig isme
retlen igazolást nyer, mely tulajdonképpen Krisztus inkarnációjának 
modellje. Ehhez kapcsolódott az ikonikus nagymértékű univerza- 
lizálódása. Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a kereszténység az 
egyetlen vallás, amely a kép emblémáján keresztül terjesztette ki hatal
mát. De Krisztus képe ugyanakkor a logosz első és utolsó menedéke is. 
A hívő döntően nem az ikon szemlélője, hanem az, aki az igét hallgatja.

Ebből és sok más forrásból fejlődött ki a szekuláris képértelmezés. 
A 19. századtól kezdődően mindez tömeges képhasználattal és kép
élvezettel kapcsolódott össze, anélkül hogy ezzel párhuzamosan vég
bement volna a nyelv, a szó vagy a szöveg elsődlegességétől való elfor
dulás. Mindennapi képhasználatunkban, az információkat közvetítő 
képekkel, a térfigyelő kamerák múlékony képeivel, de a művészi ké
pekkel való kapcsolatunkban is, felfedezhetőek az ikonográfia bizonyos 
modelljei. Megfigyelhetjük, hogy a befogadó figyelmét indikátorok irá
nyítják, amelyek olyan szub- vagy preszövegekre utalnak, amilyenek 
ők maguk.

A ravasz értelmező azonban leleplezheti a képet. Megfejtheti, mi 
rejlik a vizuális nyilvánvalósága mögött. Az ikonikust az elmondottak 
kódolt átfogalmazásaként értelmezi. Tagadhatatlan, hogy amikor egy 



képet egészen különböző szövegekkel hozunk összefüggésbe, meg
változik a látásmódunk is. Az ilyen értelmezések során a kép logikája 
egy másik logika számára biztosít helyet, a graphé számára, ami egy 
kép-írássá (ikonográfiává) alakul, amelyben az ikonikust egy láthatatlan 
szöveg szálai vezérlik. Módszertanilag legitim és ajánlott ilyenkor, hogy 
a képeket helyettesítőkként, vagyis egy bennük tükröződő értelem 
dokumentumaiként értelmezzük, anélkül hogy megalapoznák azt. A 
képek ezen értelmezésének keretén belül nyilvánvalóan többet 
szeretnénk tudni róluk. A képet ily módon egy „üzenet” hordozójának 
tekintjük, amit valahonnan valahová közvetít. Az olasz történész, Carlo 
Ginsburg a képeket egy elrejtett szöveg búvóhelyeiként, a szemlélőt 
pedig Sherlock Holmes-ként jellemezte. Tulajdonképpen a térfigyelő 
kamerák üres képei is csak akkor érdekelnek bennünket, ha valami van 
rajtuk, valami történik, s az ikonikus megtalálta történetét, melyen 
keresztül aztán legitimálódik.

A képektől nem áll távol, hogy szolgáltatásokat nyújtsanak. Ellen
kezőleg: olyan meggyőzően teszik ezt, hogy egyes szerzők és az utca 
embere nem is hinnék, hogy az illusztráción kívül valami más célt is 
szolgálnak. Aki azonban túlságosan kiemeli a kép mögött felfedezhető 
szöveg jelentőségét, óhatatlanul a nyelv dominanciájába ütközik, amely 
a kép lehetőségem - szó szerint - „átnéz”. A történetileg legsikeresebb 
és leginkább elterjedt képi gyakorlat a leggyengébb is egyben: az, amely 
a képet leképezésként használja. Olyan dolgokkal és dologi viszo
nyokkal számol, amelyek aztán még tükröződnek a képekben. Még 
mindig széles körben elterjedt az a (téves) elképzelés, hogy a fotó vagy 
a film a világ hasznos megkettőzésének kimeríthetetlen garanciái. A 
képekre ezzel szemben egy egészen más premissza érvényes: a világon 
nincs egyetlen olyan dolog sem, amely előírná, hogyan ábrázoljuk. Azt 
a feltételezést, miszerint a fotográfia leképezés, olyan művészek, mint 
Thomas Demand vagy a digitális fotográfia manipulációi folyamatosan 
megcáfolják. (4. kép) Ez is azt bizonyítja, hogy a kép eredendő 
lehetőségeit nem térképezhetjük fel a szubsztitúción keresztül.



4. kép: A fotók nem a valóság puszta leképezései. Csak 
másodszorra vesszük észre, hogy a Thomas Demand 

által fotózott terek tulajdonképpen papírmodellek: 
Ghost, 

2003

A 20. századi filozófia Kant és Nietzsche után a nyelvkritika felé 
fordult. Husserl, Freud, Wittgenstein, Heidegger, Merleau-Ponty, Derrida 
és Castoriadis filozófiájában két lépés figyelhető' meg: az első minden 
megismerés alapvető nyelvfüggőségét hivatott bizonyítani, hogy így 
húzzák ki a metafizika és az objektivizmus lába alól a talajt. Ez a 
fordulat, az analitikus filozófia jegyeit viselve magán, a linguistic turn 
nevet kapta. 1967-ben Richard Rorty amerikai filozófus egy szöveg
gyűjteménynek adta ezt a címet. A második lépésben a nyelv teher
bírásának vizsgálata annak meghaladásához vezet. A linguistic turn 
e szempontból szükségszerűen az iconic turnbe torkollik. Hiszen már 
a mondatok igazságtartalmának megalapozásakor valami nyelven 
kívülire hivatkozunk. Ennek során az utalást vagy a megmutatást új
ból a kimondás bázisának tekintjük. A nyelv képi potenciálja egy töb



bek között Nietzschén alapuló metaforológiában - ahogy az Hans 
Blumenberg filozófiájában is kifejezésre jut - tulajdonképpen annak 
gyökere. E metaforológia számára a fogalmak kihűlt metaforák.

Az ikonikus újrafelfedezése a filozófiai, illetve a tudományos is
meretelméletben a képelmélet számára igen döntő' jelentőségű folyamat. 
Itt most csak két szerzőt idézek a sok közül, amivel érvelésem követ
kező s egyben utolsó lépését kívánom bevezetni.

Husserl a mondatokat megalapozó prenomináliákat az „életvilág
ban” („Lebenswelt”) azonosította, Freud a képzetek olyan áradatában, 
amelyekhez képest a gondolkodás és az ítélőképesség „másodlagos 
folyamatok”, Wittgenstein a „családi hasonlóság”-ban. A nyelvi prepo
zíciók, tehát a logosz következésképpen nem korlátozhatók önmaguk
ra. Wittgenstein mutatott rá arra a tényre, hogy a nyelv fogalmainak pla- 
uzibilitása a pontatlan hétköznapi nyelv szemléletességén és képszerű
ségén alapul. így a Filozófiai vizsgálódásokban1 a „játék” fogalmának 
identitását elemezte, annak különböző megjelenési formáin, a társas- 
, kártya-, labda-, futball- stb. játékokon keresztül. Min alapul ez az 
identitás, s mi a közös ezekben, hogy egyes számban beszélhetünk a 
„játék”-ról?

„Mert ha megnézed őket, nem fogsz ugyan olyasmit látni, ami 
mindben közös, de látsz majd hasonlóságokat, mégpedig egész 
halomnyit. Szóval: ne gondolkozz, hanem nézz!”

Wittgenstein így az imaginációt (nézz!) és a fogalmak családi hason
lóságait veszi igénybe az ismeretek megalapozásának érdekében; a kije
lentést (Proposition) bizonytalan kontextusokra, illetve, osztrák kortársa, 
Róbert Musil szavaival élve, a valóságos értelmet a lehetőségértelemre 
vezeti vissza. Mindkét megoldás ugyanannak a nyelvi szkepszisnek ad 
hangot. A „gondolat folyómedre” maga nem nyelvi természetű, a nyelv
kritika a bennünk lévő képeknek és a hétköznapi nyelvnek adja vissza 
létjogosultságát és utaló funkcióját. Ezek szemléleti és ikonikus evidenciák, 



amelyek biztosítják a nyelv lehetőségeit. Itt egy korszakalkotó eltolódás 
mutatkozik meg: többé nem a logosz határozza meg a képi potenciált, 
hanem beismeri attól való függőségét. A kép utat talál a tudás megalapo
zására szolgáló elmélet belső köreibe.

Edmund Husserl fenomenológiájával a maga módján szintén e 
belátásra jutott. Fő filozófiai célkitűzése a szemlélet (intencionalitás) 
részletekre kiterjedő vizsgálata volt. Ennek során többek között az a 
kérdés foglalkoztatta, miért beszélünk egyfolytában dolgokról (például 
egy szekrényről), amikor azoknak mindig csak az elülső oldalát látjuk. 
A világ hátoldala számunkra láthatatlan. És mégis joggal véljük úgy, 
hogy nem kulisszák között létezünk, amelyek mögött semmi sincs. 
Ebben az összefüggésben fedezte fel a horizontot, nem a távolit, hanem 
egy egészen közelit. Meglátása szerint minden dolog „leárnyékolja ma
gát”, vagyis úgy épül be egy szemléleti kontextusba, hogy mi azt egy 
adott tárgy, egy dolog érzékeléseként ismerhetjük fel. Ez a láthatatlan 
horizont gondoskodik arról, hogy az egyik nézetben az összes többit 
is megjelenítsük. Ezért látunk dolgokat, és nem vizuális lenyomatokat. 
Itt két olyan szempont jelentőségére hívnám fel a figyelmet, amelyek 
a képek logikájáról alkotott koncepciónkban gyümölcsözőek lehetnek. 
Az első, miszerint a dolgok az érzékelés során érintkeznek egy 
horizonttal. A dolog és a horizont azonban teljességgel különböző osz
tályba tartoznak: előbbi egyedi és adott, utóbbi áramló, megszakítatlan 
és potenciális - annak a lehetőségtere, ami benne konkrétan megjelenik. 
A második szempont, hogy egy olyan érvelés keretei között mozgunk, 
amelyben a meghatározatlan és a lehetséges a meghatározott hordozó 
alapja. A nyelvi logosz alapjául szolgáló legbiztosabb emfázis meglepő 
transzformációjával szembesülünk.

A filozófiai nyelvkritika elsősorban azt a képelmélet számára megsem
misítő elképzelést mozdította ki sarkaiból, amely Parmenidésztől a húszas 
évek pozitivizmusáig bezárólag megkérdőjelezhetetlennek bizonyult. A 
következő állításról van szó: ami bizonyos módon nem mondható, annak 



nincs valósága. Ez két következtetést von maga után: a nyelv struktúrája 
és a valóság struktúrája között kényszerű megfelelés van. A lét azonos 
kiterjedésű a nyelvvel. A prédikáció logikája mindeközben csak igent vagy 
nemet ismer. A határozatlannal, lehetségessel, távollévővel vagy nem
lévővel nehezen boldogul. A „semmi”-nek nincsenek predikátumai. De a 
sokféleség, sokrétűség, többértelműség, érzékiség vagy többértékűség 
fogalmai nélkül nem gondolkodhatunk a képekről.

A KÉPEK LOGIKÁJA

E kulcsszavak mutatnak rá az ikonikus működésének jellegzetességeire. 
Ezeket most néhány, a modernitás kontextusából kiválasztott példán 
keresztül vizsgáljuk meg közelebbről. A képek kísérleti terében már 
szinte minden határ feloldódott, minden meghatározó jegy megszűnt, 
ezek mindegyikét kipróbálták már. Gondoljunk csak a táblakép 
megszüntetésére irányuló, a nyitott konstellációkig, installációkig vezető 
kísérletek sokaságára, az informel határokat szétfeszítő energiáira, a 
szobortól az objekt felé történő elmozdulásra, a kép mozgóképpé vál
tozására, a fotókra, süliekre, videoinstallációkra stb. Ha korábban nem 
kérdeztek rá nyomatékosan a képre, mert annak válaszai túl világosnak 
és szűkszavúnak bizonyultak, most, alakváltozásának köszönhetően, a 
kérdés sürgetővé és rendkívül nehézkessé vált.

Elsőként a 20. század fő műveinek egyikét, Henri Matisse A tánc 
(1909/10) című festményét elemzem, melynek lapidáris komplexitása 
szándékainknak tökéletesen megfelel (5. kép). Itt a figyelem megoszlá
sának lehetünk tanúi. Ez egyfelől a szinte ornamentális, világosan kidol
gozott, vörös alakok felé fordul, másfelől a kísérő horizont felé. Mi a 
kép „dolga”? Sem egyik, sem másik, hanem az egyik a másikban. Na
gyon gyorsan felismerjük, hogy végbemegy és hogy miként megy vég
be a differenciálódás, és hogyan reagál erre az összeolvadás ellenereje. 
Egy energiával teli feszültségre leszünk figyelmesek, amelyben először



5. kép: Az alakok és a képi alap 
közötti feszültség a képi érzékelés 
alapvető aspektusát szemlélteti. 
Henri Matisse: A tánc, 
1909/1910, Ermitázs, Szentpétervár

az alap előtt elhelyezkedő alakokat látjuk meg, mielőtt az - a kék ég 
és a zöld talaj - előretolódik, a „megspórolt” köztes terekből formává 
alakul, és interakcióba lép a táncosnőkkel. Ez utóbbiak orgiasztikus 
körtánca, amelyet motivisztikusan vagy narratívan helyváltoztató moz
gásként írhatunk le, egy egészen más típusú mozgással, a képi alap 
kicserélődésének mozgásával kooperál. Kölcsönösen erősítik egymást, 
amely hatást a színek csak tovább fokozzák.

Amit A tánc és - cum gruno salis - más képek példáján keresztül 
megvilágíthatunk, a merev elrendezéstől való elmozdulás, melynek 
során a figurális a kontextus előtt helyezkedik el a kicserélődés azon 
folyamatában, melynek során értelem képződik. A performatív kieme
lése mozgásba hozza az ikonikus értelemképződést.



Ha (lapos, plasztikus, technikai, térbeli) képekről beszélünk, egy 
olyan differenciára gondolunk, melyben a figyelmünket lekötő egy 
vagy több tematikus gyújtópont (fókusz) egy nem-tematikusra vonat
kozik. Egyiket a másikban látjuk meg. A kapcsolat e formája adott 
esetben lehet kettős értelmű, amennyiben, szokás szerint, a képeket a 
közelből távolba, a dolgoktól azok üres háttereiig vezető optikai egyirá
nyú utcának tekintjük. Tekintetünk ugyanakkor valóban csak egy né
zetet közvetít, amely a szemben szerveződik, és visszatekint ránk.

A képek logikája szempontjából azonban nemcsak ezek vizuális 
alapja a meghatározó, hanem ezen felül ennek kategoriális implikációi 
is. Ez utóbbiak bizonyítják, hogy a képek meghatározó ereje a hatá
rozatlannal való liezon eredménye. Nem is cselekedhetünk másképp, 
mint hogy az ábrázoltat a benne előre strukturált horizontnak és 
kontextusnak megfelelően szemléljük. Ez utóbbi azonban egy egészen 
más kategóriába tartozik. Mindez e két realitás vizuális kontaminá
ciójának köszönhető, aminek következtében egy materiális dologi vi
szony képként jelenik meg, és létrejön az imaginárius „túlereje”, amely
ről a korábbiakban már volt szó. Az „ikonikus differencia” a megkü
lönböztetés, a vizuális kontraszt szabályát jeleníti meg, amely ugyan
akkor az együttlátásnak is hordozója. Már érzékelésünk is tartalmaz 
ikonikus szintéziseket. Nem tettünk egyebet, mint a vándorló látó
mezőben elhelyezkedő optikai fókuszálást - az ember csak így lát - 
alkalmaztuk az ikonikusra. A képek valóban kijelentések, az életet 
anyagba merevítik, és művészi eszközökkel keltik új életre azt. Az érte
lemalkotás szempontjából mindenesetre döntő jelentőségű, hogy a kép
ben a benne rejlő látás aktusa új életre kel. Csak a látott kép válik iga
zán teljes képpé.

Hogy az ikonikus differenciáról szóló tézis generalizálható-e, még 
bizonyításra vár. Léteznek vizuális mező vagy tematizáló fókuszálás 
nélküli képek? Mi a helyzet például az allover-struktúrákkal (6. kép)? 
Ezek a háttér és az előtte elhelyezkedő elemek (alakok) nivellálását tű
zik ki célul a megjelenítési sűrűség kiteljesítése érdekében. A „részek nél-



6. kép: Alak és háttér eltűnnek az allover- 
struktúra érvényesülésének javára. 
Andy Warhol: Kamuflázs festmény, 

1986

küli egész” tapasztalata, amelyet ezek a képek, programjuknak megfe
lelően, meg kívántak alapozni, nem ér bennünket villámcsapásként, de 
meg kell ismernünk, a látási aktus során meg kell határoznunk azt. 
Warhol kamuflázs-képeiben Pollock és a háború utáni időszak amerikai 
művészetének totalitás-pátoszát ironizálta.

A militáris kamuflázs-festészet a vizuális szubsztrakció céljait szol
gálja. Kivétel nélkül eltüntet minden képi elemet a rejtő allover javára. 
Az ikonikus eközben a dolgok látszólag visszaállított összefüggésében 
oldódik fel. Az ilyen rejtő-képek ugyanakkor a szemlélő elvakítására szol
gálnak, nem-látását erősítik, épp azáltal, hogy az ikonikus differenciát 
oly mértékben redukálni kívánják, amennyire csak lehetséges.

Egészen más típusú bizonyítékkal szolgálnak a tudomány képei, 
melyekről már esett szó. Probléma nélkül beilleszthetőek a diskurzus
ba, ha leszögezzük, hogy a vizuális mező mindig különböző távolságok, 



vagyis számok alapján osztódott fel. Az ikonikus logosz a szám logo- 
szával (amely megalapozásakor nem nyúl vissza a nyelvhez) közeli 
rokonságban van. Már az őskor anonim művészei is erre a megállapí
tásra juthattak, amikor arányok és komplex viszonyok ábrázolására 
törekedtek. E szempontból a négyszög alakú képfelület, ami a rene
szánszban, a tér racionalizálásának és a szigorúan ellenőrzött ábrázolási 
és reprodukciós technikák korában jött létre, igen kései következmény. 
Egy hosszú útszakasz egyik állomását jelöli, amelyen jóval később a kép 
absztrakt geometrizálása és ritmikus felosztása is megjelenik, például 
Mondrian műveiben. Egy ettől teljességgel eltérő fejlődési vonalat 
követve a 18. század második felében tűnt fel a ma is népszerű és minde
nütt jelenvaló kognitív képi forma, a diagram. A diagramok valódi, 
fokozottan kognitív képek, mivel képesek absztrakt számértékek hihe
tetlen megjelenítésére. A legabsztraktabb mennyiségeket, például 
kereskedelmi volumeneket, tonnatartalmakat, rakományok, frekvenciák 
adatait jelenítik meg azok időbeli vonatkozásaival együtt egy olyan 
vizuális konfigurációban, amely megmutatja azt, amit puszta szám
oszlopokból soha nem olvashatnánk ki. A diagramokkal alapvetően 
megváltozik a statisztikák ábrázolása. A statisztikai kvantum látható 
mennyiséggé alakul. Ennek előfeltétele, hogy a képfelületet nemcsak 
osztott felületnek, de az xy koordináták, vagyis az abszcisszák és or
dináták funkciójának tekintjük, amelynek matematikai vonatkozása 
„megoldásként” jelenik meg a felületen. A képek logikája sajátos módon 
egyfajta fölöslegre épül: a faktikus akként, ami, másként látszik. A kép 
(meg)mutatása, amelynek során egy nézet tárul fel a szemlélet számára, 
erre a vizuális látszatra épül, amelyet a hatás, plauzibilitás, kogníció vagy 
evidencia szavakkal írhatunk körül. A faktumtól az ágens felé tartó 
átmenet kultúrtörténetileg az a lépés, amin keresztül a kép intézménye 
létrejött és mindig újjáalakul; az az „ikonikus ősjelenet”, amelyről már 
ejtettünk szót. Az anyagból értelem lesz, mert a vizuális értékek a 
szemlélés aktusában reagálnak egymásra. Mindez a figuráció és a 
meghatározatlan horizont jellegzetes aszimmetriájának köszönhetően 



megy végbe, amelyben minden további speciális képi tulajdonság: élet
szerűség, temporalitás, affekció, tér, narráció stb. is felépül. Még ha ez 
a folyamat le is írható, csak a szemlélés aktusában férhetünk hozzá. 
Ez egy olyan, nem predikatív értelem, amelyet nem előz meg nyelvi 
logosz, s amelyhez értelemszerűen minden szükséges nyelvi diskurzus, 
ikonológia és interpretáció kapcsolódik. A képek nem reprezentálnak 
egy zárt birodalmat. De kultúrájuk abból táplálkozik, hogy a bennük la
kozó idegenséget, sűrű csendjüket és látható telítettségüket a diskur
zusok folytonos moraja és a lármás viták közepette is megőrzik. A képe
ken túl az értelem, a vizualitás, a hang, a gesztusok, a mimika és a moz
gás nem is sejtett, ismeretlen terei léteznek. Nincs szükségük szavakon 
keresztül történő' korrekcióra vagy utólagos igazolásra. A logosz nem 
csak a prédikáció, a verbalitás és a nyelv. Hatóköre lényegesen tovább ter
jed ennél. Kultiváljuk e birodalmat.

Nagy Edina fordítása

Jegyzetek

1 Platón Kratülosza Szókratésznek a szofista Kratülosszal és Hermogenésszel folytatott 
párbeszédét örökíti meg.

2 Ludwig Wittgenstein: Filozófiai vizsgálódások, ford. Neumer Katalin, Atlantisz, Budapest, 
1998,57-



HANS BELTING

Valódi képek, hamis testek
Tévedések az ember jövőjével kapcsolatban

A digitális technika korszakfordulót jelent a fotópiacon. A papírkép, 
amely megőrzi az utókor számára a kamerával rögzített képet, lassan 
a múlté. A digitálisan készített fényképet pillanatok alatt el lehet 
küldeni a világ bármely tájára, de bármikor át is lehet alakítani. Már 
nem az exponálás pillanata a döntő'. Csak számítógépünk Enter- 
gombját kell megnyomnunk, hogy elraktározzuk, átalakítsuk vagy 
éppen megsemmisítsük házilag készült pixeleinket. A digitális 
technika forradalmasítja „a képalkotást, a képek szemlélését és a 
rájuk való emlékezést”, amint egy közelmúltban megjelent Spiegel- 
cikkben olvashattuk, melynek címe „A történet nélküli kép” volt. A 
fénykép a testi valóságot egykor a kép indexében hitelesítette: ez volt 
a nyom, amit a test hagyott, és amely előhívta a fotografált test em
lékezetét. A digitális fotók azonban frissen, kortalanul néznek vissza 
ránk, mintha ma születtek volna. „Mintha a fotóknak nem volna 
történetük”, fogalmaz a cikk szerzője. E történet, a fotók története 
szorosan kapcsolódott élettörténetünkhöz, és éppolyan megismétel
hetetlen is volt.

Ezzel elérkeztünk a kép és a test referencialitásának kérdéséhez, 
amely az emberi kép történetében mindig más, de mindig központi 
szerepet játszott. A kérdés ma így hangzik: vajon a test képi referenciája 
megszűnt, vagy csak más formában él tovább, amellyel szemben ta
nácstalanok vagyunk? Első benyomásunk az, hogy a képek menekül
nek a testtől. Ami a festészetben már régen végbement, mostanra a fo
tográfiát is utolérte. A ma készült képek mintha valódibbak, lenyű- 
gözőbbek lennének, mint a testek, mert úgy tűnik, megszabadítanak 
saját testünktől. A testtel szemben ikonoklaszta módon viselkedő 



virtuális világ képei éppen ezért ösztönöznek kritikára: autonóm 
látszatviláguk nem tűri semmiféle referencia ellenőrzését. Velük szem
ben állnak azok a képek, amelyek éppen információs értékükre 
hivatkoznak. Köztudott, hogy egyre gyakrabban tájékozódunk vizuális 
médiumokon keresztül, amelyek termékeit kissé elsietett tömörséggel 
a „kép” hagyományos megnevezésével illetjük. Mint látjuk, a kép 
kérdéskörét újra tisztázni kell. Ezt az alábbiakban nem a médiatech
nológia fejődésének oldaláról, hanem a képek és a testek fennálló 
vagy hiányzó referenciális kapcsolatának bemutatásán keresztül 
fogom megtenni.

A test oldalán más a helyzet, ám a képprobléma itt is nagy jelen
tőséggel bír - igaz, ez a terület még felfedezésre vár. Az erről szóló 
utópiák a testet a biotechnológiai projekt részének tekintik, amelyben 
a technológia igyekszik ellenőrzése alá vonni a testet. A génkód olyan 
információk hordozója, amelyek leképezik az emberi nemet éppúgy, 
mint az egyes embert - abban a génben, amelyet minden egyes sejt
ünkben hordozunk. Míg az egyik oldalon a digitális képi világok a 
virtuális test felé fordulnak, a másik oldalon a génkód az, amely - az 
előbbivel analóg ikonoklazmussal - megvonja tőlünk mindannak vizu
ális evidenciáját, amit a testről ma tudunk vagy tudni akarunk.

Harry Mulisch egyik regényében1 az égiek új földi konkurenciára 
panaszkodnak: odalent időközben rájöttek, hogy az egyénre vonatkozó 
összes információt egy „genetikai titkosírás” tartalmazza, amely kép
ként nézve nem, csak az olvasás aktusában fejthető meg. Ugyanis a 
„hermetikus Caduceus” már nem a jelenségek világába tartozik, ahol 
természetes észlelésünk is működik. Ha a test egyetlen DNS-spirálba 
zárt információra korlátozódik, akkor általunk ismert képe elveszíti 
informatív értékét. Ugyanakkor a képektől, amelyek oly régóta kí
sérnek bennünket, mégsem szabadulunk. Ha ugyanis elképzeljük 
mindazon testeket, amelyeket birtokolni és a jövőben előállítani 
szeretnénk, megint csak belső képállományunkra vagyunk utalva. 
Ezek a képek korántsem a tudomány talaján jöttek létre, hanem 



kulturális klisék lenyomatai. Ilyen a szép, egészséges, halhatatlan test
ről szőtt álom is, amely győzedelmeskedik az idő és a sors törvényén.

A képek konjunktúrájának korát éljük. Az emberiség utópiái 
hemzsegnek a képektől. A társadalomtudósok, ha nem is elbátorta- 
lanodva, de értetlenül visszakoznak, s engedelmesen készülnek arra, hogy 
új diskurzusokkal fogadják a holnap emberét. Legszívesebben eljátszanék 
az Antropológus a Marsont, hogy Olivér Sacks amerikai agykutató egyik 
könyvének címét idézzem.2 Az egyik oldalon a biológiai evolúcióval 
irányítható, „tökéletesíthető ember” utópiája áll. Ez az utópia az Ameri
kában divatos posthuman-vita fantáziaképeiben, a hagyományos ember
képtől való ünnepélyes búcsúzásban van jelen. Az ember utáni időket tü
relmetlenül máris olyan képekben előlegezik meg, amelyek eltérése az 
ember mostani testétől már nem is vita tárgya. Raimar S. Zons iro
dalomtudós poszthumanizmus-kritikájában igyekszik idejekorán „emlé
keztetni az ember idejére”, még mielőtt az végképp véget ér.3

A másik oldalon, Hans Moravec népszerű-tudományos utópiáiban 
az úgynevezett „posztbiológiai társadalom” képe sejlik fel. Itt a robo
tok és a testetlen gondolkodó gépek uralmuk alá hajtják az embert, mi
vel nincs genetikai történetük, és ezért az embernél könnyebben és 
gyorsabban dolgozzák fel az információkat.4 Az egyik oldal tehát új 
testek biológiai létrehozásáról álmodik, a másik pedig a technikai nem
testekkel való szimbiózisra esküszik, amely képződmények a jövő 
állítólagos intelligenciáját testesítik meg. Az egyik esetben új képet al
kotunk a testről, a másik esetben pedig a test képét egy, a biológiai 
testnél magasabb rendű embergép vágyképével helyettesítjük. A test és 
a kép analógiája egyik változatban sem játszik már normaképző sze
repet. Olyan képeket istenítünk, amelyek megváltanak a testtől, ezzel 
bizonyítva, hogy a kép és a test régi referenciája eltűnőiéiben van.

A referenciaveszteség azzal a dekonstrukcióval magyarázható legköny- 
nyebben, amely a test és a kép fogalmában egyaránt végbement. Ezért 
mindkét fogalommal foglalkoznunk kell. Kezdjük a képpel. Aligha 



meglepő, hogy az információs társadalomban - ekként definiáljuk 
magunkat - a képek értéke információértékükre redukálódik. Folyton 
újabb információra van szükségünk, hogy kommunikáljunk a világgal. 
Következésképpen már csak információértékkel bíró képeket keresünk. 
Azért is van ez, mert az új technológia által létrehozott képek, például a 
test belsejéről vagy a világűrről készített felvételek, soha nem sejtett 
módon gazdagítják ismereteinket. Ezért az egyetlen kérdés, amely az 
iconic turn szempontjából érdekes számunkra, legtöbbször az, hogy 
miképpen váltják fel a vizuális információk a szöveges információkat.

A kép kérdése tehát látszólag arra az egyetlen szempontra korláto
zódik, hogyan tudjuk technológiailag és tudományelméletileg tökéletesí
teni a képet mint információhordozót. Közben folyton arról a tudásról 
van szó, amely a képbó'Z szerezhető meg - elég, ha ezen a ponton az ima- 
ging science kifejezést említjük. Ezzel szemben a képről, annak haszná
ról és problémáiról való tudást figyelmen kívül hagyjuk. Ez a redukció 
ellentmondáshoz vezet, hiszen föladja azt az értelmezési mezőt, 
amelyben a képek a maguk hosszú története során elénk kerültek. Ideo
lógiai alapokon álló redukcionizmus ez, mivel a tudomány mai felfo
gását abszolútnak tételezve a képeket technológiai vonatkozásukban 
értékeljük. Az ábrázolás jelentősége eközben a tudományos érdeklődés 
ábrázolására korlátozódik. Mindennek következtében a világkép és az 
emberkép fogalma puszta metaforává üresedik, amelyben az idea 
mérhető információs érték nélkül él tovább.

A fogalmi zavar abban mutatkozik meg, hogy a képi diskurzusban 
(kép = információ) a redukcionizmust automatikusan egy másik 
redukcionizmusra (ember = test, és test = DNS-képlet) vonatkoztatják. 
Ennek során a kép vizuális, a test pedig genetikai információvá zsu
gorodik. Senki nem vonja kétségbe, hogy a kép lehet információ a 
vizuális médiában. Edward R. Tufte statisztikus könyveiben kimutat
ta, hogy a képek információközvetítő szerepének, illetve annak, amit 
vizuális gondolkodásnak nevezünk, komoly hagyománya van.5 A kép
fogalmat mégsem lehet egy információelméleti formulára korlátozni.



A képfogalom redukciója ott kezdődik, hogy a képek és a vizuális 
adatok közé egyenlőségjelet teszünk. Gondoljunk csak arra, hogy 
tisztán vizuális kép nem is létezik, ahogyan Serge Tisseron francia 
pszichoanalitikus írja. Abban a szimbolikus aktusban, amit érzékelésnek 
nevezünk, mindig részt vesznek más érzékszervek és kognitív folya
matok. Az érzékelés egyszerre társadalmi és egyéni praxis. Egyrészt 
kollektív képi normákkal, másrészt saját személyes képállományunkkal 
dolgozunk. „Belső reprezentációról” is beszélhetünk, bár másképpen 
kell használnunk a fogalmat, mint a neurológiai tudományokban. A 
külvilágból érkező vizuális adatok és ingerek áradatából szelektáljuk a 
saját képeinket vagy azt, amit saját képként azonosítunk, amire 
emlékszünk. Belső képeinket azzal, hogy kitüntetett szerepet juttatunk 
nekik, arra használjuk, hogy szimbolizáljuk velük a világot. Ha 
figyelmen kívül hagyjuk ezt a szimbolizáló gyakorlatot, a képfogalom 
elveszíti szemantikai dimenzióját, és puszta technicista fogalommá 
válik. Az a mód, ahogyan felfogjuk a képeket, amelyek társadalmi 
környezetünk képeiként érkeznek el hozzánk, alapvetően különbözik 
a mindennapi képek optikai érzékelésétől.

Képfogyasztásunk és a képre való reflektálásunk között egyre nő a sza
kadék. Az iconic turn kellős közepén paradox módon tökéletesen híján 
vagyunk annak az elemző képességnek, amely elengedhetetlen a képek 
kritikai szemléléséhez. Alulértékeljük a képeket, mert funkcionalizáljuk 
őket, ugyanakkor idealizáljuk azokat, mert nem tartjuk a kellő távolságot 
velük szemben. Tisseron azt a praktikus tanácsot adja ez ügyben, hogy 
járjuk ki az „érzékelés iskoláját”: ne hagyjuk, hogy a képek navigáljanak 
bennünket, hanem mi magunk legyünk a képek közötti szlalomjáték 
pilótái.6 Meg kell tanulnunk átlátni a képeket, hogy képesek legyünk 
értékelésükre és besorolásukra. Itt a kortárs művészetnek azon tendenciája 
siet a segítségünkre, amelyben a képek önkritikát gyakorolnak, és 
szemlélőjüket beavatják a képiségről való tudásba. Szemantikai erő
feszítést követelnek tőlünk, ráadásul erőfeszítésünknek többféle ered



ménye is lehet: ez a vizuális információ leolvasásával szöges ellentétben áll. 
Az interpretációra mint aktív közreműködésre ott van szükség, ahol 
cserben hagy bennünket az információs társadalom. Ha interpretáció út
ján sajátítunk el képeket, végsó' soron saját magunkról tudunk meg valamit.

Ahogyan most a képekről beszélek, a digitális képtechnológiák 
számára már nem téma. Idetartozik a képek anakronizmusa, ahogyan 
Georges Didi-Huberman művészettörténész és filozófus fogalmazott. 
Arra hivatkozik, hogy belső képállományunk szinte kizárólag olyan 
képekből áll, amelyek élettörténetünk korábbi korszakaiban keletkeztek. 
Ezért van az, hogy a különböző nemzedékek más-más szemmel nézik 
a világot. A tudományos-fantasztikus filmekből ismert „másolatok” 
azért lepleződnek le, mert a valódi emberekkel szemben ők nem emlé
keznek képekre. A külvilág képei pedig a fotóalbumok fényképeitől 
egészen a múzeumi képekig azokba az időkbe engednek bepillantást, 
amelyekben még nem is éltünk.

Ilyen anakronizmusokban kerülnek kölcsönhatásba a képek az 
imaginációval. Ez utóbbi, akármennyire is testi képesség, természeténél 
fogva mégiscsak azért van, hogy megszabadítson bennünket a testi 
kötöttségektől. Éppen ez az a képesség, amelyből kialakult az emberi 
kultúrák gazdag képi világa, azzal a szabadsággal megáldva, amit csak 
a kép adhat. Másfelől viszont éppen a képi reprezentáció az, amely 
kisajátítja ezt a szabadságot, oly módon, hogy hatalmat gyakorol a nyil
vános térben. Erről tanúskodik az a sok politikai konfliktus, amely a kép 
történetében a képalkotók és a kép nézői között zajlott. Legtöbbször 
a képek valódiságának kérdése körül robbant ki a vita, amely mögött 
azonban gyakran azok érdeke húzódott, akik a képtermelést irá
nyították. A reprezentációs kérdések a szemlélő terében merülnek föl. 
Az észlelés kollektív aktusa, amely ritkán zajlott konfliktusok nélkül, 
a képek előtt ment végbe. Az egyén képeiben megjelenített álmok és 
víziók a szubjektum és a nyilvános kép határvillongásait is előtérbe he
lyezték. A képek körüli konfliktusok a képmagyarázat gyakorlatához 
tartoznak, amelyre pedig ma nagyobb szükség van, mint valaha. A ké



pék képesek bátorítani bennünket arra a szabadságra és autonómiára, 
amivel csak imaginációnk terében rendelkezünk, de képesek arra is, 
hogy elrabolják tőlünk az imaginációt különböző' manipulációkkal és 
illúziós technikákkal, amelyekkel szemben védtelenek vagyunk. Ezért 
képmutatás a képáradat és a képveszteség sokat idézett panasza. Hi
szen a kép mindig az, amit mi csinálunk vele, amit mi fogunk fel belőle.

A kép e sajátos szempontú elemzését nem zárhatom le anélkül, 
hogy ne beszéljek a kép azon tulajdonságáról, amelyre egy vizuális 
tárgy esetében a legkevésbé gondolunk. Ez pedig a képnek arra való 
paradox képessége, hogy elrejtse azt, amit ábrázolni akar. Az ilyen 
képek nem merülnek ki a láthatóságban, hanem éppen aziránt keltenek 
bennünk kíváncsiságot, amit láthatatlanul hagynak. Ha átadjuk ma
gunkat ennek a hatásnak, olyasmiről szerzünk tudomást, amit nem 
látunk ugyan, de amiről tudjuk, hogy ott van a képben. Ez azonban nem 
igényel esztétikai, és még kevésbé metafizikai erőfeszítést: olyan fo
lyamat nyomon követéséről van szó, amelynek kiindulópontja maga az 
emberi természet. Az érzékelés mint szimbolikus tapasztalat saját 
erejéből teremti meg a jelenlét és a távoliét játékát, amire csak azért 
ismerünk rá a képekben, mert mi magunk a testünkkel tapasztaljuk. 
Ebben különbözik a látástól a szimbolizálás, amelyről az agykutatásnak 
még semmit nem sikerült megtudnia. A kép nem az érzékelés ered
ménye vagy az adott médium terméke, hanem „a szimbolizálás folya
matához” tartozik, amelynek segítségével elsajátítjuk a világot: „e nél
kül a szimbolikus aktus nélkül a kép átláthatatlan”. A képet éppen 
lenyűgöző ambivalenciája, nyitott értelmezési mezője különbözteti meg 
az értelem nyelvi és írásos rögzítésétől. A kép ekképp értelmezett 
fogalma a képről mint információhordozóról folytatott jelenkori viták 
gyors képeivel összehasonlítva a skála túlsó végén helyezkedik el.

A kép és a test analógiája olyannyira programszerű és ellenpontozott, 
hogy nem egyszerűsíthető le puszta egyenletté, ahogyan az a képmás 
leegyszerűsítő fogalmában történik. Az analógia nem a hasonlóság prób- 



lémája (bármit értsünk is hasonlóságon), hanem a referenciáé. A különb
ség az, hogy a kép szándéka a test ábrázolásával mindig az ember ábrázo
lása. A referencia mindig annak a szubjektumnak az ideájára utalt, amelyet 
a kép a testben tett láthatóvá. A látható test és a láthatatlan szubjektum 
kettős vonatkozása kizárta a képmás minden banális használatát (emitt 
a valós alak, amott a képben a duplum). A test mint piéce résistance vo
natkozási mennyisége ennek ellenére állandó maradt, ami alkalmat adott 
arra, hogy képekben határozzák meg és transzformálják.

Az analógia fogalmát a médiatudomány méltánytalanul leértékelte 
azzal, hogy elhasználta az analóg és digitális technikák, a múlt fényképe 
és a ma virtuális képe közötti összehasonlítás során. Ez a formula arra 
jó, hogy a digitális forradalom összefüggésében degradálja az analóg 
képet. Ez az ideológia alapjában véve a fotográfia régi diskurzusának 
megfordítása. A fotográfia mint - mai kifejezéssel élve - „képalkotó el
járás” egykor a valóság nevében lépett fel, azt demonstrálva, hogy a 
technika pillantása magasabb rendű, mint az emberi szem. A „reális 
ikonja”, ahogyan Roland Berg nevezte a fotográfiát,7 így gond nélkül 
elkötelezhette magát a látható világ tudományos reprezentációja mel
lett. A fotográfia eredendően analógiás funkciója most a jelenségvilág 
felszíne mögé pillant, oda, ahol a tudományos felfedezések születnek. 
A digitális képek ezzel szemben megszabadultak a valóságreferenciától, 
hogy felfedezzék a virtuális valóságot. Csakhogy eközben is az analógia 
régi színjátéka zajlik, akármennyire tagadni próbálják a virtuális képek 
hívei, hiszen az analógia feltétele a nem-hasonlóság a testtel. Aki elhá
rítja ezt a szempontot, az a referencia-játéknak csupán egy másik válto
zatát játssza.

A test és a kép analógiájának mindkét paramétere nyitott mennyi
ség marad, a test meghatározása mégis elengedhetetlen. Itt nem a neu
rológusok és a biológusok által definiált testről van szó, hanem a test
ről mint az ember fizikai jelenvalóságáról és önkifejezéséről. Idetartozik 
a gender-tematika éppúgy, mint a nyugati világra jellemző kulturális 
diszpozíció. Ezért a biológiai testfogalommal szembeállítva a megjelenő' 



testről is beszélhetünk. A test mint az ember reprezentánsa egyúttal 
mindig a reprezentáció helye is, ami azt jelenti, hogy minden elkép
zelhető' módon ábrázolható, akár úgy is, hogy testiségét megtagadta az 
Én - a szellem vagy a lélek - javára.

Az ember reprezentációja azonban soha nem a test egyedüli érdeme. 
Mindig a rajta kívül álló képekkel kellett együttműködnie, vagy saját 
környezetében neki magának kellett képként megjelennie, például 
maszk, ruházat vagy gesztusok segítségével. A test és a kép eme köl
csönhatásában jött létre az a kényes egyensúly, amelyben kialakult az 
ember ideája. A negatív antropológiában, amely az emberben az „ex
centrikus lényt” látja, Helmuth Plessner szociológus az embernek arról 
a képességéről beszél, hogy egy bizonyos kép hordozójaként távolságot 
tud tartani magától, valaki másként tudja megtapasztalni önmagát. Ez 
nem a testkutatáshoz kapcsolódó téma. Az emberképet, amit keresünk, 
a test nem hordozza magában mint valami formulát, hanem kívülről, 
a társadalmi környezetből kulturális meghatározottságként kapja. A 
történeti testképek is bizonyítják az emberfogalom nyughatatlan dina
mikáját. A stabil emberkép, amire ma annyira áhítozunk, valójában soha 
nem létezett, a kereszténységben sem: a test antropológiai konti
nuitásának állítása csak önvédelem. A test a kép történetében mindig 
újabb és újabb emberideállal szembesült. Az utak a 18. században váltak 
szét véglegesen, amikor az orvostudományi értekezések testábrázo
lásának semlegessége összeegyeztethetetlenné vált az emberábrá
zolással. Az első esetben a kép egy névtelen organizmusról szóló in
formációt jelentett, a másikban pedig egy személyiség megjelenítését 
az életrajz vagy a látható test alakjában.

Nem a testiségről (Leib) beszélek, amelynek nagy hagyománya van 
a német szellemtudományban, hanem a testről (Körper), hogy elvi
tassam a neurológusoktól és a biológusoktól a testfogalom fölötti mo
nopóliumot. A képproblematika mégis érinti a testiség jelenségeit, 
például a halandó hús konfliktusát, amelyet a tökéletesített test és a 
technikai intelligencia jelenkori diskurzusa mélyen megvet. A képprob



léma új megvilágításba helyezi a testhez fűződő viszonyunkat. A kép 
a szemet, a testhez fűződő távolságtartó viszonyt szolgálja. Ennek 
megfelelően a kép az undort mint a testközeliség irtózat-tapasztalatát 
többnyire tabuként kezeli. A testre vetett stilizáló pillantás, amely azt 
olyannak látja, amilyennek lennie kellene, és nem olyannak, amilyen, 
a kép meghatározó feladatköréhez tartozik. Hasonló okból kellett 
halhatatlan képpel pótolni a hullát, az oszló testet.

Itt kell rámutatnunk arra, hogy a kép gyakorlatát a test első krízise, 
a haláltapasztalat váltotta ki: a halálra az élők képpel reagáltak. Ha a 
halál elragadott egy testet, a kép volt az, amely a későbbiekben az el
hunytat reprezentálta. Kép formájában élt tovább az élők közösségében, 
csak éppen szimbolikusan: ez volt a képiség alapja. A halott képe ese
tében a testreferencia elemi feltétellé vált. Arra vagyunk utalva, hogy 
felidézzük a halottakkal folytatott szimbolikus kommunikációnak ezt 
az elfeledett gyakorlatát, miután a kép mint a radikális távoliét szim
bóluma elveszítette ontológiai jelentőségét.

Attól még, hogy a hely és test nélküli telekommunikáció révén 
egyre többet kommunikálunk olyan partnerekkel, akiknek teste épp
oly elérhetetlen számunkra, mint a miénk az ő számukra, korántsem 
léptünk túl a képek testreferenciáján. A képek lényeges ismerte
tőjegyei a test ismertetőjegyeiként jöttek létre, és képalkotó elemként 
a testből vezethetők le. Idetartoznak ajelenlét és a láthatóság ismer
tetőjegyei, amelyek először mindig a testre vonatkoztak, és csak az
után a képre. A testnek el kellett tűnnie, láthatatlanná kellett válnia 
ahhoz, hogy a képben visszanyerje a jelenlét egy másik formáját. A je
lenlét és a láthatóság között kölcsönhatás van, amely nélkül nem ért
hető a képiség értelme. Ebből következik a kép és a test közötti sze
reposztás: egymásra utalnak, és a kölcsönös távollétből profitálnak.

Ezért következetes Katherine N. Hayles amerikai irodalomtudós, aki 
kategorikusan elutasítja az ilyen képmeghatározásokat, hogy aposthu- 
man diskurzusában megtisztítsa pozícióját az antropológiai fogalmak
tól.8 Ő is az ikonika és a szomatika analógiájába ütközik. A távoliét és 



a jelenlét fogalmában testi állapotok, azaz egy jövő-menő Én nyomát 
szimatolja. A két fogalom helyett a pattern illetve a randomness fo
galompárját javasolja, a mintát és a minta hiányát. Az információelmélet 
segítségével szeretne megszabadulni a szubjektumtól. A megtestesülés 
fogalmának is ellenáll. A jelenlét és a távoliét antropológiai tapasztala
tával szemben absztrakt mintákat kínál. Egy információ iktatja ki azt, 
amit identitásnak nevezünk. A szerzőnő a tagadással önkéntelenül is 
felsorolja a kép összes definícióját.

A kép és a test referenciájának feloldását más úton próbálják meg
valósítani olyan amerikai médiaművészek, mint Keith Cottingham. Ő 
számítógépes fotókat készít, amelyek már nem fotók. Több reális arc 
összeolvasztása egy szintetikus arccá mintegy „kioltja” a test analógiáját, 
virtuális lénnyel helyettesítve azt. Ahol már nincs test, ott személyiség 
sincs, hiszen a személyiség mégiscsak a saját testtől függ. Egy képet lá
tunk, amely már semmit nem ábrázol, és amely az élő test referenciájával 
együtt a szubjektumnak is búcsút int: a szubjektumot egy ilyen képen 
már csak fikcióként ismerjük fel. Ez persze játékos, aránylag ártalmatlan 
eljárás, amely mindenekelőtt a fotográfia valóságigényével áll szemben, 
és megmarad a művészet territóriumán belül, így önmagában nem kell 
bizonyítania semmit. Ugyanakkor mégiscsak a mai képi kultúra egyik 
tünetével állunk szemben, amely könnyen veszélyes játékká válhat, ha 
a képek manipulálhatóságát valódi testek esetében is alkalmazzuk.

A test és a kép analógiáját ma több fronton is támadják, hogy meg
szabadítsák a képet a testreferenciától. A referencia válsága nem új je
lenség a kép történetében, így nem is írható az új technológiák iránti 
lelkesedés számlájára. A mostani helyzetben mégis új az, hogy a válság 
ezúttal nem a képet, hanem a testet veszélyezteti. Már nem a képnek a 
testtel való analógiájáról van szó, hanem fordítva: a testnek a képpel való 
analógiájáról. A képek elvitatják tőlünk a testi világtapasztalatot, és 
képtapasztalatot erőltetnek a helyére. A válságreakciók ismertek. Vagy 
az történik, hogy semmilyen képet nem fogadunk el, ha a testről van 



szó, vagy csak a képeknek hiszünk, különösen azoknak a képeknek, 
amelyek segítségével a virtuális valóságban megszabadulhatunk saját 
testünk tapasztalatától.

Ezekben az utópiákban kiéleződik a természet és a kultúra régi, új
ra és újra fellángoló konfliktusa. Ez idáig a természettől nem a test, ha
nem csakis a kép segítségével szabadulhattunk meg. Az emberi kultúra 
képekkel lázadt az ellen a természet ellen, amelynek a test is része. A 
természet legyőzésére tett kísérletekből gazdag képanyag keletkezett, 
amelynek egyes darabjai a testfelfogás tekintetében erősen különböztek 
egymástól. A képek eddigi történetének produktumai nem korláto
zódnak a test puszta leképezésére vagy másolására, ahogy azt talán 
sokan hiszik. Modellekkel is operáltak, amelyekkel az ember társadalmi 
testét kívánták demonstrálni. A történeti testábrázolások tehát nem 
annyira a test reprodukcióját, mint inkább az emberkép produkcióját 
szolgálták.

Mindenesetre testképet, illetve testet produkálni két különböző' 
dolog, bármit is prófétái a géntechnológia utópiája. Ott még nem 
tartunk. De ha egyszer valóban el akarjuk törölni a kép és a test közötti 
differenciát, ha valóban olyan mélységig avatkozunk bele a test dol
gába, ahogy azt idáig csak a képek szintjén tettük, akkor alapvetően 
új helyzet áll elő, amely lényegileg különbözik a korábbi történeti hely
zetektől. Az „új ember” eszményképében le kell győzni az embert mint 
„hiánylényt”, ahogyan a Goethe-kortárs Herder, majd Arnold Gehlen 
az embert meghatározták. Mivel manapság több fronton is vitatkoznak 
a felmerült aggályokról, e helyütt a képvitára szorítkoznék. Politikai 
dimenziója már abban is kifejezésre jut, hogy mind ez idáig föl sem 
merült a diskurzusban, mintha meg kellene akadályozni, hogy a 
szigorúan természettudományos vita mögött fölfedezzük a kulturálisan 
meghatározott képeket, és a lázas kutatás rothadt magjára bukkanjunk.

Tézisem a következő: a képprobléma a génvita vakfoltja. A test és 
a kép fölcserélése a mai kultúra ismertetőjegye. Leleplezi, hogy soha 
nem léptünk túl egy bizonyos határon anélkül, hogy be ne következzen 



a katasztrófa, amely Narkisszosz híres mítoszában maradt ránk. A 
múltban a képek mindig képek maradtak, és gyors ütemben váltották 
egymást, hogy a következő' generáció megelégedésére szolgáljanak. 
Amíg távolságot tartottak a testi élettől, kockázatmentesen kicserél- 
hetők voltak. A kép és a test között ugyanolyan eltérés volt, mint a kul
túra és a természet között. Erről a határról beszélek. Az analógia nem
csak a test valósága és a kép fikciója közötti kölcsönhatás kifejeződése 
volt, hanem elégtelenségük kiegyenlítését is szolgálta. A kép azért volt 
kevés, mert mindig csak kép maradt, sosem tudott testté válni, akár
mennyire alkalmazkodott, illetve hasonult a testhez. A test viszont azért 
volt kevés, mert mindig alárendelték a képnek, mivel a kép tökéletes 
testet ábrázolt, és a testtel ellentétben halhatatlan volt.

Ez a szereposztás volt az emberi képhasználat motorja. Ettől ve
szünk búcsút, ha a kép fölötti rendelkezést átvisszük a testre. A test 
soha nem állt rendelkezésre, érinthetetlen volt, eleve adottként tisztelet 
övezte, ezért a képet késztették cselekvésre. Ma annak a kísértésnek 
vagyunk kitéve, hogy a képalkotást magán a testen hajtsuk végre, 
ezáltal a képhez hasonlóan a test fölött is rendelkezzünk. Ez a vízió ural
ja az új, „kép utáni” ember közelgő utópiáját. Ad imaginem sui - így 
parafrazeálhatnánk a teremtéstörténet fordulatát. Lehet-e azonban a 
kép, amiről mintát veszünk, több, mint a jelenkori társadalom kliséje? 
Nem raboljuk-e el a következő generációktól a választás szabadságát, 
ha programozzuk a testet, amelyben felnőnek? Azt sem fogják tudni, 
milyen képre teremtettek, milyen képet hordoznak a testükben. Lehet, 
hogy egészen más képekről fognak álmodni, mint mi, miután ők ma
guk váltak számunkra teremtett képekké.

Azért lehet eljátszani a test és a kép fölcserélésének gondolatával 
- hiszen egyelőre csak erről van szó -, mert elfelejtjük azokat a fogal
makat, amelyekben megőrződik analógiájuk és egyúttal diffe
renciájuk. Ezt a kultúra minden területén észlelhetjük, nemcsak abban 
az összefüggésben, amelyről itt szó van. Ám a fogalmi veszteség 
társadalompolitikai veszélyt is rejt magában. A génvitában is fölcse



rélődik a kép és a test, a tudás és a tudás felhasználása. Olyan képrom
bolás tanúi vagyunk, ami kifüstöli a testről alkotott valamennyi korábbi 
elképzelésünket, másfelől pedig új képek keletkeznek, amelyek meg
valósítják a futurisztikus testet: a két folyamat összefüggése több 
mint ellentmondásos. Másképpen fogalmazva: a meglévő testről 
alkotott, elképzelt valamennyi képet megsemmisítjük, így csinálunk 
helyet az újfajta képeknek, amelyek eleve testként fognak létrejönni. 
Ez azonban nemcsak biológiai, hanem antropológiai forradalmat is 
jelent, amelyben kép és test régi dualizmusa véget ér.

Végezetül el kell gondolkodnunk a képprobléma és az antropológiai 
probléma összefüggéséről. Nem az új képi médiumokat akarom kritizálni, 
amelyek, mint minden technológiai fejlődés, feltartóztathatatlanok, 
akárhogyan viszonyulunk is hozzájuk. Sokkal inkább a testről és a felette 
való rendelkezésről van szó, amely már nem a szépségipar ügye. Közben 
kiderül, hogy nem rendelkezünk olyan diskurzussal, amellyel sziszte
matikusan közelíthetnénk a test kérdésköréhez. Ennek egyaránt vannak 
aktuális és történeti okai. Utoljára a középkorban folyt ilyen diskurzus, a 
teológusok között. A reformáció során konfliktusba kerültek az új 
művészeti diskurzussal, amely megszerezte a képről szóló diskurzus fölötti 
hatalmat, és felülkerekedett a teológusokon. Ma viszont úgy tűnik, a 
médiadiskurzus győz. A kép a technikai fejlődés ügyévé vált. Már azért 
is harcolni kell, hogy bebizonyíthassuk: a képfogalomnak antropológiai 
fogalomként is volt létjogosultsága. Csak az antropológiai diskurzusban 
van alapja a kép kettős értelmének: a falon illetve a fejünkben lévő képnek, 
amelyek kölcsönhatásban állnak egymással. Mi magunk mint élő médi
umok vagyunk „a kép helye”, nem pedig a készülékek.

A küszöbön álló korszakforduló az antropológia új meghatá
rozására kényszerít bennünket. Kénytelenek leszünk megválni az 
antropológia változatainak többségétől. Eközben nem horgonyoz
hatunk le az ember változhatatlan lényegénél. Ezt a hiedelmet a tör
ténelem amúgy is régen megcáfolta. Hasonló a helyzet a humanista 



emberképpel, amelyet joggal kritizált Jean-Luc Nancy filozófus, ami
kor azt írta, hogy az ember alávetette magát „saját eszményképének, 
illetve a saját lényegéről alkotott eszménynek”, mégpedig az „önután
zás” aktusában. Mindeközben másféle emberképekkel is számolni kell. 
Még a posthuman-vita sem számolhat le az emberképpel, hiszen mi
közben kidobja az ajtón, segít neki bemászni az ablakon. Emberképek 
jöttek és mentek, de a test maradt, és a nagy jövés-menésben mindig 
otthagyta a nyomát, a vestigiumát, ahogyan Nancy az ember indexét 
nevezi. A testről szóló újabb vita elegendő' okot szolgáltat arra, hogy 
egy új antropológia témája legyen. Ez az antropológia már nem vesz
het el a humanista vagy a teológiai eszmék között, keményebben kell 
érvelnie. Nem elég a testet az etika és a jog őrizetére bízni. Antro
pológiai alapokra van szükség, hogy újabb konszenzusra jussunk. 
Témám, a képprobléma ennek a vitának csak egyik aspektusa. A ké
pek újabb és újabb tükröt tartottak a test elé, hogy mindig másmi
lyennek mutatkozzon. A kép és a test referenciája, amely egyelőre 
minden kitörési kísérlet dacára töretlen, a kép egész történetének fő 
témája volt. Ha ez a téma jelentőségét veszti, a kép története a múlté.

Nádori Lídia fordítása
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DIETMAR KAMPER

Kép és idő: a médiumok gyorsulása

„A látás szemlélhető, a hallás nem hallható.” 
Marcel Duchamp

A felgyorsult képeken keresztül kikerülhetetlenül kifejezésre jut az idő. 
A képek önkéntelenül is elárulják a létrejöttükhöz vagy előállításukhoz 
szükséges mintát. Nyílt titok, hogy a médiumok gyorsulásán keresztül 
az időt nem takaríthatjuk meg, hanem inkább elvesztegetjük, elfecsé
reljük, elpazaroljuk. Az újabb korok valamennyi képeket előállító 
apparátusa rejtett időgép, amely lépésről lépésre, a használat során veszi 
le „álarcát”, lelepleződik. Ezáltal használóit arra szólítja fel, hogy éppúgy 
vegyenek búcsút a kép felszínétől, ahogy a kép felszíne elbúcsúzott a 
testtől. Mindez a tér virtualitásáról az idő virtuozitására történő átállás 
során mehet végbe.

Kezdjük az idollal és az idillel, a képek állítólagos legyőzésének 
történeti példáival. A vereség még ezeken a miniatűr formákon át is 
megnyilvánul. A képek nem kezelhetőek a bennük őrzött időn keresztül. 
Ez a kép legbanálisabb használatára, a televíziózásra is érvényes. Mint 
sok minden más, a képernyő is a látszólag ismert dolgok közé tartozik. 
Ezért néhány olyan meghatározásra van szükségünk, ami tükröt tart 
elé, olyan átmenetet keresve, amely nem virtuális terekbe, hanem a 
tapasztalható időbe vezet. Ezeknek a „semmibe vesző mondatoknak” 
a kockázatát egy, az immateriális elgondolhatóságára irányuló javasla
ton keresztül foghatjuk fel, mégpedig időben, a nyelv minden idő
dimenziójában. Témánk végül a fókusz, amely az erőket összegyűjti, 
összpontosítja, és elősegíti a puszta érzékelés művészetének létrejöttét. 
Lehetővé teszi egy differencia átfogalmazását, amely éppoly hozzá



vetőleges, mint amennyire szükségszerű árnyalat: a testi mimézis és a 
gépi szimuláció közötti átgondolt különbségtétel. Elsősorban ez a 
differencia teremti meg a virtuális terek elhagyásának és az idő felett 
gyakorolt, messzemenőkig elbutított hatalom legyőzésének lehetőségét.

A virtuális terek definíció szerint a felszín jóvoltából létező terek, 
amelyekbe kizárólag a képernyő interface-én keresztül léphetünk be. 
A lényeg azonban: a valóságos, közeli tereknek már csak virtuális 
minőségekbe transzformálása. Az emberi környezet térben szemlélve 
végérvényesen háborús terep, óriási fegyvertár veszélyezteti az ég és 
a föld felől, megsemmisíthető, ezért virtuális, ami annyit tesz: a 
lehetőségek alapján már megsemmisített. Ez a tudás, amely tulaj
donképpen megérzés, vitatható, elhárítható, tagadható, de nem tö
rölhetjük ki. Váratlanul tér vissza, mint minden elfojtás, és lépésről 
lépésre fosztja meg az embereket a közelség ízétől. Az idő virtuozitása 
ezzel szemben másféle kiterjedésének pontos megkülönböztetésében 
rejlik. A térhódítás és térfoglalás mezején fellelhető absztrakt jelen 
túlsúlyának köszönhetően elkorcsosultak az emberi képességek, 
amelyek a múlttal, jelennel, jövővel való adekvát eljárásmódot biz
tosították. A játék minden irányban egyetlen mintát követ, ez pedig a 
sík játéka a felületen. Ezen keresztül elnyomja a jövőt, átállítja a jelent, 
és kitörli a múltat. A halott tér holt tudása egyetlen dimenzióvá re
dukálja az időt, mellékletté, amely az üres pillanatnyiságok sorozatát 
a kiszámíthatóság céljainak megfelelően ábrázolja.

Végzetes visszaesések láncolata, amelyek a holt, meggyilkolt térnek 
a „kiterjedés” feletti kifulladt hatalomra adott válaszaként értelmez
hetők, ami az emberiséget manapság inadekvát reakciókba hajszolja; 
legyen ez a már megélt időbe való visszaesés, a fantáziavilágokba tett 
kitérő, vagy éppen a Föld még meglévő szabad területem és vadonjain 
elkövetett erőszak.

A tér valóságának, testiségének és mélységének megvonására min
denekelőtt a művészet reagált. Itt alkalmanként végrehajtották a fan- 
tazmák traumáktól való megfosztását, a képek újbóli megtestesítését, 



melyekből ezúton akarták kiűzni a képiséget. Hiszen a virtuóz képesség 
paradoxona az akarat szándékos visszavonásában rejlik. Elsőként a vak 
lövész talál célba. Elsőként az az ember él az időben, aki kételkedik 
benne.

IDOL ÉS IDILL

A következő szövegrészeket összekötő vezérfonalat az a szándék hívta 
létre, hogy dokumentáljuk a valóságban lezajló szétdarabolódási fo
lyamatot, amely a képek mértéktelen használatából ered. Benne fog
laltatik korunk tapasztalata, miszerint az imaginárius éppoly elke
rülhetetlen, mint amennyire végzetes. Ez a szigorú ambivalencia aka
dályozza a fantázia valódi hatalomátvételét. A jelekké züllesztett képek 
kikerülik azok intencióját, akik megalkotják és használják őket. Ami a 
hatalom növekedésének tűnt, vereségnek bizonyult. Képeken keresztül 
uralkodni éppoly lehetetlen, mint maradéktalanul bűvöletük hatalmába 
kerülni. Ez a kétértelműségükben rejlő folyamat még nem vált egyértel
műen világossá. Ennyiben a kitűzött cél, a dokumentáció felbosszant
hatja az érzékeny kortársakat.

Idol és idill - a kollektív képzelőerő termék-variációi, amelyek kez
dettől fogva különbözően rangsorolt képtípusok sorozatait alkották. 
Az idolok korábban keletkeztek. Az emberiség hajnalának kísérői. Az 
idillek későbbiek, az est beálltával jelentek meg. Előbbiek a politikai 
hatalom jeleként tűnnek fel, például a korai világbirodalmakban, de 
még az „ancien régime” idején is, utóbbiak mintegy a politika politi
kai elutasításaként, példának okáért Görögország, Róma, Európa 
csalódott polgárságának körében. Történetük valószínűleg állandó 
hangsúlyeltolódások eredménye, amelyek folyamatossága azonban 
nem szükségszerű. Ellenkező perspektívából szemlélve ezért éppoly 
valószínű lehet tehát a képtípusok egymásmellettisége, jóllehet a 
történelmi tapasztalatok, ha visszacsatolhatok lennének, ezt a 



véletlent határok közé szorítanák. Az idolok meggyőződésekkel, 
időnként rögeszmékkel kapcsolódnak össze, az idillek valamiféle 
gondtalansággal, ugyanakkor az erőltetett, megcélzott jólét lehetetlen 
stratégiájával is.

Mindkét fogalom levezethető a görög eidos (’kép’j, pontosabban 
eidolon illetve eidyllion (’képecske’j szavakból. Az első az ábrázolha- 
tatlan ábrázolhatóságát jelöli, a távol lévő láthatatlan - például Isten 
vagy az isteni - láthatóvá tételét, mindeközben a tisztelet, amellyel a 
láthatatlannak és ábrázolhatatlannak adózunk, már az idolnak szól. A 
második fogalom a megóvott boldogság állapotát írja körül, amelyet 
a valóságos képi karakterében keresünk, és amely a valóság sokféle 
méltánytalanságáért kell, hogy kárpótoljon bennünket. Ekkor többnyire 
az elevenség egy levetett alakzata nyújt menedéket az élet megpró
báltatásai elől. E tekintetben az idol és az idill pótlékok, amelyekkel - 
legalábbis átmenetileg - élhetünk. Az elviselhetetlen fölötti uralom is
mertetőjegyei a hatalmas, képekbe zárt isteni és a kaotikus élet feletti 
uralomé, mely utóbbi túlcsorduló telítettsége miatt elsőként a hatá
rokon virágzik.

A pásztorköltészetből és bukolikus lírából ismert idillek olyan 
regreszsziók, amelyek az emberiség korai szükségállapotát esztétikai 
életformaként élik meg és követelik vissza. Túlértékelésük, melynek 
oka természet és kultúra sikeres összebékítésében rejlett - például a 
német klasszikában („színes visszfényében miénk az élet”* - Goethe) 
-, mindenesetre nem tartott sokáig. Egyáltalán, az áhított paradicsom, 
a falakkal körülvett kert, hortus conclusus, locus amoenus, szükség
szerűen a pokolba vezető tökéletes perverzió. Még léteznek arra 
irányuló kísérletek, hogy lehetővé tegyék (és megelevenítsék) az idil- 
leket, vagyis azokat csak előre meghatározott keretek között hasz
nálják fel.

A legrégebbi idolok szinte kivétel nélkül nőneműek. A kép 
gyökere itt az anya testéről való leválásban rejlik. Ez az anyagi maté
ria az imaginárius táptalaja. Tükörként működik, melyben előfel



tevéseit elhomályosítva jelenik meg az önarckép. A kép tisztelete - 
e nézőpontból - az anya tisztelete, a kép gyűlölete az anya gyűlölete, 
ami megfordítva újra más színben tűnik fel: a patriarchátusok tiltják 
a képeket, hogy jelekkel, írásjelekkel és hieroglifákkal helyettesítsék 
azokat, így pótolva regresszív igézetüket. Az uralom dezinteg
rációjában és az „apa nevének” (Lacan) feloldásában tér vissza a ké
pek régi hatalma. Az első anya testének megfelelő börtön ekkor már 
nem hagyható el. Amit manapság nárcizmusnak hívunk, e lehetet
lenség megnevezése. A komplex társadalmakban világszerte ez az in
dividuum sorsa.

Ám az idolok ledőltek és le fognak dőlni, az idillek pedig végül 
magát az elrejteni kívánt rémséget teremtik meg. Az idő a képek 
számára adverzális. A tarthatatlanság kapcsolja össze a két képtípust. 
Tartósan nincsenek jelen. Amennyiben szándékosan konzerválják őket, 
szétesésük felgyorsul. Ennek oka, hogy a képek nem maguktól létez
nek, hanem a vágy, vagy a vágy tárgya kell hogy táplálja őket. A 
megvilágosodás, amelyet csak átmenetileg kínálnak, éppúgy másod- 
rendűségükből fakad, mint a nyomasztó teher, amivé legvégül lesznek. 
Az idolon és az idillen történetileg újra és újra beigazolódik, hogy az 
elviselhetetlen fölötti uralom maga is elviselhetetlenné lesz. Furcsa
mód mindmáig nem valósult meg, hogy e végzet tanulság legyen a 
jövő számára. A képekkel való érintkezés során az emberek meglepően 
ostobának tűnnek.

Idolokkal uralkodunk; az idillek a csábítás eszközei. A hatalmi 
apparátus, funkcióját tekintve, mindenesetre a csábítás államháztar
tására van utalva. Az időközben fel-feltűnő alkalmankénti jólét, a 
megtapasztalható kényelem, úgy tűnik, beváltja az ígéretet. Más 
képtípusoktól (pl. az ikonoktól, a vízióktól, a fétisektől és hasonló 
képzetektől) eltérően az idolok és idillek kézzelfoghatóbbak és bi
zonyos fokig gépiesíthetők. Ennek oka „miniatűr” karakterükben 
rejlik. Olyan formátumra redukálják a legyőzendőt, hogy az kéz- 
hezállósága miatt átlátható és ezáltal megtervezhető. Az idolok és 



idillek egyaránt „kicsik”; lekicsinyítik a világot, a túlvilágot és az 
alvilágot, kielégítik az uralkodás iránti vágyat. Bekeretezettek, egy 
részletet kínálnak. Realitásuk síkbeli, de megcsalják a szemlélőt.

A csalafintaság abban rejlik, hogy a síkok már a metszeten, a pere
men, a centrumon, a fenten és a lenten, az előtéren és háttéren keresz
tül jelentésre tesznek szert, elsődlegesen a tér színlelt mélységének és 
az alakok szuggesztív konstellációjának köszönhetően. Ennek formája, 
körvonala, alapja mindazonáltal egyszerű kódolás eredménye. Ami 
megmutatkozik, redukálódik. A háromdimenziós látómező sík képer
nyőre történő leképezése ugyan megfelel a szemek elhelyezkedésének 
az emberi arc homlokvonalában, ez azonban magától értetődően 
szimulakrum. Nem a festett, rajzolt vagy másként áthelyezett tárgyi 
világ realizmusa csalóka, hanem a képet hordozó apparátus. Ami csal, 
az a kép hordozója. A vizuális érzékelés előnye - hogy minden kép 
felület - szélekkel és átlókon keresztül közvetített, egyben hátrányt is 
jelent. Lassan feledésbe merül, hogy léteznek testek.

így terjedhet az az őrület, hogy az egész világ megjeleníthető 
képernyőkön keresztül, és hogy ez az ábrázolás az adatfeldolgozásban 
egyszerű kódolással feloldható. A „végső megoldás” (High Definition) 
azonban egyfajta megsemmisítés. A figyelmünket az a körülmény 
kerüli el, hogy a képek egy valamikori élet holttetemei. Legtöbbször a 
kihunyt szerelem illata lengi körül őket. Ennyiben, a kollektív ima- 
ginárius átalakulásában, amely mindennapjaink szerves része, gyilko
sok az idolok és halálosak az idillek. Mindemellett a tehetetlen 
szubjektum megcsalatása olyan széleskörű, hogy újból és újból létrejön, 
és már csak a vonalakból és pontokból álló felületek függvénye. A tv-, 
videó- és computervilág torkig van a képzelőerő történetének 
örökségével. A képernyő, az idolt és az idillt egyaránt közvetítve, a 
fantázia végeérhetetlen hatalmát szuggerálja. Ő maga pedig ezek vé
get érni nem akaró kábulatának a helyszíne.



A KÉPERNYŐ TÜKRÉBEN1

A következő tíz mondat egy hely és egy folyamat leírására vállalkozik, 
azzal a szándékkal, hogy bemutassa a „puszta érzékelés” művészetének 
elengedhetetlenségét. Ez a folyamat, amely feltartóztathatatlanul véget 
ér, azt jelenti, hogy „in statu moriendi” található, iránypontja pedig 
bizonyos értelemben olyan helyen, amelyet torznak kell tekintenünk, 
amennyiben a képernyő nem tükör. Az elméletről van szó, a világhoz 
való elviselhető viszony történelmi vívmányáról, amely napjainkban 
lehetőségének feltételét veszíti el, mivel a dologgal szembeni min
dennemű távolság megszűnik. Ezzel közzétesszük a láthatóság válságát, 
amelynek eredete az európai felvilágosodás centrumában van. Nem a 
peremterületek felől, hanem a modernitás hatáskörének középpontjá
ban bukkant fel egy bizonyos időgép, ami ahelyett, hogy napvilágra 
hozná, elnyeli a képeket. Van-e a művészetnek - hangzik a zárójelbe 
tett kérdés - esélye e téren, feltéve, hogy produktivitása mindig is 
abból a „gyengeségből” eredt, hogy valójában nem képes távolságot 
tartani?

AZ ELVISELHETŐSÉG STRATÉGIÁJA

A színházhoz hasonlóan az elmélet eredete is a görögség élethez való 
viszonyában rejlik. Ennek meztelen igazságát obszcénnak találták; emiatt 
tapasztalat és megismerés, szemlélet és fogalom közé a szemérem, 
látszat és elleplezés megszépítő távolságát teremtették meg. Az igazság 
önmagában elviselhetetlennek tűnt. A látszat nélküli élet csak arra 
emlékeztet, hogy az emberek nem isteniek, vagyis halandók, és 
születésük valamint haláluk körülményei szégyenkezésre és rettegésre 
adnak okot, s így jobb, ha rejtve maradnak. Miként Dionüszosz isten 
születése és halála, halála és születése minden színházban előadott 



dráma elhallgatott igazságának alapja, ugyanígy minden teóriában a 
létnek a semmihez, a megformálnak az alaktalanhoz fűződő drámai 
viszonya játszotta a főszerepet, mégpedig anélkül, hogy azt valaha is 
láthatóvá tették volna. Magát az elméletet kezdettől fogva az elviselhe- 
tőség stratégiájának szánták, melynek célja az volt, hogy a kegyetlen 
körülmények, amelyek életre hívták, teljességgel feledésbe merüljenek. 
Ezért aztán kitartott a béke, a múzsák és a polisz gondtalan élete mel
lett. Sem a harcos, sem a paraszt nem válhatott teoretikussá, a polgár 
azonban, aki a reflexió és a vita nyilvánosságában részesedett, igen. 
Lágy volt a görög felvilágosodás által elhintett fény. Ebben fejlődött 
ki a közönség, Görögország legzseniálisabb találmányainak egyike, a 
jóindulatú néző embertípusával együtt, aki a színházban és az elmé
letben emberré válásának rejtélyét veszélytelen távolságból szemlél
hette. Hogy az a színjátszás, amely Rómában és később jött divatba, a 
néző rosszindulatát is táplálta, már a mérvadó távolságtartás hanyat
lását jelentette.

A „TEÓRIA” HARCOS HASZNÁLATA

Az élettartam ősrégi szükségszerűségeiben, amelyeket később az ész 
cselével rokonítottak, létrejött a megismerés egy válfaja, amely csak 
kölcsönvette az „elmélet” nevet: a problémamegoldás stratégiája és a 
túlélésért folytatott küzdelem. Ebben az elméletben nem az igazság el
fojtásáról volt szó, ami lehetőség szerint megkönnyíti a továbbélést, hanem 
az „igazság” stratégiai bevetéséről, amely többnyire a dolog halálával 
végződött. Itt szintén szükség volt a távolságra, de nem az elleplezés 
szolgálatában, hanem az eszköz precíz bevetése és felhasználása céljából. 
Az alapmodell a zsákmány elejtésére tervezett íj és nyíl volt. A szem, 
mint szubjektum, a célzás pontossága és a kifejtett erő közötti 
összefüggést kontrollálja. Az elmélet akkor nevezhető sikeresnek, ha 
tárgyát elejti.



Megjelenik a figyelmes és bizalmatlan néző típusa, azé, aki nem 
elégszik meg a puszta szemlélettel, de végül cselekszik, és a túlélés le
hetőségéről való tudását akár a másik megsemmisítésére is felhasznál
hatja. Valamikor a középkor végén a szükséges önkontrollal összefüg
gésben, amelyben a rejtett önreferencia civilizációs alapelemei, az em
beri test aszketikus, katonai, iskolai felkészítésének motívumai és mozza
natai is közrejátszottak, elmélet és „elmélet” egyesültek, és az emberi 
életkörülmények forradalmának eszközét teremtették meg, ami addig 
teljességgel ismeretlen volt. Az absztrakcióról van szó, amely egyszerre 
két oldaláról is használható: ellenőrzés formájában a hatalom eszkö
zeként, de a származás feledésének és elfojtásának forrásaként is. A Föld 
meghódításának bonyodalmas kalandjai után az íj végül visszafordult, és 
a nyíl magára az emberre irányult. Azóta az elmélet a maga kettős
ségében, hatalomként és felejtésként többnyire halálos vállalkozás. Az élet 
elfojtásából és a halál igézetéből létrejött elegyet, amely mindkét elmélet 
amalgámjában megtalálható, az elkövetkező évszázadok során keverték 
ki. így az elmélet valamiféle elvakultsággal párosult, hogy céljai érde
kében minden létező dolgot fel tudjon használni. Az ezzel bekövetkező 
felvilágosodás minden, csak nem békés. Épp ellenkezőleg: kifejezetten 
militáns, ott is, ahol sikeres. Ám a dolgok egyre magasabb szintű teo- 
retizálásában idő-gyújtózsinórral ellátott robbanószerkezet van. A világ 
absztrakciójának hozadéka a test immaterializálódása, a fikció és realitás 
közti differencia feloldása, végül az imaginárius „kiszabadítása”, ezzel 
együtt azonban annak a távolságnak a megszüntetése, amelyre az el
méletnek mindkét alakban szüksége van, hogy egyáltalán működhessen.

EGY ALAPOT TEREMTŐ ILLÚZIÓ

A képek özöne, amely manapság a metropoliszokat, majd a vidéket és az 
egész emberiséget elárasztja, a magát absztrakcióvá sekélyesítő nyugati 
világ alapjaiból ered. Itt rontották meg a képek mágikus hatalmát, amely 



felelőssé tehető számos, évszázadokkal korábbi kollektív izgalomért és 
megrázkódtatásért. Az alapok megszüntetése leleplez néhány titkot, nem 
utolsósorban az elmélet konstrukciós elvét. Realitás és fikció példás 
differenciája önmagában is fiktív, amelyet a kísérő intézkedések, külö
nösen az imagináció hosszadalmas térfixációja képesek voltak a peremre 
szorítani. Amióta azonban az idő birtokbavételéről van szó, feltar
tóztathatatlanul napvilágra kerül annak a hálónak a mintázata, amely 
alapjául szolgált azon távolságoknak, amelyek a világ megismerésének 
„alapos” munkájához elengedhetetlenek. A gyorsulással az alap eróziója 
következett be, ugyanakkor azonban a megszerzett tudás tartósságának 
és biztosságának eróziója is. így eltörpülnek a különbségek. A min
denkori megismerés elviselhetősége éppúgy eltűnik, mint felhasz
nálhatósága, ami extrém esetben már csak halálos igazságokat enge
délyez; halált hoz arra, aki a birtokában van, és arra is, amire alkalmaz
zák. Rendes körülmények között azonban az extremitás e fokát már 
nem érjük el, mivel észrevehető az alapok hiánya. így megy végbe - a 
középpontban, ahol a világ talapzata mindig is ingatag volt - a diffe
renciák nagy erejű összeomlása. A keletkező indifferencia ellenséges 
űrnek látszik, amely sok erőt szív el. Az emberek még teljességgel járat
lanok egy ilyen típusú elvonással kapcsolatban. Egyre világosabbá válik, 
hogy a modernitás embere kockáztatott, és hogy a játékot, legalábbis 
az imént lejátszott utolsó kört, elvesztette. így a sors egyfajta utólagos 
érzékelésnek köszönhetően valami szükségszerűre tesz szert. Az 
elméletek a túlzásaikba buknak bele.

A NÉZŐ HANYATLÁSA, A MEGFIGYELŐ BUKÁSA

Mind ez idáig még nem következett be, de mindkét „zuhanást” meg
jósolták. A nézőét, akit fokról fokra újból behálóz az őt érintő történet, 
és a megfigyelőét, aki a háborús felügyelet céljából megőrzött külső 
pozícióját nem képes tartani többé, és szinte maga is a megfigyelt dologi 



viszonyba „zuhan”. Az élet színházának zárt kulisszái mögül mindenfelől 
az obszcenitás lép elő. A hihetetlenül érzékeny szuperfegyverek célke
resztjében a megfigyelő már régóta a saját szemét találja el. Az élet és 
a halál rettenete ezen körülmények között kétszeresen szemet gyönyör
ködtető. Mint mindig, ha úrrá lesz rajtuk a félelem, az emberek 
megkísérlik javaikat és tulajdonukat, világuk realitását képekbe men
teni. Ám a szem „gyűlöli” a látottat, mivel az sebezhető volt, és az is 
marad. A kezdet és a vég „szépsége”, ami a két, röviden ismertetett 
elméletet életre hívta, megszűnt. Ehelyett az imagináció archaikus példái 
új köntösben megjelenve domináns szerephez jutnak. Ezek akadályozzák 
a fantázia szabad szárnyalását. Egy, a vallással szegélyezett kényszer
neurózisba épül be az idő költségvetése, amely a jelek túlkódolása miatt 
csak hihetetlen nehézségek árán követhető nyomon. Az új elviselhe- 
tetlenség provokálja a feltalálókat, hogy hasonló időbeli mozgásformá
val működő gépeket állítsanak elő, amelyek képesek átvállalni a teher 
egy részét. Mindezt a valóságban tehermentesítésként érzékeljük. Az 
egyre növekvő automatizmus az emberi autizmus fordított leképezése 
minél automatikusabb, annál autisztikusabb, és fordítva. Sem a néző, 
sem a megfigyelő nem uralhatja a jeleket. Azok sokkal inkább az 
imaginárius zsetonjai, amelyek bármikor beválthatók.

EGY TÜKÖR, AMI NEM AZ

Az ehhez a központi jelentőségű helyhez kapcsolódó állítás a követke
zőképpen hangzik: a nyugati tradíció mindkét elméletvariációjának 
hanyatlása és bukása a képernyőn megy végbe. Mind a színházi, mind 
a vadászat mintájára elképzelt verzió a magától értetődővé tett közvetí
tésnek köszönhetően mintegy előre megrajzoltan létezik, amely a 
meghirdetett szándékkal ellentétben az érzékelésnek nem instru
mentális, hanem kikényszerített formája. Csak a valódi tárgyak és valódi 
ellenfelek világában volt lehetséges távolságot tartani. A jelektől való 



távolság tarthatatlan. Még az imaginárius hajdani világa is tartotta az 
(imaginárius) távolságokat. A mélység térbeli távolságokkal rendelkező 
világa a tükörben látszattá lesz. A képernyőnek azonban már nincs 
szüksége arra, hogy szimulálja a teret. A képernyő a felszín győzelme. A 
bináris, a médiumok „null-egy” (nem folyamatos, folyamatos) rendszere 
fokozatosan behelyettesíti az összes háromszoros, de főként négyszeres 
struktúrát, és az egész világot egyetlen ponthoz, az energiák csomó
pontjához juttatja el. Ennyiben már nem a tükörkép az, amely biztosítja 
az imaginárius elsődlegességét, hanem egy időgép, amely a pontok soro
zatát leképezi a felszínre. A tükörkép még vizuális jelent sugallt, az Én 
jelenét, ami a Másik valós jelenének mintájára szerveződött. Narkisszosz 
mindenesetre alábukása előtt látta magát, akkor is, ha Echo nem talált 
meghallgatásra. A képernyőn az ilyen körvonal valószínűtlen marad; 
itt sem az Én, sem a Másik nem hagy nyomot; éppen a nyomtalanság 
tünteti ki az olyan médiumot, amely anyagtalan „köztességből” áll.

AZ IMAGINÁRIUS EGYSÉG MEGTÖRÉSE

Talán a kikapcsolt képernyőn, a fekete felszínen még látunk valami
féle tükörképet, amely azonban szétfoszlik, amint a kép megjelenik. 
Innentől kezdve létezik az imaginárius immanencia megszakadása, talán 
egyenesen a hanyatlás és bukás fent megnevezett helyén. Azóta új fejezet 
kezdődött, előre nem látható hatásokkal. Egyelőre úgy tűnik, mintha 
az, ami lezárult, a felhasználói lelkek konstrukciójának domináns 
mozzanata lenne, ám már látszanak a rendszer repedései és hézagai, 
amelyek kimondottan a képernyőnek használója felett aratott győ
zelmével vannak összefüggésben. A szétdarabolódás, ami eddig az em
beri tapasztalatot jellemezte, s amelynek az imaginárius egység mint
egy ellenpontját képezi, éppen a képernyő felszínén, magukban a 
programokban bukkan fel. Bizonyos értelemben a törékeny időrend 
megtöréséről van szó, amely már egyetlen oldalról sem hozzáférhető.



A programok ki- és átkapcsolása hiúsítja meg a programszerűen nagyra 
értékelt rendezést. Ezáltal végérvényesen, kettős értelemben zátonyra 
fut az elmélet. Még egy olyan, a televíziózástól önmagában véve távol 
eső kijelentés, miszerint az eddig csupán szünet- és időjeleket sugárzott, 
hogy előkészüljön a nagy, sorsdöntő eseményre, sem képes integrálni 
ezt a hanyatlást. A szatelliten közvetített világvégében részesülő néző 
és megfigyelő észre sem venné azt, mivel a kapcsolgatással van elfog
lalva. Az átlátszó mottó alatt, hogy egyszerre több programot szolgál
tasson, hogy a reklám unalmát kiküszöbölje, hogy mindig az érde
kesebbet kövesse, a képek kiirtása megy végbe. Ezzel a képernyő matt
üveggé lesz. Az időgépnek megfelelő formához jut: a képek szisz
tematikus megsemmisítésének installációjává lesz, s működését csak a 
„nem-folyamatosság, folyamatosság” logikája szakítja meg.

A KÉPERNYŐ MINT A RETTEGÉS HELYE

A képernyőkről a továbbiakban nem mint a tévékészülékek alkotóré
szeiről, hanem a gyermeki lélekben megtalálható pszichikai appará
tusokról lesz szó. A félelem szabályozására szolgálnak. A túlzott elvárá
sokat, melyek a sérülésekhez hasonlítanak, képekbe zárják és tompítják. 
A traumát meg akadályozandó a fantazmák szükségszerűek. Ugyan
akkor a képekben eltűnnek a valós és lehetséges sérelmek. Nem fér hoz
zájuk az emlékezet. A trauma és a fantazma között elhelyezkedő, köz
tes dolog a képernyő. Egyfelől megvéd a túl sok realitástól, másrészt 
alakba és formába önti a tapasztalatot. Amennyiben fennmarad, ez a 
konstrukció lesz felelős azért, hogy a képek által megjelenített ta
pasztalatok elsődlegessé válnak. Ezek a tapasztalatok nem ellenőriz
hetők, de utólagosan, a szóbeli magyarázatban referenciákat csatolnak 
hozzájuk. A nyelv szimbolikus rendjének megfontolásaiban, válságaiban 
és töréseiben reaktiválódik a képernyő félelem-potenciálja. Aztán 
bekövetkezhet a képek gyorsulása egészen a programok értelmetlen



váltogatásáig, vagy éppen a bensőnkben félelmeket keltő képáradattól 
való megszabadulás, amit külső eszközök felhasználásával érünk el. 
Hogy évtizedek óta létezik film és tévé, éppúgy, mint hatásuk rend
kívüli vehemenciája, lelki okokra és megfelelésekre vezethető vissza, 
egészen a puszta félelem visszavonásáig. Az emberré válás fájdalmas 
fokozatai ugyanis minden kulturális feledés ellenére jelen vannak a 
testekben.

Az imaginárius - e tekintetben - a testi tudás félelemmel teli gyűj
tőterülete. De határ is egyben, ahol szörnyűségek lakoznak, és velük 
együtt a rémület, ami nem tud képpé válni, a mérhetetlen rettegés, amit 
még mesteri mimetikus erőfeszítéseken keresztül sem vagyunk képe
sek kiűzni a világból.

A LÁTHATÓ KRÍZISE, A PILLANAT VÁLSÁGA

A felvilágosodás korában nem sokra becsülték a rettegés problémáját. 
Goya intelme ellenére, mely szerint az ész álma szörnyeket szül, meg 
voltak győződve arról, hogy a fény puszta szétáradása elűzi az árnyékot 
és a sötétséget. Ennek épp az ellenkezője következett be. A modern 
korok „túlságosan éles megvilágítása” magával hozta a homályt, amely
ről a korábbi idők értelme szó szerint nem is álmodott. Most majd’ 
minden álom egyértelműen az embertelenhez kötődik. Az élőkkel tör
ténő kísérletek már régóta a „transzhumán expanzióból” táplálkoznak.

A határátlépések azonban a problémák szakadatlan feltorlódásához 
vezetnek. A világ szünet nélküli, láthatóba történő kulturális transzfor
mációja együtt jár a láthatatlan növekedésével, ami behozhatatlannak 
tűnik. A testek képekké alakulása is a kép nélküli félelmek fejlődését 
produkálja, amelyeket már lehetetlen leépíteni, hacsak nem a mind ki-, 
mind befelé irányuló agresszión keresztül. Ennek oka vélhetően a kép
zelőerő alapvető időformájában rejlik, amely ellenszegül minden 
hatalmi kísérletnek. A pillanat legyőzhetetlen. Minél nagyobb szerepet 



kap az idő a rendezésben, annál félelmetesebb formát ölt. A látható 
válsága a pillanat válságát jelenti, és nem átvitt értelemben. Egyidejűleg 
vannak jelen: minél nagyobb a láthatóság, annál nagyobb lesz a 
láthatatlan tömege, minél több elütött idő, annál több „elütő”, akinek 
nincs ideje. Ha létezik történelmi igazságosság, akkor itt alapozódik 
meg. Az idő példája igazolja, hogy amit másokkal szemben elkövet
tünk, velünk is megtörténik; amit könnyedén kimondtunk, súlyos kö
vetkezményeket maga után vonva tér vissza; hogy - szintén a visszájára 
fordítva - a befektetett fájdalmat nem felejtik el; hogy minden bűnért 
büntetés jár - a Földön.

PUSZTA ÉRZÉKELÉS

Olyan közelségben, amely szinte távolság nélküli és indifferens, az időt 
és a félelmet már lehetetlen megkülönböztetni. Felbomlottak a távol
ságok és a differenciák konvenciói. Először ez a dolog csak olyan kedvte
lésnek tűnt, amit némán el kell tűrni, a distancia aktuális esélye nélkül. 
Ezt az időben feltartóztatottságot, amely folyamatos, majd megszakad, 
itt „puszta érzékelésnek” nevezzük. Egy arc nélküli jövőre van felfe
szítve. Ha alaposabban szemügyre vesszük, ugyanaz a jelenség azonban 
különböző hangsúlyokra tesz szert. Ahol az absztrakt, testi tapasztalatot 
nem lehet megkülönböztetni attól, amit tagad, megsemmisít és 
megszüntet, ott három eset lehetséges: fertőzés, gyulladás, fogamzás. 
A puszta érzékelés sérülés, inkább sebesülés, mint megsebzés, bi
zonytalan kimenetellel. Éppolyan destruktív, mint amennyire produktív. 
Egyidejűleg hagy eltűnni és megjelenni. Életmentő momentum, hogy a 
vele szembenállóban is részesedik. Az ellenállás korlátáinak átmeneti 
megszüntetése, háromszoros hangsúllyal, s ezáltal maga a folyamat, 
amely az emberből, a szubjektumból, amely úgy vélte, uralkodik, és az 
objektumból, amely vereséget szenvedett az uralom alatt, a történések 
helyszínét alakítja ki. Ezzel az elmélet, kettős végének köszönhetően, 



megsemmisülne. Az „ember” színhely, mondhatni színpad, ahol az élet 
és a halál játéka, a nagy illúzió játszódik le, s az egzisztencia eszté
tikájához vezet. Ő az átjáró.

A MŰVÉSZET MINT LEPLEZETLENSÉG

A kérdés úgy hangzott, mindez hol mutatkozik meg. Ha a jelek 
értelemtől való emancipációja az erőltetett birtokbavételi stratégiák 
egy nem kívánt eredményét mutatja be, ha az elméletek gyakorlatban 
alkalmazott kíméletlensége a képek mértéktelen visszatérését provo
kálja ki, akkor az embernek a hozzá hasonlókkal és a természettel 
való becserélésekor, sőt az anyaggal való érintkezésében is fel kell 
bukkannia valamiféle leplezetlenségnek, amely új típusú vissza
tekintést és előrelátást tesz lehetővé. A „puszta érzékelés” során, a 
művészi munka inzisztenciáján keresztül ez a leplezetlenség láthatóvá 
válik. Bizonyos szempontból a művészet ez a leplezetlenség. Kijelöli 
a látható határát a láthatóban: a pillanat legyőzhetetlenségét doku
mentálja. Virtuóz önellentmondásként, megrendezett akaratlagos ön
ámításként a betörés helyszíne [Einfallstor] a másik számára, ami 
elméletileg megérett a megsemmisítésre. Ez a tradicionális esztétika 
kontextusában értelmezve igen bonyolult lenne, mégis egyszerű a 
„művészet csinálásában”, amely szóhoz juttatja anyagát. A leple
zetlenség esztétikájának párdarabja a mű, amely anyagán keresztül 
hagyja magát megsemmisíteni. Ez az alkalom, amelyben az emberi 
tapasztalat mássága önmagában érvényesülhet. Ez rejlik ugyanakkor 
az „anyag gondolkodásában” is, amely kíméletlenül, saját elhatá
rozásból támadást indít az emberi tűrőképesség ellen. A szubjektum 
ilyen sebezhetősége nélkül, az objektum felé táruló leplezetlenség 
nélkül, a teória vége fölött érzett szomorúság nélkül a szépség 
látszata már csak a vég fulgurációjaként, utolsó villámcsapásként 
működhetne.



A MÉDIA JANUS-KARAKTERE

Szándékok és hatások egyetlen más komplexuma sem tűnik annyira 
alaposan a bináris kód szerint megszervezettnek, mint az úgynevezett 
mediális valóság. E komplexum megragadása mégis épp ott mond 
csődöt, ahol az „ellene és mellette” szóló érveket hagyományos módon 
taglalják. A fejekben lévő' alternatívák, amelyek redukciókon keresztül 
érvényesülnek, egyáltalán nem hozhatók összhangba a mediális kapcso
lások során lejátszódó „igen/nem”-logika reális eredményeivel. A médiu
mok radikálisan kétértelmű realitásának, különösen mediálisan előál
lított részleteinek nem felel meg az állásfoglalások hagyományos felosz
tása, amely egyfelől médiaaffirmációt, másfelől kultúrkritikát foglal 
magában. Ezért is találó lehet a Janus-arcúság kifejezés, egy olyan alak
zat, amely lehetővé teszi, hogy az elviselhetetlenség határáig fokozza a 
kétértelműséget: Janus előrenéz, miközben hátrapillant. Annál messzebb
re tekint előre, minél inkább hátranéz. Ő az Isten, aki a múltban fedezi 
fel a jövőt, aki a történelem legszörnyűbb fordulatában is felleli a sze
rencsés véletlen nyomát, és azt esélyként hasznosítja. A késő középkor 
Janust a katasztrófa utáni Noéval azonosította. A fejről beszélnek, mert 
már régóta immateriális folyamatokról van szó, pontosabban a 
folyamatok immateriálissá válásáról. A civilizációs paradigma: a test 
absztrakciója a maga teljességében először az új médiumok területén 
bontakozik ki. Az itt elért komplexitás végérvényesen problematikussá 
teszi annak eldöntését, hogy tulajdonképpen vívmánynak vagy sors
csapásnak tekintendő-e a sokat emlegetett önreferencia. Ezenkívül a 
komplexitás folytonosan elodázza a problémákat. A hatások állandó 
visszahatása a realizálás folyamatára nem teszi lehetővé a szimmetriát 
a megfigyelésben. Sokkal inkább valamiféle eltolódás alakul ki, amely 
a keveredésben állandósul. Amennyiben egy ilyen eltolódást figyelemmel 
kísérünk, meglepő dologgal szembesülünk. Ami az imént még hiányos
ságnak mutatkozott, később a változás szükségszerű motívumaként 



tűnik fel. A hátrányként meghatározott „esztétizálódás” a „lefegyver
zés” kiindulópontjává válik, ami nem szándékolt mellékhatásként az 
egész komplexum átértelmezésére kényszerít. Ennek megfelelően nem 
határozható meg sem kultúrkritikailag, sem a propaganda céljaiként. 
Itt együttgondolkodásra van szükség. Tehát: „a médiumok Janus-arca” 
azt jelenti: a „valóság esztétizálódásában” váratlanul „az érzékek 
lefegyverzése” megy végbe, ami még egyszer felveti annak kérdését, 
hogy mi az ember, de mindenképp olyan antropológia formájában, 
amelynek a történelmet és az esztétikát újszerűén kell kombinálnia.

A VILÁG FIKCIONALIZÁLÁSA

A modernitás következetes sikere a világ fokozatos fikcionalizálását 
eredményezte, amely egymás után minden történelmi különbséget 
eltöröl. A dolgok múlékonyságát már jó ideje, a legjobb szándéktól 
vezérelve, egy ellenséges hatalomnak tulajdonítják. Úgy tűnik, a mai 
kézzelfogható és a korábbi üzletmenet egyre inkább egymásba olvad. 
De hogy a realitás és a fikció közti különbség maga is fikcionális termé
szetű, amely tartósan megszilárdult a modernitás alapjaiban, csak végül, 
az alapok romjain vált világossá. A látszat karrierje - a fejlett társadalmi 
absztrakció hatása, de nem szándéka - azonban kettős jellegű. Mindez 
főként a testek képekké alakulásában, valamint a jel szokásos hasz
nálatával szembeni szubverzióban mutatkozik meg. Ismét az eltolódás 
hatásával szembesülünk. Az anyagi absztrakciójának terve csak részben 
sikerül. Hatásának következtében éppen maguk az eszközök bizo
nyulnak ellenállónak. Az ész álmaiból életre kelt szörnyek semmiképp 
sem hajolnak meg az ész előtt. Még a jelek messzemenőkig dologi fel
használása is, amely történeti testjelekből alakult ki, az összetettség és 
a szisztematikus paradoxon felsó' határát súrolja. Az emberek soha nem 
uralták a képeket. Éppígy soha nem uralhatják a jeleket sem. A hatalom 
eszközei hatalmasabbak, mint az, aki használja őket.



Ennek oka valószínűleg az idő' szigorú gépiesítésében rejlik, amit 
a gyorsítás céljaira kívánnak felhasználni, s ami a másik oldalon a termi
nusok terrorját eredményezi. Ez a paradoxon: szándékolt időnyerés, 
effektív időveszteség - úgy tűnik, megkerülhetetlen. A posztmodern 
ismétléskényszer, amely önmagát ismétli, anélkül hogy bármit is képes 
lenne megismételni, afféle szükségmegoldásként szolgál. Ahogy a 
modernitásban az ismétlést alapkategóriaként vették igénybe, annak 
végén a (vele járó) kényszert is figyelembe kell venni. Az idővel való 
lehetetlen bánásmód üres alakzata, úgy tűnik, tekintélyes neurózissá 
növi ki magát, ami a legtöbb ember számára szinte csak valamiféle 
autista rendet engedélyez. Ugyanakkor az érintettek feldolgozzák félel
meiket, ami az eltolódás során újból olyan meglepetéseket eredményez, 
amelyekkel nem számoltak előre.

A TEST KITERJESZTÉSÉNEK TECHNOLÓGIÁJA

Az absztrakciós folyamat háttere és vehiculuma a test kiterjesztésének 
technológiája, amely nemcsak a végtagok megújítását teszi lehetővé, 
de - ami ennél sokkal fontosabb - a belső' szervek, főként az agy kívülről 
történő megújítását is. Ez az emberi szimbolikus funkciók kiterjesztése, 
amely az idő gépbe történő inkorporációjával szövetkezve a világ 
fikcionalizálásának célját és irányát utólag értelmezhetővé teszi. Arról 
a vágyálomról van szó, amely a test fogyatékosságainak, mint a fájdalom, 
betegség, halál, technika általi legyőzését váltaná valóra, mégpedig egy
felől az individuumok védelmén, szükség esetén az érzékelési 
képességek ellehetetlenítésén keresztül, egészen az autista állapotig; 
másfelől a médiumokon át, amelyek ki vannak szolgáltatva a szakadatlan 
fejlődés automatizmusának. Ezen a ponton válik világossá, hogy 
mennyiben teológia a technológia. Az európai technika ma is dédelgetett, 
nagy álma a „halhatatlanság-terv”, amelyen nemcsak a monoteisztikus 
nagy vallások, hanem a mitikus, mágikus vallásos gyakorlat alapformái 



is munkálkodtak. Az ellenvetések, amelyek az ember halandóságának 
és végességének erőltetett igenlésére szolgáltak, nem voltak gyü
mölcsözőek. Az álom meghosszabbításáért fizetett árak elképzelhetet
lenek. Még a teljes tehetetlenség: az individuális tapasztalati képességről 
való lemondás, valamint annak a büszkeségnek a feledése, amit a közös 
történelem eszméje sugallt, sem elég szörnyű. Egyre inkább az a be
nyomásunk, mintha mindez viszonylag végérvényesen arra futna ki, 
hogy az emberré válás folyamatát a történelem előtti és a történeti val
lások eredményeként technikailag a halhatatlanságig realizálják, még 
akkor is, ha fennáll a veszély, hogy támogatják a Föld tönkretételét, és 
ezáltal, közvetett módon, önmaguk pusztulását segítik elő... Ennek az 
őrületnek a kísérőjelenségei közé tartozik a „második teremtés” 
abszolút érzéketlensége az őt létrehozó emberek iránt. Az ilyen kudarc, 
ami a legszélsőségesebb formákban van jelen, a gyakorlatban éppoly 
kiszámíthatatlan, mint amennyire áttörő hatásokkal járhat. Az 
elképzelések [Vorstellungen], ábrázolások [Darstellungen], kiállítások 
[Ausstellungen], s nem utolsósorban az előállítások [Herstellungen] 
összessége a „létrehozó” [„stellenden”] tettest olyan mértékben leleplezi, 
hogy kiáltó meztelensége felett érzett szégyene felébreszthetné álmából.

A MÉDIUMOK DEMEDIALIZÁLÁSA

Az időparadoxon a médiumok demedializálását eredményezi. A tény, 
hogy a médiumok lényegében egy cél eszközei, annak megvalósulásakor 
elveszíti jelentőségét. A médiumok sokkal inkább az ember „második 
természetén” munkálkodnak, amely az elsőt annak minden szükségle
tével együtt elfeledteti, de maga is bizonyos nehézségekkel jár. Minda
zonáltal itt-ott már elérhető az a pont, ahol a Külső nem alakítható át 
többé. Ennek következtében megszűnnek a referenciák. Ezáltal ahhoz 
a kimerítően tárgyalt zűrzavaros játékhoz érkezünk, amelyben a mé
dium „egész világgá” növi ki magát, és a „másikat” már csak szatellit



ként tűri meg. Az irányító a kibernetika koloncává lesz. A civilizáció 
önkéntelen „opus magnum”-a a fundamentális értelemben vett mes
terségesség. A természet a „maradék” kategóriába tartozik, ami olcsón 
kiárusítható. A „meglévő”-vel szemben rendületlenül távolságot tar
tanak, és mindinkább búcsút vesznek tőle. Különösen a vegetáció 
emlékeztet az „első' teremtésre”, és minden lehetséges elrettentés és az 
ördögűzés céltáblájaként szolgál. Ez fájdalmas emlékező' tevékenység 
útján is történhet. Ekkor épp az elmúlt iránti vágy hozza létre a 
szimulációt. Ez a dolog bökkenője. A mindenhatóság iránti infantilis 
őrülettel egyesülve a mimetikus szokások egy magát felemésztő játék 
motorjaként működnek. Az abszolút mesterséges világ - újraértelme
zésekor - ugyan a természet utánzásakor keletkezett mellékhatásnak 
tűnhet. De a természetes késztetésektől való megszabadulás kénysze
rítő erejű imaginációban végződik. Ezzel - civilizációelméleti né
zőpontból - nem számoltak. A testekből képekké alakult testek kör- 
mönfontan állnak bosszút. Megalakítják a képek börtönét. A koporsó, 
amit az emberi test jelent a lélek számára, (a transzformáció követ
keztében) maga a lélek a test számára. Mialatt a dolgok már régóta 
szabadesésben vannak, a fantázia a valamikori rendhez igazodik. Ez a 
viszony is a visszájára fordult. Ennyiben a demedializált médiumok meg
valósult önreferencialitásának kulcsszava pontosan az ambivalencia.

AZ IMMATERIÁLIS GONDOLKODÁS

A jól ismert differenciák hiányossága a találó megkülönböztetés krité
riumainak lerombolásában mutatkozik meg, és az elméletnek a vi
szonyok közömbösségével szembeni egyre növekvő tehetetlenségét 
vonja maga után. A mindenütt szükséges logika etikájának alapelve a 
légvárakba menekülés feledése lenne. De alig van olyan emberi tevé
kenység, amelyik olyan jól értene az elfojtáshoz s a tagadáshoz, mint a 
tudományok területén belüli s az azon kívül eső módszeres megismerés. 



Mindenesetre helyenként találkozhatunk az ellenállásra tett bátortalan 
kísérletekkel és a félelem okozta rövidzárlatokkal a módszerben. 
Lépésről lépésre ki kellene tennünk magunkat az új médiumokban 
valósággá váló ismert fantáziaműködésnek. Az egyik állomás ezen az 
úton a perspektívák és módszerek radikális pluralizmusa, amelyet máig 
nem vagyunk képesek fenntartás nélkül elfogadni. Azonban, ha a 
valóságos esztétikai elvalótlanítása a „vanishing point”-on kívülre terjed, 
döntő' jelentőségűvé válik a kérdés: mit jelent az immateriális gon
dolkodás? A kezdetektől minden megismerés számára adott volt az anyag, 
mint a megformálás tárgya. Az immateriális az, ami nincs, s amennyi
ben létre kell hozni, úgy tűnik, nem valóságos tárgy. Elkerüli a meg
ismerés forma-anyag-játéka során vetett árnyékát. Efelé kell fordulnia. 
Az immateriális az anyagtalanított, ismert anyag és az immateriális, 
megismerő forma keveréke. Eddig a világ megtisztítására irányuló 
megismerés mellékhatásainak és kései következményeinek szinte 
megközelíthetetlen Eldorádójábán volt otthon. Ám épp e tisztaságban 
nem maradhat fenn. Ez a zárt, fiktív, mesterséges világ csak egy második 
bűnbeesésen, az emberi gondolkodás fraktalitásának elfogadásán 
keresztül hagyható el. A fraktalitás itt a tapasztalatnak már a képze
letben történő feldarabolását jelenti. A képek a mediális megsokszoro- 
sításon keresztül elvesztették egységesítő erejüket. Ebből keletkezik 
aztán az újrakezdés esélye, ez esetben az absztrakció történeti hatásainak 
a szándékokhoz való visszacsatolásával, mégpedig a puszta érzékelés 
művészetén keresztül, az esztétika, a médiumok technikai valóságában 
vezető új tudományág segítségével. Ennek az esztétikának nincs már 
köze az ugyanilyen névvel bíró filozófiai diszciplínához. A „factum 
brutum” értelmében vett vezető tudományág az álmaiban csalódott 
emberiségé, s az egyetlen olyan dologgal konfrontálódik, ami egyáltalán 
nem hozzá való: egy radikálisan emberi világgal.

Ha a valóság esztétizálása annak megvalósulásakor az érzékek le
fegyverzéseként van jelen, és ha mindez egy időbeli eltolódás formá
jában megy végbe, ami egy többszörösen összetett paradoxonon kérész- 



tül zajlik, akkor az az átmeneti viszony, amelyben a médiumok Janus- 
arca ma felbukkan, arra szolgáltat alkalmat, hogy elméletileg is túllép
jünk a puszta alternatíván.

így lehetővé válik egy olyan újszerű antropológia létrehozása, 
amely az időmozzanatot metonímiaként hordozza magában. A médi
umok pillanatnyi és hosszan tartó hatásai így túl gyors identifikáció 
nélkül is bevonhatók lesznek egy radikálisan emberi világ elméletének 
kiszélesített horizontjába, ami talán első ízben teszi lehetővé, hogy a 
szöveget és a kontextust, az akartat és a nem kívántat, a láthatót és a 
láthatatlant plauzibilis összefüggésbe hozza egymással. Olyan antro
pológiáé, amely az esztétikát és a történelmet elegyítve történetiként 
és esztétikaként értelmezi önmagát, érzékel, de ugyanakkor az érzéke
lés módjával is tisztában van, tudja, mennyi időre van szüksége, s 
elhagyta a szubjektum-objektum dialektikát. Ezáltal nemcsak a kettős 
reflexió követelményének képes eleget tenni, vagyis, hogy a tárgyat és 
a módszert történetileg és esztétikailag értelmezze, hanem megkísér
li, hogy kijelentéseikkel összefüggésben állást foglaljon. Mindez arra 
kényszerít bennünket, hogy búcsút mondjunk a totalitásnak. Az 
elmélet végérvényesen része annak a területnek, amelyet vizsgál, s ami 
- ahogy a látás esetében a vakfolt - arra az egyértelmű tényre mutat, 
hogy a láthatót nem birtokolhatjuk a láthatatlan nélkül. A gondolkodás 
fraktalitása nyitottságot, minden végérvényes kijelentés elmúltát jelen
ti. Minél többet tudunk, annál többet nem tudunk. „A világ fikcionali- 
zálása”, „a test kiterjesztésének technológiája”, „a médiumok demedia- 
lizálása”, „az immateriális gondolkodás” ezért csak „kísérleti” meg
nevezések, amelyek megpróbálnak egy olyan valóság felé közelíteni, 
amely első esetben válik érdemessé az „önalkotta” jelzőre. Úgy tűnik, 
hogy az individuális autizmus és a társadalmi automatizáció igéző 
blackoutját csak ez irányból tudjuk kikerülni.



A TŰ FOKA. MIMÉZIS ÉS SZIMULÁCIÓ

Ma nincs hiány az olyan típusú kísérletekben, amelyek a látszat gya
korlati stratégiáinak hatótávolságát határozzák meg. Mégis vala
mennyiük közös hiányossága, hogy magát a kísérlet helyi értékét 
nem sikerül megfelelően értékelniük. Még mindig a kivétel alóli sza
bályt fogalmazzák meg. Az elmélet azonban csak kivételes esetben 
jogosult erre a státusra. Akármerre fordulhatunk, a totalitárius gon
dolkodás hanyatlása nem torpan meg az azt konstatáló gondolkodás 
előtt. Az „anything goes” és a „rien ne va plus” spektrumában, az angol 
könnyelműség és a francia melankólia között nem találjuk a bizo
nyosság kitüntetett helyét. így nem marad más, mint hogy bátran 
viseljük a terheket, ami első' próbálkozásra nem sikerül. Ezért szük
séges, hogy többször megismételjük a megfelelő' gondolatmeneteket, 
amivel mindinkább kiküszöböljük a nyilvánvaló hibákat, és a legna
gyobb bizonytalanság közepette is sikerülhet egyik-másik gyakorlat. 
A gondolkodás, amely a gondolkodással szembeni gondolkodásra 
tesz kísérletet, csak akkor nem szorítható vissza többé, ha csalhatat
lanná vált. Ez irányban mindenesetre még csak a kezdő lépéseket 
tették meg.

Az, ami a képek átállítódásában akaratlanul végbemegy, a térvesztés 
és időnyerés, még fel nem tárt módon bizonyítja az e században már 
többször megjósolt, a térbeli orientációtól az időbeli felé tartó átme
netet. Mindenesetre ez nem történhet meg a „tű fokát” jelentő „tuda
tos öncsalás”2 nélkül, ami a felvilágosodásról szóló felvilágosítások özö
ne után még mindig csak szegényes feltételezésnek bizonyul. A látszat 
jelenleg divatos mértéktelen stratégiái olyan kísérő jelenségeket hoz
nak létre, amelyek a szemen keresztül a térhódítás felől induló változás
ból az idő érzékelését kényszerítik ki. Ez azt jelenti, hogy a képek a túl
zásokon keresztül elveszítik az igéző erőszakosságot. Éppen a bennük 
rejlő mágia felfedezésével csökken hatásuk.



A mimézis és a szimuláció a valóság illuzórikus létrehozásának lehe
tőségei. A mimézis testi; a szimuláció gépekkel dolgozik.

A szimuláció csalóka, hasonló képekkel helyettesíti a realitást. A 
mimézis a vágyakat kifejezésre juttató testi gesztusokon keresztül te
remti meg a valóságot.

Mindkettő' történetileg terhelt fogalom:3 a mimézis a platonikus 
cáfolat óta a természet puszta másolataként, a szimuláció a szimuláció 
korának megengedhetőségét és/vagy kivédhetőségét tárgyaló vita 
eredményeként. Most a fogalmak rövid történetének lényegét vázolom 
Önöknek: a mimézis a natura naturanshoz kapcsolódik. A szimuláció 
a természetes alkalmazkodáson kívül (egy meghatározott fokig) kike
rülhetetlen a túlélésért folytatott harcban. Bizonyos szempontból ön
kényes dolog, és csak rávezető jellegű az egyiket testiként, a másikat 
gépiként és készülékszerűként meghatározni, bár a besorolás az extrém 
kereszteződések során elfogadhatóvá válik. Értelmetlen a valóság tel
jességgel kikerülhetetlen illuzórikus megalkotását „szimulációnak” hív
ni, s éppígy értelmetlen még mindig mimetikusnak nevezni a testpót
ló stratégiákat egy mindinkább mesterséges világban. A szimuláció a 
maga gépi jellegében maga is pót-világgá lesz, ami autentikussá kíván 
válni,4 a testi mimézis pedig egy olyan játék benyomását kelti, ami le
hetővé teszi, hogy a fikción mint fikción átláthassunk. Ha például a 
gyerekek játék közben más emberek vagy éppen dolgok, akkor nem szi
mulálnak, hanem mimetikusan cselekszenek. Mindig tudnak különb
séget tenni, mégpedig az „Ahmung”5 [hitelesítés, összevetés] intenzitása 
miatt, hogy a mimetikusan megalkotott világ nem a felnőttek szük
ségszerű világa.

A szimuláció utánzás, a mimézis előzetes összevetés [Vorahmung]; 
mindkettő „hitelesítő” [„ahmende”] eljárásokat mutat be, amelyek ered
ményei hihetők a résztvevők számára.

A szimuláció az identitásban oldódik fel; terekkel konfrontálódik. 
A mimézis az időben teljesül be, nyitva hagyva egy megtapasztalható 
differenciát.



A szimuláció és a mimézis utánzásként és előzetes összevetésként 
azok közé a valóságot létrehozó eljárások közé tartoznak, amelyek 
műfajuknál fogva az ember sajátjai. Idesorolható a mítosz és a mágia 
éppúgy, mint a művészet, a kultusz és a szimbolizáció. Itt a valóság 
megalkotásában nyújtott teljesítményeik hihetőségéről van szó. Mialatt 
a szimuláció a képek segítségével életre kelti a teret, a mimézis olyan 
mértékben invesztál a létrehozás aktusaiba, hogy idődimenzióját le
hetetlen nem észrevenni. Ilyen szempontból tér és idő' a mítosszal és a 
mágiával analóg. Miként a mítoszhoz való visszatérésben az elbeszélés 
rituáléja a szembetűnő', és nyomra vezeti a feltáró gondolkodást, úgy 
a szimuláció kényszere a mimézis megfelelő koncepciójának kulcsa 
lehet. A szimuláció (mítosz) a tartalmi szintet rögzíti. A mimézis (mágia) 
a kapcsolódások szintjén bontakozik ki. A szemiotika (a jelek jelen
téstudományaként) a testi jellegzetességek felszínét alkotja, s a „ho
gyan”-t és a „miként”-et a jelek keletkezésének segítségével nyomoz
za ki. Világos, hogy az identitáselmélet alapvetőbb szintje elérhetetlen, 
mialatt a differenciált gondolkodás csak akkor lép előre, ha maga is szá
mol a fentebb kifejtett, a tértől az idő felé tartó átmenettel.

Mialatt a technikai szimuláció az automatizálással elleplezi saját idő
struktúráját, a mimézisen, kvázi a testi folyamatokon keresztül ez nyil
vánvalóvá válik.

A mimézist és a szimulációt az illúzió egyesíti. Az illúzió nemcsak 
a másik és önmagunk megcsalását jelenti, hanem a „kockáztatást” is.

A test történetének egyik eseménye időközben a szimbolikus 
funkció kiterjesztésének mintapéldája lett: az automatizmus, a (szintén 
tudatalatti) szokás, az időstrukturáló képesség második természete, 
amelyet műfajspecifikusan kellene elsajátítani. Aki semmihez sem képes 
hozzászokni, éppoly kevéssé számít tanulónak, mint az, aki ezzel 
szemben mindenhez alkalmazkodik.6 Ez az automatizmus, ami a nem 
tökéletes lények számára bűvös kísértést jelent, bizonyos szempontból 
a modernitás keresztjét hordozza. A szokás, mely szerint elfelejtjük, mit 
és hogyan tanultunk, ugyanakkor a siker árát képező súlyos áldozaton 



való túllépés lidércnyomásként telepszik az utódokra. Ennek ellenére 
emlékezni csak az alapokig feldolgozott ismétlés segítségével lehetsé
ges. Amennyiben a testi tevékenység mimézise során fennáll a valami
nek a megismétlésével kecsegtető' ismétlés, ez felhasználható a szimu
láció automatizmusával szemben. Mindazonáltal a dolog kimenetele 
bizonytalan, és mindvégig az marad. Az illuzórikus alap feltárhatatlan- 
nak bizonyul. Az illúzió - e nézőpontból - „kockára tétel”, „a rizikó vál
lalása”, „a bizonytalan kimenetellel szembeni próbatétel”. A csalás, az 
illúzió mellékjelentése, a másik vagy - amit nehezebb tudomásul ven
ni - önmagunk megcsalása másodlagos jelentőségű. A bizonytalanság 
átmeneti állapota nélkül az emberi produktivitás egyetlen válfaja sem 
képzelhető el.

Ha valami kockára van téve, az az idő, a döntés ideje, amelyben ki
törlődik a vállalt veszély, a rizikó.

Az illúzió időformája a halasztás, az eltolódás ideje, a metonímiáé, 
amelyben az emberi egzisztencia esetlegessége szükségszerűséggé 
változik.

Ami a szimuláció során elrejtődik, s ami a mimézis játékában buk
kan elő, az az illúzió időformája. A gondolkodás és a cselekvés között 
egy várakozási szakasz található, amit semmiképp sem szabad lerö
vidíteni. Az emberi törekvések hanyatlása talán nem áll másban, mint 
a várakozás átugrásában,7 a döntés idejében, tehát abban a félreértés
ben, hogy az elmélet és gyakorlat közti hiátus megszüntethető. Azóta 
az emberi szaktudás ellentmondásos mellékhatásokba és kései követ
kezményekbe torkollik, hogy végül minden problémamegoldás több 
problémát szüljön, mint amennyit megold. A dolgok érintkezése együtt 
jár a kiszámíthatatlansággal, amelyet feltétlenül számításba kell venni. 
E paradox erőfeszítés pontos megnevezése a reflektált, tevékeny illú
zió. Reagál arra a körülményre, hogy van, ami kikényszeríthetetlen, és 
hogy ez, ha a körülmények feledésbe merülnek is, semmiképp sem 
kényszeríthető. Toleranciával reagál arra, ami döntő a markunkból ki
engedett idő számára. A tolerancia a halasztás, eltolódás, metonímia 



idejének dominanciájáról való lemondást implikálja. Csak így juthatunk 
el az emberi egzisztencia mutációjáig, amely a véletlent szükségsze
rűséggé transzformálja. A szubjektív akarat önmegalkotásának terve 
számára valóban a tű foka, ma pedig minden instrumentális észforma 
zátonya. Csak ezután lehetséges a valódi kortársiasság.

Az illúzió időformájának metonimikus karaktere eddig csak „pa- 
tetikus” eljárások, rituálék, álmok és más, autoszuggesztív fikciók révén 
volt közismert.

A „paradox” ismétlésben van jelen, ami végül is csak saját magát 
ismétli, és a legfenyegetőbb veszélyek közepette egy egész világnak ala
pot teremt.

A fentebb meghatározott illúzió ismert időformáinak keresése során 
újból rábukkanhatunk az életrajz régi rendjére, kultuszokra, vándor 
rítusokra, lassításokra és gyorsításokra, forradalmakra, krízisekre, ka
tasztrófákra, ahogy azok a normalitás fokáról patologikusba fordultak át. 
Az emberi élet autoszuggesztív mozzanatának jelentőségét egészen eddig 
mindenképpen kisebbíteni akarták. így nyomorúságosán vegetál a nis- 
ben, a vallásos eksztázistól a placebo-effektusig, a szimptómák tudattalan 
testbeszédétől az olyan szimbólumok segítségével elért önbecsapás nemes 
művészetéig, amelyekben utólag is hisznek, a self-fulfilling prophecy-től 
a self-destroying prophecy-ig [az önbeteljesítő jóslattól az önpusztító 
jóslatig].8 Ám újabban gyarapszik azon fáradozások száma, amelyek újból 
„látszatvalóságokat” vonnak be az életrajzba. Mindenesetre lényegi rizikó 
nélkül nem lehet megúszni. A feltételezés az ismétlés paradoxonéban 
rejlik. Mialatt az erőfeszítés arra irányul, arra kell irányulnia, hogy „vala
mit” megismételjen, arra emlékezzen és így birtokoljon, ez a „valami” 
megtagadtatik, miáltal az ismétlés időbeli mozgása maga is megtanul- 
hatóvá lesz. A vágy egyetlen tárgya számára sem elérhető maga a vágy. 
De a tévedés során megérti, hogy nem pusztán „valamiről” volt szó, 
hanem a ritmusról, a skandálásról, a vágy időmértékéről, amely magában 
az alapkifejezésben, az „összevetésben” [„Ahmung”] rejlik. Eszerint az, aki 
a tanulást megtagadja, a tevére hasonlít, aki nem képes átjutni a tű fokán.



Arról lenne szó, hogy egy tudatos, akart öncsalás során „megtanul
juk” az eltolást, ami szándékosan mély-álomban végződne.

A videó egy ilyen lehetőség: vagy kitörli az emlékezetet, vagy akti
válja a jövőt.

Két példával érzékeltetem annak nehézségét, amit meg kell tanul
nunk, s amelyek egymással még fel nem tárt, mellérendelő' viszonyban 
állnak: ezek a mély-álom s a videóval végzett tevékenység. Már maga 
az álom az őt kísérő „rapid eye movement”-ekkel (rapidális szemmoz
gások - RÉM), a rébusz-jellegű, a rejtélyes képek történetének álma, 
önkéntelennek tűnik, ugyanakkor a rendezők szándéka és arrangement- 
je szerinti megegyezés alapján sikeresnek bizonyul. Mindazonáltal a 
mély-álom (Non-Rem), ami a legjobb esetben struktúrákat, színeket, 
formákat, atmoszférákat, hangulatokat és a depressziót készíti elő a tu
dat számára, szándékosan nem elérhető. Mégis lehetséges az olyan hoz
záállás, ami az éberségen és akaráson túl a képzelőerő alapvető „te
vékenységéhez” csatlakozik, amely eközben az „időben kifejlő idő” („zei- 
tigende Zeit” - Heidegger Kanttal)9 karakterét juttatja érvényre. így 
elérjük a feltűnés és eltűnés transzcendentális felületét, ami a képi pro
dukció alapját képezi. A mágia ezen szintje az új videokészülék segít
ségével is elérhető, ami kevesebb képet hoz létre, mint amennyit kitöröl. 
Aki videót mond, non-videóra gondol; ennyiben a fent említett alap
tevékenység végül az ürességen és az ürességben, a rémisztő űrben, a 
„horror vacui”-ban végzett munka. A látszattal ellentétben a digitális 
képi médium egy bálványimádó leszakadási kísérlet, ami végérvényesen 
leszámol a mindent láthatóvá tenni akarás európai kényszerével. Az 
emberi képzelőerő újból kockára tétetik.

Szitás Erzsébet és Nagy Edina fordítása
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ANNE-MARIE BONNET

Kép-test / test-kép
A művészettörténet mint agglegénygépezet?

A workshop1 kérdésfelvetése is azt implikálja, hogy a művészet
tudományban konszenzus uralkodik azt illetően, mit értünk „műalko
táson”, illetve a „kép” fogalmán. Én mindenesetre azt gondolom, hogy 
a „műről”, a „műalkotásról”, a „képekről”2 alkotott koncepciók hiánya 
is arról árulkodik, hogy ez a pont a kortárs művészettudomány „se
bezhető pontja” (legalábbis általában véve). Ez a mankó magyarázattal 
szolgálhat a szakma modern és kortárs művészettel szemben támadt 
nehézségeire is, amelyek gyakran épp az átörökített műkategóriák 
megszűnésével vagy megszüntetésével együtt jelennek meg. Itt, Karls- 
ruhéban, ahol az új médiumokkal, vagyis a képalkotás új módjaival kí
sérletezünk, ez a hiány különös intenzitással érzékelhető.

A „kortárs képek tükrében” kijelentés valószínűleg arra a tényre 
utal, hogy a „kép” kategóriájának segítségével ma már a művészeti 
produkcióknak csak kis hányada határozható meg. Az új reprezentációs 
technikák („az új média” területe) vagy a kontextuális művészet (a 
társadalmi-kulturális kódok és a reprezentációs rendszerek megkér
dőjelezésére épülő nagyobb mű-együttesek, melyekben a „kép” foga
lom már csak ismérv, pusztán anyag) alkotásai, hogy csak két példát 
említsek a közelmúltból, a fentebbi fogalmak segítségével aligha 
írhatóak körül. A „képek tükrében” azonban a képáradat kultúráját, 
kultúránkat is jelentheti, a tömegmédia közvetítette képek globális 
penetrációját. Mindenhol vizuális kultúránkat és a fent említett „kép
áradatot” kritizáljuk. De engedjenek meg egy polemikus kérdést: min
denütt képek vannak, na és? A „kép” talán nem a művészettörténészek 
bulija? Tulajdonképpen a szakma aranykorának kellene beköszöntenie. 
Akkor mire föl a panasz és a szkepszis? Azt gyanítom, mindez éppen
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azért van, mert a szakma eddig nem vett tudomást kultúránk vál
tozásáról és annak „ikonomániájáról”,3 vagy épp nagyvonalúan má
sokra, filozófusokra, reklámszakemberekre, a tömegmédiára hagyta. De 
túlságosan előreszaladok, ha már most a művészettörténet, illetve a 
művészettudomány „mai képi kultúránkban” betöltött szerepére kér
dezek rá.

Nem húzódott-e vissza a szakma már sokkal korábban, például 
amikor elzárkózott az elől, hogy a képiség változásaira, a kép és a 
valóság viszonyának megváltozására, vagy az érzékelés formáinak a 
fotográfia megjelenésével párhuzamosan bekövetkezett változásaira 
reflektáljon? Nemcsak a képek változnak, de a látás és az érzékelés is. 



Minden új médium megváltoztatja az érzékszervek működését, így a 
fennálló valóságfogalmat is, a művészettörténet tudománya azonban 
mégsem, vagy csak ritkán kérdez rá ebben az összefüggésben a haszná
latban lévő' realitás- és képfogalmakra. Mióta gondol például a művé
szettörténet a fotográfiára mint a valóság- és képi szubverzió médiu
mára? A szakma e képességére, nemcsak a képzőművészet reális folya
mataitól való elidegenedettségére, azok elutasítására, de ezzel párhu
zamosan önkielégítő terjeszkedésére is utal kérdésfelvetésemben „a művé
szettörténet mint agglegénygépezet?” kifejezés.

Elsőként a szakmának tárgyához, vagyis a művészethez fűződő 
viszonyát szeretném összevetni a Marcel Duchamp Nagy üvegének (1. kép) 
alsó részén elhelyezkedő' agglegényeknek és a felül található meny
asszonynak a viszonyával. Ahogy az agglegények egyedül darálják csoko
ládéjukat, illetve bár levetkőztetik a menyasszonyt, annak szüzességét 
azonban nem veszélyeztetik, tehát: testét soha nem érintik meg, úgy 
a művészettudomány is csak ritkán ér a mű „itt és most”-jának érzéki 
valóságához. Ahogy Duchamp nem hitt a létező, értsd: az érzéki, 
retinális művészettel való találkozásban, nem látott többé lehetőséget 
„a festés aktusának a szexuális metasztázissal - a művész, vászon és 
anyag relációjában - történő kivitelezésére”,4 úgy a művészettudomány 
is „intellektuális petting tárgyát, a képzelőerő stimulációjának eszkö
zét képezte tárgyából, anélkül hogy ezek valaha is beteljesülnének”.5

Duchamp megkérdőjelezte a reprezentáció rendszerét. Már a nyelv 
alkalmazása is a szubjektum hasadtságára utalt műveiben, annak 
nyelvbéli, képbeli, képként megjelenő nem-identitására. Ha mégis 
képeket hozott létre, hangsúlyozta ezek projekciós felületként érzé
kelhető karakterét (Te engem, 1918), vagy megkísérelte az üveg haszná
latával megszüntetni a kép „testiségét”. így utolsó műve (Adva vannak, 
1946-66), bár meglepően retinálisnak, sőt, voyeurisztikusnak tűnik, 
mégis inkább „a modern kultúra voyeurisztikus struktúráján”6 gya
korolt kritikának tekinthető. Duchamp csapdát állít a szemlélőnek, 
voyeurizmusát7 ugyanúgy leleplezi, mint a feltárulkozó nőt.



Szemlélő és mű viszonyának demisztifikálódását idejében felismer
ték ugyan, de ennek a művészettörténetben nem lett folytatása. A 
Duchamp utáni képi produkciót a művészettudomány továbbra is úgy 
kezeli, mintha a művek státuszát sem a fotográfia, sem maga Duchamp 
nem változtatta volna meg. Meglátásom szerint például olyan festők, 
mint Matisse vagy Picasso kitartása a festészet mellett - Duchamp és a 
fotográfia után, s ezek ellenére - más jelentőségre tesz szert, mintha to
vábbra is csalhatatlan festői magátólértetődésben festettek volna. Duchamp 
kései művei a tekintet, a látás (erotika, szem, érzékiség) problémáját jár
ják körül.8 Ez utóbbit kevesebb figyelemre méltatták, mint a konceptu
ális realizmus hamis retinális valóságának helyettesítését.

A képzőművészet átörökített kategóriáinak a dadaizmustól kezdődő 
és Duchamp által továbbvitt szabotázsa a hatvanas években újra meg
jelent. Akkoriban alapvető törések mentek végbe a képzőművészetben 
(gyakran közvetlenül a duchamp-i „előírásokhoz” igazodva), s tulajdon
képpen paradigmaváltásról beszélhetünk: Glózer László „a képből való 
kiszállásról” beszélt... Legkésőbb Warhol óta helyettesíthetnénk például 
a „mű” fogalmát a „termék”, a „stílus” fogalmát a „márka” vagy „áru” 
(ma úgy mondanánk: corporate identity), a „kép” fogalmát az „image” fo
galmaival. A művészettudomány gondolkodását mindez messzemenőkig 
hidegen hagyta. McLuhan első médiaelméletét,9 melynek jelentőségét 
csak a média társadalomformáló szerepének megértése után, a mai 
elemzések fényében értjük meg, szintén figyelmen kívül hagyták, 
ahogy minden, a képen túli, a happeningből, a fluxusból kinövő műfajt is.

Ám akkor is, ha a kép fogalma problematikusabb (volt), mint vala
ha, jobb megoldás híján még egyszer visszatérek a workshop kérdés
felvetésére. Ehhez egy, a jelenbe történő ugráson keresztül vezet az út. 
Témafelvetésem bizonyos értelemben dupla: egyfelől a festészet és 
fotográfia között fennálló dialektikus súrlódás (vagy kontamináció) je
lensége, s ennek a képfogalomra gyakorolt hatása, másfelől egy ettől 
látszólag teljesen független, mindinkább eluralkodó jelenség, a test illet
ve az ember képének tematizálódása.



Már Gerhard Richter hatvanas évekbeli ún. fotófestészete is szkep
tikus azt illetően, hogy a kép médiumában közelebb juthatunk-e a 
valóság megismeréséhez. A realitás érzéki észlelésének elégtelenségét, 
a mediális megalapozottságú valóságértelmezés elégtelenségét mutat
ja be. Richter valamennyi képe saját festészetéről alkotott reflexió, „a 
festészet és a kép korunkban betöltött szerepére és értelmére irányuló 
kérdéshez történő festői hozzájárulás”.10 A mai fotós nemzedék mun
kái, különösen azoké, akik a kép és festészet témáit állítják a kö
zéppontba (Sherman, Ruff, Struth, Wall, Graham, van Lamsweerde 
stb.) alapvetően szkeptikusak, illetve megkérdőjelezik a fotográfia 
feltételezett „tanúságtevő”, dokumentáló jellegét. Érdekes módon a 
fotográfia eredendő tulajdonságainak megkérdőjelezése egybeesik a 
táblakép-festészet „klasszikus” műfajainak furcsán kellemkedő revi- 
talizációjával (tulajdonképpen már Warholnál is): portré, csendélet, 
tájkép, látkép, csoportkép (Clegg and Gutman), történelmi és pa
norámakép, vagy épp a művészettörténet képeinek „nagy tradíci
ójával” való nyílt konfrontáció (Wall, Struth, Sherman) alakjában. 
Annak tudata, hogy a képek konstruálva vannak, s az individuális, 
illetve a kollektív, kulturális emlékezet jegyeit viselik magukon, ugyan
olyan széles körben elterjedt, mint ennek a tudat-iparra gyakorolt 
hatása.

Ha a kép krízise szóba kerül, nemritkán felmerül a fizikai (a művész 
és modellje) és a képi (a kép megalkotottsága) között fennálló dia
lektikus dinamika kérdése. Ez különösen a hatvanas években vált 
látványossá (újból Duchamp után), amikor a testi folyamatok be
mutatása és a képtest elleni támadások általánosak voltak (legnyil
vánvalóbban az Orgia Misztérium Színházban, majd az ún. „body art”- 
ban). A nyolcvanas és különösen a kilencvenes években éppenséggel a 
test visszatéréséről beszélhetünk, ha teljesen más módon ment is ez 
végbe. A body art megnyilvánulásai most nyitnak az identitás, a meg
jelenés, a külső megjelenés problémái felé. Nemritkán megkér
dőjeleződik a felhasznált test és ruházat szerepe. Az emberek közti 



határok, valamint az ember és környezete határainak kérdéseiről van 
szó (elméletben és ténylegesen). Kérdésfelvetéseik tárgyát azok a 
társadalmi-kulturális kódok és reprezentációs rendszerek, illetve mód
szereik képezik, melyekkel ezek a ruházaton vagy közvetlenül a testen, 
a bőrön keresztül beíródnak az egyénekbe.

A képi kódoktól átitatott emberek identitásproblémái, a biológiai 
és nemi definíciók vizsgálata számos munka tárgya (Chuck Nanney, 
Klaar van dér Lippe, Michal Journiac, Erwin Wurm). A kilencvenes évek
ben a hangsúly inkább a külső formákra és azokra a módszerekre 
helyeződik, melyeken keresztül a mediális áradat beíródik az emberekbe. 
A középpontban azonban mindig a szubjektumra, a kétes identitásokra 
irányuló kérdés áll.u

Már a képzőművészeten kívül is mindenütt jelen van a testnek és 
modellálásának tematizálása (orvostudomány: génbiológia; reklám: model
lek, agresszív ideálképek, a „Fit fór fun”-hullám, morális teológia; a „Mikor 
halott egy ember?” kérdése körül kibontakozó vita); a kiállítási kultúrában 
még aktuálisabb a téma: „L’áme au corps, „Posthuman”, „Andere Körper” 
[Más testek], „Biennale 1995", „Menschenbilder” [Emberképek], „féminin- 
masculin”, Le sexe de l’art; stb. Ugyanez a helyzet a filozófiában és az 
irodalomban: Kursbuch 1995, Über die Verteidigung des Körpers [A test 
megvédelmezéséről]; Virilio, Kristeva, Butler, Gender-diszkussziók.11 A 
Münchenben ez idő tájt e témában aktuális előadássorozat címe: test- 
konceptek. A vizuális, vagyis: testetlen ingerek áradatában a test 
antropológiai nézőpontból egy egységes élmény elveszett teljességének 
menedékévé lesz.

Mintha a test U-toposszá vált volna. Az ún. „political correctness”- 
viták e diskurzusok helyszínévé lesznek, és azzal fenyegetnek, hogy 
beíródnak minden egyén szellemébe és lényegébe. A továbbiakban 
kérdéseim arra irányulnak, hogy művészettudósként miként védekez
hetünk e mechanizmusokkal szemben, illetve hogyan felelhetünk meg 
nekik, és hogyan használhatjuk fel őket?



Az előbb kifejtett, testiségre tett eskü a testetlenítéssel szemben foly
tatott kétségbeesett harc eszközének tűnik számomra. Ebben az össze
függésben a fotográfia (illetve a fotó alapú festészet) látszat és való
ság, valóban létező és csak gondolt, tények és vágyak közti, jellemzően 
körvonalazatlan relációival az identitáskrízisek kifejeződésének adek- 
vát médiuma. Ha az előbb kettős témaválasztásról is beszéltem - a fotó 
és a festészet problematikájáról, valamint a testekről alkotott képekről -, 
ma a két jelenség egyetlen, nem szétválasztható ügy. Találkoznak, illetve 
számtalan műben ozmotikus-dialektikus viszonyban hatnak egymásra; 
mindkettő a vizuális, vagyis testetlenített kultúra és az állandóan változó 
etika, illetve az artikuláció keresésében13 körvonalazódó antropológiai 
szükségállapot válságának szimptómája. A test fogalmáról, anyagairól, 
identitásairól folytatott aktuális vitákban természettudományos (biotech
nika, neurológia stb.), szellemtudományi (filozófia, irodalom, művészet
tudomány), társadalomtudományi (antropológia, szociológia) és képző
művészeti diskurzusok keresztezik egymást.

Az embernek a képi tömegmédiával való átitatottsága időközben a 
kortárs ember fizikai struktúrájának megváltozásához és arra való kép
telenségéhez vezetett, hogy „képet” alkothasson önmagáról, ahogy Kristeva 
diagnosztizálja legutóbbi, A lélek új szenvedései4 címet viselő könyvében. 
A lélekről tett megállapítások egyébként is (L’áme au corps stb.) idegenül 
hatnak. „Beszélhetünk-e egyáltalán lélekről a neuroleptika, az aerobic és 
a médiaáradat korában?”15 - hangzik Kristeva esszéjének bevezető kérdése, 
melynek címe érdekes módon „A lélek és a kép”. Az új médiumok, a 
cyberspace16 és a virtuális valóság összefüggésében a test már „surplus 
flesh”-ként és „surplus body”-ként, felesleges többletként definiálódik 
(Mariluise és Arthur Kroker), és egy harmadik nemről, a „transgender”- 
ről is beszélnek. De először térjünk vissza a „klasszikusabb képhez”.

Jelen pillanatban ezek az ismeretek a digitális fotográfiában17 gyűrűz
nek, amelyben az eddig említett faktorok explozíván erősítik egymást. 
A fotók mindig is manipulálhatóak voltak, de eddig fennállt egy olyan 



tárgyi referencialitás, amelybe ténylegesen bele lehetett avatkozni (pl. 
retusálással). Mindez megszűnik. Ezt a fejlődést szemléletesen érzékel
tethetjük Cindy Sherman formáinak és ikonográfiájának fejlődésén. A 
digitális fotográfia saját valóságát hozza létre a képernyőn. A realitás 
már csak kiindulópont, a képalkotáshoz szükséges adatok szállítója. Az 
így keletkező képek csak felületek, egymásba vetített, „szkennelt” 
információs modulok (pixelek = képi elemek), melyekben keverednek, 
egymásra rakódnak a betáplált adatok (Inez van Lamsweerde, Jeff Wall, 
Thomas Ruff). Inez van Lamsweerde emberekről készített képei inkább 
„homunculusokat” ábrázolnak, meztelen nőket nemi jellegzetességek 
nélkül, hús-vér hermafroditákat, kirakati babákat vagy férfiakat női 
kezekkel és női vonásokkal. Ezek a testek, a bőrük a képernyőn jött létre, 
klónozott természetként a képben keletkeztek. Ezek tulajdonképpen 
plasztikai munka, egy bináris kódokon alapuló modellálás eredményei 
(Cl: kódolt információ), pixelek (NCI: nem-kódolt információ) egy 
képernyő projekciós felületén. Feldolgozásuk majdnem fizikai objektumot 
alkot belőlük, és mégis konzisztencia, kiterjedés, jelenlét nélküli testek 
jönnek létre, puszta képfelületek. A figuráktól eltekintve üresek a képek, 
csak a szerves és textilszövetben van jelen, úgymond, a „kép”. Ezek a 
jelenségek csak kép-plasztikusak. Ahogy a biotechnológia és a génbiológia 
az anyagot arra használja, hogy manipulálja az embert, s előre nem 
kiszámítható jelenségeket hozzon létre, a digitális képek ugyanígy 
klónozott emberi lényeket alkotnak. Ezek a képek majdnem beteljesítik 
a poszthumán diskurzus próféciáját, de legalábbis illusztrálják, realizálják 
azt. Az ilyen képek tükrében egy festett emberi képmás, például egy 
Lucien Freud, hirtelen konzisztenciára tesz szert: a festői anyag legyőzi 
a pixelt. A festészetnek hirtelen látszólag több köze lesz a valósághoz, 
mint a fotográfiának, amely kezdetben elrabolta tőle e tulajdonságokat.

Hans Ulrich Reck18 a digitális fotográfiával kapcsolatban felteszi a 
kérdést, hogy ez esetben vajon beszélhetünk-e még egyáltalán „képről”? 
Van értelme a kifejezésnek? Nem vált-e félreérthetővé és használhatat
lanná? Kategorikusan, végérvényesen búcsút kell mondanunk a kép tör



ténetének? Milyen esélyei vannak ma a képelmélet reflexívvé válásának? 
Reck azt ajánlja, hogy a „fotográfiát ne analógiák, hanem diagramok 
létrehozásának médiumaként kezeljük”. így lemondanánk az áthagyo
mányozódott, az imagináriusnak egy képen kívüli valósághoz való 
szimbolikus kötó'désérol, azért is, mert analóg és digitális különbsége, 
amely a képalkotás során még konstitutív, eltűnik a képi recepció fo
lyamatában. (A befogadó nem ismeri fel, mi az, amit a számítógép hozott 
létre, s mi az, ami leképezett.) De ez a meglátás sem vezet messzire, 
mert ignorálja a vizuális kultúra szerepét, melynek kontextusában létre
jönnek ezek a képi?, képszerű? termékek.

Lamsweerde műveiben a beavatkozás még látványos; reális és fik
tív dialektikája még leolvasható. Még a realitás szállítja a képalkotáshoz 
szükséges nyersanyagot. De az a massza, amelybó'l aztán képek kelet
keznek, már ma is könnyen létrehozható művi úton; tulajdonképpen 
kettó's műviség, „másodfokú Aktivitás”. A kép felülete továbbra is a 
realitás köntösében ábrázolódik, de a végtermékben az eredet már nem 
állapítható meg. Hogyan definiálhatjuk ez esetben a képet és a művet, 
illetve ezeknek a képen kívüli valósághoz fűződő viszonyát?

A mai képek egyre inkább kételyeket támasztanak annak létezését 
illetó'en, amit ábrázolnak, ami annyit jelent, hogy újra kell gondolni a 
reprezentációs rendszer referencialitását. Ezek a képek nem egyszerű
en továbbviszik a valamikori táblakép történetét, egészen más dis
kurzusokat kapcsolnak össze egymással. Máshol fejtik ki hatásukat, 
már csak azért is, mert az általuk használt médiumok egészen új mó
don hatnak a társadalmi összefüggésekre és a kulturális kontextusra, 
mint minden korábbi képi médium.

Ez fokozottan érvényes az új médiumokra, különösen azokra, 
melyek interaktívak, és eresebben kihatnak az emberi-társadalmi test
re. Ezt egy olyan dinamikus rendszerrel való megfelelésben teszik, 
amely a felület/tér stb. képi koordinátáival nem foglalható össze 
többé.



A virtuális valóságok világában radikálisan megkérdőjeleződik a 
szubjektum és objektum közötti tradicionális különbség, a cyberspace- 
ben eltolódnak a technológia és az ember határai („interface”-probléma). 
Meglátásom szerint itt még nagyobb szükség van az új meghatáro
zásokra. Már McLuhan is arról beszélt, hogy a médiumok protézisekké 
lesznek... Ma úgy tűnik, mintha az ember válna a gépek protézisévé.

Mindenesetre le kell szögeznünk, hogy a fentiekben ismertetett 
„képi termékek” nem mutatják be a mai képzőművészet összes műfaját, 
amely az ember és/vagy test témával foglalkozik. így például figyelmen 
kívül hagytam olyan jelenségeket, mint Orlan, aki saját arcát teszi ki 
plasztikai beavatkozásoknak, saját húsát plasztikai nyersanyagként 
használja, vagy azokat a művészeket, akik vesztimentáris kódokkal 
dolgoznak (Journiac, Wurm, Klaar v. d. Lippe stb.), s azokat is, akik az 
emberi képek modellálásával foglalkoznak, s eközben a „kép” médiuma 
helyett objekteket, akciókat, filmeket használnak (pl. Hill, Viola, Barney). 
Itt is az eddig alkalmazott művészettudományos fogalomkészlet bizony
talanságába ütközünk. A kép áthagyományozódott médiumának a vi
deó új médiumán keresztül történő' megkérdőjelezése, melynek termé
kei plasztikus (videoszobrok) és grafikai (videografika) képződmény
ként is tárgyalhatóak, lassan reflexió tárgyává lesz.19 Meglepő egyébként, 
hogy épp ebben az összefüggésben lesz központi jelentőségű a „test” 
(lásd Hill, Viola) témája: itt is az önmeghatározás utolsó menedékével 
szembesülünk? A videóban (vagy különösen ott?) egymásra rakódik a 
médium képalkotó önreflexiója és a szubjektum testi valójának kifür- 
készése (ld. Viola, Hill).

Reck véleménye szerint a digitális kép megváltoztatja a „a kép elmé
letét és gyakorlatát, de a művészet folyamatát nem”,20 ám azt is hozzá
teszi, hogy e technológiai képi beavatkozások számára, amelyek a 
gyakorlatban a vizuális kultúra számos területét (ahogy például a 
reklám, a politika stb.) érintik, „ez idáig még nem íródott megfelelő esz
tétika és ismeretelmélet”.21 Ez utóbbinak ellent kell mondanunk: a min
denütt jelen lévő esztétizálódási folyamatok,22 a hozzárendelhető in



terpretációs és jelentéstartalmak megsokszorozódása, a műalkotást a 
diszkurzusok anyagává transzformáló, ennek „irreduktibilis alteritását” és 
immanens testi megtapasztalhatóságát megszüntető' fogalmi és esztétikai 
észlelés összekapcsolása meglátásom szerint radikálisan megváltoztatják a 
művészet folyamatát, olyan mértékben, hogy ma már kurátor- vagy 
gyűjtőművészetről beszélhetünk (pl. a Schürmann-gyűjtemény anyaga).

így a képiség ún. vizuális kultúránkon belül történő meghatáro
zásának kérdéséhez még a „művészet” e kontextuson belüli miben
létének kérdése társul. Az USA-ban - Rosalind Krauss-szal szólva - épp 
a művészettudománynak a „visual studies” résztudományaként történő 
meghatározása van folyamatban; ebben valószínűleg az eurocentrikus 
gondolkodástól való szabadulás kényszere is munkál.

Ezekre a kérdésekre bizonyára csak inter- vagy transzdiszciplináris 
válasz adható. Az ilyen és hasonló workshopok talán kiindulópontul szol
gálhatnak, különösen a „képek” olyan világában, amelyek tulajdonkép
pen „vágyaink tárgyát” képezik, és amelyekkel kapcsolatban csak re
ménykedhetünk, hogy nem maradnak elérhetetlenek bunueli módra. 
Reménykedjünk abban, hogy az „agglegények végre nem maguk darálják 
csokoládéjukat”. A kérdésfelvetés talán feleslegessé válik majd a cyber- 
space-ben, ahol a surplus flesh (felesleges hús), a third sex (harmadik 
nem) és az interstate sex (közvetített szex) határozzák meg az emberiség 
univerzumát.

Nagy Edina fordítása
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HANS-GEORG GADAMER

A művészetfogalom változása

A szó legszorosabb értelmében véve filozófiai feladat, hogy az ember 
számot vessen a művészetfogalom változásaival. Hiszen minden ember 
számára, aki valamilyen kapcsolatban áll a művészettel, vagy éppen 
kapcsolatot keres vele, nyilvánvalóan fontos, hogy elgondolkodjék a ma
gában a művészetben, illetve a róla alkotott felfogásban végbement 
változásról. Alapjában véve senki nem térhet ki e feladat elől, így hát 
ez a téma valójában nem a művészet ismerői vagy kutatói, a művészet
történészek számára van fönntartva, hanem a filozófus számára, aki 
feladatát kezdettől fogva abban látja, hogy a magától értetődőt meg
értesse. Meg kell találnia a megfelelő' fogalmakat, amelyekről minden
ki úgy érzi, olyanok, mintha ő maga mondta volna.

Nos, ami saját korunk művészetéhez fűződő viszonyunkat illeti, 
abban éppen nincsen semmi magától értetődő, inkább valami mélysé
gesen nyugtalanító. Hogyan lehet a művészet azon fogalmát, amely 
kultúránk története során bontakozott ki, egyáltalán még felismerni 
abban, amit ma művészetnek nevezünk, és mint ilyet, elismerünk?

Mindenki, aki ezt a kérdést tárgyalja, saját korlátaiba ütközik. E 
korlátokat egyéni művészettapasztalata vonja meg, és főként azok az 
eltérő jellegű viszonyok, amelyek a ma élő különböző generációkat saját 
kortárs művészetükhöz fűzték és fűzik. Ha egyáltalán elméleti kijelenté
seket merészelek tenni ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, csakis nagy 
példaképekre hivatkozom. Mindenekelőtt Immánuel Kantra (1724-1804), 
aki Az ítélőerő kritikája című művével a klasszikus esztétika megala
pozójává vált Németországban. Kant olyan ember volt, aki soha nem 
hagyta el szülővárosát, Königsberget, soha nem lépte át országának 
határait, soha nem látott jelentős eredeti műveket, és akinek művészeti 



ízlését nem nevezhetjük éppen példaértékűnek. Annak megértése, hogy 
mi a művészet, olyasvalakinek is sikerülhet, aki alig rendelkezik saját 
tapasztalattal a művészettel kapcsolatban. Azonfelül a mai kor leg
égetőbb kérdése tulajdonképpen az, hogy vajon a művészet gazdag 
hagyománytörténetének ismerete, amelyben élünk, és amely reánk ma
radt, irányadó lehet-e még egyáltalán a számunkra. Lassanként álta
lánossá válik a művészet definíciójában való kételkedés, amint abban a 
szerepben való kételkedés is, melyet a művészet, mint az emberi mű
veltség legmagasabbrendű kifejezési formája, abban a polgári korban 
játszott, amelyet már magunk mögött hagytunk. A hagyományidegen 
hozzáállás, sőt a hagyományellenes hangulat egyre inkább terjed a fia
talabbak körében; ez megfelel a technika által egyre erőteljesebben for
mált civilizációnak. Vagy a gépcsarnokok és irodák prózaiságában látják 
az emberi élet szerveződésének összes lehetőségét, vagy pedig tehe
tetlenül próbálnak védekezni az ellen, amit az élet szigorú tárgyi logi
kája rájuk kényszerít. Hogyan állhat fenn eme új életérzés a művészeti 
kultúra és az esztétikai műveltség fogalmával egy időben, amely csakis 
abból a változási és gazdagodási folyamatból épülhetett fel, amely kultú
ránkat hordozza?

„A művészet fogalmának változása” megfogalmazás nem teljesen 
kielégítő. Vajon ismerik-e a fogalmak a változást? Ami változik, az saját 
művészet-megértésünk, és ezzel valójában az a törekvésünk, hogy azt, 
ami művészet, jobban vagy mélyebben megértsük. Ilyen kérdéseket álta
lában a nyelv dimenzióját megkerülve szoktunk feltenni magunknak - 
így tanultuk. De mit értünk „a művészet” szó alatt? Ha így kérdezünk, 
rögtön azt a feladatot állítjuk magunk elé, hogy megvizsgáljuk, hogyan 
jutottak a dolgok odáig, hogy csak úgy, minden járulékos jelző nélkül 
azt mondjuk: „a művészet”. „A művészet” szó abszolút értelemben vett 
használata jelenti a problémát. Mióta nevezzük így, és mit jelent ez? 
Amikor alemann nyelven a parasztházakban található kemencepadkát 
nevezik úgy, hogy „die Kunst” (’művészet’), akkor is „a művészet” kife
jezés abszolút értelméről van szó - nyilvánvalóan azért, mert a kera



mikus mesterség eme teljesítményét egykor rendkívül művészinek érez
ték. Ám ez egészen bizonyosan nem azonos „a művészet”-nek azzal az 
értelmével, mely számunkra, saját mai nyelvhasználatunkból és nyelv
érzékünk számára jól ismert. Még a 19. század egy szakaszában is „szép
művészetet” kellett mondani, ha az ember nem akarta, hogy félreértsék. 
Minden, ami a technikához, a kézművességhez, egyáltalán a képességek
hez [Können] tartozott, beletartozott a „művészet” fogalmába. Ennek 
még mai nyelvhasználatunkban is megvan a nyoma. Nyilvánvalóan a 
fogalomnak a kézműves képességekhez való kötődése az oka, hogy ma 
a „modern művészet”, sőt, a „posztmodern művészet” fogalmának 
említésekor először egyáltalán nem is gondolunk az irodalmi művé
szetekre vagy a zenére, csak a szobrászati, vagy ahogy mondani szok
tuk, képzőművészetekre, amelyekben a művész keze nyomán kép vagy 
szobor születik. Ez igen érdekes és a művészet-fogalom tisztázásakor 
mindenképpen figyelembe kell venni. Ugyanakkor a filozófiai reflexió 
számára világos, hogy „a művészet” alatt egy sokkal tágabb területet 
értünk, amely az irodalmi művészeteken túl mindenekelőtt az építé
szetet is magában foglalja, annak a használati világgal és a modern tech
nikával való összefüggése ellenére.

Amikor „művészetről” beszélünk, a német romantikából szár
mazó és ott kikristályosodott nyelvhasználatot követjük. Amit az elő
ző generációk a vallással és a mítosszal összefüggő művészetként al
kottak és értettek, akkoriban ébredt saját öntudatára. Ezáltal a me
chanikus művészetek és a szépművészetek ellentéte úgyszólván eltűnt 
a látómezőből. A művészet levált, s ettől kezdve a szó legszorosabb 
értelmében „abszolútként” tételezi magát. Ez ugyanakkor azt jelen
tette, hogy feltöltődött a múlt nagy örökségének egészével. Mindez 
a romantikától kezdve összetalálkozott a művészet fogalmában, s 
nem utolsósorban az a csaknem „vallásos pátosz” is, ami a művészet 
szféráját azóta betölti. Álljon itt a művészet fogalmának körébe az idő 
tájt behatoló vallásos hangulat illusztrációjaképpen Novalis (1772-1801) 
egy verse:1



„Ha majd nem az ábrák s a számok 
kulcsára nyitnák a világot; 
ha csókolva-dalolva többet 
tudnak a lények, mint a bölcsek; 
szabad élete lesz a világnak, 
és visszaadják önmagának; 
ha fény meg árny újra valódi 
világossággá fog fonódni; 
s versben, mesében írva látják 
a lét örök históriáját: - 
fölzeng egy titkos ige, és 
az egész fonák lét semmibe vész.”

A verssorok egy regényben fordulnak elő', ami a romantikus 
elbeszélőművészetben nem ritka dolog, a Heinrich von Ofterdingenben. 
Tehát egy elbeszélő' összefüggésbe illeszkednek bele, és minden lírai máz 
mellett megőriznek valamit az elbeszélő forma gondtalanságából is. Annál 
világosabban vetődik föl eme sorokkal kapcsolatban kérdésünk: hogyan 
történt, hogy a művészet fogalmához ilyen, csaknem vallásos pátosz 
járult? Három rövid lépésben szeretném vázolni e fogalom történetét, 
hogy bemutassam, hogyan lett a „szép művészet”-ből egyáltalán művészet 
és végül „már nem szép művészet”.

A görög és a latin techné és ars kifejezésekben még semmi sincs 
annak különleges kitüntetettségéből, amit mi művészetnek nevezünk. 
Sokkal inkább valami olyasmit jelölnek, ami a mechanikus és a szép
művészetekben közös, még ha ennek hamarosan differenciálódnia 
kellett is. Azt a különleges képességet, amely a mechanikus és egyúttal 
a szépművészetek alapját is képezi, egy közös fogalommal lehet 
megragadni, amely Platón (Kr. e. 428/27-348/47) nevéhez fűződik. 
Mindkettő valami már meglévő előképszerűnek az „utánacsinálása”, 
utánzása. Érvényes ez a kézművesre, aki úgymond az ideális cipőt 



utánozza, és még inkább a festőre, aki a cipőt szépen megfesti. 
Mindkettő mimézis, imitáció, utánzás, ha Platónt követjük. De a festő 
művészete Platón számára is szorosabb értelemben tartozik az utánzó 
művészetek körébe: amit létrehoz, nem a használati világ valódi 
tárgya.

Másodsorban mindebben az is benne foglaltatik, hogy a művészet 
tág fogalma, amely a görögöknél és a rómaiaknál a techné és az ars sza
vak használatában rejlik, közvetlen összeköttetésben áll a természet 
fogalmával, és a „művészetet” mint olyasvalamit jellemzi, ami az em
ber találékony szelleme révén kitölti azt a teret, amelyet az alkotó 
természet szabadon hagyott, és ennek során talán magasabb rendű 
mimetikus alkotásokká is képes felemelkedni.

Harmadszor, feltárul itt egy olyan tény is, amelyen az ember 
elgondolkodik. A techné, a tudó képesség megjelölés alatt, melyben a 
készítő képesség kiteljesedik, ott találjuk a költészetet is... mégpedig 
előkelő helyen. Már maga a „poézis” szó is ezt jelzi, hiszen szó szerint 
„csinálást, előállítást” jelent. Az „előállítás” itt nyilvánvalóan meghatáro
zott értelemben érvényes: nem csak azoktól a területektől válik el, 
amelyekben a kézművesipar előállítja tárgyait, hanem azoktól a 
különféle anyagoktól is, melyekkel a „képzőművészetek” dolgoznak. A 
poézis azért poézis, mert mindennek az előállítását jelenti, ahogy ezt 
Platón A szofista című dialógusának egyik híres helyén kifejti, ahol 
ugyanakkor nem feledkezik meg az „alkotó” utánzás (és nem a poézis) 
megvilágításáról sem. A költészet a „tiszta” csinálás, ami nem igényli 
a kéz munkáját, sem pedig az anyagot. így hát a költészet az egyetlen 
olyan művészet, amelyik úgyszólván kezdettől fogva az újfajta 
„szabadság” felé vezető úton halad. „Előállító” munkája során nem kell 
megküzdenie az anyag ellenállásával, ami mind a kézművesség, mind 
a képzőművészet számára megkerülhetetlen feladat. Az a rejtélyes 
tulajdonság tünteti ki, hogy mindent képes a semmiből, múló be
szédhangokból és megkövült írásjelekből létrehozni. A költészetnek ez 
a szellemisége volt az, ami az antik kultúrában a költőknek különleges 



helyzetet biztosított az összes többi művésszel szemben, akik nyárs
polgárok maradtak, noha valójában nem a kezükkel dolgoztak, mint a 
kézművesek.

Az a kitüntetettség, ami ebben a tekintetben a költészetnek osztály
részül jut, a találékony emberi szellemnek és alkotó energiának egy 
nagyobb és sokkal szélesebb körű szabadságát jelzi. Azonnal érezzük, hogy 
itt újfajta szuverenitásról van szó, a produktív alkotás szuverenitásáról, ami 
elejétől fogva mindent, akárhonnan származik is, szinte új egyidejűségbe 
állít. Pontosan ez a benne rejlő titokzatosság, hogy az irodalom, más 
dolgokkal ellentétben, nem olyasvalami, ami materiális adottságként és 
környezetéhez fűződő szilárd kapcsolataiban tárul fel előttünk, hanem 
jelekből és szimbólumokból mindig újraaktiválódik, és éppen ezért nem 
időhöz és térhez kötötten jelenik meg. Ha ezt az összefüggést felfogjuk, 
megértjük azt is, hogyan válhatott a „poiesis” eme szóbeli, majd később 
írásos áthagyományozódás során ránk maradt fogalmából az alkotó
művész és az alkotóművészet általános fogalma, és hogyan jutott el elő
ször a racionalizmus korában egy önálló fogalmi egyértelműséghez, me
lyet a filozófiai esztétika fogalmával jelölünk. A18. században az esztétika 
mint filozófiai diszciplína nyilvánvalóan kompenzációként jött létre a 
felvilágosodás túlzott igényével szemben, mellyel az minden igazság meg
ragadására egyedül a fogalmi tisztázást kívánta kötelező érvényűvé tenni. 
A szó mindenhatóságával való fentebb kifejtett összefüggés, amely a 
„poiesis” (költészet) fogalmának alapját képezi, még nyilvánvaló az első 
filozófiai esztétika megalkotója, Alexander Baumgarten (1714-1762) szá
mára. Számára egyértelmű a költészet elsődleges szerepe, amit sokszor 
figyelmen kívül hagynak, szinte a retorika puszta modifikációjaként, még 
akkor is, ha a művészetben működő megismerésmódot „cognitio sensitivá”- 
nak nevezi, vagyis olyan megismerésnek, melyet nem a fogalom közvetít, 
hanem az érzékelés. Ez persze nem azt jelenti, hogy a fogalom általános
ságának puszta leképezése történik az érzékek révén, mint például az 
allegória esetében, hanem ellenkezőleg, a részletben, az egyesben, a képben, 
szoborban vagy a költői szóban maga az általános érzéki módon van jelen.



Ennek alapja és előzménye az, amit a világról alkotott fogal
mainkban történt mélyreható változásként kell felfognunk. Van egy szó, 
amelyről ez az átmenet úgymond leolvasható. Ez a „kozmosz” kifejezés. 
A kozmosz azt jelenti: dísz, szép rend. A szó a görög gondolkodás tör
ténetének folyamán csak azért honosodhatott meg az univerzum 
megjelöléseként, mert az univerzum a szférák - emberi füllel nem hall
ható - zenéjének oly lenyűgöző szabályosságával és harmóniájával 
rendelkezik, s mert a realitások mindensége oly egészséges rendként 
mutatkozik meg. Az egészséges rend és szépség ősképét a csillagok já
rása testesíti meg, s ez tulajdonképpen mindennek előképe, amit szép
nek ítélünk (egészen a kozmetika területéig).

Nos, a „szép” fogalmát, ahogyan arra már e fejtegetések is meg
tanítanak, természetesen egészen tág filozófiai értelemben kell ven
nünk, ha meg akarjuk érteni. Mit jelent a szép? Szép az, amiről egyet
len józan ésszel rendelkező ember sem kérdezi meg, mi célból van. A 
szépet az tünteti ki, hogy minden hasznára, céljára, értelmére vagy 
használatára irányuló kérdésnek ellenáll. Jelenléte révén győz meg. A 
„szép” fogalma tehát magában foglalja a céloktól való mentességet. így 
jön létre az „artes liberales” (szabad művészetek) közismert kifejezés, 
amely a késő antik iskolarendszer művészeteit jelenti, amelyek nem 
rendelkeznek használati értékkel. Szabadnak nevezik őket, mivel nem 
szolgálnak semmilyen közvetlen célt. A szép fogalma tehát valami ön
igazoláshoz hasonlót tartalmaz. Azonban ennél még több rejlik benne; 
arra utal, hogy magának a célszerű gondolkodásnak a keretei nem elég 
tágak. Ha elhárítjuk azt a kérdést, mi célból létezik valami, nyilván
valóan átlépjük azt a határt, melyet az önfenntartás vitális célja kijelöl, 
és amely mindent körülölel, ami ennek, az emberi lényt mint természeti 
lényt is meghatározó nyomatékos természeti törvénynek a szol
gálatában áll. Az emberen kívüli természetben is találunk olyasmit, ami 
a célszerű viselkedési formákon túl játékba megy át, és nem az 
önfenntartás elvét szolgálja. Az ember azonban civilizációjának foko
zatos kialakítása során már a korai időktől kezdve olyan gazdag 



találékonyságot és olyan egyedülálló képességbeli tudást fejlesztett ki, 
amellyel élettereit, sőt még „haláltereit”, a sírokat és sírhelyeket is, 
„szépséggel” töltötte meg.

A szép fogalmát ilyen tág értelemben véve megértjük a filozófiai 
esztétika 18. században elfoglalt szisztematikus helyét is. Ez egyúttal 
egy utolsó védelmi pozíció is, ahová a kozmosz univerzális rendjének 
tapasztalata visszavonult. Ami az antik-középkori asztronómia zárt 
rendjében és az általa az emberi dolgokra vetített példaképszerű világ
rendben mindent uralt, immár elveszítette kozmikus támasztékát. Az 
univerzum újfajta végtelensége egy más jellegű érzést kelt: a fen
ségesét. Azonban a művészet és ennek fényében a természeti szép a 
Kopernikusz utáni rendszerben is védelmezi a szép jogát. Az új eszté
tika a természetben és a művészetben is szorosan összekapcsolja a 
fenségest és a szépet. Ezáltal a művészet új rangot kap, éppen azért, 
mert többé már nem egy jól rendezett valóságegész csillogó dekorációja. 
Most először művészetként van jelen a művészet, s nem egy nagy, ren
dezett élet- és kultuszösszefüggés járulékos elemeként; immár saját 
lábára állt. Közvetlenül összefügg ezzel a művészet fogalmának új, 
vallásos tartalommal való felt ölt ó'dése. Ez nem korlátozódik a görög, 
valamint a zsidó-keresztény hagyomány magától értetődő tartalmai
ra, melyek kijelölték a művészeti alkotás kereteit. A művészet min
denütt a mítosz után kutat, eltölti a mitikus korok utáni honvágy. De 
éppen az új mitológia keresése engedi szabadjára a képzelőerőt, amely 
mindig új összesűrűsödéseiben titokzatos rendet alkot, s ez több, mint 
a hasznosság. „A művészet” az egyházi dogmákkal és a felvilágosodás 
dogmájával szemben a művészet iránti romantikus tisztelet révén emel
kedett saját érvényre.

A művészeti forradalom és a művészetről való gondolkodás kérdése 
évszázadunkban arra éleződött ki, hogy vajon a szép eme legáltalá
nosabb fogalma, amely az antik kozmológiából származik, és a modern 
filozófiai esztétikáig vezető szerepet játszott, meghatározhatja-e még 
művészetről való gondolkodásunkat, vagy pedig a legújabb időszak 



művészeti alkotásainak immanens fejlődése arra késztet minket, 
hogy magának a művészetnek, illetve a műalkotásnak a fogalmát is két
ségbe vonjuk, és új gondolati lehetőségeket vázoljunk fel.

Ha szembe akarunk nézni ezzel a kérdéssel, először is egy 
esetlegesen felmerülő félreértést kell tisztáznunk. Ha a művészet 
megváltozásáról és ennek a művészet fogalmára gyakorolt hatásáról kí
vánunk beszélni, nem szabad ezt összetévesztenünk az ízlés válto
zásával. Az ízlésváltozás olyan jelenség, melynek hátterében elsősorban 
társadalmi természetű okok állnak, még ha emellett esztétikai és 
pszichológiai momentumok is közrejátszanak, ami az egyént, a művészt 
és az általa formált generációt illetik. Az orosz formalisták különleges 
érdeme, hogy tisztázták az ezen a téren uralkodó ingerkeltés és in- 
gertompulás törvényeit. A különféle dolgokra való fogékonyságok 
eltompulásának ritmusa nyilvánvalóan független a tulajdonképpeni 
kifejezőerőtől, amivel a művészi alkotófolyamat rendelkezik. A mű
vészetet mindenképpen le lehet választani az ízlésnek, a szépről szerzett 
tapasztalatunk eme érzéki felszínének perspektívájáról. Mindamellett 
mondhatjuk egy rendkívül jó képről vagy költői alkotásról, hogy az 
nem a mi ízlésünk szerint való, és egy napon talán majd be kell val
lanunk, hogy mégis megfelel időközben megváltozott ízlésünknek. Az 
ízlésnek ezzel a dimenziójával a művészet fogalmát és ennek változását 
nem lehet leírni. Ezzel a filozófiai esztétika kialakulásának ama dön
tő mozzanatát követjük, amely Kant és Hegel (1770-1831) közé esik, s 
amelyet Hegel teljesített ki. Hegel felismerte, hogy az ízlés álláspontja, 
amelyből kiindulva Kant még az esztétikai ítélőerő elvét fejtette ki, 
alárendelt álláspont, és megjelenési formáinak teljes pluralitásában 
és változékonyságában a művészet álláspontjának szuverenitását állít
ja középpontba. Hegel esztétikai előadásain alapul a művészet felől 
nyíló új világperspektíva. E perspektíva egész történeti dimenziót 
tárt fel, a történetiség dimenzióját. A világszemléletek, azaz a világ 
szemlélési módjainak történeteként Hegel esztétikája az első művé
szettörténeti vázlat.



Nem ez a lényeges azonban, hanem az, hogy ezáltal a művészet 
univerzális érvényű álláspontja minden történeti dimenzión át megala
pozást nyert. Hegelnél ez úgy nyilvánul meg, hogy a művészet fogalma 
az abszolút szellem harmadik kifejeződési formájaként a vallás és a 
filozófia mellé lép. Ez azt jelenti, hogy a művészet történeti fejlődése 
során a szemlélet formájában többé nem pusztán feltételes és meghalad
ható igazságok fogalmazódnak meg. A művészet, mint a világszemlélet 
sokrétűsége, sokkal inkább szuverén egyidejűségben létezik. Ami szá
munkra általa hozzáférhetővé válik, az nem egy történetileg feltételes 
valami, és történeti feltételessége ellenére nem relatív tudást közvetít, 
hanem azt, ami igaz, még akkor is, ha itt nem a tudomány vagy a 
fogalom értelmében vett tudásról van szó, és így az nem is közölhető' 
a tudás fogalmának megfelelő tudományos módon. Hegel persze 
azonnal korlátozta is a művészet eme szuverenitásigényét, mégpedig 
a művészet múltjellegéről szóló tanításával. Ezzel elsősorban azt állítja, 
hogy elmúltak már azok az idők, amikor a művészet alkotásai, kü
lönösképp a nagy görög szobrászat művei közvetlen kultikus tisztelet 
tárgyai voltak. A középkor vallásos művészetét sem tudta hasonló 
módon jellemezni, de minden újromantikus próbálkozással, amely a 
vallásos művészetnek ezt a formáját meg akarta újítani, azt állította 
szembe, hogy nem hajtunk térdet a művészet eme alkotásai előtt. Ez 
az a tény, melyet Hegel lát, és amelynek alapján nem a művészet végét 
jósolja meg, hanem úgymond elhelyezi azt a vallás képzeletvilágához 
és a filozófia gondolatvilágához való viszonylatában. Véget ért az a 
korszak, amikor a művészet hozadéka összeolvadt a vallás képzelet
világával és a filozófia gondolatvilágával.

Ha tehát Hegellel vagy Friedrich Schellinggel (1775-1854) - aki a 
művészetben a filozófia „organonját” látta - együtt így gondoljuk, 
vagy egyszerűen magunk is ekként vélekedünk, hiszen a művészet 
igényén mérjük le, mit jelenthet egyáltalán a filozófia a tudomány 
korában, a tapasztalati tudományok univerzumával szemben, akkor be 
kell vallanunk magunknak azt a belső apóriát is, amelyhez a művészet 



igazságigénye utasít minket. A művészet egész története az önmagát 
nem művészetként tudó művészet története. Vallásos vagy profán 
társadalompolitikai életösszefüggésbe van ágyazva, melynek díszéül 
szolgál, s amelynek szépséget és emelkedett létet biztosít. Amikor mű
vészetként, értelemtől elidegenedett puszta képességként virtuozitá
sát bizonyítja, akkor a hanyatlás állapotában van. „Ars latét arte sua” - 
„a művészet saját művészete által rejti el magát”. Ha előretolakszik, 
művészeti virtuozitássá alacsonyodik le.

Micsoda paradoxon: a művészetet művészetnek látjuk, és semmi 
másnak, s éppen ennek következtében vész el a művészet magától 
értetődő kijelentő' tartalmának komolysága. A polgárság emancipá
ciójának korában majdnem két évszázada él tovább közöttünk csaknem 
vallásos üzenetként az európai felvilágosodás visszhangja, éppen mert 
számunkra sem a vallás, sem a metafizika vagy a művészet összes 
hagyományos vallásos vagy profán tartalma nem rendelkezik közvetlen 
kötőerővel. A művészet és a művészetek nyugtalan próbálkozások 
formájában élnek a társadalom peremén, legyen szó elmúlt stílus
formák újraélesztéséről, amit historizmusnak nevezünk, vagy egyre 
határtalanabb és egyre merészebb kísérletek soráról. A megspórolt 
szabadidőben, ami a jól megtervezett munka világán belül még meg
marad, egyébként is inkább a múlt művészeti alkotásainak élvezete az, 
ami visszhangra talál, nem pedig saját jelenünk művészetének ho- 
zadéka. Ez tagadhatatlanul a műalkotás szétesésének és az alkotói 
minőség tartalmi jelentése felbomlásának szimptómája volt, és ma is 
az. A művészettel való találkozást háttérbe szorítja a műveltség 
élvezete, s ez fokozatosan a művészetfogalom problematizálódásá- 
hoz vezetett.

Látnunk kell évszázadaink művészeti változásainak ezt a hátterét, 
ha meg akarjuk érteni az utóbbi évtizedek műalkotásaiban a tár- 
gyiassággal való radikális szakítást, és ennek a művészetről való 
gondolkodásra gyakorolt hatását. Amíg a művészeti stílus fölött közös 
vallásos és világnézeti tartalmú tradíciók uralkodtak, addig létezett egy 



homogén folytonosság a jól ismert igazság naiv újrafelismerése és a 
műalkotások esztétikai minőségének kifinomult felfogása között. 
Amióta ez a folytonosság megszakadt, azóta a naiv újrafelismerés a 
műalkotás tulajdonképpeni tapasztalatának éppenséggel útjában áll. 
E tekintetben kultúránk számomra furcsamód fejletlennek tűnik. 
Nyilvánvaló, hogy nem vagyunk analfabéták, mindannyian megtanul
tunk írni és olvasni. De megtanultunk-e látni és hallani úgy, ahogyan 
meg kell tanulnunk látni, ha meg akarjuk tapasztalni a képző- 
művészetet, vagy ahogyan meg kell tanulnunk hallani, ha meg akarjuk 
érteni a költészetet vagy a zenét? A közös tartalmak elmúlása új feladat 
elé állít minket, olyan feladat elé, amelyet például a kelet-ázsiai kul
túrákban a régi hagyományból fakadóan már megoldottak. A tartalmi 
közléstől függetlenül is meg kell tanulnunk a látásban és a hallásban 
megtapasztalni a művészi megformálás jelentőségét.

Erre van egy mintaképünk is, amelyet éppen a nyugati kultúrában 
sikerült különös tökélyre fejleszteni, a tárgy nélküli művészet min
taképe: az abszolút zene. Benne mintegy előrevetül az, amit a megra
gadható közös jelentések eltűnésével napjaink művészettapasztalata 
megkövetel. A bécsi klasszika nagy korszakáról beszélek, de bizonyos 
mértékig a barokk kor protestáns orgonazenéjéről is. A nyugati 
zenetörténet vokális hátteréről itt válik le végleg és lesz autonómmá az 
instrumentális zene. A muzsika többé nem a korái ünnepi kísérete, 
díszítése vagy továbbfejlesztése. A mű maga is egy kozmikus 
egységgé zárul össze, ahogy mindenekelőtt a bécsi tételtechnika 
tanítja, melynek kompozíciós egységességét csodáljuk, és amely szá
munkra nyilvánvalóvá teszi a klasszikus zene autonómiáját. Ez az 
abszolút zene, melynek szóbeli értelmezése - olykor az interpretáló 
legnagyobb kétségbeesésére - a megfoghatatlanba vész. Nemrégiben 
jól illusztrálta ezt Wolfgang Hildesheimer Mozartról írott szellemes 
könyvében, melyben a szerző nem minden ok nélkül azon tréfálkozik, 
mennyire teljesen eltérő értelmezéseit adják a szakértők Mozart ugyan
azon zenedarabjának.



Az abszolút zenéhez vezető lépés bizonyos értelemben előrevetítette 
a művészeti tapasztalat megváltozását, melyről ma együtt gondolko
dunk. Hasonló ideált közelített meg a nyelvi művészetek terén a 
szimbolista líra a poesie pure fogalmában, amikor szétfeszítette a 
nyelvtan és a retorika határait és szabályait, és szó- és hangzásvonat- 
kozásainak sokértelműsége számára olyasvalamit választott példaképül, 
mint az abszolút zene, annak megmagyarázhatatlanságával és jelen
tésbeli telítettségével együtt. Mindenekelőtt azonban a képzőművé
szetben a századelőn lezajlott nagy forradalom teszi egyértelművé ezt 
az összefüggést. Ez elvárja az iskolás tudás által félrevezetett nézőtől, 
hogy az minden újrafelismerhető absztrakcióját fogadja el, sőt a jól 
ismert deformációját is - egészen a tárgyak újrafelismeréséről való tel
jes lemondásig -, ugyanakkor a néző, illetve hallgató vagy olvasó 
együttműködésére apellál, akinek meg kell tanulnia, hogy kiolvassa és 
kihallja az ábrázolt mű értelemvonalait, úgy, ahogy a „hagyományos” 
műalkotás esetében a megszokott tárgyból ki kell olvasnia a szokatlant, 
az újrafelismertből pedig magát az egyedülállót.

Éppen ezáltal vetődik fel a kérdés: vajon végül is csak a művészet 
változásáról lenne szó, amely a múltban megszokott tartalmi világának 
mitikus és történeti vonatkozásaitól búcsút vesz, és önmagát mintegy 
saját tiszta lényére redukálva látja? A művészet így felfogott válto
zásának egy már-nem-romantikus univerzális poétika felelne meg, 
melyben az alkotás experimentális merészsége minden korlát nélkül 
tételezi önmagát. A radikális ellenpozíció az volna, hogy végül magá
nak a művészetnek és a műalkotásnak a fogalma is feloldódik, illetve 
termelési formákba húzódik vissza, ami még a műről és annak 
egyediségéről, aurájáról való beszédet is tárgytalanná teszi. így van ez 
ott, ahol a produkció elejétől fogva reprodukciót jelent, ahogy ez a 
kézművességben mindig is magától értetődő volt, és ma az ipari 
termelésben is az. Valós kérdés: valóban létezik-e valami korunkban, ami 
megingatja a művészet és a műalkotás fogalmát? A válasz megfogal
mazásakor azt a kérdést is mindenkinek fel kell tennie magában, vajon 



nincs-e ő is alávetve az ízlés változásának, saját kialakult és ápolt ízlése 
változásának, vajon elzárkózik-e az újabb művészeti alkotások kihívása 
elől, vagy talán éppen fordítva, a művészeti alkotások hagyományos 
formái ellen lázad-e, olyan újítóként, aminek ő maga igazából sohasem 
nevezhető'. Ez nem csak ma, de a művészet történetében mindig is jól 
ismert helyzet volt. Az új művészet gyakran olyannyira szemben áll az 
ízléssel, mint ahogy például a francia klasszicizmus korában az új
rafelfedezett Shakespeare, és olyan újnak tűnhet, amilyen újnak iga
zából nem is nevezhető.

A felvetett kérdés megvitatása előtt talán ideje beváltanom a mo
dern művészetről szerzett saját tapasztalataim korlátozottságát. Ma
gától értetődő, hogy egy, az én generációmhoz tartozó ember ifjú évei
ben megpróbált lépést tartani az akkori modernekkel, a kubista forma
rombolással, a tárgy nélküli festészet fordulatával és a szándékos de
formációval, ami például az expresszionizmushoz kapcsolódott. Ezt 
mintegy előítéletként számításba kell venni, amikor azokról a mű
vészettel kapcsolatos tapasztalataimról beszélek, amelyeket a második 
világháború után szereztem, s amelyekben a fiatalabbak is osztoznak 
velem. Az első, csaknem ijesztő tapasztalatot talán Henry Moore 
(1898-1986) vázlatai jelentették a londoni metró alvilágából, ahonnan ké
sőbb továbblépett, és megalkotta monumentális szobrászaténak erő
teljes tömegű és formájú műveit. Számomra az a hirtelen fordulat is 
jelentős volt, amelyet Nicolas de Staél (1914-1955) utolsó éveiben hajtott 
végre a monumentális, többé már nem absztrakt tárgyiasság irányába, 
miután eltávolodott csodált példaképétől és barátjától, Georges Braque- 
tól (1882-1963). De a legutóbbi időkben a szobrász George Segal (szül. 
1924) munkássága is meggyőző volt számomra, azé a művészé, aki 
gipszből formálja meg alakjait, és ezen az úton valóban egy új való
ságértelmezést nyújt, amely nem csupán az anyag ijesztő halotti 
sápadtsága révén hat, hanem témáinak plasztikus ereje és absztrakt 
realitása révén is. Végül az irodalmat illetően nem is történhetett 
másként, mint hogy a nouveau román kísért utamon, kezdve első nagy 



képviselője, Rainer Maria Rilke (1875-1926) Malte Laurids Brigge fel
jegyzései című művétől Marcel Prouston (1871-1922) és James Joyce-on 
(1882-1941) át Róbert Musilig (1880-1942) és Sámuel Beckettig (1906- 
1989). Ebből a sorból azonban hiányzik a zene. Legyen az preklasszikus, 
klasszikus vagy a legmodernebb zene, az mindig „kínzó rejtély” maradt 
számomra, vonzó és sokatmondó, és mégsem elégíti ki a megértés 
iránti vágyat. Bevallom, a színházban - honvágytól gyötört beteghez 
hasonlóan - még mindig az irodalmi színházat keresem, amelyik alá
rendeli magát a költészetnek, még akkor is, ha tudom, hogy ezzel egy 
talán átmeneti, a 17. században kezdődött és a mi századunkban kialvó 
hagyományhoz kötődöm.

Ahogy mindebből kitűnik, századunk művészetéről szerzett saját 
tapasztalataim egyáltalán nem adtak okot arra, hogy kétségbe vonjam 
a műalkotás fogalmát. Azonban a művészet lényegéről szóló mai, új el
mélkedések alapgondolata kétségkívül magának a mű fogalmának a 
kritikája. Mindegy, hogy ez milyen formában nyilatkozik meg: hogy az 
ember egy verset esetleg nem sorol a „már nem szép művészetek”-hez, 
mivel az értelmezhetetlenségbe való alámerülése révén kielégítetlenül 
hagyja az egyértelmű érthetőség iránti alapvető igényt; vagy hogy a 
műalkotás identitásának elvi tagadásáról van-e szó, ami teljesen a 
befogadóra vagy a reprodukáló művészre bízza, hogy mit csinál az alap
műből, és ezzel milyen hatást ér el. Gondoljunk csak a szeriális zenére, 
amely inkább javaslatokat tesz a zenésznek, mintsem előír; vagy a 
happeningre. A modern, már nem szép művészetek állítólagos értelmez- 
hetetlensége ehhez áll közel, amennyiben ahhoz az igényhez kapcsolódik, 
hogy minden egyes interpretáció, a szöveg minden egyes értelmezése 
egyenjogú legyen. Vajon megmarad még így a „mű” identitása, vagy egy 
elavult platonizmushoz kötődünk, ha így gondolkodunk?

Talán hozzájárulhat a dolog tisztázásához, ha elgondolkodunk kissé 
a mű fogalmáról. A mű, az ergon fogalmába eleve mindig beletarto
zott, hogy az előállítási folyamatról leválik, és egyfajta önmagában 
nyugvó léttel bír; készen van: teleion. A technikai előállítás terén ez két 



dolgot jelent: a mű használatra van bocsátva, ezáltal ki van téve a ki
használásnak és az elhasználódásnak is. Másrészről éppen a használat 
céljára állították elő', és ez azt jelenti, hogy nem a gyártóé, hanem a 
használóé a döntő' szó. A gyártó dicsekedhet azzal, hogy olyasmit állít 
elő, ami jól használható, ám éppen ezzel ismeri el a használó prioritását.

Ezzel ellentétben a műalkotás olyasvalami, amit nem használatra 
szántak, vagy legalábbis nem merül ki abban; tulajdonképpeni jelen
tését puszta megformálásában nyeri el. Nem annyira előállítják, mint 
inkább felállítják vagy kiállítják. Vagyis: semmi másra nem szolgál, csak 
arra, hogy ott legyen, hogy megmutassák vagy bemutassák. A műal
kotás úgyszólván az abszolút mű, s ebben hasonlít a költészet fentebb 
kifejtett tulajdonságára, miszerint az az abszolút csinálás. Az értelem, 
amelyre igényt tart, egy idegen szóban, az oeuvre-ben csendül fel, ami 
a képzőművészetek terén honosodott meg. Ami alkotója szemében nem 
tartós, azt a művész nem számítja oeuvre-jéhez. Vajon érvényét veszí
tette az oeuvre-ről való beszéd azóta, hogy történeti művészetta
pasztalatunk antimuzeális tendenciájának elfogadásával a művészi 
alkotásnak az akciók világába való beolvadását követeljük? A nyelvi mű
vészetek számára, és talán nem csak azok számára, ez a retorikához 
történő visszatérést jelentené, ha pedig minden művészeti alkotófo
lyamatnak a használati világba történő reintegrációját követelnénk, 
akkor az életösszefüggés alakításában minden a dekorativitásnak és az 
architektúra primátusának lenne alávetve.

Az a kérdés tehát, hogy vajon a műalkotásnak nevezett mű más, 
emberi kéz által előállított dolgoktól való megkülönböztetése „önma
gában” érvényesnek tekinthető-e, vagy már előfeltételez egy művé
szetfogalmat, amely maga csak a művészet és a művészetfogalom 
fentebb leírt fejlődése során, nagy nyugati történetének végén, a 18. és 
19. század fordulóján bontakozott ki teljes egészében, és amely ezzel 
talán kérdésességét is elárulja. Ilyen kérdéses pont például, hogy a 
művészetnek nem minden korszakában lehet felvetni a művet létrehozó 
művész személyének kérdését. Nem csak azért, mert nem ismerjük a 



neveket. Kérdéses, hogy egyáltalán van-e értelme alkotóról vagy 
alkotókról beszélni a sziklarajzok vagy az olmék szobrok esetében. Az 
is kérdéses, hogy a sziklarajzok megkülönböztethetők-e a vadászati 
varázslás egyéb rítusaitól, vagy hogy a prekolumbiánus szobrok, melyek 
kultikus cselekvés eszközei voltak, megkülönböztethetó'k-e a napi 
használatra szánt bármely más kézművesterméktől. Még ha az ilyen 
alkotásoknál meg is különböztetjük azokat, amelyek „művészi minő
séggel” bírnak, és azokat, amelyek banálisak; még ha az ilyen dolgok 
készítője érett kultúrákban önmagát művésznek tekinti, és „művét” 
saját nevével vagy műhelye nevével „fémjelzi” is, vajon ezekben az 
esetekben is mindig joggal beszélünk-e művészetről és művészekről? 
Elég csak megnéznünk, hogy van ez mai ipari világunkban. Ott van 
a művész, aki - megbízás nélkül, vagy megbízásra - „műveket” alkot, 
és a designer, aki ipari termékeink formáját tervezi meg. Ott van a 
költő és a szövegíró, a prózaíró és az újságíró, aki gyakran egy és 
ugyanaz a személy, és talán maguk sem lennének képesek válaszolni 
arra a kérdésre, hogy művészetet hoznak-e létre, művészek-e, vagy 
pedig az uralkodó ipari termelés egyszerű munkásai.

Ezek radikális kérdések, melyekkel szemben a „már nem szép 
művészetek” kérdése a valódi problémát talán csak a felszínén érin
ti. Elképzelhető, hogy a mű fogalmának kritikája, mely az akcioniz- 
mus és az antiművészet mai formáiban mindenütt kísért, sem hatol 
elég mélyre.

Ezt például Heidegger gondolkodásmódja révén is tudatosíthatjuk. 
Ott van például a műalkotásról szóló gondolatmenete, melyben egy 
világ tárul föl, és a dologról szóló kísérlete, amely dolog akár egy egy
szerű korsó is lehet, és mégis csak akkor válik dologgá, ha „a világból 
kicsikartatik” („aus Welt gering”).2 Mindkettő, műalkotás és dolog, a 
megkülönböztethetetlenségig egymásba ivódik, éppen azért, mert mind 
a kettő eltűnőiéiben van. A dolgok eltűnése kézenfekvő az eldobhatóság 
társadalmának technikai-ipari korszakában. De nem hasonlít-e ehhez a 
műalkotás egyedülállóságának megszűnése a művészeti ipar korában?



Gondoljunk csak mindenekelőtt az egyre tökéletesedő reprodukál
hatóságra. A művet körülvevő aura eltűnik. Különösen az építő
művészet, de a képzőművészet alkotásai is, melyeket eddig a sötét 
templomok mélyén vagy a rosszul megvilágított termekben alig lehe
tett látni, új közelségbe kerülnek, rendelkezésre állók lesznek a modern 
reprodukciós technika révén. Az eredeti zenét éppen így haladja meg 
ma gyakran a hanglemez, ha az interpretáció minőségéről van szó, és 
éppen így szorítja perifériára a színházat a mimikus minőség 
szempontjából egyre inkább a film és a televízió. Van-e tehát értelme 
továbbra is a műalkotás egyedülállóságából és az azt körülvevő aurából 
kiindulni? Nem oldódik-e fel a mű fogalma éppen úgy, mint az eredeti 
mű tényleges funkciója mai világunkban?

Ám nem szabad, hogy megtévesszen bennünket a reprodukálha
tóság kérdése. Az újkorban mindig is léteztek a művészi alkotásnak 
olyan folyamatai, amelyek a reprodukálhatóságot kezdettől fogva 
szem előtt tartották, mégpedig az eredeti hasonló jellegű és egyen
értékű sokszorosításaként; ilyenek a grafikai művészetek, de olykor 
a festészeti másolatok is, és mindenekelőtt a bronzszobrászat. És vajon 
nem érvényes-e ez teljes általánosságban arra is, amit „irodalomnak” 
nevezünk, azaz a költészet létmódjára? Világos, hogy az egyedülállóság 
fogalmát sokszor pontosabban, a minőségre vonatkozó értelemben 
kell vennünk. Nem a kifejezés szó szerinti értelme számít, hanem az, 
vajon a létrehozott mű rendelkezik-e önmagában véve egy olyan iden
titással, amely felemelkedik műjellegének egyszeriségéig. Nem a külső 
hozzáférhetőség értelmében vett reprodukálhatóság áll szemben az 
eredetivel, hanem az imitáció. Eme ellentét az eredetiben az identitás 
egyértelmű fogalmát implikálja, amelyet hermeneutikai identitásnak 
szeretnék nevezni. Nem szükségszerűen a létrehozott mű különvált 
jellege az, ami itt az originalitást, az eredetiséget definiálja. Még egy 
orgonán játszott, jól sikerült rögtönzés is megszüntethetetlen iden
titásra tesz szert, megismételhetetlensége ellenére, mely identitás a 
hallgató ítéletében csapódik le. Azt mondjuk, jó volt, vagy nem volt jó, 



és ha jó volt, akkor eredeti alkotás volt. Természetesen nehéz körülírni, 
milyen értelemben nevezzük „jó”-nak. De még akkor is értelmes marad 
ez a kijelentés, ha számításba vesszük az összes, ilyen minősítéseket 
befolyásoló befogadási feltételt, például az ízlésbeli eló'ítéleteket, mely 
nem csak a minőség iránti általános érzék, ami a műkereskedelemben 
a sikeres üzleti tevékenység egyértelmű előfeltétele. Többről van szó. 
Arról a kérdésről, miért úgy tűnik elő a mű egyedülálló jellege, hogy 
az összes lehetséges bemutatási és befogadási feltételek közül kiemel
kedik és megőrzi saját kijelentő erejét, bármennyire különbözően is hat 
az idő és az ízlés változásai közepette.

Platón egy helyen mitikus összefüggésben beszél az ilyen érte
lemben vett szépről. Phaidrosz című dialógusában a lélek mennybe
menetelének és földre zuhanásának csodálatos ábrázolása során Platón 
a szép kitüntetettségét ünnepli, és azt mondja: a szép az, ami mindenből 
a leginkább előfénylik, és ami a legerősebben felkelti a szerelmi vágyat, 
mert a valódi létre emlékeztet. Amit itt Platón a szépről összességében 
mond, az egészen bizonyosan különösen érvényes a műalkotásra. 
Valóban nem a művészet művisége az, amelynek révén az minden 
dolgok közül kiviláglik, hanem azáltal éri el ezt, amit mond, amire 
emlékeztet. Ennek a kimondhatatlannak a jellemzésére szívesen hasz
nálják ma a kijelentés fogalmát, mégpedig joggal. Amit kijelentésnek 
nevezünk, az minden kimondott dolog közül az, ami tartós; például egy 
olyan kijelentés, amelyet az ember kihallgatás során tesz egy felelős 
fórum előtt. Ugyanígy emelkedik ki a műalkotás tapasztalata is az 
életvilág szokásos tapasztalati sorozatából. Ha egy építészeti alkotásról 
van szó, hirtelen megtorpanunk előtte, mintha megbabonáztak volna, 
nem tudunk egyszerűen bemenni, hogy elintézzük ügyeinket, hanem 
el kell időznünk nála, hogy felfoghassuk. Éppen így járunk, amikor 
szinte megbénít minket egy kép, egy irodalmi szöveg vagy egy zene
darab. Nyilvánvalóan soha nem maga az egyedi vonz bennünket, 
ahogyan ott, akkor megmutatkozik, hanem az az egyedülállóság, amely 
önmagában egy általánosra emlékeztet. Egyedülálló ugyanis az, ami 



egyedül, önmagában egy egész fajtát, egy általános egészét ábrázolja. 
Arisztotelész (Kr. e. 384-322) egy ízben rávilágított, hogy a történész 
nem olyan filozofikus - és ez itt azt jelenti, nincsenek olyan gazdag 
ismeretei az igazról -, mint a költő'. A történész csak arról beszél, hogy 
valami miként történt valójában, a költő arról, hogy az rendszerint 
miként történik, és általában hogy zajlanak a dolgok. Ebből valami a 
művészet minden tapasztalatára is érvényes. A modern társa
dalomban, amely önmagát egy jól tagolt gépezetbe illeszkedve látja, 
amely jól megtervezett elvárásaival mindent előre meghatároz, kiala
kul egy egyre szövevényesebb háttér, amely úgymond észrevétlenül 
működik, és amelyhez képest igazán jól elkülönül mindaz, ami 
kijelentésként már adott. Még a triviális működési összefüggéseikből 
kiszakított és így „felállított” dolgok is valamelyest általánosabb 
jelentést nyernek, mint például Duchamp provokációi bizonyították. A 
múzeumban kiállított öntözőkanna nem ugyanaz, mint egy normál 
„öntözőkanna”.

Minden megismerés újrafelismerés. Amit a művészet alkotásában 
megismerünk, nevezzük bár művészetnek, illetve műalkotásnak, vagy 
sem, tartsunk bár igényt a „művészet” szó romantikus vagy roman
tika utáni jelentésére, maga a tapasztalat tagadhatatlan, az ugyanis, 
hogy meghaladja a pragmatikus életösszefüggést. így volt ez, amikor 
a görögök Athéné Pheidiasz által készített szobrát vagy az olimposzi 
Zeuszt csodálták, vagy amikor például olyan nagy alkotások, mint az 
egyiptomi piramisok, vagy az ősi idők más szentségei, a megélt élet 
és halál részeként a korabeli embereket körbevették. Elismerjük, hogy 
ezek művészi alkotások. Azt is elismerjük, hogy a miénkhez hasonló, 
megváltozott világokban, ahol mindenütt az ember által megformált 
és átformált vesz körül minket, az is másként fog kinézni, amit az em
ber művészileg formál meg, s az mégis magához vonz, magához 
gyűjt és kijelentéssé válik. Legitim dolog ezekben ugyanúgy a ren
dezésnek, egy önmagában álló kozmosz megalkotásának az erejét 
felismerni, és olyan tapasztalatnak tekinteni, amelyet a művészet, 



illetve a műalkotás fogalmával tüntetünk ki. Ezzel valójában mindenki 
egyetért, aki művészetet hoz létre, és aki valamit művészetként ta
pasztal meg.

Azonkívül saját korunk művészete soha nem választható le a művé
szet történetének és hagyományának egészéről, melynek alkotásait oly 
nagy tisztelettel gyűjtjük és csodáljuk. Igaz lehet, hogy az ifjabb 
generáció, amely valószínűleg nem rendelkezik annyi történelmi 
ismerettel, a régebbi művészethez nehezebben fér hozzá, mint a saját 
ipari világunkból kinövő produkciókhoz. Másrészt az idősebbek szá
mára nyilvánvalóan nehéz eltekinteni attól a nagy gazdagságtól és 
jelentéstelítettségtől, amely a régi idők nagy műalkotásaiból szól hoz
zánk, amikor nyitottá akarnak válni a mai alkotások felé. Mind
annyiunknak megvannak a magunk korlátái, melyeket nem tudunk 
átlépni. Az is előfordulhat, hogy valaki mutat nekünk valamit, és mi 
még akkor sem látjuk. Utunkba állhatnak az ízlésből, a képzettségből, 
sőt a képzetlenségből fakadó előítéletek is, a szokások és az elvárások 
hatásai - és aztán egyszer csak megint megtapasztaljuk a művészet 
valóságát, amikor valami az egyedülállóság aurájába burkolózik, s 
megragad, korlátoz bennünket, mi pedig csodáljuk azt.

Hegyessy Mária fordítása
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WILLIBALD SAUERLÁNDER

Iconic turn?
Egy szó az ikonoklazmusért

Az iconic turn (képi fordulat) kifejezés hallatán tekintettel kell lennünk 
arra a hangulati és akusztikai zűrzavarra, melyet az elmúlt időben ez 
az anglicizmus kiváltott, s a módszertani higiénia kedvéért tanácsosabb 
a fogalom magyarázatával kezdenünk. Az iconic turn terminus első
ként Gottfried Boehm 1994-es, Die Wiederkehr dér Bilder [A képek 
visszatérése] című értekezésében tűnt fel.1

A művészettörténész Boehm egy hermeneutikai problémát, a hagyo
mányos értelemben művészeti alkotásnak tekintett képek adekvát 
megértését vizsgálta. Az iconic turnnek olyan értelmezés felé kell utat 
nyitnia, mely a művészi kép ikonikus alakjából - tehát csupán magából 
a képből - ered, függetlenül az azt kísérő nyelvi hagyományoktól, 
valamint a szociális, ökonomikus és politikai feltételektől, melyeknek 
- akár a többi emberi tevékenység - a művészi alkotómunka is alá
rendelt. Az iconic turn feladata a műalkotás speciális sajátosságainak 
tudatosítása a szöveg elidegenítő hatásaival, illetve a tudomány, a ke
reskedelem és a társadalmi érintkezési formák vizuális információi okoz
ta hatásokkal szemben. Az iconic turn empatikus kísérlet, mely a média 
korában a művészi kép veszélyeztetett autonómiáját a hermeneutika 
segítségével kívánja megmenteni.

Az iconic turn terminus a linguistic turn (nyelvi fordulat) ana
lógiájára jött létre, melyet 1967-ben Richard Rorty amerikai filozófus 
alkotott meg. Mivel társadalmi tevékenységeinket nyelvi úton közve
títjük, ezeket csakis a nyelv analitikus kritikájának segítségével 
vizsgálhatjuk. Nem vagyok filozófus, így nem szerepem eldönteni, 
vajon helyes volt-e Rorty linguistic turnjét átvinni a képek ikonikus 
értelmezésére. A szakmai, művészettörténeti diskurzusban Boehm



által képviselt iconic turn főként a műalkotás irodalmi, szövegközeli 
értelmezését kifogásolja, mely Erwin Panofsky ikonológiájának dia
dalával terjedt el világszerte. Az ikonológusok számára a képek csupán 
az őket tartalmilag inspiráló szövegek fényében lesznek olvashatóak.

Mindig is létezett ez az ikonológiával szembeni irracionális előítélet, 
miszerint a filozófiához való közeledés következtében háttérbe szorul 
a műalkotás autonómiája. Másrészről ugyanakkor az iconic turn szem
befordult a kép minden olyan szociális, médiabeli és funkcionális ér
telmezésével, mely a 6o-as évek kulturális forradalma óta a művészet
történeti nézőpont autonóm ártatlanságát lehetővé tette. E pillanattól 
kezdve kapcsolódnak a képek az intézményes hatalom, a világ tudo
mányos felfedezése, az érzelmek és a nemek közti vágy küzdelméhez, 
és ez a kötődés súlyos károkat okozott az autonómiájukról alkotott 
elképzelésekben. Ezzel szemben fejtette ki Boehm mentő ötletét, az 
iconic turnt, melyben elsősorban mentora, a művészettörténész Max 
Imdahl által létrehozott „ikonika” fogalmát, másfelől mesterének, a 
filozófus Hans-Georg Gadamernek a kép létmódjáról szóló vizsgálatait 
fejlesztette tovább. Az iconic turnről folytatott diskurzus rokonszenves, 
meggyőző módon igyekszik megmenteni a német tradicionális gondol
kodás mélyén rejlő, a művészet tökéletességéről és aurájáról alkotott 
elképzelést a mediális képfogyasztás veszélyétől.

Azért volt szükség e fogalmi magyarázatra, mivel a továbbiakban 
az iconic turn homlokegyenest más, extrovertált értelmezéséből indu
lok ki. Ezt a kifejezést egy olyan nehezen megkérdőjelezhető, unalomig 
ismételt tényre vonatkoztatom, melyet évtizedek óta megélünk a nyelvi 
információnak a vizuális felé történő eltolódása által, ami egyre gyak
rabban fordul elő, s egyre népszerűbb; értem ezalatt a szónak a kép, 
ám ami ennél sokkal nyugtalanítóbb, az argumentumnak a látvány felé 
történő elmozdulását. Tudatosan válók meg a kép fogalmának általá
nosan elfogadott, csupán műalkotásokra korlátozott leszűkítésétől, 
hogy helyette a kép nyilvános értelmezésének szerepével, valamint 
szuggesztív erejével kapcsolatban tegyek fel kérdéseket. Mindezt abból 



a kissé arrogáns meggyőződésből fakadóan teszem, hogy a művé
szettörténészek, akik szakmai tevékenységük során nem csupán a 
képek szépségét, hanem azok hatalmát és ravaszságát, valamint az 
idolok csábító ésszerűtlenségét is megismerik, talán érdemben is 
hozzászólhatnak a mai, média által befolyásolt nyilvánosság képhasz
nálatához.

Mindeközben a visual culture (vizuális kultúra) és apictorial turn 
(tágabb értelemben vett képi fordulat) véget nem érő diskurzusából 
merítek, amit az amerikai értelmiség a 80-as évek óta folytat, s mely 
irányvonal teljes mértékben ellentétes Boehm iconic íurnjével. Az 
amerikai társadalomban a kép szerepének kérdését nem a képtől ma
gától, hanem a társadalomtól és a fogyasztástól teszik függővé, hisz 
az átlag amerikai lényegében nem ismeri az abszolutizált művé
szetfogalmat (maximum a legbelsőbb művészi körökben), cserébe vi
szont a Broadway és Hollywood között ingázva, a média segítségével 
olyan hozzáállást alakított ki magának, mely képes elfogulatlanul, 
határok nélkül elfogadni a képek tömeges terjeszkedését. 1995-ben a 
New Yorkban megjelenő, az alternatív kultúra szócsöveként elhíresült 
folyóirat, az October a tradicionális művészettörténet és a visual stu- 
dies viszonyával kapcsolatos kérdőívet küldött ki számos művészet
történésznek és kritikusnak. Ne feledkezzünk meg arról, hogy az ezt 
megelőző években két, képernyőkön zajló látványosság tudatosította 
az elektronikus képek politikai eszközzé válását: az 1991-es Öböl
háborúról közvetített tudósítások, melyek riasztóan (és kizárólag) 
cenzúrázott képeket mutattak be, valamint az idősebb George Bush 
és Bili Clinton választási kampánya, melynek során a kép és az argu
mentáció közötti verseny történetében először jelentős fölénnyel a kép 
- a videó - javára dőlt el a csata.

Hal Foster a következőképpen válaszolta meg az October kérdőívét: 



„Míg korábban a nyomtatott közbeszéd az absztrakt elvonat
koztatás retorikáján alapult, manapság a legkülönbözőbb célokra 
- csodálat, identifikáció, siker, botrány - használható testeket kínál
nak a vizuális médiumok. A nyugati társadalmakban a nyilvános
ság fogalma megegyezik a folyamatos képi jelenlét (ikonicitás) fo
galmával.”2

Ez az extrovertált iconic turn, mely a XVIII. század angol empirikus 
filozófia megfigyeléseit alkalmazza. Az „esse est percipi”-t, azaz „a lét 
nem más, mint tapasztalás” kijelentést már Berkeleynél is olvashattuk. A 
művészettörténész Keith Moxey, akit szintén megkerestek a kérdőív 
kapcsán, válaszával bizony pont szíven találta a tradicionális művé
szettörténetet:

„Vajon mi történne a művészettörténettel, ha a visual studies kihí
vásaira adott válaszként búcsút mondana az esztétikai érték univer
zális érvényességébe vetett hitének? Ez esetben az összes létező kép
pel foglalkoznia kellene. Ugyanúgy vizsgálhatná a digitális és elek
tronikus képeket, mint a reklámokat és a képregényeket, anélkül 
hogy bármilyen minőségi különbséget tenne közöttük.”

Moxey utópisztikus javaslata egy új képtudomány gyakorlatát és le
hetőségeit vázolja fel, mely melléktudományként foglalná magába a ha
gyományos művészettörténetet. Mielőtt azonban az ember egy ilyen 
közönséges provokációval szemben kultiváltan fellépne, figyelembe kell 
vennie, hogy itt a képek a múzeumokat, az emlékműveket és a művé
szettörténeti szemináriumokat maguk mögött hagyó „közügyként” van
nak jelen. Az efféle javaslat számomra az amerikai Academic Community 
abszolút művészetfogalom nélküli világának elfogulatlanságáról 
árulkodik - jó és rossz értelemben egyaránt. És ezt a dolgot nem lehet 
egyszerűen csak tudomásul venni, illetve elutasítani, hanem meg is kell 
vitatni. Ehelyett azonban menjünk tovább.



Apictorial turn kifejezést 1994-ben alkalmazta először a Chicagó
ban oktató T. J. W. Mitchell, a Critical Inquiry nevű folyóirat kiadója, a 
kép médiakorszakban betöltött szerepéről gondolkodó produktív elme. 
Hasznosnak bizonyulhat hosszabban idézni tőle:

„Ha feltesszük magunknak a kérdést, miért épp most történik a 
pictorial turn, bizony paradoxonnal találjuk magunkat szemben. 
Egyfelől nyilvánvaló, hogy a videó, a kibernetikus technológia és 
az elektronikus reprodukció kora a vizuális szimuláció és illúzió 
példátlan hatalommal rendelkező új formáit hozta létre. Másfelől 
azonban rettegünk a képektől, és félünk hatalmuktól, mely végül 
alkotóikat és manipulátoraikat is képes lenne elpusztítani. Az 
idolokhoz való ragaszkodás, a képimádat (ikonofília), a fetisizmus 
és az ikonoklazmus egyidejű jelenlétéből eredő paradoxon jellemzi 
ezt az időszakot. Valóság lett a (tökéletesen) képek által uralt 
kultúráról szőtt álomból. [...] A CNN bemutatta nekünk, miként éli 
meg egy állítólag tanult nemzet - például az amerikai választópol
gárok - egy arab ország szétrombolását holmi látványos televíziós 
drámánál nem sokkal nagyobb érdeklődéssel, mely a Jó Rossz felett 
aratott győzelmének hangzatos szólamaitól visszhangzik.”3

Ne zavarjon meg minket az aktuális politikai érzelmeket tükröző 
hangnem, inkább koncentráljunk kizárólag a témára, miközben elis
meréssel nyugtázzuk, milyen közéleti és demokratikus kontextusban 
alakította ez az amerikai gondolkodó apictorial turn fogalmát. Mitchell 
számára is Rorty linguistic turnje volt a kiindulópont, ő azonban nem 
azt tűzte ki célul, hogy apictorial túrni a kép mint műalkotás esztétikai 
belső terére vonatkoztassa, hanem azt, hogy a társadalmi kommuni
kációban működő képek új szerepét definiálja. Ha szem előtt tartjuk az 
új elektronikus, kultikus képimádat szerepét, nem hagyhatjuk figyel
men kívül a szorosan a képek történetéhez kapcsolódó és róluk foly
tatott vitát - az ikonoklazmus emlékét.



l kép: Richard Hamilton Just What Is It That Makes 
Today’s Homes So Different, So Appealling? [Ez teszi a 

mai otthonokat annyira mássá és vonzóvá?] című 
műve 1956-ból: a pop-art első alkotása, 

tömegmédia-képek reflexiója

Művészkörökben - képháború formájában - már jóval az akadémi
kus és intellektuális vitákat megelőzően elkezdődtek a tömegmédiában 
és a művészetben szereplő képekkel kapcsolatos töprengések. Nem is a 
művészettörténészek, hanem maguk a művészek tették fel először a 
kérdést, hogyan is határozható meg a konvenciók alapján műalkotásnak 
titulált, illetve a többi, a közéletben szereplő kép közötti viszony. Richard 
Hamilton híres kollázsát, a Just What Is It That Makes Today’s Homes So 
Different, So Appealing?-et [Ez teszi a mai otthonokat annyira mássá és 
vonzóvá?] 1956-ban mutatták be Londonban, a White Chapell Gallery 
kiállításán, mely a This Is Tomorrow (1. kép) frivol címet viselte. Ez a kollázs 
időközben a pop-art alapító ikonjaként mára már annyira lerágott csonttá 
vált, hogy provokatív hatását szinte szántszándékkal kell felidéznünk.



1956-ban az absztrakt festészet a „szabad nyugat” felszabadított 
művészeteként a múzeumok, kiállítások és a piac meghatározó képi 
nyelve volt, melyet beárnyékolt a redundáns művészetkritika transz- 
cendáló zsargonja. Londoni körökben még mindig a Bloomsbury-tár- 
sasághoz tartozó Roger Fry4 lelkes kinyilatkoztatásai visszhangoznak, 
a kritika hangnemét pedig a Henry Moore-hoz közel álló Herbert Read5 
határozza meg. Ezzel ellentétben Hamilton kollázsa egyetlen szemtelen 
gesztussal a tömegkultúra összes kliséjét felkínálja: az izomembert és 
a hiányosan öltözött sztárocskát, a kazettás magnót és a televíziót, a 
képregényt és a jazzénekest - az amerikai tömegkultúra kellékeit, amit 
a művelt európaiak akkoriban irtózattal utasítottak el.

A To-Morrow-körhöz tartozó Lawrence Alloway61958-ban A művé
szetek és a tömegkultúra címmel publikált cikket, amelyben a követ
kezőket olvashatjuk: „A képzőművészet új feladata a kommunikáció 
lehetséges formájává válni egy olyan kibővített rendszerben, mely 
magába foglalja a tömegkultúrát is.” Mintha csak Keith Moxeyt halla
nánk 1995-ben. A játszma lapjai, mely a művészettörténet megbom- 
lasztásának igényével végül egy általános képtudományba torkollik 
majd, már 1956-ban le voltak osztva. Meg kell említenünk azonban egy 
különbséget. A képáradat és a képektől való rettegés apokaliptikus 
hangulataival ellentétben - ma is változatlanul e kettő' között ingado
zunk - a To-Morrow opponáló, szélsőséges programja rendelkezett az 
esztétikai demokratizálás csodálatosan felszabadító elemével. Hamilton 
kollázsa oly módon gúnyolja ki a kivérzett absztrakt festészet hamis 
szellemiségét, amely csakis a XVIII. század óta a tömegmédia országa
ként számon tartott Angliában volt lehetséges. Miközben londoni kö
rökben megszüntették a műalkotás és a médiában szereplő kép közötti 
ikonografikus határt, Manhattan fekete flaszterén, ahol a csillogás és 
a szemét sehol máshol nem tapasztalt szimbiózisával találkozhatunk, 
másként, analitikus szikársággal és komorsággal tették fel a kérdést: 
miként tekintsünk a képre a tömegmédia korában? Warhol 1960-ban 
újságképekből készített gyűjteményt, a kép-klipeket felnagyította, majd



2. kép: Andy Warhol 
Burning Cár II [Égő autó II.], 1963. 

Warhol a katasztrófák médiában megjelenő' képeit 
alakította át a vizuális eltompulás ikonjaivá

Manhattan galériáiban kiállította. Ezzel látszólag csupán holmi provo
katív gégét ismételt meg, melyet előtte már számtalan művész, a dada
istáktól kezdve Hamiltonig, milliószor felhasznált. Azzal, hogy Warhol 
ezeket a triviális képeket nem ironizálta és nem „kompozicionálta” - 
azaz nem relativizálta -, hanem egyszerűen csak megismételte őket, 
a műalkotásként kezelt, galériákban látható, valamint a tömegmédia 
által eladott képek közötti határt visszafordíthatatlanul kódolta és misz
tifikálta. Az újságképeket kiemelte referenciarendszerükből, sok
szorosította, és ily módon a vizuális eltompulás ikonjaivá minősítette őket. 
„Az emberek elmennek a múzeumba, és azt mondják, ez a művészet, és 



kis fekete táblácskák lógnak a falon. Holott minden művészet, és semmi 
sem az” - nyilatkozta. Warhol akkoriban művészet és tömegmédia, 
nyilvánosság és piac feloldhatatlanul kusza játékát favorizálta.

Warhol az újságképeket leginkább annak köszönhetően emelhet
te egy szintre a műalkotásokkal, hogy többségük a halállal foglalko
zott (2. kép). Említsük meg például a Halál Amerikában (Death in 
America) című képet, ahol az öngyilkos végez magával, vagy a halálos 
ütközés következtében lángra lobbant autókat. A kép azonos az 
eseménnyel, amelyről beszámol. Bénítóan szörnyű és totálisan érdek
telen egyszerre. Az alkotó így vélekedik erről: „Szerintem sokkal 
egyszerűbb olyan emberekről képeket készíteni, akik autóbalesetben 
haltak meg, mivel legtöbbször azt sem tudjuk, kik voltak.” Warhol 
egyedülálló módon tematizálta a tömegmédiában megjelenő katasztró
faképeket, a terror és apátia egyvelegét, a felfüggesztett sokkot: „Ha 
újra és újra megnézünk egy szörnyű képet, a végén nem lesz ránk 
semmilyen hatással.”

Emlékszem egy beszélgetésre, melyet 1964 tavaszán New Yorkban 
folytattam egy művészettörténész kollégával, aki középkori temp
lomokkal és kéziratokkal foglalkozott. Ő a következő szavakkal kom
mentálta a Kennedy-gyilkos Oswald kivégzésének élő adását: „Ez volt 
az első olyan gyilkosság, amit az egész ország látott.” A művészettör
ténész professzor egy pillanat erejéig Warhol Death in Americájának 
echója. Warhollal ugyanakkor végérvényesen átléptük a műalkotások 
és a média képei közötti határt.

Abban az időben, amikor Warhol ezeket a képeket készítette, 
fejlesztette ki médiaelméletét a kanadai nyelvész, McLuhan. „Még 
sohasem gondoltak arra, hogy az újságok lapjait szimbolikus tájképnek 
is tekinthetjük?” - tette fel a kérdést 1951-ben, A mechanikus meny
asszony. Az ipari ember folklórja című könyvében. E kérdés hátterében 
az a feltevés áll, miszerint az információ csak egy médium előkészítő 
munkája után adható át, szigorúbban fogalmazva: csak az információról 
lehet szó. Ezek után McLuhan a következő vészjósló kijelentést teszi: 



„Napjainkban magasan képzett individuumok ezrei teremtenek ma
guknak munkát azáltal, hogy a közélet szereplői lesznek, amit aztán 
megpróbálnak manipulálni, kizsákmányolni és ellenőrizni.”

Ez esetben még nem a képekről, hanem a nyomtatott médiumról 
van szó. Későbbi műveiben, A Gutenberg-galaxis. A könyv-korszak 
vége (1962) és az Understanding média (Megértő média) (1964) 
című könyveiben McLuhan saját tézisét, miszerint a médium és az 
információ azonos egymással - The Médium Is The Message (A 
médium az üzenet) -, az elektronikus képek láttán radikalizálta. 
„A nyomtatott sajtóból hiányzik a tömegkultúra egyik jelentős eleme, 
nevezetesen az azonnaliság. Az elektronikus információs médiumok 
közvetlen világa mindenről értesít minket, méghozzá azonnal.” Vég
ső lerövidítettségükben médium és üzenet, kép és esemény eggyé 
válnak.

A televíziónéző számára, aki McLuhan szerint reciprok módon 
maga is a képernyő részévé válik, a művelt médiateoretikus az antik 
mitológiában talált megfelelő hasonlatot: Narkisszosz történetét. 
Narkisszosz nem saját magába lesz szerelmes - állítja McLuhan -, mint 
ahogy azt mi, ártatlan Ovidius-olvasók feltételezzük, hanem egy vir
tuális képbe, mely saját testének kiterjesztése, s amitől nem tud sza
badulni. Mindez találó hasonlat a képeruyó'függőségre, a virtuális ké
pek nyújtotta valóságpótlékra, valamint arra a magányos játékra, amely
hez nem kellenek társak.

A képek új hatalma a hőn áhított elszigeteltség és a személytelen 
nyilvánosság között ingadozik. A világszerte mindenütt jelen lévő 
elektronikus képek számára McLuhan a global viliágé kifejezést találta 
ki. A globális falu a globális látványosság szimultán színhelye. A 60-as 
évek végén, amikor McLuhan ezeken az elméleteken dolgozott, a 
világon mindenütt, mintegy 500 millió néző szeme előtt zajlott az 
Apolló holdra szállásának élő közvetítése, ami addig soha nem 
tapasztalt szimbolikus erővel mutatta be kép és szenzáció közvetlen 
egységét. A vizuális információ diadala elhomályosította minden 



monda, költemény és festmény emlékét, melyek megalkotására egykor 
a hold inspirálta az emberiséget. Videó és emlékezet bizony nem jó 
testvérek.

Tizenkét évvel később, 1980-ban, Róbert Edward Turner megala
pította a CNN-t, a Cables Networköt, azt a televíziós csatornát, mely 
képeit a nap 24 órájában, 91 államban sugározza műholdon keresztül. 
Turner CNN-je az elektronikus képbiznisz globális piacon történő' 
ugrásszerű növekedésének elemi példája. A CNN legnagyobb dobása 
rögtön a beindulás után 1986. január 28-a, azaz a Challenger űrhajó 
felrobbanásának élő közvetítése volt, a tizennyolc évvel korábbi holdra 
szállás képeinek horrorisztikus ellentéte. Mindkét esetben a techni
kai fejlődés egy-egy fenomenális korszaka zárul le: az űrhajózás és az 
elektronikus képátvitel mágikus csatornájának hőskora. Az élőben 
sugárzott eseménnyel szimultán kép vizuális szenzációja nézők mil
liói számára teszi lehetővé az érzéki tapasztalást. 1968-ban ez a kép 
az űrrepülés mindenek fölötti győzelmét tükrözi, mely a nézőkben 
felkeltette a még létező kognitív kíváncsiságot. 1986-ban ezzel szem
ben egy előre nem látható, váratlan katasztrófa szemtanúi lettünk, to- 
talizálva ezzel az élő közvetítés érzelmi hatását. Ez esetben felmerül 
egy médiaspecifikus különbség is, s ezt mindenképpen meg kell vizs
gálnunk.

A televízió programjának tartalmi spektruma, ahogy azt saját 
tapasztalatból tudjuk, igen széles választékot kínál. Az elektronikus 
képek szórakoztatnak, informálnak, távoli országokba, természeti 
csodákba engednek bepillantást nyerni, s mindezen túl a focitól a 
szentté avatásig mindenféle aktuális eseményt hoznak el otthonainkba. 
A televíziónak hasonló felvilágosító, demokratikus szerepet tulaj
doníthatunk, mint a 18. században megjelenő újságoknak. Színessé te
szi mindennapjainkat, másrészről viszont a vizuális médium a képek 
csábító erejével olyan mértékben befolyásolja a közéletet, amire eddig 
nem volt példa a történelemben, azonkívül nemcsak felvilágosítja, ha
nem el is vakítja a nézőt. A televízió médiuma soha nem volt annyira 



elemében, mint a Challenger-robbanás és hasonló katasztrófák éló' 
közvetítéseinek esetében. Nos, valóban beszélhetünk az élő közvetítések 
katasztrófafüggőségéről. A másodpercek, a pillanat és a vizuális sokk 
eszköze, mely bénító hatással van a nézőkre, tűzesetek, balesetek és 
robbanások bemutatásakor fejti ki természetes hatását. Az emberiség 
mindig is ilyen képekről fantáziáit, sőt házilag gyártott alkotásokkal 
vizualizálta is azokat, korábban azonban nem létezett olyan eszköz, 
amivel elő lehetett volna állítani a katasztrófák szimultán közve
títéseit. Ezen a ponton teljesedik ki az elektronikus képeknek az új 
„société du spectacle”-ra, a „látványosságok társadalmára” gyakorolt 
végzetes vonzereje - hogy a francia médiateoretikus, Guy Debord ki
fejezésével éljünk.

Próbáljuk meg elemezni a katasztrófaképek komplex, vizuális, 
szuggesztív erejét a 2001. szeptember 11-i események sokkoló, élő köz
vetítésének segítségével. Mindannyian emlékszünk az ikertornyok 
tűzbombáira, ahogy rémülettől tágra nyílt szemünk előtt fellob
bantak a képernyőkön. Az információ esztétizálásának lehetőségeit 
tekintve az élő közvetítés legszörnyűbb és egyben nagyszerű példája 
a terror, valamint a rombolás élő előadásának meghökkentő szép
sége. Az információ puszta ténye és a szörnyű híreket közvetítő ké
pek vizuális vonzereje közötti ellentmondás drámai módon tuda
tosította az esztétikai érzékelés erkölcsi ambivalenciáját. Saját 
magától megrémülve a televíziónéző akaratlanul is Nero szerepébe 
helyezkedik, aki Suetonius elbeszélése szerint a lángokban álló Róma 
megkapó látványától megrészegülve, színészjelmezben énekelte meg 
Trója bukását.

A borzongató tapasztalat, miszerint egy katasztrófa az eseményeket 
biztos távolságból figyelő, közvetlenül nem érintett néző számára 
esztétikai látványosság lehet, a 18. században már mindazon festmények 
és diorámák témája volt, melyek - akárcsak Wright of Derby A Vezúv 
kitörése című, 1774-es műve - tűzeseteket és hajótöréseket mutattak be. 
1757-ben Edmund Bürke Reflexiemen über das Schöne und das Erhabene 



[Megjegyzések a szépről és a fenségesről] című filozófiai-pszichológiai 
értekezésében a következőképpen elemezte a borzongással folytatott 
asszociációs játékot:

„A fenséges hatalma abból ered, hogy megelőlegezi nekünk ésszerű 
cselekedeteinket, ezáltal azonban ellenállhatatlan erővel tart minket 
fogva. Az izgalom, amit a fenséges kelt bennünk, nem más, mint 
meglepődés, a meglepődés pedig lelkünk azon állapota, mely csu
pán a borzongás segítségével függeszthető fel.”7

Ez a 18. századi visszatekintés Piranesi és de Sade márki korába vala
mennyire segít értelmezni az érzékelésmechanizmusok ambivalenciáját, 
különös tekintettel a 2001. szeptember 11-i terrortámadásra. Sokkal 
fontosabbak azonban a különbségek, melyek az összehasonlítás során 
merülnek fel. Ami a 18. században a turisták, a szadisták és a kékharisnyák 
esztétikai borzongásának, illetve távolságtartó játékának tűnt, az a 
tömegmédiában nyilvános erőszakká válik, átszövi a képet borzalommal, 
majd az elképedt néző szeme elé tárja. Szeptember 11-e élő közvetítésében 
a valós katasztrófa, valamint annak a mágikus csatornákon keresztül 
történő újramegjelenése világszerte sugárzott vizuális intő jellé vált. Soha 
korábban nem volt a kép nyilvános hatalma - a szuggesztió - ily 
meghatározó, az illúzió ennyire látványos, ismétlődő és redundáns, mint 
manapság. Erre az esztétikai jelenségre mutatott rá Warhol negyven évvel 
ezelőtt. Nem véletlenül keresettek médiakörökben ezek a képek, és nem 
véletlenül használja őket csalárd módon a politika is a parlamenti 
választások alkalmával. Csak az tehet szert ismertségre, aki jelen van a 
képeken - idézzük még egyszer Hal Foster kijelentését. És ezzel utolsó 
példáimhoz érkeztünk.

Az első élő adásban közvetített választási kampány 1960-ban, John 
F. Kennedy és Richard Nixon között zajlott az Egyesült Államokban. 
Nixon annak idején állítólag azt nyilatkozta, hogy azért veszítette el a 
választásokat, mert a televíziós vita alkalmával nem megfelelően smin-



3. kép: Politika - megrendezett előadás: 2003. május í-jén 
George Bush az Abraham Lincoln repülőgép-anyahajón 

bejelenti az iraki háború végét

kelték. Akárhogyan is értelmezzük a dörzsölt politikus kijelentését, 
Nixon választási vereségét félresikerült képi jelenlétének tudta be. A 
példa segítségével megérthetjük mi is, mi történik valójában: a de
mokratikus fogyasztói társadalmak kampányaiban a képek, nem pedig 
az érvek kerülnek előtérbe. Aki 1992-ben az amerikai televízióban 
figyelemmel kísérte az idősebb George Bush és Bili Clinton kampányát, 
apictorial turn rendkívül gyors fejlődésének lehetett tanúja. A képe
ken, melyeket amerikai választók milliói kísértek figyelemmel, az elnö
ki hivatalát védő politikus szürkeségével szemben egy vonzó, fiatal jelölt 
lépett fel, mindehhez pedig a következő szlogen társult: „It is time fór a 
change” (Eljött a változás ideje).

Az audovizuális média képei beszippantják a nyelvet, és elnémítják 
annak diszkurzív oldalát. Emlékezzünk csak Hal Foster nyilatkozataira 
a test új szerepéről a vizuális médiumok, a csodálat, az identifikáció 
és a tetszés tekintetében. Ez a vizualizált nyilvános vita állapotát tükrö
zi, melyet a francia teoretikus, Régis Debray találóan az „elektronikus 
agora” kifejezéssel jellemzett. Még akkor is, ha Párizs Kasszandra-



hangjával (amelyekben a tömegkultúra megvetése keveredik az Ame- 
rika-ellenességgel) nem is értünk fenntartások nélkül egyet, a fo
gyasztói társadalom új politikai szerepe és a demokratikus diskurzus 
képeknek köszönhető', fokozódó eljelentéktelenedése nehezen vitatható.

Az iraki háború után a televízióban olyan képek voltak láthatók, 
melyek a „videokrácia” - Régis Debray újabb vészjósló terminusa - 
szemérmetlen kiépítését mutatták be, s látványos módon világítottak 
rá az óriás médiavállalatok, valamint a fokozott képi megjelenésre 
törekvő politikusok együttműködésére. Frappáns példája volt ennek 
Bush elnök május í-i, az Abraham Lincoln repülőgép-anyahajón, a győz
tes csapatoknál tett látogatásának élő közvetítése (3. kép). Miután pilóta
egyenruhában, repülővel megérkezett a színpadra - mondhatni, egyene
sen az égből -, beszédét, melyben a római császárok „adlocutio”-jának 
stílusában üdvözölte a győztes katonákat, akik a „Mission accom- 
plished” (a megbízatás teljesítve) felirat alatt sorakoztak fel, képekre 
és azok szimultán átvitelére épülő előadás követte. Az adlocutiót köz
vetítő képhez a Fehér Házban minden bizonnyal készült egy montázs 
is, hogy annak segítségével még határozottabban demonstrálják az 
„uralkodói jelenlétet”, mely az ilyen és hasonló hazug képeket leplezi 
le. Verena Lueken írt is egy ironizáló cikket a Frankfurter Allgemeine 
Zeitungban, miszerint ez a jelenet a Csillagok háborúja és A függet
lenség napja című filmeket imitálta, tehát nem a film képezi le a való
ságot, hanem a valóság a filmet. A politikai rendezvény abszolút show- 
business lett, nekünk azonban nincs okunk szórakozni. Sőt, attól is 
óvakodnunk kéne, hogy a mozifilm és a politika ravasz felcserélését 
művelt európai felsőbbrendűségünkkel tipikus amerikai jelenségként 
könyveljük el. Mi is a „látványosságok társadalmában” élünk, a politika 
vizuális rendezvényeit illetően pedig régóta szorgalmas, bár néha még 
kissé ügyetlen diákoknak bizonyulunk.

A képtörténész számára egyszerre meglepő és riasztó, hogy miként 
alkalmazza egyidejűleg az elnöki rendezvény vizuális koreográfiája a 
korai demokráciák és a felvilágosodást megelőző korszakok rituáléinak 



ikonográfiái mintáit. Tudatosan vagy sem, mégis a régi római győzelmi 
oszlopokon ránk hagyott hadi ceremóniák és képek arzenáljából, illetve 
azoknak az antik kor utáni európai történelemben megfigyelhető' ször
nyű utóéletéből táplálkoztak. Példa erre Mantegnának a mantuai udvar 
számára festett Caesar győzelme című műve. A caesari „veni, vidi, vici” 
(jöttem, láttam, győztem) visszatérte nyugtalanító kérdéseket vet fel 
napjaink politikájának a mágikus csatornákon keresztül történő vizuális 
közvetítésével kapcsolatban. Az élő adás politikai eszközzé változtatása 
a nézővé degradált polgár fantáziájának archaikus maradványaira, az 
erőre és győzelemre, a győzelmi mámorra, valamint a megkérdője
lezhetetlen patriotizmusra apellál. A politika a reklámokhoz hasonló ké
pekkel népszerűsíti magát, ezt a politikai képekkel fetisizált árut azonban 
nem elég csupán megvásárolni, hinni is kell benne. A polgárok ikonhívők 
lettek, ami valószínűleg rosszabb, mint a fogyasztói társadalom.

Ezen közéleti horizont áttekintése előtt foglalkoznunk kell a 
hagyományos művészettörténet és a posztulált, általános képtudomány 
dialektikus kapcsolatával, mely fejtegetéseink kiindulópontja is egyben. 
1980-ban tartottam egy előadást a müncheni egyetemen a következő 
címmel: „Dér Kunsthistoriker angesichts des entlaufenen Kunstgebriffs. 
Zerfállt das Paradigma einer Disziplin?” [A művészettörténész és az 
eltűnő művészetfogalom. Szétesik-e a diszciplína paradigmája?], amit 
1983-ban Hans Belting rendkívül érdekes előadása, az „Ende dér Kunst- 
geschichte”8 [A művészettörténet vége] követett. Mindez két évtizeddel 
ezelőtt történt. A végről szóló apokaliptikus hangvételű kijelentések, 
ahogy azt a francia filozófus, Jacques Derrida nemrégiben maga
biztosan kijelentette, időközben elhasználódtak, és valójában soha nem 
is jelentettek túl sokat. Igyekezzünk tehát az új képtudomány és a 
hagyományos művészettörténet közötti problematikát úgy alakítani, 
hogy távlati perspektíva rajzolódhasson ki belőle.

Ne felejtsük el, hogy az 1800 előtt és után a filozófiából létrejövő 
autonóm művészettörténeti „tervezetek” a felvilágosodás általános tö
rekvéseihez tartoztak. A pontosabb értelmezés érdekében a felvilá



gosodás esztétikai alapművéből, Kant Az ítélőerő kritikája című érte
kezéséből idézek. Kant azzal indokolja az esztétikai érzékelés auto
nómiáját, hogy az „esztétikai reflexív ítélet érdekek nélküli”, tehát ha 
az a kérdés, hogy valami szép-e, nem azt akarjuk megtudni, vajon 
annak a dolognak a létezése számunkra hasznos lehet-e, hanem hogy 
miként ítéljük meg a puszta látvány, a szemlélet hatására. Kant ehhez 
még a következőket teszi hozzá:

„Ha valaki megkérdezi, hogy szépnek találom-e a palotát, amely 
előtt állok, akkor erre mondhatom ugyan, hogy nem szeretem 
az olyan dolgokat, amelyek pusztán arra valók, hogy meg
bámuljuk őket, [...] aztán becsmérelhetem jó rousseau-i módon 
a nagyságok hivalkodását, akik a nép verítéke árán jutnak efféle 
szükségtelen dolgokhoz [...]. Mindez elfogadható, sőt helye
selhető - csakhogy most nem erről van szó. A kérdés csak arra 
vonatkozik, hogy kíséri-e bennem tetszés a dolog puszta meg
jelenítését, legyek bármily közömbös is e megjelenítés tárgyának 
létezése iránt.”9

A tárgy esztétikai megjelenése tehát - a palota helyettesíthető egy képpel 
is - autonóm módon viselkedik a szemlélő érzelmeit tekintve, szemben 
az összes olyan szociális funkcióval, mely arról árulkodik, hasznos volt- 
e valamikor ez a tárgy, vagy sem. Mit jelent azonban a kanti fordulat az 
önálló művészettörténet kialakulása számára? Kereken tizenöt évvel eze
lőtt Hans Belting írt egy alapművet Kép és kultusz. A kép története a 
művészet korszaka előtt10 címmel. Szeretném felvilágosító szándékkal 
felhívni a figyelmet a könyv téziseire, méghozzá úgy, hogy kijelentem: a 
régi képek csupán a kanti fordulat hatására tisztultak meg idolatrikus 
maradványaiktól, szabadultak meg az egyházi, illetve feudális zálogoktól, 
s alakultak át önálló, a polgári korok által körülrajongott műalkotásokká. 
Kant másik jól ismert mondatát („Ez volt az emberiség esztétikai nagy
korúságának kezdete”) némiképp átfogalmazva azt mondhatjuk: ez volt 



az első lépés a „szemfényvesztéstől a képek megismerésének irányába”, 
azaz Hegellel szólva: „A művészet gondolati vizsgálódására hív 
bennünket.”

Csupán a kanti fordulat - az emberiség esztétikai nagykorúvá válása óta 
- lehet egyáltalán autonóm művészettörténetről beszélni, mindezek 
tekintetében pedig egy nagykorú társadalom nem engedheti, hogy eljöjjön 
a művészettörténet vége. Emlékezzünk csak a korábban tárgyalt képekre, 
s Kant megvilágításában érthetővé fog válni: „a látványosság társa
dalmának” tömeges képfogyasztása láttán bizony komolyan fenyeget 
minket a veszély, hogy újból visszaesünk esztétikai kiskorúságunkba, s 
az idolokhoz való ragaszkodás csapdájába - ez azonban nem történhet 
meg. A vizuális érzékelés kritikai ikonoklazmusára (képrombolás/-vita) 
nem csupán művészettörténeti és esztétikai, hanem sokkal inkább civil, 
illetve közéleti okokból van szükségünk.

Hogyan viszonyul ugyanakkor ez a feltevés az általános képtu
domány és a művészettörténet dialektikus kapcsolatához? Minket 
ugyanis leginkább ez érdekel. A polgári korszak autonóm művészet
fogalmának létrejöttéhez egy olyan ízléscenzúrára volt szükség, amely
ben az esztétikai kritériumok a harmadik rend (a polgárság) előíté
leteivel keveredtek. A múzeumokban ünnepelt autonóm művészet „tisz
tán” tartásához esztétikai szempontból félre kellett állítani a nyilvános 
szférában tömegével cirkuláló „hétköznapi” képeket, ahhoz hasonlóan, 
ahogy a negyedik rend (a munkásosztály) tagjait távol tartották a gaz
dagabb lakónegyedektől. „Odi profanum vulgus et arceo” (Gyűlölöm 
és elűzöm a szentségtelen csőcseléket) - hirdette a gimnazisták által oly 
szívesen idézett Horatius. A jó ízlés jegyében „leírták” az iparosodás 
korának összes képi termékét, a magazinok illusztrációitól kezdve a 
kisemberek derék otthonainak olajnyomatain és édeskés reprodukcióin 
keresztül egészen a reklámokig; saját maguk gyártotta kifejezéssel 
„giccsnek” bélyegezték, majd kizárták azokat a jobb ízlés köreiből. 
Innen ered tehát a művészettörténet és a képtudomány közötti feszült 



kapcsolat, mely napjainkban, a tömegmédia korában egyre komolyabb 
problémákat okoz. Nem csupán a szórakoztató- és reklámiparban, ha
nem a fotográfiában, valamint az oktatásban és a tudományban hasz
nált kognitív képeket is félretolták, a polgári kor gyakorlati észjárása 
ugyanis egymástól elkülönítve kívánta szemlélni az empirikus meg
ismerés és az esztétikai érzékelés szféráját. Ugyanakkor nem csupán a 
múzeumok és az autonóm művészettörténet próbálta távol tartani 
magától a hétköznapi tömegcikkeket. Maga a művészet is vissza
húzódott belső' ikonoklazmusába, ahogy ezt Gottfried Boehm találóan 
megfogalmazta. Malevicstől Barnett Newmanig olyan képeket hoztak 
létre, melyek megszabadultak az elbeszélés, a mimézis és a testi kife
jezés mindennemű formájától, miközben egyetlen céljuk az volt, hogy 
saját autonómiájuk és spiritualitásuk ikonjaivá váljanak. Napjainkban a 
videoművészet viszi tovább hatásos módon ezt a belső ikonoklazmust, 
és saját állóképeivel (stills) válaszol a televízió gyors, extrovertált 
képeire. Nam June Paik Zen fór TV című alkotása egy felfordított tévé
készülék üres képernyőjén csupán egy függőleges fehér vonalat ábrá
zol. Megszüntetés kontra képáradat - kétszáz évvel a kanti fordulat 
után a művészet tiszta, valamint a nyilvánosság hétköznapi képei állnak 
egymással szemben, akár két, Niklas Luhmann-i önreferenciális rend
szer. A New York-i és párizsi kritikusok pedig a művészet halálát hirde
tik, s a halál oka: önreferencialitás.

Ebben a helyzetben követelik a fentebb idézett amerikai kollégák 
a művészettörténet általános képtudománnyá történő kiszélesítését. Az 
is lehet, hogy ez a követelmény, a vizuális információcsere, szórakozás 
és oktatás formáit tekintve, feleslegessé vált, a pictorial turn ugyanis 
feltartóztathatatlannak tűnik. A 20. század folyamán a művészet és a 
tömegmédia közötti ikonoklasztikus szakadás tanúvallomások és 
revíziók sorozatához vezetett. Az illusztrációkat és a karikatúrákat, a 
plakátokat és a fotográfiákat, sőt végül még a giccset is az érdek nélküli 
tetszés szférájába emelték. Ez alkalmakkal azonban még fiktívebbé vált 
a művészet és a tömegmédia közötti különbség. Ready made-jeivel 



Duchamp letaszította auratikus talapzatáról a múzeumi művészetet. 
Aby Warburg a Afnemosyne-atlaszba (a képi emlékezet atlaszába) régi 
műalkotások reprodukciói mellé napilapok képes híreit ragasztotta, ez
zel demonstrálva, hogy a képek története sokkal átfogóbb és hatal
masabb, mint a művészet története. A kanti fordulat megkérdőjele
ződött. Modern világunkban számolatlanul cirkulálnak a kereskedelem
mel és a politikával korábban soha nem tapasztalt módon összefonódott 
képek, s a művészet képei és a fogyasztói társadalom képei közötti vá
lasztóvonal egyre problematikusabb. A múzeumokat elárasztotta, majd 
szép lassan vizuális szórakozóhelyekké változtatta a képáradat. Az épü
letek, a képernyőkön látható katasztrófákhoz hasonlóan, izgalmat és 
kíváncsiságot váltanak ki belőlünk, miközben betekintést ígérnek a 
virtuális világokba. Tartalmilag ugyanazokkal az afrodiziákus lógókból 
ismert meztelen szépségekkel operálnak, melyek a hétköznapi áruk rek
lámjaiban is hemzsegnek, csak azzal a különbséggel, hogy látogatókat 
kell becsalogatniuk. Akár egy prűd nyárspolgár, aki valamelyik régi 
nagy mester festménye alapján készült meztelen női naptár láttán meg- 
botránkozik. A múzeumok soha nem látott módon demokratizálódtak 
ebben az összes osztályellentétet feloldó szabadidő-társadalomban - a 
visuality kaleidoszkopikus panorámájának részévé váltak, amelyben 
élünk, s amelyben az érzékek sokkal fontosabbak, mint a reflexió. 
Annyira aggódunk a régi művészet hanyatlása miatt - ami azért helyen
ként nyomokban még felismerhető' -, hogy közben elfelejtjük, a társa
dalmi és történelmi szempontból fontos auratikus művészet polgári 
csodálata szintén átmeneti állapot volt, amit 1700 körül senki sem ér
tett, és ami ma, úgy tűnik, véget ér.

A pictorial turn korában megváltozott a hagyományos művészet
történet. Az érzékelés pszichológiájának előtérbe helyezése, mely folya
matot az agykutatók és a neurológusok is egyre inkább felgyorsítják, 
új kérdéseket vet fel az esztétikai érzékeléssel kapcsolatban. A termé
szettudományos kutatások teleszkopikus és mikroszkopikus képeinek 
növekvő szerepe nyilvánvalóvá teszi számunkra, mennyi tudásvágy 



rejlik a múlt képeiben. A vizuális médiumok jóvoltából nap mint nap 
szemünk elé tárt csábítási technikák láttán felfedezzük, milyen sok 
erőszak, szörnyűség és mohóság zsibong a régi képekben, amelyeket 
az esztétizálási folyamatok hosszú ideig láthatatlanná tettek. Az új esz
közök segítségével játszhatunk a képekkel, és meg is változtathatjuk 
azokat. Azok a művészettörténészek, akik már régebben felfigyeltek 
erre, főleg az angolszász országokban, jó ideje elsősorban az érzelmeket 
és a pszichés folyamatokat, a testbeszédet és a képek hatalmát vizsgál
ják a stílus, az ikonográfia, valamint keletkezésük boncolgatása helyett. 
A külső' fronton a művészettörténet tehát már átalakult képtudománnyá, 
ahol nem annyira a mennyiségi bővítés, hanem a belső perspektíva kér
dése a döntő.

Marad ugyanakkor egy alapvető kifogás. Az esztétikai megjelenés 
és a gyakorlati érdekek világának szétválása a kanti ítélőerő után, a tö
megmédia korában bizony hazug illúzió lett. A médiatudomány, mely 
a hagyományos művészettörténet mellett vezető tudományággá fejlő
dött a képek vizsgálatában, nem a reflexív esztétikai ítélet, hanem a 
technikák vizsgálatára törekszik, tehát azzal foglalkozik, hogyan ké
szülnek a képek, és hogy miként juttatják el azokat a befogadókhoz. A 
médiatörténeti vizsgálatok - Faulischtól Belting megdöbbentő írásáig, 
mely a kép fejlődését elemzi a bizánci ikonoktól egészen a mesterséges 
testekig - mindegyike briliáns esettanulmány. Ha azonban igaz az a 
feltevés, miszerint napjainkban jóval többet érintkezünk képekkel, 
mint érvekkel, hogy a képekhez való hozzáférés és a képekkel folytatott 
üzlet a politikai és a gazdasági irányítás legfontosabb eszköze lett, ak
kor minden egyes esetleírás az értékelés kérdései elől megfutamodó 
pozitivizmus marad. Technikailag lehet bármilyen vonzó, társadalmilag 
azonban vak.

Az új médiumokról szóló vita nem korlátozódhat az eljárásmódok 
és az innováció mégoly briliáns analízisére, mivel a képek tömeges 
áramlása a médiatársadalomban közéleti probléma lett. Mi, polgárok 
pedig nem elégszünk meg holmi hamis argumentációval, ám azt sem 



szabad engednünk, hogy a hazug képek megtévesszenek bennünket. 
Ezért nem csupán deskriptív módon, de etikai és civil kontextusban is 
beszélnünk kell a pictorial illetve az iconic turnről. Francia teoreti
kusok „écologie des images”-ró'l, a „képek ökológiájáról” beszélnek. A 
hagyományos művészettörténet anyagának pusztán mennyiségi kiter
jesztése végzetes lenne. Kritikai kép- és médiatörténetre van szükség, 
mely felhívja a figyelmünket arra, hogy a képek ugyanolyan problémát 
jelentenek egy ésszerűen gondolkodó civil társadalom polgárainak 
általános műveltségét és helyes kommunikációját illetó'en, mint a 
szavak. Nem válhatunk elektronikus ikonok néma és üresfejű imádóivá, 
mint a Stuldburgok a Gulliverben. „Confunduntur omnes qui colunt 
sculptilia”, „Szégyenkezzen az, ki a képeket szolgálja” - mondja a zsol
tár. Ezért emeltem szót az ikonoklazmusért.

Gaál Tekla fordítása
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HORST BREDEKAMP - FRANZISKA BRONS

A fotográfia 
mint tudományos médium
A művészettörténet, a biológia és az illusztráció nyomorúsága

A KÉPTÖRTÉNET KIREKESZTÉSÉNEK OKAI

Ernst Róbert Curtius 1948-ban megjelent műve, az Europaische Lite- 
ratur und lateinisches Mittelalter [Európai irodalom és latin közép
kor] az összehasonlító irodalomtudomány klasszikusai közé tartozik. 
Curtiust az ösztönözte alapvető' könyvének megírásában, hogy 1929- 
ben Rómában találkozott Aby Warburg képatlaszával. Mivel az ott 
kidolgozott művészettörténeti toposzkutatásban saját törekvéseinek 
modelljét ismerte fel, Curtius a művészettörténész emlékének ajánlotta 
fő művét.1

Módszertani jellegű bevezetőjében azonban annál határozottabban 
igyekezett elhatárolódni a művészettörténettől, mégpedig azzal ér
velve, hogy a képek, szemben a szövegekkel, nem lehetnek szub- 
sztanciális „hordozói a gondolatoknak”. Ezért a „képek tudományának 
művelése egyszerű a könyvek tudományához képest”.2 Ezt a fajta para- 
gonét némi idegenkedéssel vették tudomásul a londoni Warburg Inté
zetben, különösen, hogy a nemzetiszocializmus idején ők látták el 
Curtiust Németországban nem hozzáférhető anyagokkal.3 Kép és gon
dolat elválasztása, amire pedig Curtius is hivatkozott, épp a warburgi 
módszer képviselőit érinthette érzékenyen. Hiszen a Warburg-követők 
kutatása arra irányult, hogy a művészi képek mellett minden olyan, 
a legtágabb értelemben vett képet bevonjanak a művészettörténeti 
vizsgálódásba, amely megformáltságában irodalmilag motivált 
gondolatok hordozója lehet.



Warburg épp erre szolgáltatott példát. Az első világháború alatt fo
lyamatosan képi források után kutatott az újságokban és más médi
umokban, hogy dokumentálja és történeti összefüggésekbe helyezze 
demagóg vagy felvilágosító hatásukat. Szinte megszállottan törekedett 
arra, hogy a háborút a róla készült képeken keresztül dolgozza fel. 
Ezért ebben az évben következetes módon „képtörténészként, s nem 
művészettörténészként”4 definiálta magát. De szembenállása a mű
vészettörténettel a kép- és a művészettörténet összekapcsolásává ala
kult át. Az első világháborús propagandára adott válaszként Warburg 
a reformáció „képi sajtóval folytatott hadjáratain” dolgozott: „Eltekint
ve attól, hogy némi felvilágosítást nyerünk Lutherről és koráról, a 
Monstra-hit képtörténeti szempontú elemzése nélkül nem érthető meg 
az sem, milyen szerepet játszik az iszonyat fantáziája a mostani háború
ban.”5 E cikkének bevezetőjében Warburg hangsúlyozta, hogy a művé
szettörténet csak úgy felelhet meg a művészettel szembeni felelős
ségének, ha kutatási területét kiterjeszti „a legtágabb értelemben fel
fogott a képekre”, beleértve minden „képalkotást”.6 Warburg írása, a 
Heidnisch-antike Weissagung in Wort und Bild [Pogány-antik jóslás 
szóban és képben], amely pszichomotorikus alapproblémaként próbálta 
megragadni a képi médiumok politizálását a reformációban, nem pusztán 
a politikai ikonográfia,7 de a vizuális médiumok történetének is alapvető 
szövege lett. Ez a módszer olyan művészettörténetet eredményezett, 
amelyet a „kultúratudományi képtörténet laboratóriumának tekintett”.8 
„Napról napra mindinkább képtörténésszé válók” - ismétli Warburg 1917- 
ben.9 A kígyórítusról írt munkája éppúgy e hozzáállás komolyságát 
igazolja, mint bélyeg-tipológiája, valamint azon kísérlete, hogy maga 
is tervezzen bélyegeket.10 A nem-művészi képeket olyan „érzékszer
veknek” tekintette, amelyek sokkal inkább „felfogják a kortársak belső 
és külső életéből érkező ingereket”, mint a műalkotások.11

A Mnemosyne című képatlasz, amely a magasművészet alkotásait 
a populáris kultúra, a reklámok, a tudományos illusztrációk és a mé
diaesemények képeivel egyesítette, világossá teszi Warburg félbemaradt 



törekvését, hogy a művészettörténetet képtudományként fogja fel, s 
„a műalkotások történetétől a képi megformálás tudományáig” jusson 
el.“ A képtudományként értett művészettörténet lényegét fogalmaz
ta meg akkor, amikor e projekt során egy látszólag banális újságlapot 
ugyanolyan komolyan vett, mint egy Raffaello-freskót,13 a képtudo
mány ugyanis azzal az igénnyel lép fel, hogy korlátlan értelmezési 
energiákat tartson fenn a látszólag marginális és értéktelen számára is. 
Épp azok a képtáblák, amelyek oly mély benyomást gyakoroltak 
Curtiusra, hogy saját kutatásait azok mintájára tervezte el, egy intel
lektuálisan átitatott képtudomány hozadékaiként épp az ellenkezőjét 
jelentették annak, amit Curtius bevezetőjében a „képek tudomá
nyával” szemben felhozott. Curtius különös eljárása rejtett energiák 
működésére enged következtetni, amely a diszciplína státuszát annak 
önértékével kapcsolja össze. A „képek tudományának” Curtius-féle re
dukcióját az magyarázza, hogy a művészettörténetben olyan „tu
dományok fölötti tudományt” feltételezett, amelynek státuszát meg 
kell haladni.14

Hasonló folyamat játszódott le a legutóbbi tíz évben, miután W. J. 
T. Mitchell bevezette a picturial turn, Gottfried Boehm pedig, vele 
párhuzamosan, az iconic turn fogalmát.15 E két szlogennel azt kívánták 
kezdeményezni, hogy az állandóan emlegetett képözönnel a kutatási 
terület kiterjesztését és finomabb képelemző módszereket állítsuk 
szembe. Ami azóta történt, annyiban mégis ellentmondott e kezde
ményező lépés nyitottságának, hogy megkísérelték a művészet
történetet a magasművészetre redukálni, a képek történetiségét pedig 
kirekeszteni, vagy legalábbis mellőzni.16 E redukciónak, mely nem 
kevésbé problematikus, mint Curtius negyven évvel korábbi fordulata, 
megfelel a visual studies gyakorlata és számos kijelentése.17 Ez arra 
a megállapításra késztette Mitchellt, hogy a visual studies - mivel a fi
lozófiai esztétika és a művészettörténet minden tárgyat feldolgozott 
már, amely felé az a jövőben fordulni szeretne - legföljebb csendhá
borítónak számít.18



A tudományágakra vonatkozó kérdés azonban másodlagos. A 
döntő' a képelemző tartalom, melyet a művészettörténet segítségével 
lehet megőrizni és továbbfejleszteni. E problémát vizsgáljuk a 19. 
századi fotográfia, tehát azon médium példáján keresztül, amely dön
tően hozzájárult ahhoz, hogy Warburg „képtörténészként” defini
álhassa magát.

KÉPTÖRTÉNET MŰVÉSZETI REPRODUKCIÓK ÚTJÁN

A fotográfia azzal ösztönözte a művészettörténet képtudománnyá 
változását, hogy ahelyett, hogy maga is a kutatás tárgyává vált volna, a 
kutatás eszköze lett. A fényképek kezdettől fogva nem pusztán „kópiái” 
a tárgyaknak. Sokkal inkább sajátos stílusban reprodukálták azokat, 
amelyekben - mint Hippolyte Bayard dagerrotípiáin - a pontosság sötét 
sfumatóvai kapcsolódott össze.19 Mérvadó művészettörténészek már igen 
korán enthuziasztikusan, ugyanakkor reflexíven reagáltak az új képi 
technikára, új perspektívát nyitva ezzel a szak számára.

így például Alfréd Woltmann, aki Karlsruhéban azon fáradozott, 
hogy természettudományos szigorral ruházza fel a művészettörténetet, 
s művészettudománnyá keresztelje, a Deutsche Jahrbücher für Politik 
und Literatur hasábjain 1864-ben már-már túláradó lelkesedéssel 
üdvözölte a fotográfiát: „A fényképezés részben támogatta, részben 
kiszorította, részben versenyre késztette a fametszetet és a rézmet
szetet, miközben a végtelenségig bővítette, megkönnyítette és töké
letesítette a művészeti újraalkotás eszközeit és feladatait.”20 A képző
művészet, de a művészettörténet kapcsán is a fényképezés termékeny 
hatását hangsúlyozta: „A nyereség itt oly szembeszökő, hogy az elő
nyökről és hátrányokról ilyen tekintetben nem is érdemes vitát nyitni.”21

Hermann Grimm, aki 1873-ban a berlini egyetemen a művé
szettörténet első rendes tanára lett, egy évvel később az eredeti művek 
kínálta tudományos megismerési lehetőségeknek is fölébe helyezte a 



fotografikus reprodukciókat. A nagyszámú, képi ábrával illusztrált 
publikációban felfedezte annak lehetőségét, hogy a művészek életmű
vét ne csak élvezettel, de analizálva szemlélhessük. A fotóalbum - 
végkövetkeztetése szerint - ezért talán „fontosabb ma, mint az eredeti 
művek legnagyobb képtárai”.22 E vélekedésben már az az alapvető' kon
fliktus fejeződött ki, amely az eredeti elkerülhetetlen halála és a te
kintetet irányító fotografikus reprodukció között bontakozott ki.

Grimm nem volt egyedül véleményével. A 19. század talán leg
népszerűbb művészettörténésze, Wilhelm Lübke, aki különösen ér
zékeny volt a fotografikus reprodukció auratikus ereje iránt, már 1870- 
ben megállapította, hogy a fotográfia semmiképp sem tekinthető a 
művészi eredetiség konkurenciájának. A fotókon sokkal inkább „az 
eredeti mű tökéletes elevenségű, közvetlen lecsapódását” ismerte fel.23 
Míg a bécsi rézmetszetgyűjtemény vezetője, Moritz Thausing négy 
évvel korábban az „eleven élet nyomát” hiányolta a fotókról,24 úgy 
Lübke épp ennek - s vele együtt a művészi géniusz individualitásának 
- lehető legközvetlenebb megjelenítését fedezte fel a műalkotások 
fotografikus reprodukciójában.25 Jacob Burckhardt is sürgette a mű
alkotások fotografikus rögzítését, mivel úgy vélte, a fotográfiával, 
amely nem akar túllépni a vizualitás határain, elkerülhető annak a ve
szélye, hogy a mesterművek materiális értelemben „eltűnjenek, és 
hatástalanná váljanak”.26

A fotográfia e megítéléséből eredt a médiakonkurencia produktív 
természetének képzete. Maga Thausing, aki mindenki másnál erő
sebben hangsúlyozta a fotográfia fenyegető veszélyét a művészet szá
mára, a régi reprodukáló művészetek esélyét abban látta, ha saját sora
ikban szabadulnak meg a „középszerűségtől”.27 Anton Springer, az első 
művészettörténeti tanszék megalapítója, mindenekelőtt a mediális 
átalakulás pozitív aspektusát emelte ki. Ahogy a könyvnyomtatás szám
űzte a rossz kalligráfiákat, s a nyomtatást művészetté változtatta, úgy 
a fotográfia arra készteti a sokszorosító grafikát, hogy a művészi minő
ségre redukálódjon, és így nem gyengíti, hanem erősíti azt.28



AZ AURA FOTOGRAFIKUS MEGŐRZÉSE

Hasonló megítélés alá esett a képek kivetítése is, amelyet Németor
szágban országos szinten először a karlsruhei művészettörténész, Brúnó 
Meyer mutatott be, 1873-ban. Mivel a találmányt a vásári panoptikum
okkal kapcsolták össze, eló'ször nem volt sikere. De miután Grimm ismé
telten fellépett a kivetítés mellett, a művészettörténetben korábban és 
tartósabb érvénnyel terjedt el, mint a többi szellemtudományban.29

Megjegyzendő azonban, a diavetítést nem pusztán didaktikus 
eszközként, hanem a megismerés és a fogalmi megragadás eszköze
ként is használták. A nagyító kivetítés Grimm számára ugyanazt az 
analitikus megközelítési módot jelentette, mint amilyet a termé
szettudományok számára a mikroszkóp kínált. Úgy vélte, a kivetítés 
segítségével a „művészi” autentikusadban jelenik meg, mint ahogy 
puszta szemmel megragadható.30

A berlini egyetemen Grimm szolgáltatott szélsőséges példát arra, 
milyen jelentőséget tulajdonítottak a kivetítésnek. Alig törődött a 
könyvekkel, helyettük rendületlenül diapozitívokat szerzett be a 
művészettörténeti intézet számára. Amikor 1901-ben Wölfflin átvette 
tőle a berlini tanszéket, alig 1300 könyvet talált, ezzel szemben azon
ban 15 000 diapozitívot.31 Wölfflin e diaarchívum segítségével szinte 
mágikus erővel celebrálhatta a kettős kivetítést és a művészettörténet
ben máig normaképző összehasonlító látás módszerét.32 Az össze
hasonlító látás eljárása lehetővé tette számára, hogy a művészet
történetben és a Gestalt-pszichológiában továbbra is időszerű művét, 
a Művészettörténeti alapfogalmakat (1915) „a modern látás általános tör
téneteként” határozza meg.33 Ezzel járult hozzá München a képtudo
mányként felfogott művészettörténet fejlődéséhez.

Grimm, Lübke, Springer, Burckhardt és Wölfflin véleménye abban 
cseng össze, hogy a fotografikus reprodukcióban az eredeti auten- 
tikusságát megőrizve és felerősítve látták, anélkül hogy közben el



kerülte volna figyelmüket e segédeszköz instrumentális jellege. A foto
gráfiát ezzel abba a longue durée-be, a médiaelméletnek a középkor
ig visszanyúló „hosszú korszakába” kapcsolták be, amely a reproduk
cióban semmiképp sem meggyengítve, hanem megerősítve és meg
sokszorozva látta az eredeti értékét. Ezzel - Prousthoz és más kor
társaikhoz hasonlóan - Benjámin későbbi tézisének kritikáját is meg
előlegezték, cáfolva, hogy a műalkotás aurája elveszne a mechanikus 
reprodukció során.34 Mivel ezek a művészettörténészek a fotográfiát 
és a kivetítést mint tudományuk segédeszközeit nagyra becsülték, 
megteremtették annak előfeltételeit, hogy a művészettörténetet kép
tudományként művelhessék.

AZ OBJEKTIVITÁS REMÉNYE

A fotográfia természettudományos alkalmazásához képest a kép
tudományként felfogott művészettörténet sajátos módon közelített a 
képhez. Az a figyelemreméltóan tapogatózó közeledés az új médiumhoz, 
amely William Henry Fox Talbot A természet trónja című, 1844 és 1846 
között különböző füzetekben megjelent művében figyelhető meg, s amely 
az első, fotókkal ellátott könyv volt, abban az ingadozásban is 
megnyilvánult, hogy Talbot hol „artist”-nak, hol „operator”-nek nevezte 
a fotográfia készítőjét. A nyitott ajtó című fényképe a németalföldi zsá- 
nerfestészeten iskolázott művészi szem terméke volt: „Egy tétova fény
sugár ragyogása, vagy egy útjára vetődő árnyék, egy idő sújtotta tölgyfa, 
vagy egy moha födte kő felkeltheti gondolatok és érzések egész sorát és 
színes képzeteket.”35

A művészi szem dicséretével, melynek mintájául Leonardónak a 
falfoltok képzelőerőt megindító hatására vonatkozó kijelentése szolgált, 
szöges ellentétben áll második megállapítása, miszerint a fotókat nem 
művészek készítik, hanem azok önmagukat állítják elő: „It is nőt the 
artist, who makes the picture, bút the picture which makes itself.”36 A 



l kép: Róbert Koch színes litográfiája 
a lépfene kórokozójáról, 1876. 

Koch elégedetlen volt 
rajzművészetének eredményével, 

ezért alternatívaként kifejlesztett 
egy mikrofotografikus kamerát.

fényképeket, írja máshol, „a Természet keze hozza létre”.37 Ez az elkép
zelés, amely a fényképezésben a „természet kezének” semleges mű
ködését vélte felfedezni, néhány évtized alatt a tudományos objektivitás 
szimbólumává tette a fotográfiát, amelyről úgy hitték, hogy képes az 
emberi önkény kiiktatására.

Ennek egyik első szószólója Joseph von Gerlach, a természettudo
mányos fotográfia úttörője volt. A megfigyelő szubjektivitása helyébe 
- írta 1863-ban - a fotográfia révén a tárgy önreprezentációja lép.38 Az 
abszolút objektivitás pecsétjét azonban ténylegesen csak a bakteriológia 
megalapítója, a későbbi Nobel-díjas Róbert Koch nyomta rá a fotográ
fiára, aki a természettudományos publikációkba integrálta azt. Koch tanult 
rajzoló volt, és 1876-ban, a lépfene kórokozójáról szóló korszakalkotó 
cikkéhez egy saját kezűleg készített színes litográfiát mellékelt (1. kép).39



2. kép: Róbert Koch 
baktériumokról készült 
mikrofotográfiái, 1877.
A fotográfia kiváló eredményei 
nyomán a képek a tudományos 
értekezések középpontjába 
kerültek, s már nem pusztán az 
illusztráció szerepét töltötték be.

Arra törekedvén, hogy az olvasónak „a lehető leghűbb képet”40 adja, képes 
volt - nem minden ügyesség nélkül - térbeliséget kölcsönözni a spórákká 
fejlődő bacilusoknak, mégpedig fényfoltok elhelyezésével (1. alakzat), a 
rovátkák perspektivikus görbülésével (7. alakzat) és a fényfelületek 
visszaadásával (nyilvánvalóan az üveglap visszaverődései) (6. alakzat).

Koch olyannyira elégedetlen volt rajzművészetével, hogy a Seibert 
und Krafft cég segítségével kifejlesztett egy mikrofotografikus kamerát, 
amellyel saját kezét a Talbot-féle „irónnal” helyettesítette. E kamera fel
találásának tudománytörténeti jelentősége párhuzamba állítható a lépfe- 
nebacilus felfedezésével. A fotografikus úton nyert eredményeken felbuz
dulva Koch már a következő évben, 1877-ben megjelentette cikkét „a bak
tériumok vizsgálatának, konzerválásának és fotografálásának eljárásairól”, 
amelyet három táblával látott el, melyeken összesen 24 fotó szerepelt (2. kép).



A 35 oldalból 19-et a képi táblák leírása foglalt el. Az egyik táblát ismét 
a lépfenebacilus spóraképződésének szentelte. A tábla 700-szoros 
nagyításban rögzítette az átalakulás szakaszait, s a tudományos szö
veget a fotográfiák sorozata köré csoportosította, melyek így az ar
gumentáció kitüntetett tárgyává váltak.41 Az ábrák tehát már nem 
pusztán illusztratív célt szolgáltak, hanem a középpontba kerültek, 
s a szöveg mellérendeltté vált.

Az eredménytől lenyűgözve Koch öt évvel később újabb cikket írt, 
melyet ezúttal 84 ábrával illusztrált. A következő programadó meg
jegyzéssel vezette be őket: „Egy mikroszkopikus tárgy fényképe bi
zonyos körülmények közt magánál e tárgynál is fontosabb lehet.”42 
Koch ezzel Grimm tizenöt évvel korábbi megállapítását vonatkoztatta 
a biológiára, mely szerint egy Raffaello-fotóalbum „fontosabb ma, mint 
az eredeti művek legnagyobb képtárai”.43 Lélegzetelállító végkövet
keztetése szerint a fotográfia „nem pusztán illusztráció, hanem első
sorban bizonyítási eszköz, bizonyos mértékben dokumentum, melynek 
hitelességéhez a legcsekélyebb kétség se férkőzhet”.44

Koch számára olyan közvetlen volt a kapcsolat a tárgy és a foto
gráfia között, hogy a reprezentációs viszony felfüggesztődött: a fo
tográfia volt a tárgy, a rajz ezzel szemben az „önkény” szörnyszülöt
teként, sőt „hazugságként” jelent meg. A mikrofotográfiában azonban 
„a preparátum árnyéka maga képként van rögzítve, és a mikroszko
pikus tárgy önmagát rajzolja le”.45 Koch számára még a legtökélet
lenebb fotográfia is értékesebbnek tűnt, mint a legkifinomultabb rajz.46

A fotók színezése, amire például Edgár M. Crookshank tett kí
sérletet 1887-ben, a Photography of Battéria [A baktériumok fotogra- 
fálása] című könyvében,47 Kochból erős ellenérzést váltott ki. Annál 
fájdalmasabb volt számára a felismerés, hogy a kórokozót csak egy 
szakszerűen elvégzett színezés képes táptalajától izolálni. Amikor 1906- 
ban kiadott könyve, az Entwicklungsgeschichte dér Piroplasmen [A 
piroplazmák fejlődéstörténete] számára kénytelen volt színes ábrákat 
készíteni, mégsem színezett fotót, hanem rajzokat használt.48 Csak az



3. kép: Amit mikroszkóppal nem 
tudtak kielégítő pontossággal 
ábrázolni, továbbra is kézzel 
rajzolták meg. Róbert Koch 
illusztrációja A piroplazmák 
fejlődéstörténete című kötethez.

első négy rajz származott tőle, a többit a berlini művész, Max Lands- 
berg készítette, aki például a Texasláz-parazitákból kísértetiesen szürre
ális képződményt alkotott, amely agresszívvé változtatott szecessziós 
formákra emlékeztet (3. kép).

Mivel a fotográfiák Koch számára csak változatlan formában 
feleltek meg az objektivitás követelményének, a színezés szóba sem 
jöhetett. A szín bepiszkította volna őket, a fotók csak fekete-fehéren 
maradhattak „tiszták”. Ha az ábrázolás megkívánta a színezést, akkor 
az annak megfelelő médiumot kellett alkalmaznia, a „szubjektív 
önkény” médiumát, ez pedig a rajz volt.

Koch a retusálás minden formáját a fotográfia autentikusságán ej
tett csorbának tekintette. Ezért ő maga érintetlenül hagyta a nyilván
valóan hibás felvételeket is. Épp ezekben a retusálatlan hibákban látta 
a fotók autentikusságának bizonyítékát.49 A fotográfia így az objek-



4. kép: A mikrográfiában a 
kamera lencséjén keresztül 

olyan részletek válnak 
láthatóvá, amelyek puszta 
szemmel a mikroszkópon 

keresztültekintve sem 
ismerhetők fel. A kép 

húszszoros nagyításban 
mutatja egy selyemfonál 

végét, rajta lépfenespórákkal.

tivitás letéteményesévé válik, mely kizár minden más igazságot. A fotó 
még a szemet - mint ellenőrző szervet - is maga mögé utasítja. „A foto
grafikus lap”, írja Koch, jobban, vagy még inkább csupaszabban adja 
vissza a mikroszkopikus képet [...], mint ahogy azt a retina érzékelni 
képes. A fényérzékeny lap olyan szem, amelyet nem vakít el az erős 
fény.”50 A patogén organizmusokról írt tanulmányában Koch egy se
lyemfonálra helyezett, vékony lépfenespóraszálról készült fotót közöl. 
Azok a részletek, amelyek a mikroszkopikus felvételen tisztán felismer
hetőek, puszta szemmel alig vehetők ki, ha ugyanazon az objektíven 
nézünk keresztül, amellyel a fotó lett felvéve.

A FOTÓ KONSTRUKCIÓJA

A lépfenespórák szálai a fotón a széleik felé elhalványodnak. Úgy látszik, 
mintha a kép hátterének árnyékai lennének. Ez a hatás azért keletkezik, 
mert nem a fókuszálás síkjában vannak. Ha a szem, keresztülnézve a



5. kép: A mikrográfia egy 
beteg vese széléről készült 
metszetet mutat. A 
fókuszálás síkja kihat arra, 
milyen benyomást 
szerzünk a látott tárgyról.

mikroszkópon, nem is ismeri fel ugyanazt, amit a fotó visszaad, legalább 
képesnek kell lennie arra, hogy elemezze, milyen megszorításokon nyug
szik a fotográfia igazságtartalma: először is a kivágás megválasztásán 
és a fókuszálás síkján. Ami igazságnak tűnik, nem más, mint a kísérlet 
szabályaiból eredő megszorítás.

Ugyanez érvényes számtalan más fotóra, például az Egy beteg vese 
szélén ejtett vágás címűre. A képen vékony, „levelekkel” teli „ágak” van
nak, amelyeket mintha saját árnyékuk egészítene ki a kép hátterében 
(5. kép).51 Valójában azonban ugyanilyen „ágakról” van szó, csak mé
lyebb rétegben, mely kívül esik a fókuszálás síkján. Ebben az esetben 
is a fókuszálási sík, s nem maga a tárgy határozza meg, milyen benyo
mást szerzünk az elemzendő jelenségről.

Ehhez járul továbbá az a tény, hogy a fotó maga is a mesterségesség 
élőhelye.52 Erről tanúskodnak már azok a körülményes eljárások is, 
amelyek a megfelelő fotográfiák előállításához voltak szükségesek. 
Először mintát kellett venni a beteg szervezetből. A mintából kivonták 
a kórokozót, amellyel aztán beoltottak egy egészséges szervezetet, hogy



abban izolálva növekedhessen. Már a megfelelő táptalaj megtalálása is 
komoly problémát jelentett, hiszen elég ellenállónak kellett lennie, hogy 
ne lepjék el rögtön a baktériumok, de elég áteresztőnek is, hogy betölt
hesse tápfunkcióját. Koch úgy oldotta meg a problémát, hogy egy bizo
nyos zselatint alkalmazott.53 Ilyen izolált baktériumtelepeknek a kite
nyésztésére és színezésére volt szükség ahhoz, hogy a mikroszkópot a 
siker reményében alkalmazhassák, s aztán előkészíthessék a fotografikus 
felvételt. Ez is sok gyakorlással volt csak elérhető, s Koch pontosan tudta, 
hogy a kívánatos eredmény csak a lencserendszer, a nagyítás, a meg
világítás és a blendeméret megfelelő megválasztásával érhető el.54

A mikroszkopikus úton előállított fotográfiák, amelyek - minden 
ellenkező látszat ellenére - rendkívül összetett beavatkozások ered
ményeként jönnek létre, annak mintáivá váltak, miként kell a mikro
szkópon keresztül látnunk a dolgokat. A szerves jelenségek érzékelésének 
módja a körülményesen előállított fotográfiákon iskolázódott és rögzült. 
Koch elméletének előfeltételét, miszerint a mikrobafajták nem hajtanak 
végre metamorfózist ahhoz, hogy átalakuljanak, a fotografikus izolálás 
biztosította.55 Annak a körkörös bizonyításnak a következményeként, 
amely a látás képi vezérlését valóban korszakalkotó módon ragadta meg, 
a fotográfia a tárgy létrehozójává vált.

A KÉP SAJÁTOSSÁGA

Az az eredendő bizalom, melyet Koch táplált a fotografikus 
reprezentáció iránt, mindenekelőtt a látás technikai segítségen alapuló 
iskolájára épült. Ezt a művészettörténészek már tizenöt évvel korábban 
kezdeményezték és gyakorolták. Mindkét tudományág, a biológia és a 
művészettörténet diszciplináris bizonyosságai is nagyrészt a gépi rep
rodukció hitelességébe vetett hitből származtak.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy módszertanilag közeledtek volna 
egymáshoz. A válaszvonalat az jelentette, hogy a művészettörténet kész 



volt a látszólag objektív felvételek szubjektivitását elismerni. Anton 
Springer a hagyományos műalkotás és a fotográfia médiakonkuren
ciájának produktív jellegét emelte ki. Épp azért, mert a művészet és a 
fotográfia versengtek egymással, mindkettőnek meg kellett őrződnie 
saját médiumában,56 ami azt jelentette, hogy a festészet objektívebbé, 
a fotográfia szubjektivebbé vált.

A reprodukciók formai autonómiájának hangsúlyozása Heinrich 
Wölfflint végül arra késztette, hogy szisztematikusan is foglalkozzon 
a fotográfiák állítólagos objektivitásával. 1896-ban közzétett, Wie mán 
Skulpturen aufnehmen soll [Hogyan fényképezzünk szobrokat] című 
tanulmányában Wölfflin a fotográfiára alkalmazta a „szubjektív önkény” 
fogalmát - amelyet Koch a rajzra vetített ki -, azért, hogy a fotográfiát 
önnön médiumában optimalizálja.57 Amikor a fotográfia látszólag 
„objektív” médiumát ugyanolyan formális elemzésnek vetette alá, mint 
a befogadandó műalkotást, igyekezett meghatározni a szemlélő' viszonyát 
a tárgy formájához és a tárgy leképezéséhez. Mindkettőt, a műalkotást 
és fotografikus leképezését is ugyanabban a formai keretben vizsgálta.

Annak a képekre épülő természettudománynak a szószólójaként, 
amelynek eredményei ma is lenyűgözőek éppen vizuális téren, Koch a 
cél-eszköz-viszonylatra redukálta a képet. Akármilyen pontosan, 
lelkiismeretesen és érzékenyen készítették és szemlélték is a foto
gráfiákat, mégiscsak egy rajtuk kívül eső cél eszközei voltak. Amikor 
Koch a tárgy helyébe állította a fotográfiát, s a kettő közvetlen azo
nosságát hangsúlyozta, ezt nem azért tette, mert a fotográfiát ön
magában is a tárgy teljes értékű helyettesítőjének tekintette, hanem 
azért, mert a fotográfia révén olyan organizmus birtokába jutott, 
melyet semmilyen más módon nem tudott volna izolálni. A fotográfia 
még a tárgy teljes értékű helyettesítőjeként is illusztráció maradt, tekin
tet nélkül sikerére, amely valóban átalakította a világot.

A technikai képeknek ahhoz, hogy megtestesítsék Koch elő
feltevéseit, kauzálisán előállíthat ónak, megismételhetőnek, megbízha
tónak kell lenniük, s nem szabad meghatározó jellegzetességeket fel



mutatniuk.58 Definíciójuk szerint azonban a képek sohasem felelnek 
meg ezeknek a kritériumoknak, s ha úgy tesznek, mintha megfelelné
nek, még inkább megsértik önnön definíciójukat, mintha kifejezetten 
elhibáznák azt. Nincs kép, legyen bár rajzolt, gépi, fotografikus vagy di
gitális, amely puszta passzív leképezés volna, hanem mindig hordoz 
magában egy konstruktív elemet, amely magának a képnek a szfé
rájából származik, s amely e szféra történetéből adódik. Ennek oka az, 
hogy a képek sohasem pusztán csak a vizualizálandó tárgyra reagál
nak, hanem mindig tartalmazzák keletkezésük történetét is.

E példának bizonyítania kellett, hogy a képek itt leírt kettős meg
határozottsága felől tekintve ábránd az a várakozás, hogy az új képtu
domány létrejöhetne mondjuk a neurobiológia, a számítógép-tudomány, 
a szemiotika és a művészettörténet egymás mellé rendeléséből. A tapasz
talat azt mutatja, hogy e tudományágak vagy -területek sohasem fed
hetik egymást anélkül, hogy ne tudatosítanák különbségeiket. A mű
vészettörténet a képekre mint képekre összpontosít, hogy meghatározza 
a szemlélő viszonyát a leképezett célokhoz és tárgyakhoz. A természet
tudományt azonban - Róbert Kochtól Benőit Mandelbrotig, aki a „See- 
ing is believing” jelszavát divatba hozta59 - mindig kép és tárgy össze
kapcsolása, egyfajta képi hólizmus foglalkoztatja.

A minden distanciát nélkülöző bizalom másik oldala a képek olyan 
használata, amely nem kevésbé nélkülözi a távolságtartást. A képek ilyen 
leértékelésének szimbolikus formája naponta megfigyelhető az írásvetítő 
fóliákon, amelyek állandóan trapéz alakú torzulásokat kényszerítenek rá 
a képekre, a powerpoint-vetítéseken, amelyeken a magyarázatok 
rácsúsznak az ábrákra, vagy egyszerűen abban az egykedvűségben, amely 
meg akadályozza, hogy a képek kettős kivetítése még irritáljon. Ami a ter
mészettudományos előadásokra, és éppen rájuk jellemző, az az egydi- 
menzionális, textuálisan megkötött „illusztrációk” előnyben részesítése.

Nincs még egy fogalom, amely olyan egyértelműen írná le a 
képekkel szemben elterjedt, alapvető félreértést, mint az „illusztrációé”. 
Általános „képtudomány” csak akkor dolgozható ki, ha a képek ha-



tástalanításának e jellegzetes fogalmát meghaladtuk. Addig „radikális 
képtudománynak” kell neveznünk a művészettörténetet, azt a tudo
mányszakot, amely - az archeológia mellett egyedüliként - megengedi 
magának azt a módszertani luxust, hogy a formát állítsa középpontba, 
s a képeket képekként érzékelje.

Kékesi Zoltán fordítása
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OSKAR BÁTSCHMANN

A művész, a tapasztalat alakítója

A TAPASZTALATALAKÍTÁS PÉLDÁI

Ez az írás kísérletet tesz a tapasztalat alakításának a művészi produkció 
viszonylag új lehetőségeként történő bemutatására. Amit „tapaszta
latalakításnak” nevezek, a legegyszerűbben két szerkezet példáján mu
tatható be. Rebecca Horn Die Chinesische Verlobte [Kínai jegyes] című, 
1976-os munkája (1. kép) egy majdnem két és fél méteres, hatszögletű 
fekete hang szekrényből áll, amelyen hat keskeny ajtó található. Egy 
kabinszerű építményről van szó, amelyet a művész mindazonáltal „temp
lomnak” nevez. Az ajtók mozgatását egy motor biztosítja, ezenkívül az

1. kép: Rebecca Horn
Kínai jegyes,
1976



alkotó egy kazettát is épített a műbe. A kabin vagy templom a (kiállítás) 
látogatóját ártatlanul felszólítja a belépésre, vagyis arra, hogy részt ve
gyen a kísérletben. A kabinba való belépés egyidejűleg egy folyamatot 
indít el, amely egy percig tart. A tapasztalatok következményeit, amely
ekben a kísérletet vállaló személy részesül, a művész egy megvilágító 
erejű szövege írja le:

„Egy fekete, hatszögletű kis templom - mind a hat ajtó kitárul, és 
arra vár, hogy belépj. Amint a belső' tér padlóját érinted, a hat ajtó 
egyszerre, lassan, mechanikusan, hangtalanul bezárul. A fény, ami 
körülvesz, fokozatosan eltűnik - átölel a sötétség. A tulajdonképpeni 
sokk csak később következik be, amikor észreveszed, hogy csapdába 
kerültél, be vagy zárva, és nem menekülhetsz, nem tudod kinyitni 
az ajtókat. Az ajtók túlságosan lassú, egyforma, természetes mozgása 
- a visszafojtott lélegzet imitációja - rászedett, hogy kivárj, és a belső 
térben maradj. A sötétbe zárva megpróbálod megőrizni az egyen
súlyt, helyes tartásban, próbálsz megkapaszkodni a fényesre políro
zott falakban. De hirtelen érthetetlen kínai suttogás vesz körül, 
titokzatos, zavarba ejtő nevetgélés, évődés tereli el a figyelmedet, 
behálóz az egyre növekvő zűrzavar. Hangok, melyek halkan beszél
getnek egymással, betöltik a szűk teret, és lassan kezdenek megnyug
tatóvá válni, mint a zene láthatatlan érintése. Lazítás, vagy inkább be
letörődés a kényszerű, bezárt helyzetbe - megadod magad a sötét
ségnek és a szűk térnek... Aztán, túlságosan hirtelen, minden ajtó ki
tárul, és újból elbocsátanak a nyugtalanító, vakító világosságba.”1

A lényeg maga a folyamat, vagyis a szerkezet működésváltozásainak 
megfelelően a résztvevőből kiváltott tapasztalatok sorozata. A templom 
nyitottságával belépésre szólít fel, aztán csapdává alakul át, fénytelen 
börtönné, és végül eljön a szabadulás. A résztvevőt rászedi a meghívás, 
teljesen elszigetelődik és bezárul, vagy rabul ejtik, klausztrofóbiának teszik 
ki, megfosztják egyensúlyától és tájékozódó képességétől, aztán



2. kép: Bruce Naumann
Dream Passage,
1983

érthetetlen, titokzatos szavakat suttognak körülötte, melyek gyengítik 
ellenállását és ellazítják, megadásra, behódolásra beszélik rá. De alighogy 
elérte ezt a kellemes állapotot, a szubjektumot kitaszítják a világosságba, 
amelyet agresszióként (vakságként) tapasztal meg. A fogva tartott 
résztvevő a folyamatot azáltal szakíthatja meg, ha megnyomja a 
vészkijárat gombot.

Bruce Naumann Dream Passage című, 1983-as műve a szűk folyo
sóba belépőt másfajta tapasztalattal konfrontálja (2. kép).2 Az álom
átjárót egy lécvázból és ipari falemezekből építették. A tizenkét méter 
hosszú Dream Passage egy bejárati folyosóból, egy központi kubusból 
és egy lezáró, a bejárattal szemben fekvő és annak megfelelő folyosóból 
áll. A bejárati folyosó sárga megvilágításával a belépésre és a centrális 
tér felfedezésére szólít fel. Ennek berendezése két ugyanolyan, fekete 
acélszékből és asztalból álló bútorcsoport. Az egyik bútorcsoport a cent-



ralis tér bejárattól balra fekvő' sarkában, a padlón helyezkedik el, a másik 
az átlósan szemben levő sarokban, megfordítva, a mennyezeten ta
lálható. A vörös-fehér megvilágítás a térbeli fordítottságba komponálva 
mind a padlón, mind a mennyezeten megtalálható. A hátsó folyosón 
(amely, hogy a nem kívánt áttekinthetőséget megakadályozza, zárva 
van) továbbvezet a megfordítás, amennyiben a megvilágítás a padlóra 
irányul, vagy, másként fogalmazva, a mennyezet a padló helyére kerül. 
A bútorzat és a megvilágítás megfordítása és megkettőzése a centrális 
térben ahhoz a felismeréshez vezet, hogy egy háromdimenziós, pont
szimmetrikus képződményben vagyunk. Félix Thürlemann körülte
kintően elemezte az itt végbemenő tapasztalati folyamatokat: a bejárati 
szakasz, amely az emberi test térbeli koordináta-rendszerét képezi le, 
a térbeli orientációt igazolja. Ennek a központi kubusban végbemenő 
szimmetrikus megfordítása mindezt kétszeresen is elbizonytalanítja 
vagy megingatja: ellentmond a testi-reális tapasztalatnak, és kizárólag 
vizuálisan, kognitív módon érzékelhető. A Dream Passage ezzel olyan 
hatást vált ki, hogy a figyelmet nem a tárgyra, hanem a befogadóra 
irányítja, amennyiben a tapasztalat meglepő vagy fantasztikus (a va
lóságban lehetetlen) megfordítása (életfontosságú) térbeli orientáció
jának elbizonytalanodásával jár.3

Naumann folyosó-installációján keresztül a közönség vagy a 
„performer” irányításának problémájával szembesülünk. Naumann, aki 
különbözőképp nyilatkozott e problémáról, egy 1988-as visszatekin
tésben a következőket mondta: „A folyosó első szakaszán arról volt szó, 
hogy valaki más csinálta a performance-ot. De számomra az okozott 
problémát, hogy megtaláljam az utat, hogy behatároljam a szituációt, 
hogy a performance úgy végződjön, ahogy én elképzeltem. Tulaj
donképpen az ellenőrzésről volt szó. Nem akartam, hogy közöm legyen 
valakinek az elképzeléséhez, hogy hogyan lehetne megcsinálni.”4 Nau
mann a közönséghez való viszonyának leírása közben a vak zongoristá
ra, Lenny Tristanóra emlékezett, aki bevezetés és befejezés nélküli erősza
kos játékával a közönséget mintha ütlegelte volna: „Kezdettől fogva meg-



3. kép: Róbert Rauschenberg
Black Markét,
1961

próbáltam rájönni, hogy tudok-e olyan művészetet létrehozni, ami ezt 
teszi. Művészetet, ami hirtelen ott van. Mintha egy baseballütővel csap
nának arcul. Vagy mintha hátulról hirtelen tarkón vágnának. Nem látják, 
mikor ér el hozzájuk, egyszerűen lecsap rájuk. Nagyon tetszik az ötlet: 
az intenzitás foka, ami nem ad tájékozódási pontot, függetlenül attól, 
hogy szeretni fogják-e, vagy sem.”5 Naumann eszközei, amelyekkel a 
közönségnek kiosztja ezeket az ütéseket vagy rúgásokat, a zavarkeltés, 
a szidalmazás, a sértegetés, a dezorientáció és a sokk.

A közönség olyan játékos és nem ellenőrzött részvételét, mint 
amilyet például Róbert Rauschenberg 1961-es Black Markét című mű
vében találunk, Naumann határozottan elutasította.6 A Feketepiacot, 



mint „participation piece”-t, Rauschenberg először 1961-ben Am
szterdamban, a Stedelijk Múzeumban, a Bewogen-Beweging (Motion 
in Art) című kiállításon, majd ugyanebben az évben a New York-i Leó 
Castelli Galériában mutatta be. A két részből álló Black Markét (3. kép), 
amely egy mozgásfolyamatra utaló képből és egy, a képhez tartozó bő
röndből áll, számtalan utaláson keresztül cserére szólít fel, a folya
matos változásra és a csere dokumentációjára. A bőröndben található 
négy tárgy közül az egyik (tetszés szerint) elvihető és egy másikkal 
kicserélendő. Ezt ugyanazzal a számjeggyel kell megjelölni, mint a 
kicserélt tárgyat, azonkívül az új tárgy rajzát egy megfelelő kapoccsal 
(„book”) rögzíteni kell a képben. A csere nem valósulhatott meg, mivel 
a tárgyakat és a rajzokat ellopták.7 A kiállítási tárgy létrehozásában 
való közreműködés fölött érzett izgalmat a lopás kényszere hiúsította 
meg. A látogatók, akik azt részesítették előnyben, hogy egy darabka 
Rauschenberget lopjanak, ahelyett hogy közreműködőkké váljanak, 
ezen a „participation piece”-en újból bevezették a régi művészetértést 
és az akció megtagadásával saját részvételük helyett sajátos tapasz
talatot szereztek a művész és a szervezők számára.

ELHATÁROLÓDÁSOK

A tapasztalat alakítása olyan szerkezetek, berendezések vagy tárgyak 
elkészítésére irányul, amelyek a kiállítások közönségét egy nem várt 
szituációval lepik meg, vagy folyamatok részesévé teszik, amelyek 
kiváltják a tapasztalatot. A tapasztalat alakítása nem pusztán ha
gyományos autonómiával rendelkező művek előállítását célozza. Kézen
fekvő, hogy láthatóan lezárt, vagyis tradicionális művek is a recepcióhoz 
kötődnek, és a befogadóból tapasztalatokat kell előhívniuk. Talán 
pusztán egy átállítódást konstatálhatunk, amennyiben a tapasztalat 
alakításának elsődleges célja olyan tapasztalatok előidézése és irányítása, 
amelyre szerkezetek és tárgyak feltalálása és előállítása szolgál. A ta-



lálmány nem a mű létrehozását célozza, hanem tapasztalati folyamatok 
kiváltását, amelynek eszközei különböző készülékek, objektumok. A 
tapasztalat alakítása implikálja a közönség aktív (ha nem is prob
lémamentes) partnerré válásának nehézkes folyamatát, és a részvételhez, 
a bevonás aktusához igazodik a meghívás, csalogatás, erőszaktétel, sokk 
és veszélyeztetés mozzanatain keresztül.

Az ilyen folyamatok számára mindig, ma is, ideális helyszín a 
kiállítóterem. A látogatókat a szerkezetek, tárgyak és installációk aktív 
részvételre szólítják fel, azt indítványozzák, hogy a tapasztalati fo
lyamatokat végrehajtsák. Eközben a látogatóknak új hozzáállást kell 
kialakítaniuk, vagy legalább azokat a szerepeket elhagyniuk, melye
ket a (művek) befogadásakor vagy az (akciók) szemlélésekor felvettek, 
így nemcsak a művész funkcióját kell újra meghatározni, hanem a be
fogadó és a tárgyak, szerkezetek, installációk szerepét is. A kiállító 
művészek történetében a tapasztalat alakítója a művész változó meg
határozásainak egy új variációját jelenti.8

Nem lenne elegendő, ha csak a résztvevők új szerepeit elemeznénk, 
a gyakorlatban változatlanul hagyva azonban a recepcióesztétika 
háromszögét, a művész, mű és befogadó hármasságát. Nem tagadhat
juk, hogy e hármas kapcsolat komoly vizsgálata a csekély számú ered
ményes fejezetek egyike az újabb művészettörténetben.9 A tapasztalat 
befolyásolásával azonban nemcsak a művész és a befogadó szerepei 
fogalmazódnak újra, és a tárgyak, installációk meghatározása változik, 
hanem a köztük levő relációk újraértelmezése is szükségessé vált, ami
nek következtében a művész, mű és befogadó régi pozícióinak defi
niálására szolgáló fogalmak nem alkalmazhatóak többé. A szerkezetek 
vagy installációk, amelyek célja, hogy tapasztalatszerzésre szólítsanak 
fel, és/vagy provokáljanak, nem teljesek a befogadói aktivitás nélkül. 
Itt nem csak Winckelmann és Hegel meglátásáról van szó, miszerint a 
szobroknak és a képeknek szükségük van a befogadóra, hogy általa 
életre keljenek vagy öntudatra tegyenek szert.10 A kiállításlátogatóktól 
sokkal inkább azt várják, hogy az installációkkal vagy tárgyakkal 



folytatott interakcióért cserébe feladják befogadói pozíciójukat. Ha az 
elvárásnak eleget tesznek, olyan szituációkba kerülnek, amelyek kelle
metlenek, idegenek, veszélyesek, fenyegetőek, vagy annak látszanak; 
olyan vállalt cselekvéseken keresztül pedig, mint például a belépés vagy 
találkozás, ami az akcióval szembeni egyetértésüket fejezi ki, manipu
lálhatják őket. Ezekkel az új formákkal foglalkozni annyit jelent, hogy a 
tárgyi esztétikát feladjuk a folyamat-esztétika javára. “

Az ilyen típusú szerkezetek, berendezések vagy tárgyak mindenesetre 
csak részben térnek el attól a viszonylagos önállóságtól, amelyet a (mű)- 
alkotásoknak tulajdonítottak, amennyiben érinthetetlen tárgyakká alakí
tották és megfelelő' tilalmakkal vették körül őket. Az autonómiaigénnyel 
fellépő műtárgyakkal szemben ezek a tapasztalást szolgáló berendezések 
csak aktív résztvevői használaton keresztül működnek. Ennek ellenére az 
ilyen berendezések, valamint a mű és az értelem közti hagyományos kü
lönbségtétel messzemenőkig redukálódott, megszűnt. A tulajdonjog és a 
reprodukciós költségek megoldatlan összefonódásain, valamint a biztosítás 
és megőrzés költségem keresztül az állítólag befejezetlen tapasztalatalakító 
berendezések is a minden oldalról óvott és tulajdonjogilag értékesíthető 
műalkotások tradicionális státusát követelik.

SZÜRREALISTA AKTIVÁCIÓK

A tapasztalat alakítása hosszas előkészületek után a hetvenes-nyolcvanas 
évek művészi gyakorlatában és működésében került előtérbe. Az 
előkészítő szakaszban történetileg két fő irányvonalat különböztethetünk 
meg: a szürrealistáknak a kiállításlátogató aktiválására tett kísérleteit, 
valamint a fenséges megújítását az 1945 utáni amerikai festészetben.

Marcel Duchamp 1918-ban Buenos Airesben a Kis üveget egy fém
csíkra írott befogadói utasítással látta el: „Közelről nézendő (az üveg 
másik oldaláról), egy szemmel, majdnem egy órán keresztül.” Ezzel a 
felirattal Duchamp megváltoztatta Leonardo festőknek szóló útmuta-



4. kép: Exposition Internationale du
Surréalisme,
Galerié Beaux Árts, Párizs,
1938 kiállítási enteriőr

tását, amely a színperspektívában az üveglap segédeszközként való 
felhasználását írja le.12 Duchamp üvege esetében a hátoldal feló'l - a 
befogadói utasítástól eltekintve - semmivel sem látunk többet, mint 
előíród: egy kettős perspektívában felfestett piramist, ólomszálakat, 
rozsdás fémet és egy nagyítót. Ez a kisméretű munka a remekmű alatto
mos és csapdákkal teli negációján, a Nagy üvegen végzett hosszas mun
kálatokkal összefüggésben keletkezett.13

Az 1938-ban Párizsban, a Georges Wildenstein Galériájában megren
dezett Exposition Internationale du Surréalisme című kiállítás (4. kép) 
szervezését Duchamp vállalta. A kiállítás bejáratában Salvador Dali 
mutatta be borostyánnal befuttatott Esőtaxiját, s a benne ülőket, a 
bábukat - első sokk gyanánt - vízzel öntötték le. A „Les plus belles Rues 
de Paris” elnevezésű teremben átformált, nagyrészt obszcén módon 
átalakított kirakati bábukat helyeztek el. A következő terem egy szán



dékosan rosszul megvilágított, telezsúfolt barlang volt. A mennyezetén 
1200 darab (mágikus szám) teli szeneszsák lógott (amelyeket újságokkal 
tömtek ki), s alul-felül érintkeztek egymással, a padlót vastag, hervadt 
levéltakaró és egy tavirózsákkal teli tavacska fedte, középen egy 
brasero, egy nagy (biztonsági okokból elektromos) melegedőkályha 
izzott, két forgóajtóra grafikai jelekkel ellátott lapokat függesztettek, 
a négy sarokban pedig, különösen széles ágyakon, selyemtakarók 
fénye villant fel. A maradék falfelületeken képeket helyeztek el, egy 
kávédaráló Brazília illatát árasztotta, és egy láthatatlan hangszóróból 
egy elmegyógyintézet lakóinak hisztérikus nevetése hallatszott, ami el
vette a látogatók kedvét a nevetéstől, viccelődéstől.14 Duchamp ötlete, 
hogy automatikus világítóberendezéseket installáljanak, amelyeket 
mágikus szemeken keresztül a látogatók kapcsoltak volna be, nem 
valósulhatott meg.15 Ezt zseblámpák osztogatásával helyettesítették, de 
a közönség ellopta őket, így végül állandó világítóberendezést kellett 
üzembe helyezni.

Az 1938-as kiállításra való visszatekintésében André Breton hang
súlyozta: „A szervezők erőfeszítései valóban arra irányultak, hogy 
olyan hangulatot teremtsenek, ami, amennyire csak lehetséges, tagad
ja egy művészeti galéria hangulatát. Ragaszkodom ahhoz a tényhez, 
hogy tudatosan semmilyen más parancsnak nem engedelmeskedtek; a 
mai visszatekintés mutatja, hogy fáradozásaik összessége felülmúlta a 
kitűzött célt.”16 Breton arra célzott, hogy a kiállítás azóta túl sok több
letjelentésre tett szert, és túlságosan is a háború nyomorúságát megjö
vendölő próféciának bizonyult.

A szürrealisták totálinstallációja nemcsak a galéria-kiállítások 
negációja volt, de a látogatót a vágyak felkeltésén és megbéklyózásán, 
a látható veszélyeztetettségen, a szagokon, hangokon és végül a látvá
nyon keresztül átfogó érzéki észleléshez juttatta el. A totálinstallációt 
[Gesamtgestaltung] és a kiállítás mint olyan negációját 1942-ben New 
Yorkban Peggy Guggenheim múzeumában Frederick J. Kiesler és - a 
FirstPapers of Surrealismban - Duchamp ismételte meg. Ezen a kiállí-



5. kép: „Dylaby”
Stedelijk Múzeum, Amszterdam, 
1962 kiállítási enteriőr

táson Duchamp a padlót, a falakat, a mennyezetet és a kiállított tárgya
kat állítólag tizenhat mérföldnyi zsinegből szőtt sűrű pókhálóval (valójá
ban csak három mérföld volt) vonta be. Kiesler Peggy Guggenheim 
galériájának négy termébe, az Art ofthis Century című kiállításra egy 
installációt tervezett meghajlított falakkal, forgatható kiállítási tárgyak
kal és egy speciális világítószerkezettel, aminek ki- és bekapcsolását a 
látogató lépteinek tempója irányította.17 Igazán figyelemreméltó, hogy 
ezek a kiállítás-installációk az érzéki észlelés átfogó lehetőségeit kí
nálták a látogatók számára, egyidejűleg azonban az installáción keresz
tül megnehezítették a befogadást, ugyanakkor a látogató aktiválását 
és ennek irányítását is végrehajtották.



A szürrealista élményvilág legérdekesebb újrafelelevenítése az 1962- 
ben az amszterdami Stedelijk Múzeumban megrendezett Dylaby című 
kiállítás volt (5. kép), amelyet a művészek, a kiállítás és a résztvevők 
szoros összefonódása jellemzett. Az environment hat teremre terjedt ki, 
s nagyrészt a civilizáció hordalékából állították össze. A látogatók nem
csak tájékozódó képességüket veszítették el, kísértetek riogatták őket, 
de aktív résztvevőkké kellett válniuk, megérinteni, mozgatni a dolgo
kat, és festékes zacskók kilyuggatásával folyamatosan megváltoztatni 
egy őskori szörny külsejét. A kiállítás bezárultával a berendezés nagy ré
sze ismét a szemétbe vándorolt: csak néhány tárgy maradt meg, és első
sorban Ed van dér Elsken fotográfus beszámolója a kiállítás felépí
téséről és annak recepciójáról.18

A FENSÉGES MEGÚJÍTÁSA

A második történeti vonal, amelyet a tapasztalatalakítás gyakorlata követ, 
a fenséges (sublime). A fenséges látszólag közvetlen előzmények nélkül, 
1948-ban vált vita tárgyává a The Tiger’s Eye című folyóiratnak köszön
hetően. A folyóirat The Ides ofArt - a művészet kritikus napjai - címmel 
festők, például Kurt Seligman, Róbert Motherwell, Barnett Newman és 
John Stephan, egy író, A. D. B. Sylvester, valamint egy kritikus, Nicolas 
Calas a „What is Sublime in Art?” kérdésre adott válaszát tette közzé.19 
Róbert Motherwell és Barnett Newman hozzászólásaiban a művészet 
történetének lerövidítésével, az Európa és Amerika közötti ellentmon
dásnak a szépség és a fenséges oppozíciójára való redukálásával érvelt. 
Motherwell a modern művészet történetét a régi és az új között zajló, 
Edouard Manet és Charles Baudelaire óta tartó polgárháborúként vázol
ta fel. Newman, határozottabban és radikálisabban, a művészet történe
tét a szép és a fenséges között dúló harcként ábrázolta. A fenségesről 
való reflexióban, véleménye szerint, totális konfúzió uralkodik, kivéve 
Edmund Burke-nek a fenséges és a szép közötti, 1757-es különbségtételét.



Bár a modern európai művészet (az impresszionisták óta) leszámolt a 
szépséggel, a fenséges hordozta tartalom mégis zátonyra futott Mondrian 
geometrikus formalizmusának üres világában.20 Newman Amerika 
hagyománynélküliségében - amit az emlékezettől, a legendáktól és mítosz
októl való átfogó megszabadulás csak felerősített - látta meg a kortárs 
amerikai festészet esélyét a fenséges kifejezésére. Állítása szerint a képek 
felerősítik az embereknek a fenséges iránti természetes szükségletét, s 
így mindenki számára érthetőek lehetnek.21

Edmund Bürke 1757-es értekezésében a fenséges eszméjét az ön
fenntartási ösztönnel, a szépségét pedig a társas szenvedélyekkel hozta 
összefüggésbe. A fenséges érzését, a legerősebb indulatot kiválthatja 
mindaz, ami a fájdalom vagy veszély képzetéhez kapcsolódik: ami 
mérhetetlen, végtelen vagy hatalmas. Amennyiben a fenyegető' veszély 
látszólagosnak bizonyul, a „delight” (megkönnyebbülés) érzése lesz 
úrrá rajtunk, míg a szépség velejárója a „pleasure” (pozitív gyö
nyörérzés).22 Bürke a fenségest a megfigyelő szubjektum érzetén 
keresztül definiálta, amely a veszélyeztetettség állapota felől kiindul
va a biztonság realizálásán át elragadtatássá változik, kiváltó oka pedig 
a nagyság - mérhetetlenség, vagy hatalmasság. Newman az 1951-ben 
a Betty Parsons Galériában megrendezett második önálló kiállításán 
kiadott egy, a látogatóknak szóló utasítást: „Létezik egy tendencia, 
miszerint a nagy formátumú képeket bizonyos távolságból nézik. Ezen 
a kiállításon a nagy képek arra szolgálnak, hogy közelről szemléljék 
őket.”23 A kilenc kiállított kép között Newman hatalmas méretű első 
festménye, a Vir heroicus sublimis (6. kép) (242x541 cm, New York, Muse- 
um of Modern Art) is helyet kapott. Egy fotó szemlélteti azt a csekély 
távolságot, amennyire a nézőknek a vörös képfelület előtt, amin öt 
függőleges csík látható, el kellett helyezkedniük. így a kép eléri a kí
vánt hatást: a pillantás egészét magába fogadja, beburkolja a nézőt, 
mintegy erőszakot tesz rajta. Mint Jackson Pollock vagy Mark Rothko 
esetében, a szemlélés módjára vonatkozó utasítás arra szolgál, hogy 
a kép és a néző közvetlen konfrontációját idézze elő, és irányítsa a



6. kép: Barnett Newman
Vir heroicus sublimis,

1950-51

képi tapasztalatokat.24 Az ehhez szükséges feltételeket a tárgy felőli 
oldalon a nagy formátum és a kompozicionális rend hiánya, továbbá 
az áttekinthetetlenség és az egyformaság, a néző oldaláról pedig a 
közelség, a koncentráció és minden más tárgynak a látószögből való 
kirekesztése képezik. Newman már 1947-ben kijelentette, hogy a fiatal 
amerikaiak számára itt a „transzcendentális tapasztalat realitásáról” 
van szó.25

A nézők képekkel való körülzárása a houstoni Rothko Chapelben, 
Texasban, Barnett Newman Keresztvitelének kör formát alkotó tizen
négy stációja a washingtoni National Gallery-ben, valamint Jackson 
Pollock befejezetlen templomi projektje mutatják a legszemléletesebben, 
hogyan hívható elő a nézőben a transzcendentális tapasztalat.26 Róbert 
Rosenblum 1961-es tanulmányában, a „The Abstract Sublime” című 
írásban Newman fenségesről szóló meglátásait veszi át, és az „absztrakt 
expresszionizmus” műveit az 1800 körüli észak-európai festészettel hozza 
összefüggésbe.27 Max Imdahl posztumusz megjelent tanulmányában a 
kép és néző között zajló folyamatot a következőképpen írja le: „Newman 
minden magunkkal hozott vagy előzetes, fogalmi, matematikai, geo
metriai vagy esztétikai eredetű bizonyosság elé nyúl vissza, az abszolút 



emóció („absolute emotion”) mint egy alapvető' emberi képesség ta
lapzatára helyezkedve. Maga a kép pedig az alkalom vagy kényszer, 
hogy visszatérjünk ehhez az alaphoz. Emóció alatt itt nem egy bizonyos 
indulatot vagy indulatok összességét (öröm - bánat) értem, hanem a 
fenséges élményét, amely újfajta öntapasztalással és önmagunk fel
emelkedésével („exaltation”) kapcsolódik össze, s egyben az emberi ön
állóságra, önmegvalósításra és önmagunk kibontakoztatására való 
felszólítást is magába foglalja. Ez Newman célkitűzése.”28 Amennyiben 
ez a szándék ilyen didaktikusán meghatározható, a képi hatalom meg
újításának aspektusa felől kritikai vizsgálódás tárgyává kellene tenni, 
éppúgy, mint magukat a műveket és a befogadói reakciókat is. Itt a kép 
hatalmáról van szó - egy olyan jelenségről, amit a művészettörténet egy 
ideje újból figyelembe vesz -, amit az a befogadás mediális és verbális 
irányításán keresztül gyakorol.29 Ugyancsak a képi hatalom által 
létrehívott, ezzel szemben álló reakció a képrombolás aktusa. A be
fogadók irányításáról tett észrevételeink nem hagyhatják figyelmen 
kívül Newman Who is afraid of red, yellow and blue című képének 
1982-es berlini változatát ért pusztító támadást.30

VESZÉLYEZTETÉSEK

Richard Serra 1976 februárjában az Ace Gallery in Venice (Los Angeles) 
egyik vakítóan fehér termében két rozsdavörös, gyárilag előállított, 
305x792x1,5 cm méretű, 2500 kg súlyú acéllemezt állított ki. Az egyik 
lemezt a padlón helyezte el, a másikat a mennyezeten kb. négy méter 
magasságban függesztette fel, és a padlón elhelyezkedő lemezhez képest 
kilencven fokkal elforgatta. A Delineator címet viselő installáció (7. kép) 
a látogató számára akkor közvetít tapasztalatot, ha az rálép a pad
lólemezre, és ezáltal bekerül a centrumba.31 Egy 1976 februárjában készült 
rádióinterjúban Serra beszámolt az általa elvárt tapasztalatokról, amelyek 
nem vizuális, hanem testi-térbeli érzékelésen keresztül bontakoznak ki:



7. kép: Richard Serra 
Delineator

1974-75

„Van egy lemez a látogatók alatt, és egy a fejük felett. A két lemez 
térbeli elhelyezkedésén keresztül önálló tér keletkezik. Ha a látogatók a 
két lemezen kívül helyezkednek el, úgy tűnik, mintha a felső a 
mennyezetet tolná felfelé. A szituáció megfordul, ha alatta állnak. Befelé 
nem vezet közvetlen út. Amennyiben a középpont irányában haladnak, 
a mű vagy centrifugálisan, vagy centripetálisan működik. Késztetést 
éreznek, hogy felülről, alulról, jobbról, balról, északról, keletről, délről, 
nyugatról is figyelembe vegyék a tér jelenlétét. Azonnal megkér
dőjeleződnek a pszicho-fizikai koordináták és az orientációs képesség. 
Itt nem ugyanarról a tapasztalatról van szó, amit akkor szerezhetnek, 
amikor megpróbálnak átkelni Los Angeles valamelyik utcáján, és nem 
is arról, amit a Sight Point közvetít.”32 Serra az interjú során megfigyelte, 
hogy a lehetséges tapasztalatról szóló fejtegetései (egy vertikálisan 
emelkedő tér tartalmának érzékelése) ezoterikus tapasztalatként jelentek 
meg, és kísérletet tett arra, hogy ettől elhatárolja magát, s eközben a 



nyelvi és térbeli rendszerek különbségeire és, meglepő módon, a 
deskriptív (tudomány és filozófia) és empirikus (művészet és vallás) 
diszciplínák különbségére hivatkozott.

Az Ace Galleryben kiállított Delineator nyilvánvalóan nemcsak 
a koordináta-rendszer és a térlevitáció tapasztalatát közvetítette, de 
felkeltette és felerősítette a veszély képzetét azokban a látogatókban, 
akiket a Szent András-keresztre emlékeztetett. Egy kritikus megfi
gyelése szerint sok látogató kikerülte, hogy belépjen a felfüggesz
tett lemez alá.33 Az ismertetések olyan tapasztalatokról számoltak be, 
amelyek analógiát mutattak az interjúban a Serra által leírt mágikus, 
misztikus tapasztalatokkal. Azonban inkább az installáció provoka
tív és agresszív jellegét hangsúlyozták.34 A megadott irodalom szin
tén megerősíti, hogy a Delineator és Serra más installációi „az egzisz
tenciális veszélyeztetettség tapasztalatait” provokálják ki a látoga
tókból, és némi szkepszissel állítja, hogy bennük valamiféle „szak
rális kisugárzás” jelenlétét érzékeli. Megkíséreljük, hogy (mindezek 
alapján) bizonyítékot találjunk a fenséges elméletével, vagy legalább 
a kanti „negatív öröm”-mel való történeti összefonódásra.35

Az itt felmerülő problémák semmiképpen sem csak Serra munkáira 
korlátozódnak. A művész egyfelől létrehoz egy installációt, amely ta
nácstalanságot, kételkedést, félelmeket vált ki, másfelől, a katalógusban 
vagy az interjúkban, a művész állásfoglalása útmutatásként jelenik meg, 
amely a tapasztalatokat talán csak verbálisán irányítja, előkészíti, de 
mindenképp vezérli az adott installáció által közvetített tapasztalatokról 
szóló diskurzust, ha ugyan konkrétan meg nem határozza azt. Az egyik 
probléma a résztvevők irányítása, a másik az agresszión keresztül köz
vetített tapasztalatok kiváltása, a harmadik pedig a kiprovokált ta
pasztalatok minősége.

Vito Acconcinak a Sonnabend Galleryben kiállított 1979-es instal
lációja, a The People Machine a kiállításlátogatóknak szánt extrém 
kihívás volt. Egy kívül és belül lefektetett kábelszerkezeten keresztül 
az ablakok előtt lebegő alumíniumlemezeket helyeztek el. A belső drót



kötél a lemezeken keresztül egy óriási gömböt körülvevő' kifeszített alu
míniumívhez vezetett, amely egy kék hinta felé hajlott; mindezt egy óriási 
zászlóval kapcsolták össze. Egy kazettáról felhívó jellegű vagy épp sem
mitmondó dicséretek próbálták a látogatók aktivitását serkenteni. Ám a 
beavatkozás lehetséges következményei - ha egy lemez kioldódik, az 
egész kizuhan az ablakon, a golyó kilő, a zászló összecsukódik - minden 
aktivitást megbénítottak. Acconci installációjának „tesztkérdése” az volt, 
hogy a látogatókat felszólítással vagy a düh kiváltotta reakciók által el 
lehet-e juttatni romboló akciókig.36 A mű kontextusa a művész számítása 
szerint működött: a látogatók meghátráltak, vagy vonakodtak attól, hogy 
belépjenek a csapdába, és elindítsák a pusztító mechanizmusokat. Az 
eredmény inkább „frustrated action” (frusztrált cselekvés) volt. Egy 1989- 
es, Sylvére Lotringer irodalomtudóssal folytatott, meglehetősen abszurd 
beszélgetésben Acconci az „Elképzelhető, hogy a művészet funkciója az, 
hogy a közönséget egyszerűen hülyének nézze?” kérdésre csak igennel 
felelhetett, és a következő kérdésre: „A gép működése tehát az a cselek
vés, amelyen keresztül Ön hülyének nézi a közönséget?”, csak az alábbi 
kiegészítést tehette: „Ezzel jelezheti a közönség, hogy belemegy a já
tékba.”37 Ez a kiegészítés talán fontosabb, mint első pillantásra tűnik, 
mivel az egyetértés régi argumentumával terheli az esztétikai játékot.

TOTÁLINSTALLÁCIÓK

Ilja Kabakov 1992/93-ban tizenöt előadást tartott Frankfurt am Makiban 
a „totál” installációkról. A hatodik előadás bevezetőjeként kijelentette, 
hogy a totálinstalláció centrumát a cselekvő befogadó képezi, s minden 
folyamat rá irányul.38 Egy 1995-ben megjelent interjúban az installációk 
iránti elkötelezettségét Kabakov a befogadóval létrejövő kapcsolattal 
indokolta, amelyre 1988 óta nagy figyelmet fordít: „Akár belső, személyes 
fejlődésről is beszélhetünk. Ettől erősödött fel bennem a késztetés, hogy 
installációkat csináljak, amelyet a befogadókhoz való viszonyom alapve



tő változása tett indokolttá. Mindig is azt gondoltam, hogy az önma
gamhoz való visszafordulás nem elégít ki, nem elegendő. [...] Ez a beszél
getőpartner, a befogadó nem olyasvalaki, aki felé prófétaként, tanító
ként vagy művészként fordulok. Barátként közeledem hozzá, aki szen
vedélyek nélkül vagy objektíven nyilatkozik a tárgyaimról, miközben fi
gyelmesen és pártatlanul szemléli őket.”39

Ám Kabakov mégis irányítja, kormányozza, kényszeríti és mani
pulálja ezt a befogadó-barátot, és az irányítást alapos megfontolás tár
gyává teszi:

„Az installáció felépítésekor a legfontosabb szempont az a reakció, 
amit a mű a befogadóban kivált, miközben az végighalad az instal
láción: hogyan kössük le a figyelmét úgy, hogy az ne illanjon el egy 
pillanat alatt? A befogadó figyelmének elvesztése az installáció 
végét jelenti. [...] Akkor is, ha a totálinstalláció terét csak egyetlen 
helyiség alkotja, és a látogató ezt szemmel láthatóan egy adott 
pillanatban, egy pillantással, ugyanakkor teljességében felfogja, 
mozgásának átgondolt irányítása ebben az egyetlen szobában is 
rendkívüli jelentőséggel bír. A befogadó »irányítását« kétféle
képpen érhetjük el. Mindkét módszer egy rejtett alapszabályon 
alapul. Hogyan befolyásoljuk figyelmünket egy tetszőleges térbe 
való belépéskor? Az egésztől a részek, majd a részektől az egész felé 
történő állandó elmozdulással. [...] Az első eljárás: akadályok és 
alacsony falak segítségével kis térrészletek között vezetjük a lá
togatót; a második: a befogadót arra kényszerítjük, hogy újból az 
összbenyomásra koncentráljon.”40

Kabakov számára döntő fontosságú, hogy a befogadóban vagy az 
installáció látogatójában azt a benyomást keltse, hogy egy idegenek által 
lakott és élettel teli helyre tévedt, ahol ő nem találja helyét, és egy idegen 
élet terébe nyer bepillantást. Kabakov a befogadó megfigyelővé vagy 
tanúvá alakítását tartja a totálinstalláció legcélravezetőbb eszközének.



8. kép: Hja Kabakov
Közösségi konyha

1991

A Közösségi konyha címet viselő, 1993/95-ös installáció (8. kép) kiál
lítási helyén, a párizsi Musée Maillolban (alapító: Dina Vierny) két, lefelé 
vezető lépcsőn keresztül közelíthető meg. A látogatók a kb. hat méter 
magas dobozon kívülről lefelé, (a másik oldalon pedig felfelé) haladva, 
a két ajtó közül az egyiken keresztül beléphetnek a terembe, amelyet 
két nagy erejű villanykörte és az alattuk elhelyezett vékony könyöklő 
segítségével világítanak meg. A falakat kb. szemmagasságig marha- 
vérszínűre, felül világoskékre festették, a körben kettős sorban elhe
lyezett asztalok, a rajtuk lévő tárgyakkal, s a cirill betűs szöveg (kérdé
sek, mint például: Kié ez a csésze?) sötétzöldek. Egy körbefutó leporel
lón szovjet közösségi konyhák berendezését és használatát illusztráló 
fotókat, valamint kiragasztott beszélgetésfoszlányokat láthatunk. A 
kék falakon és zöld asztalokon konyhafelszerelési tárgyak, például 
serpenyők, fedők, korsók, reszelők kaptak helyet. A mennyezet alatt, 



párhuzamosan kifeszített zsinórokon különböző' tárgyak lógnak, a 
szemüvegtoktól a kolbászhéjig, s mindegyiken egy cédula található. A 
Közösségi konyhában nincsenek hang effektusok, a zajok csak a láto
gatóktól származnak.41

Kabakov installációiban nem a mindennapi szociális tér idegen 
(kulturálisan is különböző) környezetben való szimpla rekonstruk
ciójáról van szó. Kabakov megkísérli, hogy a befogadót olyan köztes 
állapotba juttassa, amelyet az a félillúzió, meghasadtság, félálom ál
lapotaként ír körül; egyfajta lebegő állapotban érzékeli az élet nehéz
ségét, egyidejűleg van itt és ott, újra felismeri a megszokott banalitást, 
ugyanakkor mégis idegennek érezve azt.42 A Disney Land-panoráma 
totális illúziókeltésével és hihetetlen szemfényvesztésével szemben 
Kabakov installációi reflexív folyamatot indítanak el a látogatóban az
által, hogy az a megszokotton, a mindennapin keresztül saját elteme
tett emlékeit érinti meg s hívja elő.43

Kabakov a tizennegyedik, „az installáció mint szakrális hely” 
című témának szentelt Frankfurt am Main-i előadáson megkísérelte 
egy járulékos megérzés leírását, amelynek kialakulását nem tudta 
elmagyarázni annak az eljárásnak a segítségével, amely a szociális és 
kultúrtörténeti emlékezet megszólításán alapul: „Fogékonyság, 
egyéni, szubjektív asszociációk és a messzire visszanyúló emlékezet 
aktiválása, miközben minden benne (az installáció terében) töltött idő 
ennek a járulékos megérzésnek a létrejöttét segíti elő a befogadóban. 
Én magam már a legelső installációm esetében éreztem, hogy ez a 
»többlettermék«, amely kikerülhetetlenül létrejön, sajátos külső 
formát és egy rituális hely értelmét kölcsönzi a totálinstallációnak.”44 
Ez utóbbi érzés egy további, az installációval kapcsolatos feloldha
tatlan ellentmondáshoz vezet: banalitás és szakralitás ellentmon
dásához.45 Kabakov ugyan olyan konstruktív intézkedéseket is leír, 
amelyek ezt a másik, „szakrális” dimenziót teremtik meg: a külső 
terektől való elválasztás, egy előkészítő, egy centrális tér, a világítás, 
a klausztrofóbiát előidéző hangulat. Ám az installációkat csak retori



kus tagadással nevezi „szakrális helyeknek” vagy „templomoknak” (a 
Közösségi konyha kivételével, mert azt kápolnának szánta), és megma
rad a „rituális hely” kifejezésnél.46

MIFÉLE TAPASZTALATOK?

A művészi aktivitások, amelyek a tapasztalat alakítását szolgálják, 
nemcsak a kiállítás látogatójának résztvevővé alakítását kísérlik meg. 
Különböző' eszközök felhasználásával arra törekednek, hogy a virtuális 
résztvevőt átmenetileg irányítsák. Elkülönítik, beavatási rítusoknak vetik 
alá, a legundorítóbb és legkellemesebb érzéki észlelési folyamatok 
részesévé teszik, amelyeket a mindennapi élet megtagad tőle, klausz
trofóbiás félelmeket és a megszabadulással járó öröm érzését váltják ki 
belőle, a fent és lent megcserélésével összezavarják az alapvető orientációs 
képességet, látszólag valós veszélyeknek teszik ki, kényszerítik, hogy 
alámerüljön saját emlékezetében, és olyan transzcendentális tapasz
talatokat szuggerálnak belé, amelyeket a művészet kontextusán kívül 
csak a rég elvetett irracionalitás árán érhetne el.

A tapasztalat alakítása önállósította magát, amennyiben kiegészítő 
területként jelen van a civilizációs szabályozásban és az élet bizonyos 
fokú korlátozásában. Wolf Vostell műveiben egyidejűleg kínálta fel a 
politikai felvilágosítást és az érzéki tapasztalás lehetőségét, Joseph 
Beuys ugyanolyan mértékben kívánta politikailag iskolázni a látogatót, 
ahogy a művész és kiállításlátogató közötti misztikus kommunikációt 
installációi feltöltéseként alkalmazta.47 A kiállítások és múzeumok 
megerősítették egy különleges hely státusának képzetét, amely 
nemcsak a mindennapi élet területén kívül található meg (ami nem 
volna új keletű szemrehányás), hanem szokatlan tapasztalatokat kínál. 
Róbert Storr, aki 1991-ben a New York-i Museum of Modern Artban a 
Dislocations című kiállítást szervezte, a katalógusban enthuziasztikus 
hangnemben a múzeum funkcióját úgy határozta meg, hogy az olyan 



hely, ahol a látogató kiszabadul megszokott környezetéből és önma
gából is: „A művészet érintése kiemel minket megszokott környeze
tünkből, kivezet önmagunkból, hogy általa jobban visszapillanthassunk 
az elhagyott helyre és a magunk mögött hagyott identitásra. Me
tafizikával vagy anélkül, mindegy, milyen röpke a pillanat, ezt az álla
potot minden elfogultság nélkül nevezhetjük transzcendenciának. De 
hol is vagyunk? A múzeum az így elválasztott világok modern para
digmája. Terei egyesek szerint magasabb, spirituális régiót foglalnak 
magukba. Ez esetben a transzcendencia iránti igény nyilvánvalóan 
vallásos konnotációban jelenhetne meg. E kis számú és szokatlan te
rület követendő' példaként szolgálhat egy normális esetben elérhetetlen 
emberi rend számára éppúgy, mint a meditatív és adoratív szer
tartásoknak. Miközben befogadják a tiszta intenció és a meghatározott 
„minőség” oltárait, a művészet kontemplációjának sorba állított erek
lyetartóivá lesznek. Az ilyen alapokon nyugvó gondolkodás számára a 
művészet éppúgy közvetítő, mint végcél, a múzeummal együtt meg
óvott és oltalmazó tartomány, ahol a transzpozíció megtalálja helyét. 
Akkor is, ha teljességgel szekulárisan, materialista szemszögből fog
juk fel, a múzeum szentélyként, a falain kívül rohanó áradat taga
dásaként létezik.”48

Mindenesetre, a kabinoknak és templomoknak, folyosóknak és a 
közvetlen közelről szemlélendő, hatalmas méretű képeknek az a 
funkciója, hogy a kiállításlátogatók tömegéből egyeseket izoláljanak, 
és irányított tapasztalatok részeseivé tegyék őket. A tapasztalat ala
kításában félreismerhetetlenül ott van a művészet hatalmának meg
újítása. A résztvevők szabadságának problémája, valamint a művész 
státusának kérdése továbbra is megoldatlan marad.

Nagy Edina fordítása
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Gary Hill és a képek ábécéje

i.

Gary Hill, az amerikai videoművész ma egyedülállónak számító vitát 
indított el a művészeti életben, olyasvalamit kavart fel, ami csak arra 
várt, hogy beszéljenek róla. Ebben bizonyára az afölött érzett öröm is 
szerepet játszott, hogy a médiaművészet nem csupán elbarikádozza 
magát saját technikája mögé, hanem végre emberi, sőt, mitikus dol
gokról beszél. Hill munkáiban a „képekre alkalmazott filozófia” az iga
zán lebilincselő'. A képek egyszerre nem azok, aminek régóta számí
tanak, nem a művészetfogyasztás számára készült áruk többé, hanem 
rejtélyek - amit már elfelejtettünk, noha mindig is tudtuk. Csak senki 
nem emlékeztetett bennünket erre. Gary Hill nemcsak a képek filozó
fusa, de utal is azokra a filozófusokra, akik inspirálták.

A probléma, ami életművével kapcsolatban felmerül - és ezt va
lóban problémának kell neveznünk -, a művészeti „ipar”-ból fakad, 
amely úgy reagál rá, ahogyan általában mindenre. Vagyis a siker által 
neutralizálva olyan kiállításokon szerepel, amelyeken a műveket úgy 
látják el szövegekkel, mintha ezek konyhai eszközök használati uta
sításai volnának, vagy egy gyógyszerhez mellékelt tájékoztatók, me
lyeket el kell olvasni, mielőtt az ember bevenné őket. Gary Hill 
esetében azonban éppen ez nem működik. Munkáit csak akkor 
érthetjük meg (amennyiben egyáltalán beszélhetünk egy soha nem 
garantálható megértésről), ha önmagunkat megértettük. Lehet, hogy 
ez közhely, ebben az esetben azonban konzekvenciákkal jár. Általában 
csak a művekről beszélünk, és miközben ezt tesszük, mi magunk 
háttérben maradunk mögöttük: a „mi” alatt azok értendők, akik a 
műveket magyarázzák, illetve azok, akiknek magyarázzák őket. Amint 



ez a folyamat lezárult, nincs miről beszélni, hiszen mi nem számítunk 
többé, miután végignéztünk egy kiállítást, vagy elolvastunk egy ka
talógust.

Ahogyan a médiaművészeti alkotások többségébe, a néző Gary Hill 
műveibe is belép: a műnek azonban más minőségben van rá szüksége; 
mégpedig együtt-játszóként. Amint a néző az említett módon belép a 
műbe, fellép az az irritáció, amiről beszélni próbálok. Ez úgy történik, 
hogy a térben a szó szoros értelmében kérdések jelennek meg, ám nem 
olyanok, amelyeket a műnek kellene megválaszolnia. A kérdések nekünk 
szólnak, és mi is csak akkor tudunk választ adni rájuk, ha saját kér
déseinkké tesszük őket. Ebben azonban egy hallgatólagos felszólítás 
rejlik a játékszabályok megváltoztatására, arra, hogy saját magunkról 
beszéljünk, noha mi magunk nem vagyunk egyebek, mint külsődleges 
nézők, a művészet szubjektív felhasználói. A művészeté, amely abból él, 
hogy létezését, ennek a létezésnek az illúzióját mi elismerjük.

Alapvetően más dolog arról beszélni, amit a művek bennünk ki
váltanak, mint magukat a műveket leírni. A leírás azzal az előfel
tevéssel él, hogy ismeri, sőt megérti a művet, s ez, mint már mond
tuk, egészen más dolog. Hiszen a mi esetünkben is szokássá vált, 
hogy a videókat és installációkat olyan semlegességgel írjuk le, mint
ha nem a saját benyomásainkról lenne szó. Magunkat nem írhatjuk 
le, ez visszataszító lenne, és hát kit érdekelne? Gary Hill esetében sem 
tehetünk mást, mint amit egyébként szoktunk: a nyelvet abban a vak 
reményben használjuk, hogy mindazt kifejezi, ami nem nyelvi ter
mészetű: tehát a képeket, a testet, a teret és az időt. Ha ráadásul még 
szövegek is megjelennek Gary Hill munkáiban, méghozzá legtöbbször 
metanyelvi és dekonstruktív módon, akkor még inkább csökken az 
esélye annak, hogy nyelvünk valamit is kifejezhet. Minden esetben 
másodkézből vett nyelvként fog hatni, kicsinyesnek vagy tudálékosnak, 
de mindenképpen a művön kívül lévőnek, kívülről megszólalónak. Gary 
Hill önmaga legjobb interpretátora, hiszen már maguk a művek is 
interpretációként jelennek meg, ő pedig az interjúkban nagy kedvvel 



és rejtélyesen rántja le róluk a leplet. Tőle származik az a kijelentés is, 
miszerint „minden leírásban van valami, ami csak csapda lehet”. Tehát 
mit tegyünk?

Ám még mindig nem vettük szemügyre teljes egészében a prob
lémát, ami Gary Hill munkái láttán felmerül. Az ő esetében ezt azok a 
filozófusok jelentik, akikre hivatkozik, és akiket idéz. Csupán egy névre 
szűkítem a kört: Maurice Blanchot. Nos, manapság sokan szájukra 
veszik ezt a nevet, olyanok, akik Blanchot-ról még sohasem hallottak, 
de örömmel vetnek be olyan szövegeket a vitába, amelyeket maga Gary 
Hill hagyott jóvá; ezek bizonyos értelemben autorizált kommentárok. 
Ugyanakkor azt a kérdést már rég a szőnyeg alá söpörték, vajon egy
általán lehet-e interpretálni Gary Hillt Blanchot-val. Blanchot annyi
ban vált fontossá, amennyiben Gary Hill számára az. Amikor tehát 
Blanchot-ról beszélünk, valójában nem Blanchot-ról van szó, hanem 
Gary Hillről. Azzal is számolni kell, hogy Gary Hill esetleg félreértette 
Blanchot-t, akármilyen gyakran is beszélt róla George Quashával és 
Charles Steinnel. Nagyon is joga volna egyébként félreérteni Blanchot-t, 
hiszen ez a félreértelmezés is művének része lehetne, tehát hozzá
járulhatna Gary Hill megértéséhez, ha nem is Blanchot-éhoz. Most 
már csupán az a kérdés, hogy amikor mi magunk Blanchot-ról beszé
lünk, őt kizárólag úgy akarjuk-e érteni, ahogyan Gary Hill értette 
(nem is beszélve arról, hogy az is bizonytalan, vajon megértettük-e, 
hogyan értette Hill Blanchot-t).

Mivel mi nem vagyunk Gary Hill, feltehetjük magunknak a kér
dést, hogyan lehetséges, hogy ma egy amerikai videoművész Blanchot 
iránt érdeklődik, aki a harmincas években, csalódottan és politikailag 
kompromittálva, visszavonult magányába, melyet soha többé nem adott 
fel. A Thomas l’obscur című, már egzisztencialistának nevezhető' re
gényében egy ember 1941-ben saját belső monológja mögé barikádozza 
el magát. Kétségbeesett nárcizmussal akar megbizonyosodni létéről, 
vagyis átengedi magát kívánságának, hogy „saját magából kilépjen”, 
ahogyan írja. Az ürességben, amely világává vált, már egyedül csak 



önnön képe létezett, melyen, úgy érezte, egy, az ürességből érkező' 
pillantás nyugszik. Ő maga is képpé vált, amely a tudatában élt, éppen 
úgy, mint ahogyan az üresség, vagy annak érzése is csak egy olyan 
tudatban létezhet, amely érzékeli azt. így támadt fel benne a vágy más 
képek iránt, amelyek ettől az egyetlen, kikerülhetetlen képtől meg
váltanák, amely maga is csupán „a tökéletes semmi tükre” volt. Thomas 
a többi újra élni akaró holttal együtt szemlélte „a nyers képek folya
mát”, amelyben úszni lehetett. „És amikor rá került a sor, belezuhant, 
szomorúan, kétségbeesetten.”

így hangzik Blanchot-nál az utolsó mondat. Aligha képzelhető el, hogy 
Gary Hill „szomorúan és kétségbeesetten” képeibe zuhan, ám mégis 
közvetlenül a Thomas l’obscurre hivatkozik. Sőt, az 1988-ból származó 
Incidence of Catastrophe című videoszalagon azt is megkísérli, hogy 
ezt a szöveget teljes egészében lefordítsa a videó nyelvére. Ez a próbálkozás 
részletesebb vizsgálódásra érdemes. A Blanchot-nál, akitől a 
megfogalmazás származik, „jelentkező katasztrófa” az a magány, amely
ből még a halál sem képes őt megváltani. Thomas „az üresség fölé hajlik, 
amelyben saját képét pillantja meg, s melyben egyetlen más kép sem 
található”. Ekkor szédülés fogja el, hiszen a „vég nélküli gondolkodás” 
talajtalan terében találja magát.

Amikor az irodalmár és a művész a tudat rejtélye körül tapoga
tóznak, akkor egyikük számára a nyelv, másikuk számára a videó az a 
médium, amelyet nemcsak használnak, de kutatják is, hogy felleljék 
benne a tudat nyomait. Az egyszerűség kedvéért a tudatról mint átfogó 
fogalomról beszélek, amelyben a tudattalannak is megvan a maga 
helye. A képek különösen alkalmasak rá, hogy e kettőt összekapcsolják. 
Addig keringenek a tudattalanban (a képzelőerő, az álmok és az em
lékezés tudattalan tartalmai között), amíg egyszer csak kiemeljük őket 
ebből az áramlatból, és jelenlévővé tesszük őket a magunk számára. 
Ehhez gyakran kívülről kapunk ösztönzést, ahonnan egy második 
képfolyam áramlik felénk. Ebből egyes képeket folytonosan kiválasz- 



tünk és tudatosítunk azáltal, hogy észleljük őket. Nem vagyunk képesek 
tudatunkat úgy bekapcsolni, mint ahogy egy képernyőt bekapcsolunk, 
de az mégis aktívvá válik, és mi észleljük önmagunkat, s ez azt jelenti, 
hogy birtokba vesszük azt a helyet, ami a testünk.

Gary Hill videója egy olyan beállítással végződik, amely a testet 
drasztikus módon jeleníti meg a képen. Ott fekszik a földön, mezíte
lenül és elhagyatva, saját exkrementumaival körülvéve. Ez nem az a test, 
amely az imént még a tükörben nézte magát, és kezével az arcát 
tapogatta. Nem is az a test, amely gondolkodik és beszél. Ez a test a 
nullponton van, állati vegetációra redukálódott, s már egészen önma
gáé. Van ott azonban egy óriási nyitott könyv is, szöveggel, amely 
börtönfalhoz hasonlóan zárja be a testet. Ha a fekvő férfi kinyitná a 
szemét, egy tükröt látna: a szöveget. Blanchot megadja e képhez a meg
fejtés kulcsát, amikor ezt írja: „Amikor saját könyvébe tekintett, az ol
vasott szöveg formájába ékelődve önmagát ismerte fel.” Önmagát mint 
a valódi test hasonmását, amely a testben él, és mégsem azonos azzal. 
Thomas tükröt tart a hasonmás, „az abszurd megfigyelő” elé, hogy 
előhívja azt. Úgy, ahogy egykor „Narkisszosz a vízbe” tekintett, ő is 
megpillantja önmagát a szövegben: a szövegben, amelyet ő maga ír.

Amit Blanchot számára a szöveg jelent, az Hill számára a videó. 
Ezért hivatkozik folyamatosan azokra a szövegekre, amelyeket a 
videón leképez, vagy hangként vesz fel. A videónak tanúskodnia kell 
a filmet készítő szerzőről, mint ahogyan a szöveg az íróról tanúskodik. 
Blanchot számára megoldhatatlan problémát jelentett a szerző jelenléte 
(vagy éppen távolléte) a műben. Gary Hill azonban formailag kiké
nyszeríti saját jelenlétét, amikor ő maga lép fel, vagy saját pillantását 
elemzi (nekünk, nézőknek). Jelenlétét a videón vagy egy színész 
segítségével szimulálja (aki többnyire maga Hill), vagy a videó anyagába 
történő személyes beavatkozás által. A videó azonban más médium, 
mint a nyelv, ezért a művésznek, ellentétben Blanchot-val, állandóan ki 
kell találnia saját képi nyelvét. így tehát a képek ábécéjének keresésére 
indul.



Térjünk vissza még egyszer az Incidence of Catastrophe utolsó be
állításához. Ott fekszik egy meztelen test egy meztelen szöveg előtt, és 
egyik sem tud a másikhoz férkőzni: a szöveg elzárkózik a test elől, mint 
ahogy a test is a szöveg elől. Ám ebben a szimultán pillantásban mind
ketten átfognak egy intervallumot, amely nyilvánvalóan a láthatatlan 
„önvalóé”. Hill ezzel egy jelentőségteljes képet talált ki, amelyre sokáig 
emlékezünk. Hasonló képet sikerült alkotnia egyszer egy partszakasz- 
szal, amelyet a víz lassanként elhord, elmos. így oldódik fel a szilárd 
talaj, minden, ami szilárd, minden kontúr, míg a sötét áradat egyre csak 
terjed: a valóság és a tudat eltolódásának képe ez.

Ha azonban közelebbről megvizsgáljuk, a szöveg előtt fekvő test 
képe metaforákra és rejtélyekre tagolódik. Az írás nemcsak a nyelvet 
reprezentálja általában, ahogyan a test képe sem csupán egy tetszőleges 
testet képvisel. A szöveg Blanchot-tól származik, a test pedig magáé 
Gary Hillé. A művész ezzel szinte felszólít bennünket, hogy tekin
tetünket először testén siklassuk végig, mielőtt Blanchot szövegét 
olvasnánk. Abszurd momentum rejlik abban, hogy saját magát játssza, 
amikor Thomas-t játssza. Thomas-t tulajdonképpen egyáltalán nem lehet 
játszani, Thomas-nak csak lenni lehet. Ki tehát ez a hasonmás, aki 
kiterítve fekszik a szöveg előtt? Hill, és mégsem Hill, éppolyan kevéssé 
ő, mint amennyire a szöveg nem Blanchot, holott tőle származik. 
Nemcsak a szöveg, a kép is valami másnak a maszkja. Minden azon 
múlik, hogy a néző mit kezd a képpel, amelyre tekint. Ha azzal azonosítja 
magát, aki ott fekszik, őt is elcsábítja az a nárcizmus, amely Rosalind 
Krauss számára már 1976-ban a videoművészet végét jelentette.

Már értjük azonban Hill szándékát, hogy meggyőzzön bennünket 
saját, Blanchot-val való azonosságáról. Ha ez sikerül neki, akkor készek 
vagyunk a videokép és az irodalmi szöveg azonosítására is. Ekkor 
azonban már közelítünk ahhoz a csapdához, amely feltárul, ha Hillt és 
Blanchot-t összetévesztjük egymással. Blanchot-ról már réges-rég képet 
alkottunk magunknak. Ő évtizedeken át saját identitását kereste a nyelv 
labirintusában. Amikor egy képről beszélt, akkor abban saját „önvalóját” 



akarta megragadni, és ha a nyelvről gondolkodott, ezt azért tette, hogy 
kifejezze benne a „létet”. Hillt azonban csak most kezdjük lassanként 
megismerni. Ő egy új médiumban nyilatkozik meg, amelyben egyelőre 
még e médium identitásáról van szó, egy egész műfaj művészeti ér
telméről, és nem egyetlen személy önazonosságáról. Hiszen az instal
lációval kapcsolatban az általános műfogalom még olyan nyitott, hogy 
azt csak maguk a művek alakíthatják ki. Amit Hill számunkra mun
káival bizonyít, azt a még mindig új művészeti ágat szem előtt tartva 
bizonyítja be, amelyben a képek másfajta funkcióval bírnak. Nyil
vánvalóan különbséget kell tenni tartalmai (és önvallomásai), valamint 
ama formák között, amelyeket erre a célra kitalál. A képek felhaszná
lásának kérdéséről van itt szó, ezzel találja szemben magát.

Szeretnék itt ennek a fenti gondolatnak teret adni, hogy megvizsgáljam, 
hogyan bánik Hill a képekkel - hiszen ez képezi írásom témáját. Amikor 
a címben „a képek ábécéjéről” beszélek, ezt úgy értem, hogy Gary Hill 
valamennyi képét nyelvként használja, amelynek segítségével azonban 
csakis saját magáról beszél, semmi egyébről. Ebben egy jól megalapozott 
ellentmondás rejlik, amelyet nyomatékosan szeretnék aláhúzni. A képek 
ábécésorrendbe állítása egyúttal azt is jelenti, hogy egy képnyelv elemeire 
bontjuk őket. A filozófusok elérték, hogy túl sokáig hittünk a képek 
ontológiájában, mintha azok csak önmagukért és önmagukban 
léteznének, a kép lényegéről alkotott szilárd fogalmakként. Erről Hillnél 
szó sem lehet. Ő képekben beszél, de nem képekről, hiszen azokat mindig 
saját személyéhez köti: ezek az ő képei, amelyeket mi látunk, olyan képek 
tehát, amelyeket ő készít magának.

A képek ábécéje a mi ábécénk, hiszen végső soron egyetlen olyan 
kép sem létezik, amely ne saját képünk volna. Csak azáltal válnak képpé, 
hogy mi megnézzük őket, és csak azért készültek, hogy saját ké
peinkké váljanak. 1993-ban egy müncheni pódiumbeszélgetésben, melyet 
Jai Young Park egyik installációja előtt tartottunk, ezért neveztem az 
embert „a képek helyének”. A „virtuális valósággal”, illetve a számi-



L kép: Inasmuch As It Is Always Already Taking Piacé
1990 

(16 csatornás video-/hanginstalláció: 16 s/w tv-cső 
egy falba épített mélyedésben)

tógépes szimulációval kapcsolatban néha úgy tűnik, mintha teljesen le 
akarnának választani az emberről egy művi képi világot, egy mes
terséges intelligenciát, és helyette egy ismeretlen, autonóm víziót kí
nálnak a számára, holott ebbó'l a nyersanyagból is azonnal saját képet 
alkot majd. A dekonstrukció, amelyet Hill a képekkel űz, következete
sen elvezet az ember rekonstrukciójához, aki annál inkább képes fel
fedezni önmagát a képekben, minél szabadabban bánik velük.

Ez valóban nagy téma, melyet itt csak érinthetünk. Könnyen 
elcsábít bennünket az az illúzió, hogy a képek nélkülünk is léteznek, 
s ezért gyorsan az illuzionizmus áldozataivá válunk, ahányszor ez 
megtörténik. Végül is a világot képekben tapasztaljuk meg; azért 
hiszünk a képben, hogy hihessünk a világban. Gary Hill tehát egy 
felvilágosult antiilluzionizmusra való képességet feltételez rólunk, 
amikor egy 1990-bó'l származó installációján brutálisan szétrombolja 
kép és test azonosságát, ami például egykor a portré műfaját lehetó'vé 
tette. Az Inasmuch As It Is Always Already Taking Piacé című mű-



2. kép: Inasmuch Ás It Is Always Already Taking Piacé
1990
(16 csatornás video-/hanginstalláció: 16 s/w tv-cső 
egy falba épített mélyedésben)

vében (1-4. kép) a képek puszta szótagok, amelyekből tudatunkban 
összeállnak a szavak, mondatok. Ez a test, mondhatni, a képek között 
létezik, mivel egyetlen képpel sem lehet fogalmat alkotni arról a 
„létről”, amely itt szó szerint megjelenik a térben.

A képek ábécéje ebben az installációban a test ábécéjével kezdődik, 
ami egyes testrészek: arc, láb, fül formájában jelenik meg. Egy ujj 
kereső, vizsgálódó mozdulattal siklik el egy papír fölött, melyen szöveg 
olvasható. Az egyes képernyőkön felbukkanó különálló testrészek 
mindegyike képként viselkedik, ám mégsem áll össze egy teljes képpé. 
Ez adott esetben létrejöhet ugyan a képek összességéből, ám a képek 
vizuálisan summázhatatlanok, erre csak az értelem képes. Érzéke
lésünket megzavarja, megszakítja valami, mintha beépítettek volna egy 
akadályt, hogy meggyőzzön bennünket a képből eredő tévedésről. Tö
redékesen, szétszórtan érzékelünk. Élő létezőt nem tudunk leképezni, 
akkor sem, ha a személy előttünk áll. Azzal párhuzamosan, hogy Hill 
alkotórészeire bontja az ember fotografikus képét, ezeket ugyanakkor



3. kép: Inasmuch As It Is Always Already Taking Piacé
1990 

(16 csatornás video-/hanginstalláció: 16 s/w tv-cső 
egy falba épített mélyedésben)

újra összhangba hozza egy egységes hangban: suttogó beszédet és súlyos 
lélegzetvételt hallunk. Az élet eme ritmusát a videoképek vibrálása is 
követi, amelyek a bőr légzését mutatják be. A készülék visszautal a testre, 
sőt még a technika világához tartozó frekvenciával is annak életét képezi 
le. A test, legalábbis érzékelésünkben, győzelmet arat a készülék fölött.

És végül ott a tér. A művész az összes képernyőt egyetlen falmé
lyedésben állította fel, mintha szaván akarná fogni a festészet képi terét. 
Ez a valódi tér azonban egy olyan tér képe, amely csak akkor aktualizálódik, 
ha megtölti egy láthatatlan hang. E szimbolikus térben sejtjük egy, a 
miénkhez hasonló tudat jelenlétét, amely a heterogén képeket titokzatos 
módon összhangba hozza, amint azok összekapcsolódnak a hanggal.

A videó és a tudat analógiája arra fut ki, hogy magának a videónak 
olyan értelmet adjon, amellyel önmagunkat rendezhetjük. Hiszen az új 
médium, mint tudjuk, nem hoz létre tartósan létező' műveket; a képek 
folyamát teremti meg, amely soha nem ér véget, nem jut nyugvópontra,



4. kép: Inasmuch Ás It Is Always Already Taking Piacé
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és még ha ezt tenné is, soha nem lépne ki saját anyagtalan vagy 
látszólag valóságos alakjából. Már csak azért sem birtokoljuk a videót, 
mivel az mindig „elszökik” előlünk. Cserébe viszont a szerkesztéssel 
manipulálhatjuk. Azon a helyen, ahol beleavatkozunk, a képeket je
lenlétünk nyomai töltik meg: ilyenkor már látott képek kerülnek elénk. 
Most válik igazán kézenfekvővé az analógia, amikor a képeket használni 
akarjuk. A videó ugyan nem magyarázza meg tudatunkat és annak 
anyagtalan képi folyamát, amelynek mi magunk vagyunk a rendezői, de 
ez a tudat, ha akarjuk, magyarázza a videót, ha ezt saját belső fel
építésünkre vonatkoztatjuk, amelyben hasonlóképp illékony és testetlen 
képek keringenek.

A videó megtapasztalásának ez a módja azonban még mindig nem 
tökéletes, amíg nem vesszük figyelembe a hangot, amelyről oly köny- 
nyen megfeledkezünk, noha azonnal átveszi az irányítást. Ez az, ami 
teljessé teszi a szuggesztiót, amelyet magunkévá teszünk. A hang az,



ami kinyitja a teret, melyet azért érzékelünk magunk körül, mert a 
hang kitölti, ahogyan kép erre nem lenne képes. A hang jelzi eredetét 
is, mivel beszédaktusról van szó, amely egy beszélő' testet előfeltételez. 
A hang ugyan a videón a hanglenyomatból származik, hasonlóan a 
képhez, amelynek eredete a képernyő, mégis van egy különbség, amely 
a látás és a hallás különbségéből adódik. Gyakran csak a hallás 
kölcsönöz a látásnak olyan autentikus vonást, amellyel (talán túlsá
gosan gyorsan) megelégszünk.

A látást nem lehet látni, ellenben a beszéd hallható. Amikor nézek 
egy képet, nem evidens, nem nyilvánvaló, hogy a kép csak a ben
sőmben keletkezik, mivel azt olyannyira nyilvánvalóan kívülről fo
gadom. Ilyen értelemben a látáshoz egyfajta passzivitás járul, ami nem 
mérhető össze a beszéd aktivitásával. A beszéd a hangot használja, 
ahogyan a látás a szemet. A hang azonban kifelé közvetíti a nyelvet, 
míg a szem befelé közvetíti a képet. A másik szemnek közvetlenül rám 
kell néznie ahhoz, hogy meggyőzzön az aktív jelenlétről. A hang 
azonban bárhol lehet, és meggyőz erről a prezenciáról, amely egy 
testhez kapcsolódik. Ahol valaki beszél, ott test is létezik, és ha a hang 
egy testből beszél, akkor ott több is van, mint puszta test. Gary Hill 
ezért redukálja gyakran a nyelvet a puszta beszédhangra. Nem az 
számít, mit mond, hiszen a személy prezenciája egyedül abban rejlik, 
hogy egyáltalán beszél. Minél kevésbé értjük meg, amit mond, annál 
kevésbé figyelünk a tartalomra, és annál erőteljesebben észleljük a 
beszélő személyét, hangjának csengését, meghatározhatatlanul va
lóságos jelenlétét.

A videoművész itt egy olyan tapasztalatot idéz, amelyre már 
Blanchot is szert tett, ha más okokból is. Blanchot a testről beszél, amely 
egyedüliként maradt ott, ahol különben csak üresség van, ám ez a test 
mégsem azonos az „önvalóval”, amely mégis csak a testben létezik. 
Visszatér a filozófia régi dualizmusa, még ha most nem is lélekről, 
hanem tudatról van is szó; még ha a transzcendenciát, amelyről semmi 
sem jelenthető ki, most „ürességnek” is nevezi. Egyedül a testben lel-



hető fel egzisztenciánk nyoma. Egyedül a testben léteznek azok a ké
pek is, amelyeket Gary Hill munkáiban szimulál, mintha képes lenne 
rá, hogy láthatóvá tegye képzeletünket és emlékezetünket. Vajon a 
médium filozófiájáról van-e itt szó, avagy az emberéről? Túl korai 
lenne válaszolni erre a kérdésre, mivel még nem szoktunk hozzá, 
hogy az ilyen teátrális képek is olyannyira hathatnak ránk, mint egy 
könyv. Szeretném azonban feltételezni, hogy ezzel már közelebb 
járunk az okhoz, vajon miért kavarja fel Gary Hill annyira a művészeti 
életet. Ez nyilván abban keresendő', hogy minél kevesebbet tudunk 
meg nála a művészetről, annál többet tapasztalunk meg saját ma
gunkról. Ezzel azonban legcsekélyebb okunk sem nyílik a panaszra.

Úgy tűnik, a képek ábécéjének semmi köze Blanchot filozófiájához, 
Gary Hill 1990-ben, két évvel az említett Incidence of Catastrophe című, 
fentebb tárgyalt videó elkészítése után azonban még határozottabban 
hivatkozik a filozófusra. Ez elég okot szolgáltat rá, hogy visszatérjünk 
ehhez a dialógushoz, melyet időközben szem elől tévesztettünk. 
Ezúttal a Beacon című installációról van szó, amelyből Gary Hill 
egyenesen kommentárt készített egy második Blanchot-szöveghez. Az 
installáció alcímében is Blanchot-t idézi, s a műben Blanchot-tól szár
mazó szövegek hallhatóak.

Az ember a sötét térben állt, a képek a néző körül forogtak, akit 
újra és újra szinte megvakított a két „fényszóró” valamelyike - hadd 
nevezzem most így őket -, amint találkozott velük a pillantása. Ellen
tétben például egy tengeri világítótoronnyal, itt egyszerre két fénysugár 
pásztázott, és mindkettő - szintén ellentétben egy világítótorony ke
resőfényével - képeket vetített: fény és kép egybeesett. A „fény-képek”, 
ahogyan mindenütt olvashatunk róluk, a két monitorban keletkeztek, 
amelyek a köröző csövekben elrejtve, lencsékkel ellátva keresztül-kasul 
vetítették képeiket a sötét térben, ahol falat értek, és ha a fal szög
letéhez jutottak, anamorfotikusan eltorzultak. Többnyire olyan elmo- 
sódottak és homályosak voltak, hogy az érzékelés megerőltető volt, és 
az ember ilyenkor inkább átengedte magát az egyenletes beszédfo-



lyamnak, amely a képeknél sokkal egyértelműbben töltötte meg a szűk 
teret. A szöveg képekről szólt, és már a beszédmódban is egy iskolázott 
hang tekintélye volt fellelhető, melyet még erősített az a másik tekin
tély, amely minden idegen nyelven elhangzó kijelentést kísér.

Blanchot eredeti szövegének angol fordítását a kísérő kommen
tárban is az angol cím idézte: „Orpheusz pillantása”. A megfogalmazás, 
melyet Blanchot egy másik helyen használ, arra emlékeztet, hogy 
Orpheusz abban a pillanatban veszítette el kedvesét, amikor pillan
tásával kereste őt. Csak azt a képet érzékelhette, amely mindig tá
vollétben - itt Eurüdiké távollétében - keletkezik. Orpheusznak meg
tiltották, hogy az árnyak birodalmában visszaforduljon őt követő ked
vese felé. Amikor mégis megtette, az örökre eltűnt, mivel a férfi csak 
a nő képét érzékelte. Hill installációjának témája a Blanchot-szöveggel 
folytatott dialógus, s a témában felvetődik a kérdés: „Mi a kép?”. Ez 
a kérdés Blanchot fő művének egy fejezetét vezeti be, amely 1955-ben 
Az irodalmi tér1 címen jelent meg.

Azonnal világossá válik, hogy amikor Blanchot képről beszél, saját 
nyelvét érti alatta. Ez az irodalom nyelve, amely „teljességgel kép”, és 
amelyet senki nem beszél, éppen úgy, „ahogy a kép csak a dolog 
távollétében jelenik meg”. A nyelv annak számára, aki ír, „a magá
nyosság tapasztalata”. Egy „abszolút miliőben” létezik, ahol az idő 
nincs jelen, és a világ elvész egy képben, amely a tükörpillantás bűv- 
erejével vonzza pillantásunkat. A bűverő csupán a pillantás aktivi
tásának megfogalmazására szolgál, amit oly nehezen lehet megragadni. 
A néző szubjektum éppen ebben az aktivitásban tapasztalja meg ön
magát. De bevallja saját elbűvöltségét, s érzi, hogy egy pillantás rásze- 
geződik. Ám nincs ott semmi, ami látható volna, kivéve a képet, az 
pedig nem egyéb, mint saját pillantásának terméke.

Ez a képfelfogás - ahogy Blanchot maga is jól tudta - ellentmondott 
mindannak, amit mások a képről gondoltak, így lezárásképpen „a 
képzeletbeli két változatának” fejtegetésébe fogott, ahogy egy függelék 
címében megfogalmazza. Gary Hill művének alcíme éppen ezt a meg



fogalmazást idézi. De mire gondol valójában? Ha jól értem a homályos 
érvelést, megkülönböztetést tesz egyfelől a dolgok képe, másfelől az 
önmagában vett kép között, amely tiszta távoliét, és teljesen az elbű
völt, magányos pillantásban rejlik. Ez a különbség, amelyet itt ilyen 
nyers formába kényszerítettem, Blanchot-nál csakhamar egy kétér
telműségben oldódik fel, amelyben a kép többé nem definiálható, csak 
metaforákkal írható körül. Éppen ezáltal válik Blanchot nyelve maga is 
képpé. Valószínűleg sokan igazat adnak neki, amikor a képben a tá
volsági kontaktust, a pillantások érintkezését látja. Ezután azonban 
túlmegy ezen az értelmezésen, és kérlelhetetlenül járja tovább saját 
magányos útját.

A pillantás „egy örök vízió fantomjává” válik, mivel „nem valódi 
tárgyakat észlel többé”. Már régóta egy belső', szubjektív világban 
időzik, „amelybe a dolgok akkor süllyednek, amikor eltávolodnak saját 
értelmüktől, és saját képükbe omlanak”. Ekkor olyasvalamit látunk, ami 
tulajdonképpen egyáltalában nem látható, „saját pillantásunkat a 
tükörben [...] és fényt, amely egyúttal szakadék is”, melyben el
merülünk. „Amit számunkra a távolsági kontaktus nyújt, az a kép, az 
elbűvöltség pedig la passión de l’image (a kép szenvedélye).” Itt egy 
végletes pozíció rajzolódik ki annak a szakadéknak a közelében, 
amelyben már csak „a lét és a semmi” találkozik. Lehetséges-e vajon 
egy ilyen pozíciót még képben kifejezni? S vajon legitim dolog-e ebből 
videoinstallációt csinálni? A gondolati kezdeményezés radikalitása óha
tatlanul gyengül, amint az egy képfilozófiára redukálódik. Blanchot 
képi nyelve másfelől maga is kínálja, hogy képként értelmezzék. Avagy, 
Blanchot szavaival, a kép ott kezdődik, ahol az értelem véget ér.

Aki az installáció sötét terében állt, egyszerre meg is akarta érteni, 
ami ott elhangzott, meg nem is. A falakon megjelenő képeket a szavak 
egy Cantus Firmus igéző hangzásával töltötték fel, amely a maga részé
ről a képekben dicsőült meg. Mivel az ember keveset értett és keveset 
is látott, kialakult benne az elbűvöltség állapota egy meghatározhatatlan 
prezencia iránt, amelyet csakhamar nem is volt képes többé megkü



lönböztetni saját jelenlététől ebben a megnevezhetetlen sötétségben. A 
két képszekvencia, amelyek a térben köröztek, semmi esetre sem a 
képmásnak és a belső képnek azt az ellentétét tartalmazták, amelyet a 
„képzeletbeli két változatában” ír le. Amint azonban az ember elkezdte 
összehasonlítani őket, tükrözték egymást: egyik oldalon egy Blanchot- 
szöveg, a másik oldalon pedig egy olvasó nő jelent meg a képen, aki 
ugyanazt a szöveget olvasta fel.

Az ember már nem is tudta hirtelen, mi tulajdonképpen a nyelv. A 
nyelv, amely sem az írott könyvoldallal nem esett egybe, sem a beszélő 
hangával, mégis mindkettő által leképeződött, vizuálisan és akuszti
kusán. Ekkor azonban feltűnt, hogy mindkét esetben egy pillantás 
nyugodott a nyelven: egyszer az olvasó nő pillantása a számunkra lát
hatatlan íráson, és ezt kiegészítendő, saját pillantásunk a másik képen, 
amely a látható írást ábrázolta. A nyelv tehát valóban kép lenne? Aho
gyan egy képhez illik, a nyelv is távol lévő, a hangban és a betűkben egy
aránt, amelyek csupán leképezik azt.

Hill egy második példában is szaván fogta Blanchot-t, mégpedig 
amikor az író az elbűvöltség lényegét írja le, egyébiránt nagyon szépen. 
A korai gyermekkorban, amikor a világ még puszta reflex, az anya 
azért gyakorol vonzást gyermekére, mert „a gyermek teljesen az el
bűvöltség pillantásában él. Az anya (csak) azért képes elbűvölni őt, mert 
a gyermek (már eleve) elbűvölt”. Éppen ezt kellene bebizonyítani: az ak
tivitás a gyermek oldalán van, a pillantásban rejlik, nem pedig máshol, 
egy képben. Gary Hill a sötét térben két kép segítségével jeleníti meg 
a már Blanchot-nál is előforduló példát, melyeken az anya/ace enface 
jelenik meg a gyermek számára, a másik arc látómezejében felbukkanó 
arcként. A titokzatosan életlen kép elbűvöli a gyermeket, miközben a 
gyermeki pillantásban történő észlelés még csupán keletkezőben van, 
legalábbis így képzeljük el. Hill eszközhasználata itt is váratlan hatást 
kelt: nem az anya mozog a képen, maga a kép vándorol körbe a térben, 
felbukkan a sötétségből, majd elmerül benne, de mindig ugyanaz ma
rad, ugyanaz az anya, aki érinti a gyermek pillantását, távolról érinti, 



ahogy minden kép teszi. Az anya azonos saját képével, a kép repre
zentálja őt. Amint elengedi karjából a gyermeket, ő már csak kép, de nem 
önmagáért lévő kép, hanem az, amely a gyermeki pillantásban rejlik.

A képek úgy folynak keresztül a téren, amelyben állunk, ahogy a 
víz folyik a köveken, s most képként vándorol a falakon. Ez költői ötlet, 
Gary Hill azonban tovább megy, a képek elemzéséig, s még mozgásukat 
is szétforgácsolja, hogy elfedje szemantikai tartalmukat. Olyan képeket 
mutat, amelyeket üres négyszögként világít meg a fény, olyanok 
mellett, amelyeken valamilyen motívum van, majd pedig olyan képeket, 
amelyek szemünk láttára válnak meg a rajtuk látható motívumtól. Ezek 
a képek folyamatosan áramlanak, és mindig a félsötétben, a legvégső 
határon keletkeznek, amikor az észlelést éppen tudatosítjuk, és 
aktivitásként érzékeljük. A motívumok többsége emberi arc, amely, úgy 
érezzük, ránk pillant, amikor ránézünk. Ám nem az arc a kép; az arc 
olykor látszólag a helyén marad, miközben a kép tovább vándorol, és 
ezzel az arc lassan eltűnik, mint ahogy a Föld árnyéka eltünteti a 
Holdat. (Ezt a hatást technikailag valószínűleg úgy tudta elérni, hogy 
a kamera a felvételkor ellentétes mozgást végzett, mint amit a kivetítő 
végez, így a két mozgás semlegesíti egymást.)

Ebben témánk számára lényeges megkülönböztetés rejlik. Csak 
motívum és kép elválása varázsolja elénk - amikor már nem is szá
mítunk rá - „a képzeletbelinek azt a két verzióját”, amelyekről Blanchot 
beszél: a motívumot mint képmást (a világ képmását), és a képet mint 
magának a pillantásnak az anyagát. Pillantásunk elsiklik az arcok felett, 
amint azokat a kép, fényszóróhoz hasonlóan megragadja, majd elhagy
ja. Annak az ismerős dolognak a paradox megfordítását tapasztaljuk 
meg, amikor egy alak megjelenik, majd eltűnik a képen, ahogyan ezt 
a filmből ismerjük. A mozgókép a kép mozgásaként tér vissza a térben. 
Saját képeink is ama kettős mozgás szerint jönnek-mennek, amelyet 
egyrészt szüntelen imaginációnk, másrészt térbeli érzékelésünk je
lent, amelynek során mindenfelől képek áramlanak felénk, és vándo
rolnak át rajtunk. Amint azonban elemezni akarjuk őket, olyan el



járásmódok csapdájába esünk, amelyek a nyelv esetében használato
sak. A kép mint nyelv, és a nyelv mint kép? A különbségek ott ke
letkeznek, ahol a külvilággal történő kommunikáció megkezdődik. 
Tudatunkban azonban nyelv és kép szorosan összefügg egymással.

Amikor a Hill installációi által keltett benyomásunkról írunk, 
tulajdonképpen saját magunkról beszélünk. Ezek az installációk inkább 
a katalizátor szerepét töltik be, s nem annyira mű-jellegűek. A prob
lémák azonban éppen ott kezdődnek, mint az olyan nyelvi próbálkozások 
esetében, melyek nyelv előtti jelenségekre kívánnak rávilágítani: a képek 
itt is olyan tapasztalatot közvetítenek, amely a képek előtt kezdődik. 
Némi ellentmondás rejlik Hill kísérletében, hogy bennünket a színpadi 
szituáció ellenére egyfajta befelé fordulásra késztessen. Mivel éppen olyan 
erősen vágyunk is a tükrökre, mint amennyire félünk tőlük, kénytelen
kelletlen belemegyünk a játékba. A játékot az tartja fenn, hogy - éppen 
úgy, mint a nyelv esetében - nem csak képek segítségével kommunikálunk 
(a világgal), hanem a képekkel is kommunikálunk (vagyis saját 
magunkkal). Ez „a képzeletbelinek az a két változata”, melyek közül 
Blanchot és Hill választottak.

A technika, melyet Hill a maga módján továbbfejlesztett, ugyan
akkor elméletileg már adott volt. Ehhez tartozik a sötét cella, 
amelyben a gyenge fényű képek erős hatást fejtenek ki. Itt már nem 
a moziteremről van szó, ahol a tömegben helyet foglalunk, és a 
vászonra bámulunk. És nem is a tv képernyőjéről, amelyben a képek 
egy mozdulatlan ablak mögött jelennek meg, és csak a készülék osz
tozik velünk a térben. Érezzük, hogy az installáció tere, akármilyen 
valóságosan fogja is fel lépteinket, egyúttal egy másik teret is leképez. 
Szinte fokozott térbeliséget kölcsönöz saját projekcióinknak, mi
közben térbeli mozgásunk színtere is, mely mozgást szebben fejezi 
ki a francia déambuler szó, mint a német herumgehen (járkál). A 
médiaművészet tehát meglehetősen eltér a megszokott tv-tapasz- 
talattól.



A televíziózás azonban, függetlenül a technikától, mégis előké
szítést jelentett a médiaművészet számára. Elsősorban abban, hogy már 
régóta elfogadjuk a világ tükörképeként a képernyőn látható elektro
nikus képeket, azok szüntelen képfolyamát. Ez pedig valami alapvetően 
más dolog, mint másfél órára beülni a moziba, és megnézni egy 
játékfilmet, melynek egyetlen története van. Azonkívül a kép egyszerű 
fényképészeti analógiás tulajdonsága is már régen elvált attól a digitális 
manipulációtól, amelyben egy névtelen harmadik személy folyamatosan 
bekapcsolódik a videoszalagon látottakba. Az élő közvetítés arra csábít, 
hogy higgyünk a világgal folytatott közvetlen kommunikációban, mely 
egy kommentátor jelenlétében történik. Innen már csak egyetlen lépés, 
hogy elfogadjuk a videoművészet krédóját. Csupán meg kell for
dítanunk a világ tükrét, melyet a tv „varázsol” elénk, és önmagunkra 
kell irányítanunk, s máris tökéletes az önszuggesztió. Ezt az a 
benyomás okozza, hogy saját pillantásunk aktívvá válik, amint idegen 
képekkel töltődik meg. Az imagináció nem az észlelés egyik alter
natívája, ahogyan sokáig gondolták, hanem annak szükségszerű 
beteljesedése.

Mi is a helyzet azonban ezzel a sötét térrel, amelyben a videó
installációkat megtapasztaljuk? Ellentmondást rejt magában, amely 
bennünk gyökeredzik. Testünk úgy mozog ebben a térben, ahogy a 
világban mint térben; ilyen szempontból az installáció többet nyújt egy 
képernyőnél, ahol a képek mind egy keretben jelennek meg. Ám ez a 
tér egy sötét cella, s általában így képzeljük el a tudatot is, ha 
becsukjuk a szemünket. Ebben az elsötétített belső térben már lépteink 
is egész más mozgások metaforáivá lesznek, amelyek tudatunkban 
játszódnak le - léptek nélkül. Ezeket is falak zárják körbe, amelyeket 
saját „önvalónk” képez. így válik az installáció tere „a képeknek ama 
helyszínévé”, ami mi magunk vagyunk.

A képek bűvereje, amit egy ilyen térben megélünk, a képeknek ama 
képességéből fakad, hogy tudatosítják bennünk, megtapasztaltatják 
velünk az észlelést. Gary Hill erre két eszközt alakított ki. Olyan képeket 



mutat nekünk, amelyek szemünk előtt lassanként megtelnek valamilyen 
motívummal, vagy éppen kiürülnek, mintha csak ablakok volnának, 
melyek lassanként kinyílnak, majd becsukódnak. A képek pedig sokszor 
olyan gyengén megvilágítottak és életlenek, hogy nemcsak szemün
ket, de észlelésünket is meg kell erőltetnünk. Ki ne ismerné azt a ta
pasztalatot, amikor a félhomályban először magát az írásképet, azután 
annak tartalmát próbáljuk meg kibetűzni? A nehéz olvasás aktusa 
áttevődik a képészlelésre, itt azonban még tovább megy, hiszen elő
ször orientálódnunk kell a sötét térben, és azután lassanként a térben 
megjelenő képeket is észleljük. A szem tevékenysége minden esetben 
csak az észlelés kezdetét jelzi. Ezért jelent tautológiát, amikor Gary 
Hill a következő mottót használja: „Imagining the brain closer than 
the eyes”.

Az a filozofikus médiaművészet, amelyet Gary Hill elénk tár, felveti 
életműve modernségének kérdését. Néha már felmerült vele kapcsolatban 
az archaikus világkép gyanúja, amennyiben oly kizárólagosan az emberről 
van szó nála, annak észleléséről és önmegtapasztalásáról, és oly kevéssé 
a technikáról vagy a virtualitásról. Érdekes ez a gyanú, mivel egy olyan 
irritációból ered, melynek oka, hogy úgy tűnik, mintha régi nézetek tér
nének vissza, melyek szerint az ember még a világ középpontja, a világ 
maga pedig csupán az érzékelés játéka. Vajon lehetséges, hogy a leg
modernebb technológia időszakában egy múltbéli elképzeléssel talál
kozunk? A válasz saját magunkban rejlik, amint bevonódunk az érzékelés 
kölcsönös játékába, és természetes módon reagálunk arra, amit ott látunk. 
Ekkor ugyanis be kellene vallanunk magunknak, hogy érzékelési me
zőnkkel együtt mi magunk is egy meghaladott témakörbe tartozunk, avagy 
talán időtlen téma vagyunk. Gary Hill tehát szinte kárörvendően szegezi 
nekünk saját kérdéseinket, melyekkel őt akartuk a tévedés vádjával illetni.

Hill modernségének kérdését azonban csak akkor lehet értelmesen 
megvitatni, ha saját modernitásunkat definiálni tudjuk. Nyilvánvaló, 
hogy nem az a gépember a témája, amely egykor a korai modernek hu



manisztikus nézeteinek ellenpólusaként jelent meg, éppolyan kevéssé, 
mint az ember utáni autonómia téveszméje a technológia művi 
paradicsomában. Ám nem kellene elsietnünk azt sem, hogy Gary Hillre 
egy múltbéli naiv humanizmus köpönyegét húzzuk rá, mely még hitt 
a képmás és a szimbólum klasszikus funkciójában. A képek általa 
művelt dekonstrukciója a szöveg dekonstrukciójának nyomában jár. A 
meghatározások és elemzések, amelyekkel publikumát lenyűgözi, 
abban a szürke zónában mozognak, ahol a nyelv alanyát keressük. Nem 
úgy tűnik, mintha a nyelv, illetve a képek alanyának felbomlása lenne 
a témája - amit nem is hányok a szemére.

Talán helytelenül tettük fel a Hill modernségéről szóló kérdést, 
mivel ez utóbbit még mindig egy stílusfogalomhoz vagy művészeti 
programhoz kötjük, amely bizonyos címkékkel jellemezhető. Hill mű
vészete azonban egy olyan diskurzus része, amely korunk horizontján 
helyezkedik el, s nem zárható egy kialakult művészetfogalomba. Ami
kor Hill számára a művészetről van szó, ez médiumának művészi ké
pességét jelenti. Amit pedig hozzátesz a médiaelmélethez, az meghaladja 
az idevágó könyvek tartalmát. A művészet nyitása nem egyedül az 
elektronikus médiumokra jellemző, s ma már általános témává vált. He
lyesebb tehát, ha Hillt a mai médiumok kontextusában vizsgáljuk (nem 
pedig a művészet fejlődése vonatkozásában), és az ő kortárs pillantásá
ra kérdezünk rá.

Eme filozofikus médiaművészet játékteréhez mérten a „virtuális 
valóság” játszadozásai banálisnak és populárisnak hatnak. Ezek szé- 
dítően irreális terekkel kecsegtetnek bennünket, holott szédülés fog el 
bennünket már saját tudatunk szakadékénak szélén is, amely minden 
szimulált teret felülmúl. Arra sincs szükségünk, hogy képzeletbeli 
mozgásokat indítsunk be, hiszen ezek eleve megtalálhatók bennünk. 
Nagyon helyesen arra neveltek bennünket, hogy ezeket a mozgásokat 
és játékterüket ne tévesszük össze a valósággal. Amikor a szimuláció 
megteremti ezt a tévedést, megszünteti azt a létfontosságú különb
séget, amely a valóság szilárd talaja és a talaj nélküli képzelet között 



található. Ekkor „üresség” keletkezik, mely rosszabb, mint amiről 
Blanchot ír. A virtuális valóságot nem kell kitalálni, hiszen eleve ez 
alkotja képzeletünk és álmaink területét.

Hol maradnak azonban Hillnél a külvilág képei, azok, amelyeket 
Blanchot a dolgokhoz rendel hozzá? Ezeket a képeket, ahogy Blanchot 
mondja, súroljuk pillantásunkkal, s ott végződnek, amikor a dolgokat 
kezünkkel is megérintjük. Hill gondosan kihagyja őket, így még a 
lehetőségét is elkerüli annak, hogy a külső' képeket összekeverjük a 
belsőkkel. Úgy tűnik, vannak kivételek, de a látszat csal. Ezekhez 
tartozik a Remarks on Color című videó, amelyet Hill 1994-ben Bázel
ben mutatott be. Ez egyetlen szituációból áll, amelyben egy szép bázeli 
gyermek Wittgenstein azonos című művét olvassa fel, melyet nyilván
valóan nem ért meg. Éppen ezért már maga az olvasás aktusa egy kis 
drámát jelent. A fej a sorok fölé hajol, s a tekintetet is rájuk irányítja, 
a hang pedig dadog, mielőtt kiejtené az olvasottakat. Az olvasás kis 
szüneteiben evidenssé válik az a folytonossági hiány, mely a szöveg 
képe és a nyelv hangja között keletkezik. Minden láthatónak tűnik, még
is láthatatlanok maradnak azok az utak, melyek az olvasás során befelé 
vezetnek, s a beszédben megint kifelé veszik az irányt. A külső képből, 
az írásképből ezen az elemi szinten egy belső kép alakul ki, s ez be
indítja a nyelvet. Felfoghatatlan pontossággal képződik le a kiejtésben 
a gyermek által elért mindenkori megértés mértéke. így a hang is 
képpé válik.

A külvilág képeire azért van mégis szükségünk, mivel képesek 
vagyunk cenzúrázni őket. Olyan mértékben igazak vagy hamisak, ameny- 
nyire mi igaznak vagy hamisnak tartjuk őket. Mivel nem mi magunk 
találtuk ki, elfogadhatjuk vagy elutasíthatjuk őket, mindkettő akarati 
aktust jelent. A képek harmadik kategóriája sem nem igaz, sem nem 
hamis; ezek vagy örömöt okoznak nekünk, vagy taszítanak bennünket. 
Ám épp ezeknek az esetében nem viseljük el, ha az igaz vagy hamis 
igénye belekeveredik a dologba. Léteznek azután hivatalos képek, me
lyek meg akarják parancsolni pillantásunknak, hogy engedelmeskedjen 



vagy ellentmondjon nekik. Vannak olyan képek is, melyek mindenki 
számára szabadon értelmezhetők, és olyanok, melyek szimbólumként 
szolgálnak valamely csoport számára. Léteznek idejétmúlt vagy, épp 
ellenkezőleg, még éretlen képek, experimentálisán nyitott, vagy a végső 
tökéletességig vitt képek. Mindezek nem dolgok képei, mégis mind
egyik csak a külvilágban létezik, ahol bizonyos fogalmak, meggyő
ződések lepleződnek le bennük. Idetartoznak a kultuszképek és a 
karikatúrák, a középkorban pedig képen ítélték el azt a gonosztevőt, 
akinek a valóságban nem tudtak a nyomára akadni. Mindezek a képek 
azonban a szelekció feltételéhez kötöttek. Nem szaporíthatjuk a szá
mukat tetszőlegesen anélkül, hogy el ne veszítenénk őket. Csakhogy 
akkor többet veszítünk, mint pusztán a képeket. A képek egyfajta 
ökológiája - még ha a szabadság egy dimenziójáról való lemondással is 
jár - önmagunk állításának egy ma már nem túl valószínű aktusa lenne 
a képek általános degradálódása közepette. Sajnos rossz emlékeket 
hagytak hátra azok a korok, amelyekben a képek különleges képjog 
fennhatósága alá tartoztak, vagy tilalom alá estek.

A nárcizmus, mely oly könnyen ered a belső képekből, a mai absztrakt 
vagy érthetetlenné váló világban ismét korszerű menekülési útvonalnak 
látszik. Többnyire a mértéktelen önszeretettel tévesztik össze, ám inkább 
az „önvaló” keresését jelenti a képben, illetve egy olyan kép keresését, 
amelyet magamévá tehetek. Amikor elárasztanak bennünket az olyan 
képek, amelyekhez nincs közünk, vagy amelyek elidegenítenek bennünket 
saját magunktól, érthető, hogy kapaszkodót keresünk, olyan képet, melyet 
megragadhatunk, hogy megértsük saját magunkat. A képek fölött érzett 
csalódás nem késztet a róluk való lemondásra, hanem felkelti a vágyat 
más képek iránt, amelyek a „túl sokat” fölöslegessé teszik. Népszerűek 
azok a próféták, akik olyan képeket ígérnek nekünk, melyekbe 
beleszerethetünk. Ezek inkább elbűvölnek bennünket, mintsem 
megmagyaráznak valamit. Amikor mindenkihez beszélnek, többnyire 
tévékamera előtt ülnek, belenéznek, és szimulálják azt a pillantást, amellyel 



csak a képernyő előtt ülőre tekintenek. Ez a zavart, ugyanakkor kórosan 
túltengő kommunikáció metaforája, amely egy új nárcizmus kiváltó oka 
is egyben.

A videoinstalláció, amely korán ebbe a kísértésbe esett, sőt, prog
ramjává tette azt, csak tükröt tart elénk, melyben önmagunkat ke
ressük; olyan ez, mint Narkisszosz víztükre. A Thomas l’obscur című 
regény a régi Narkisszosz-mítosz modern változata, ám ebben az üres
ség, „a semmi az, amely fogva tartja őt saját képe által”. „A bizonyosság, 
hogy nem volt ott víz”, túlontúl egyértelmű utalás a Narkisszosz-mí- 
toszra, s annak szörnyű metamorfózisát jelzi.

A mítosz már az antik korban olyan interpretációban hagyo- 
mányozódott át, amelyet többé nem lehetett felülmúlni. Ovidius olyan 
szenvedéllyel adta elő, amelynek alig találjuk párját az Átváltozásokban. 
Pillantása lebilincselte önmagát, s ebben Narkisszosz számára felol
dódott világ és kép határa, elrabolva tőle életét, amikor beleszeretett 
saját tükörképébe. Ebben a végzetes tévedésben magának a képnek az 
apóriáját találjuk, hiszen mindenről, amit látunk, mi magunk alkotunk 
képet a magunk számára. A figyelmeztetés akkor történt, amikor Nar
kisszosz könnye belehullott a tóba, és összezavarta a képet, amely iránt 
vágyakozott. Ám az intés hiábavaló volt; az ifjú így kiáltott a képhez, 
mintha az meghallhatná őt: „legalább hadd nézzelek, úgysem érinthetlek 
meg”. Amint látta, hogyan enyészik el a kép, ami vele magával történt 
meg, nem tudott többé élni. „[...] mely előbb még annyira tetszett, / teste 
sem az már [...].” A test nem lehet egyszerre kép, a kép pedig test, így 
Narkisszosz a képben élt tovább, mégpedig a nárcisz virág képében.

Ahogyan saját képét kereste a tóban, ugyanúgy hiába kereste 
hangjának visszhangját, amely képként tért vissza hozzá a világból. 
„Ama válaszadó hangtól becsapatva” nem találta a hanghoz a testet. A 
magányosság szituációja mindkét esetben analóg. Ahogyan a vízben a 
test képe tükröződött, úgy a visszhang is csak a hang tükörképe volt. 
Mindkét esetben „semmi magában e kép”. „Sehol” nem volt (nusquam), 
mivel Narkisszoszt árnyékként követte. Tehát egy „test nélküli remény



séget” (spem síné corpore) szeretett a kép mögött. „[...] ami csak rez
gő' víz, testnek alítja.” Halálában beteljesedett a vak bölcs, Tiresias jós
lata, miszerint Narkisszosz addig él, amíg „magát sosem ismeri meg!”.

Nem minden kép tükörkép, és nem minden kép csalóka, még akkor 
sem, ha a képek olykor megtévesztenek bennünket azt illetően, hogy 
vajon mi magunk mit képzelünk beléjük. Narkisszosz mítosza 
fenyegetést is rejt, ám olykor menekvést is jelentett, akkor, amikor az 
ember már semmit nem értett, s rálépett a saját „önvalójába” menekülés 
útjára. Úgy tűnik, Gary Hill művészete is belép az „önvalóról” szóló 
mítosz értelmezéseinek sorába. Az árnyékok és fantomok világában 
foglalja el helyét, amelyben mindannyian képernyők fölé hajiunk, 
melyeken saját adataink láthatóak, mégis oly keveset mondanak el 
rólunk. Gary Hill „humanizálja” pillantásunkat, amennyiben az érzé
kelést tematizálja, és radikalizálja az önmagunkra irányuló rákérdezést. 
A művész a testben találja meg az elektronikus médiumban (vagy az 
előtt) fellelhető utolsó bástyát: a test mint ellenállás és antitézis. A 
művészeti világ azonban nem tehet mást, mint hogy megtapsolja kri
tikáját. Aligha sejti, hogy a „művészet” mögött ismét újabb képek jelent
keznek szólásra: saját magunk örökké új és régi képei.

Hegyessy Mária fordítása



Jegyzetek

1 Maurice Blanchot: Az irodalmi tér, ford. Horváth Györgyi, Lőrinszky Ildikó és Németh Marcell. 
Budapest, Kijárat Kiadó, 2005



GOTTFRIED BOEHM

„Időbeli alakulás”
Közelítések Gary Hillhez

Aki belemerül Gary Hill munkáiba, néhány visszatérő megfigyelésre 
tesz szert. Ezeket kívánjuk munkánk szemléletes kiindulópontjává tenni, 
amelyre azután érvelésünket felépítjük, mely érvelés újra és újra 
visszatér e kiindulóponthoz. Ily módon láthatóvá válik Hill öt bázeli 
installációjában felsejlő művészi koncepciója.1 Eközben három fokozaton 
haladunk át, melyek a következők:

1. visszalépés, avagy: a kép-gép szétdarabolása;
2. szűkítés, avagy: a nullpont keresése;
3. visszafordulás, avagy: az ábrázolás „időbeli alakulása” 

(Zeitigung) (képi, írott és akusztikus elemek közvetítésével).

VISSZALÉPÉS

A hilli installációk nézőjének először is azzal van dolga, amit meg
nehezített látásnak nevezhetünk. Kétségtelen, hogy sokan, és nem csak 
a türelmetlenek, vagy azok, akik sietnek, már ezen a ponton megszakítják 
a találkozást a művel. Vibráló, felgyorsított képek, váratlan váltások, 
életlenség, érthetetlen hangok, igényes szövegek nem megfelelő fel
olvasása, felerősített vagy tompított zörejek - mindez irritálja a meg
szokott elvárást, még az elektronikus médiummal szembeni elvárást is. 
Egyúttal azonban tudatos látást is eredményez, hiszen a néző nem ha
gyatkozhat arra, hogy észlelése megfelelő, s hogy hagyományos ér
telemben működik. Éppen ezért elkezdi megfigyelni, felülvizsgálni sa
ját látását.



Ez a szándékos igénybevétel, érzékelő kapacitásunk látens kihívása 
már a művészi stratégia első részét képezi. Belépőt jelent e sajátságos 
művekhez, ami fölött az emberek általában könnyen elsiklanak. A 
művész nem egyszerűen új, korszerű eszközként használja a video
technikát - mintegy az ecset, a vászon, a márvány vagy a fényké
pezőgép helyett -, hanem alkotórészeire bontja azt. Átvitt értelemben, 
de szó szerinti értelemben is: a képernyőket részben lebontja sze
relvénylapjukról, azok a földön fekszenek, más installációkban a 
mennyezetről lelógó drótokon függenek; vagy Janus-arc-szerűen össze
kapcsolja őket egymással. Hagyományos funkcióit, melyeket első
sorban a televízió révén ismerünk, áttöri, tudatosan hatályon kívül 
helyezi. Hill azonban elsősorban a látási konvenciót és az elektronikus 
kép mibenlétéről alkotott általános felfogást töri szét. E látási 
konvenció ahhoz kapcsolódik, hogy egy dobozba nézünk bele, s ott a 
virtuális, elektronikus színpadon folyó eseményeket követjük nyomon. 
Az üveg képernyő a képablak régi szerepét játssza tovább virtuális 
módon. Hill képei ellenben nem a képernyőn megfigyelhető valóság
ra vetett pillantást szuggerálják. A technikai manipulációk, a szán
dékolt zavarok figyelmünket elsősorban magára a képernyőre irá
nyítják, arra a helyre, ahol a vizuális benyomások manifesztálódnak. 
Hill képei megszabadulnak a szuggesztió fent említett esztétikájától, 
az idővel keletkeznek és tűnnek el, elhagyják a doboz elektronikus 
színpadát, imitt-amott villannak fel, kinyúlnak a terem falára, például 
a sarkokban (Red Technology), egy lencse kivetíti őket egy sötét falra 
(Searchlight -1. kép), meglepő és váratlan szekvenciákká kapcsolódnak 
össze, amelyek öt sík látómezőben jelennek meg (Circular Breathing).

Hill az ár ellen úszik: aláaknázza a kép-géppel való megszokott 
bánásmódot. Ez - mutatis mutandis - bizonyára más videoművészekre 
is igaz, ám erre jelen írásban nem térünk ki. Nyilvánvalóan arról van 
szó, hogy a nézés aktusának vissza kell kapnia produktív minőségét, 
hogy megszabaduljon a fogyasztói beállítottságtól, mely például az 
információs adatok közlésére jellemző. „I think the most difficult as- 



pect of using videó in an installation is decentralizing the focus on the 
television object itself and its never-ending image. How does one get 
away from that everyday seduction of the continuous flow of images 
couched as information?”2 A művész munkái számára nélkülözhetetlen 
az elektronikus kép-géppel együtt járó hagyományos képi megértés 
elleni radikális támadás. De mi az, ami ellen fordul? Azon elektronikus 
képek ellen, amelyek csak ismétlik a láthatót, illusztrálják a tudást, a 
szuggesztió vagy a szimuláció esztétikájának kötelezik el magukat. 
Minél jobban és élethűbben mutat meg valamit a videó a képen, minél 
hatásosabban jelenik meg ez a valami, annál tökéletesebben megfelel 
azoknak az esztétikai szabályoknak, amelyek a képet puszta eszközzé 
változtatják, és saját értékét csökkentik. A szimulatorikus, ebben az ér
telemben illúziókéitő kép tendenciája szerint ikonoklasztikus, szétrom
bolja a sajátosan ikonikusat.3 A lehető' legjobb, ha maga a médium nem 
is mutatkozik, csupán technikailag briliánsán és zavarok nélkül kite
kintést ad valami láthatóra, bepillantást nyújt abba. Vagyis önmagának 
mint nem láthatónak a valóságra nyíló elektronikus ablakként kell 
funkcionálnia (bármilyen jellegű valóságról legyen is szó). Hill kiszá
mított módon megzavarja a simán működő funkciókat, önmaga ellen 
fordítja a készüléket. Ha nem működik simán, akkor pillanatokra vagy 
bizonyos fázisokra megpillantjuk a közvetítő premisszákat, az appa
rátus felszínét, az üveg képernyőt, a koordinálatlan képsorokat, a 
fényerő ingadozását, a színek elégtelenségét. Mindezek olyan kép
zavarok, melyeket a hétköznapi televízió- vagy videóhasználat közben 
általában igyekszünk minél gyorsabban megszüntetni. Hill megpróbál 
az elektronikus gépezetből egy olyan képi erőt visszanyerni, amelyet 
konvencionális mindennapi használata során már alig veszünk észre. 
Olyan módon avatkozik be, hogy megtöri a készülék önműködő 
illuzionizmusát, az ikonikus benne rejlő tagadását. Hill részeire bontja 
a gépezetet, beleprogramozza a zavarokat, azzal a szándékkal, hogy az 
elektronikus képet (a videót mint médiumot) hozzásegítse saját, benne 
rejlő jogához, eredendő művészi lehetőségeihez. Nemcsak a vizuális, de 



az akusztikus tulajdonságok is idetartoznak; a képhez szűkebb ér
telemben hozzáadódik az írás, a nyelv, a zörejek vagy a zene, és nem 
utolsósorban az a tapintási tapasztalat, melyet a nézó' megél, miközben 
óvatosan, szinte tapogatózva próbál eligazodni a sötét installációs 
térben.

Hill művészi pozícióját alapvetően félreértenénk, ha őt a poszt
modern szimulációs eufóriával akarnánk közös nevezőre hozni. Sem
miképpen nem osztja annak technicista bolondériáját, amely a fes
tészet, az írás, a könyv, s végül a valóság megszűnéséről fantáziái. El
lenkezőleg, ami művészi eljárásmódját illeti, ő valódi felvilágosító, 
költő, aki nagyfokú józansággal fedezi fel esztétikai átalakító mun
kája eszközeit. Ennek köszönhetően nyeri el az elektronikus gép meta
forikus potenciálját. Hill installációi segítségével megértjük, hogy a 
technikai médiumot művészileg először el kell sajátítani: de ez önma
gában még semmi esetre sem maga az üzenet. Az is felismerhetővé 
válik, milyen gondolattalan volt az az állítás, mely az előtérbe került 
vizualizálási technikákat (pl. a cyberteret) többnek tartotta technikai 
eszközöknél, és azokat egy kultúrtörténeti forradalommal kapcsolta 
össze, amelynek a képi látszat és a valóság különbsége már csak azért 
is áldozatul esne, mivel mostanra lehetővé vált, hogy a szimuláció és 
a valóság (ontológiailag) megkülönböztethetetlen legyen egymástól.4

Az ilyen science fiction-álmokban az elektronikus készülékekben 
rejlő művészi lehetőségekről is kevés szó esett, ha egyenesen magát a 
művészetet is el nem búcsúztatták az említett differencia segítségével. 
Hill úgy közelíti meg a videóval való alkotó bánásmódot, hogy minden 
munkafázisban intenzíven elgondolkodik premisszáin, ezeket a képek 
szétbontásának stratégiájával tárja fel, hogy így ábrázolásainak játék
tereként újra felfedezze őket. Nem arra törekszik, hogy külső vagy bel
ső valóságokat filmezzen le, azokat mindig új és új szemüvegen keresz
tül nézze, s a videót akként igazolja, amiként egyébként is használjuk: 
a folyamatban lévő üzletek optimálására szolgáló eszközként, mely 
alkalmas a korszellem körforgásának meggyorsítására.



A megnehezített, ugyanakkor stimulált látás, melyre Hill installációi 
rábírnak bennünket, eminens módon kritikus, egyidejűleg azonban 
metaforikus potenciált is tartalmaz. Ez pedig arra késztet, hogy tegyünk 
hátra egy lépést, s némi távolságot teremtsünk a valóságtól. Áttörjük a 
realitás megjelenésének konvencionalitását, s ez megváltozott, produk
tív észlelésre indít bennünket. Ez a távolságteremtés döntő' jelentőségű 
nyereséggel jár (a benne rejlő lemondás által). A művész felfedezi a mát
rixot, melyből a művészi képek keletkeznek, megismeri azt a fizikai, 
technikai anyagot, apparátust, melynek segítségével azok képződnek. 
Ebből komplex képszekvenciák születnek. A videó Hill számára nem 
egyszerű, hanggal kísért képhordozó szalag. A látható és a hallható nem 
a kész jelentések szintjén működnek együtt egymással (mint például 
amikor egy szomorú eseményt hasonló jellegű zene kísér), hanem nyitott, 
előre nem látható módon teszik ezt. A művész képsorokkal dolgozik, és 
hangokkal aknázza alá őket, vagy szövegeket vesz alapul, és nem hoz
zájuk illő felolvasással, vagy az őket láthatóvá tevő kép ingatásával ássa 
alá azokat. A kép- és szótagszekvenciák egybehangolva jelennek meg, a 
hallhatóval a látható is együtt alakul, a nyelvi artikuláció rendszertelen 
ritmusában, mégis egyetlen folyamattá egyesülve. Ennek a folyamatnak 
- melyet Hill a videóba mint művészi eljárásba belegyökereztet - a 
modelljéül a gondolkodó, illetve beszélő embert választja. A gondolatok 
fokozatos kialakulása beszéd közben, amelyről Kleist beszélt, példává 
válik, s ezután a képi folyamatok értelme is eszerint akkumulálódik.5 A 
videó tehát nem az álló, ugyanakkor végtelenül tovasikló kép, amely az 
elektronikus színpadon újra és újrarendezi magát, sokkal inkább lezár- 
hatatlan, alkotó folyamatként mutatkozik, melyben egy összetett, 
egyszerre látható és hallható valóság alakul és változik folyamatosan, az 
érzés, a képzelet, az emlékezés valósága. „Vocalization was a way to physi- 
cally mark the time with the body through utterance the speaking voice 
acting as a kind of motor generating images.” Egy másik helyen Hill így 
fogalmaz: „Every syllable is tied to an image; suddenly words seemed 
quite spatial and the view becomes conscious of a single word’s time.”6



A távolságteremtéssel a művész összekapcsolja a képek felbontását: 
kiválaszt, újra összeállít, visszavezeti a képeket azok fizikai és technikai 
alapjaira. Az apparatív folyamatot nyelvtani, illetve lingvisztikái folya
mat kíséri. „I want to suspend the either/or relation of sense and non- 
sense; so what happens inside the experience of language, as meaning 
taking root or being uprooted, as the case may be.”7 A látható és a hall
ható azonos eredetre történő' visszavezetése révén felismerhetővé válik 
az, amit Gary Hill „a nyelv természetének” is nevezett, egy olyan beszéd 
természetének, amely azonos mértékben produkál képeket és zajokat 
is, s a benyomásokat, jelentéseket és hangokat egyszerre hozza létre. 
Ugyanakkor a videót kitünteti a visszacsatolás tulajdonsága is. Ez 
megengedi az idő egyfajta uralását, ami a beszéd folyamán, vagy a 
gondolatok nyitott alakulása közben nem ugyanilyen mértékben 
lehetséges. A videoszalag „játék a valós idővel”, amely az időben valósul 
meg, s amelyhez természetesen hozzátartozik a gondos irányítás is, 
amely az idő ismételhetetlen folyásából valami ismételhetőt hoz létre, 
„az idő megfoghatóvá tett topológiáját”.8

SZŰKÍTÉS

Ezzel máris elérkeztünk ahhoz a tényezőhöz, melyet szűkítésnek, a 
nullpont keresésének neveztünk. Közvetett módon már világossá vált, 
miben áll e visszavezetés konvergenciája, „szűk” mivolta: az egyes köz
vetítő, jelentéshordozó elemeket, melyek fölött a művész a videóban 
rendelkezik (képnek, nyelvnek, írásnak, zörejnek, hangnak, zenének és 
másodlagos tapintásnak neveztük ezeket), mind egyetlen közös gyökérre 
vezeti vissza. Ennek jellegéről majd tanulmányunk harmadik részében 
gondolkodunk el.

Ez a szűk út eltolásokon, interferenciákon, ellentmondásokon ke
resztül, az említett komponensek között létrehozott szakadásokon át 
vezet. Hill újra és újra a költőiségével rá nagy hatást gyakorló Maurice
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Blanchot-tól kölcsönzött metaforát használja, amely a következőképpen 
hangzik: hatoljunk a nyelv belsejébe. Az új médium logikájára való 
tekintettel nyugodtan kiegészíthetjük ezt: a hang, a kép stb. belsejébe 
is. Ezt a bensőbe vezető' utat nemcsak egy végső konvergencia felku
tatásaként írja le, hanem egyúttal szűkítésként is, amely eljut egy for
ráshoz, s ettől a ponttól kezdve új lehetőségek tárulnak fel - Roland 
Barthes egyik könyvének címére utalva, aki meghirdeti a nulla fok kere
sését (le degré zéró): egy olyan keresést, amely nemcsak az irodalomra 
vonatkozik, hanem minden lehetséges értelemben igaz.9

Ha szemügyre vesszük a nulla fok keresésének genealógiáját, 
érthetőbbé válik a Gary Hill által követett művészi eljárásmód. Elsőként 
a modernek egyik alapszövegéhez jutunk így el, Stéphane Mallarmé 
először 1897-ben kinyomtatott Un coup de désjamais n’abolira le hasard 
(Kockadobás Soha nem törli el a Véletlent) című költeményéhez.10 Már 
e mondat nyelvtani szerkezete is egyenetlenségről vagy interferenciáról 
árulkodik. A cím egyes szavai közé - melyek az egyedüli nagybetűs sza-
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vak és különböző oldalakon vannak elosztva - Mallarmé valódi költői 
képeket iktat be. A mondat lényege ezért nem lepleződik le mindjárt az 
elején, hanem csak az egész beteljesedésével. Az egyes szavak helyi 
értéke eltolódik, mivel a nyitott nyelvtani kapcsolatok az összekapcsolás 
számtalan lehetőségét engedik meg, melyeknek értelme ott és akkor az 
érthetőség határáig mozdul el. Annál is inkább, hiszen Mallarmé most 
először úgy osztja el a vers lineáris, soronkénti szórendjét a fehér ol
dalakon, hogy a köztes terek irritálóan kitágulnak, a sorok egymásutá
nisága feloldódik, a világos papír alapként részt vesz a szöveg nyitott 
szerkezetében, melyet egyszerre olvasva és nézve egymásután és kép
szerűen értünk meg. A kockadobás, amelyről a költői metafora szól, 
vizuális eseményként is mindig megjelenik, s leolvasható a kockákként 
odadobott szavakról, azok tipográfiai képéről is.

A határozatlan köztes terek pozitív alkotóerejének felfedezése, a 
fehér alap felpezsgése az olvasás és a nézés során (mely alap addig az 
összes lehetséges értelem passzív és üres hordozójának számított) - a 
kifejezés nélkülié minden kifejezésben - nem egyéb, mint a nullpont 
ama bizonyos keresésének kezdete. Ez a moderneknél, változó körül
mények között és váltakozó eredménnyel, újra és újra megismétlődött. 
Cézanne kései akvarelljein a fehér alap pozitívvá tétele is idetartozik,



szintúgy Braque és Picasso kubista kollázsain az anyagok és a betű
töredékek materializálásaA Hill munkáiban mindenütt megfigyelhető 
a határozatlan jelenléte. A Between Cinema and a Hard Piacé című mun
kájában egy (az Unterwegs zűr Sprache című műből vett) Heidegger- 
szöveg kép-hang-eseményként tárul fel, huszonhárom képernyőre szét
osztva, s a látható képek között időről időre üres, megvilágított, de 
kifejezés nélküli monitorok jelennek meg, melyek a történést vissza
hozzák a láthatatlanba, átláthatatlanba.12 Minden jelenlévőt meglepő 
távoliét hat át, egy ismeretlen ritmus szerint. A történés egyaránt meg
ragadja a formát és a tartalmakat.

Részlet Stéphane Mallarmé Kockadobás című verséből



Heidegger szövege, amely egy olyan munkában játszik szerepet, 
mely a „mozi” és az ún. „súlyos hely” közti teret tárja fel, a beszéd 
teremtő' erejéről szól, „a hangzó nyelvről”, amely „a világszerkezet 
tájékait egymás ellen kijátszva, összehangolja”.13 A dolog természetét 
tekintve arról van szó, hogy a tér és idő, a közel és távol szerinti meg
különböztetéseket, valamint a különböző mércék szerinti méreteket egy 
dinamikus „szemben - egymás - át” viszonylatában egymással össze
kapcsolja. Amit Heidegger a „nyitottnak”, a „világ lenni hagyásának” 
nevez, az Hill installációiban széles palettán és gazdagon konkre
tizálódik, egészen az edények, ágak, fák, tájak, fű, vízesések, tehenek, 
hidak, építészeti részletek stb. képéig, melyek - váratlanul és előre nem 
látható módon - megmutatják magukat abban a fényben, amely 
teremti őket, s melynek kioltódásával ők is visszasüllyednek a fekete, 
üres helyekké redukálódott monitorok meghatározhatatlanjába. Ebben 
a folytonos keletkezésben felépülnek bizonyos szekvenciák, pilla
natokra például egy kifeszített kötél válik láthatóvá öt képernyőn 
keresztül, mely, úgy tűnik, nemcsak saját magát, de a monitorokat is 
összeköti egymással virtuálisan.

Hill más esetekben is úgy választja meg az installációjában fel
használt szövegeket, hogy azok illeszkedjenek művészi eljárásmódjához. 
A Red Technologyban egy Heidegger-szöveg két oldalát látjuk (a 
„Frage nach dér Technik” [A technikára irányuló kérdés] című írásból14) 
egy tér sarkának mindkét oldalán felnagyítva, ugyanakkor halljuk, 
amint valaki irritáló módon felolvassa azt. Ami a láthatóban és a 
hallhatóban konstituálódik, az a dolog lényegét tekintve minden 
anyagból és formából alkotottnak az eredetéről szól, s arról, hogy az 
- egy archaizáló, szinte preszókratikus nyelv szavaival élve - „adósa” 
ennek az eredetnek. Egy villogó, a tér sarkába kivetített kettős képet 
látunk, mely egy nyitott könyv videografikai metaforája, ami egyi
dejűleg fonetikai eseményként, egy művi és elidegenítő beszéd
ritmusnak alávetetten is megmutatkozik. Hill nem illusztrálja a 
Heidegger-szöveget, nem is adja elő; ami keletkezik, az valami teljes-



5. kép: Betweeen 1 &o

1993

séggel eredeti, nem sorolható be az ismert műfajok és valóságok 
rendjébe: egy látható, olvasható, ugyanakkor olvasott „könyv”, egészen 
sajátos logikával. A Remarks on Color című mű segítségével is alátá
masztható volna, hogy - más módon - visszavonulásról, visszakérde
zésről, szűkítésről van szó, mely elvezet a színes világ jelenségeitől. 
Hova történik ez a visszavezetés? Ludwig Wittgenstein filozófiája 
értelmében nem a szín mint jelenség iránti figyelemről van szó, hanem 
arról a módról, ahogyan beszélünk róla, ahogyan a láthatót vissza
vezetjük a nyelvjátékba, és abban megkíséreljük tisztázni. Halljuk 
Wittgenstein szín-szövegét (ebben az esetben azonban anélkül, hogy 
egyúttal mi is olvashatnánk). Egy, a könyvben elmélyedt gyerek 
hangján szólal meg, akit figyelünk, olyan hangon, amely az olvasót-



tak értelmét, jelentését elementáris módon még csak most keresi. A 
gyerek gyakran elhallgató, a hangokat, a betűsorokat a nyomtatott 
betűk fizikai, nyelvi anyagában most kutató olvasása (amely folya
matosan leolvasható próbálgató, hangtalan ajakmozgásain) a legjobb 
bizonyíték a művész fenti szándékára.

Már beszéltünk róla, hogyan tükröződnek Hill koncepciójának 
bizonyos aspektusai Blanchot szövegeiben. Ezen a helyen eltekintünk 
Hillnek attól a munkájától, amely közvetlenül felhasználja Blanchot 
Thomas l’obscur című művét.15 Ha Blanchot tükrében, például Le livre 
a venir (1959) című művében - melynek német fordítása a Dér Gesang 
dér Sirenen [A szirének éneke] címet viseli - Gary Hill nyomait ke
ressük, nagyon gyorsan megtalálhatjuk azokat. Az említett munkában 
a művészi beszéd tulajdonképpeni lehetőségeinek kereséséről van szó, 
a „haszonleső valóságon” és a „specializált tudáson” túl. E kifejezéseket
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Hillnél is megtaláljuk, amikor a videót mint információhordozót 
boncolja szét. Blanchot (és vele Hill) megállapítja, hogy „megszűnhet 
a szónak mint a megértés eszközének nélkülözhetetlen volta”.16 „Aki 
írni kezd [...] az végül észreveszi, hogy összes erőit egyetlen pont 
keresésére tékozolta el.” „[...] az irodalom élménye pontosan a tö
redezettségé, közelítés ahhoz, ami kivonja magát az egységből [...] a 
tévedés és a kívüliét, a megfoghatatlan és a rendszertelen.”17 „[...] az 
írás tehát abból áll, hogy először le kell rombolni a templomot, mielőtt 
annak újjáépítésére lehetne gondolni.”18

VISSZAFORDULÁS

A templom újjáépítésével, mely annak előre eltervezett és véghezvitt 
lerombolása után következik, világossá válik a visszafordulásnak, a 
szétdarabolásnak, a nullpont keresésének értelme. Nem egy olyan játékra 
jellemző ismétlési kényszerről van szó, amelyben a kockákból épített 
tornyot azért romboljuk le, hogy azután ugyanúgy építsük fel ismét. 
Inkább a gyermek játékos kedvéről, mellyel a lehetőségek végtelen 
tárházából építkezik, majd a destrukció aktusa által újra és újra 
megbizonyosodik eme lehetőségek végtelenségéről, s így képzelőerejét 
új építésre sarkallja.

Hill számára a kiindulóponthoz való visszatérés „az anyákhoz 
való visszatérés” művészi formájában nyilvánul meg, mely arra irá
nyul, hogy mindig elölről kezdhesse, ne merevedjen bele a formákba, 
hanem próbálja autentikusan kifejezni a modern, haladó társa
dalmakban szerezhető autentikus tapasztalatokat. Ez bizonyára mű
vészi kockázattal is jár, amit Hill művei magukra is vállalnak - olyan 
igény ez, mellyel saját maguk elé is mércét állítanak. A mai néző 
számára nyílt kihívásról van szó, arról, vajon belép-e a felkínált 
tapasztalati terekbe. Rövidre zárt művészettörténeti értékeléseknek 
e tekintetben nincs helyük.



Hogyan történik meg azonban a visszafordulás? Hogyan vált irányt 
a művész, hogy nő ki a destrukcióból az újrafogalmazás? Más szavak
kal: vajon mit fedezett fel, amikor az irányváltással a keresés útjára 
lépett? A kulcsszó újra és újra megjelenik, ráadásul számos körülírás 
is magába rejti. A videofolyamatra jellemző idő sajátos, megváltozott 
értelmével áll összefüggésben. Röviden: a képek előlépése a váratlanból 
és határozatlanból, valamint egyidejűleg a zajok, szavak vagy a zene 
felhangzása - mindkettő az idő funkciója. Nincs köze a kronológiai 
sorrendhez, attól eloldódott, nem mérhető, a lehetséges potenciálja, egy 
sokszorosan önmagába zárt tapasztalati tér.

Ez az az idő, amelyből a különféle ábrázolási rendszerek, amilyen 
a mozgókép, a beszéd, a zajok stb., mint egy közös gyökérből, kinőnek. 
Láttuk, hogy Hill úgy találta, elvéti jövőbeli alkotásának kulcsát, 
amikor felfedezte „nyelv és kép eme szintaktikus függőségét”,19 mely
nek terciuma egy időbeli folyamatban rejlik. Természetesen nem arról 
van szó, hogy a képernyőn megjelenő valós időbeli folyamatokat meg
értsük, melyeket a készülék mintegy közvetít. A látottak valóságindexe 
nem áll eleve rendelkezésünkre (még az ábrázolt valóságról való 
tudásunkban sem) - éppen a videofolyamat során alakul ki. Sötét terek
be lépünk be, melyekben fény gyullad, s ez egyszerre a teret átható vi
lágosság forrása, s ugyanakkor egy képé is, mely idővel megmutatja 
magát, idővel kialszik, majd megváltozva újra visszatér. Az idő fo
lyamata, melyet a történésben szerepet játszó berendezés révén ta
pasztalunk meg, demiurgoszi minőséggel bír: benne születik minden 
látható és hallható, az időfolyam fizikai dimenzióiba ágyazva: fénybe 
és hangba, ezekkel keletkezik, ritmikusan tagolódik, alakul és tűnik el. 
Az egész pedig megismételhető, a néző olyan sokszor végigkövetheti, 
ahányszor csak akarja, újra és újra megismerheti a belső, időbeli össze
fonódásokat, célzásokat, nyílt utalásokat, s ezeket egyetlen egészként 
foghatja fel. Éppen ezt a folyamatot írja körül az időbeli alakulás 
(Zeitigung) kifejezés, hogy valami az idővel (nem pedig az időben) 
nyeri el teljes egzisztenciáját, válik ábrázolássá. Az a folyamat értendő 



ezalatt, amelynek lezajlása során egyúttal egy dolog ki is alakul benne, 
s az éppen a folyamat során válik azzá, ami. Az időbeli alakulás 
(Zeitigung) régi fogalma éppen ezt, a lefolyás és az alak egybeesését 
jelenti. A Grimm-szótár korai újfelnémet szóhasználatról is tanús
kodik. Az idővel történő alakulás (Zeitigung) azonban a dolog ese
tében az érlelődéssel (Reifung) hág a tetőpontjára. Ez a teleológiai 
tényező a modernek hatására nyilvánvalóan elhalványult. A művé
szettel történő nyelvi összekapcsolás ellenben már régtől fogva köz
keletű volt. Az említett lexikon Wieland egy ideillő sorát idézi: „A nagy 
mű egyre nagyobb léptekkel közelít az eredmény [Zeitigung] időbeli 
pontja felé.”20

A mi szóhasználatunkban a fogalom azt a folyamatot írja le, amely, 
miközben zajlik, ezzel egy időben hoz létre egy képzeletbeli helyrajzot, 
melyben valami keletkezik és megmarad, anélkül azonban, hogy 
valaha is olyan statikussá merevedne, mint egy festmény, amely a 
festés tevékenységének eredménye. Hill maga is leírja ezt a paradox 
folyamatot: „Light, image and representation become a singular on- 
tological presence that confronts the viewer.”21

Az „idővel történő alakulás” (Zeitigung) folyamatát végül a bázeli 
installációk közül a legvisszafogottabb példán keresztül világítjuk meg, 
melynek címe: Searchlight. Egy sötét térben egy kis monitor áll egy 
állványon, melynek képe egy vetítőlencse segítségével összegyűjtve a 
falra vetül. A monitor ugyanakkor egy függőleges tengely körül forog 
(körülbelül fejmagasságban), mintha egy ember először előre nézne, 
majd lassan jobbra fordítaná a fejét (amennyire csak tudja, anélkül, 
hogy elhagyná a helyét), azután vissza középre és balra, majd megint 
vissza. A videónak és az emberi fejnek ez a - szemekkel együtt értendő 
- metaforikus azonosítása azért is különösen kézenfekvő, mivel a 
kivetített kép egy, a szemre emlékeztető kerek, illetve ovális formát 
vesz fel. A pupilla helyén azonban egy vízszintes vonalat látunk, 
aminek révén felismerjük, hogy a szem nemcsak lát, hanem közvetíti 
is a látványt; s egyúttal ábrázolás is: egy egyszerű táj képét mutatja.



Ez két, vízszintes vonallal elválasztott részből illeszkedik össze: egy 
darabka égből és egy hullámzó vízrészletből. Ez a belső képhorizont 
abban a vízszintes vonalban folytatódik, amelynek mentén a forgó moni
tor kivetített képe a falon vándorol.

Egyfelől a szem, illetve a pillantás, másfelől a táj, azaz a látóké
pesség és a látott metaforikus egymásba fonódása - mely áthidalni 
látszik a néző és a valóság látszólag legyőzhetetlen távolságát - nem 
ez a tulajdonképpeni poén. Ennek az egymásba fonódásnak a mate
riális előfeltétele a berendezés kettős jelentésében rejlik, amely egy
részt egy képet produkál egy képernyőn, másrészt ezt úgy vetíti ki, 
ahogy a szem képzeleti úton belső képeket (vagy akár előítéleteket) 
képes küldeni a világba. A metaforikus összefonódás további mu
tációnak alávetett. Nem áll fönn egyszer s mindenkorra, mozgás köz
ben feloldódik, majd ugyanabból a mozgásból újra összesűrűsödik. A 
kerek képből (annak táj-allúziójával együtt) egy üres, egyre inkább 
oválissá torzuló fény, egy világos folt keletkezik (nem látvány többé, 
hanem egy kereső, a falon tapogatózó fény - „Searchlight” - „kere
sőfény”). A folyamatot zörejek kísérik, melyek vízzubogásra, s egy 
pillanatra emberi hangra emlékeztetnek (a közepén, amikor a kép 
eléri tisztaságának csúcspontját). A vándorló tekintettel együtt a hall
ható is a formátlantól az azonosítható felé halad. Egy pillanatra 
mintha egy mondat részeit hallanánk, melyből az „itself” („önmaga”) 
szó mindenesetre jól érthető.

Aligha lehetne találóbban kifejezni az észlelésnek és a láthatónak, 
a diffúz fénynek és a képnek a szoros kölcsönhatását, mint a videó 
(és különleges közvetítő tulajdonságai) segítségével. A videó nézhető 
tárgyból önmaga metaforájává válik. Ezzel teljesül be „a figyelem 
decentralizálása magával a képernyővel mint tárggyal szemben”, 
melyről Hill esztétikai követelményként beszélt.22 Nem informál és 
nem is csábít el bennünket szuggesztív módon egy végeláthatatlan 
képáradat, nem érezzük megerősítve magunkat tudásunkban, sokkal 
inkább egy éppoly egyszerű, mint amilyen elementáris történésben ve



szünk részt. Valami az idővel alakul: megjelenik egy darabka a termé
szetből, a víz és az ég elemeinek keveréke, közös fényben egyesülve, 
amely létrehozza, majd felemészti őket, a pillantás irányulása szerint, 
amint az középről oldalra fordul. Ez a természeti kör egyesül a szem 
kontúrjával, amely azt nézi. Mindketten feloldódnak, majd a fény 
határozatlanságából újra előtűnnek. A történés egészen a kezdettől 
indul, a nullponttól, mégis tág és célzásokban gazdag metaforikus 
teret nyit meg. Az „idővel alakulás” történése. Erről árulkodik a cím 
is: Searchlight, keresőfény.

Hegyessy Mária fordítása
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(Quel corps? A reprezentáció kérdése, szerk. Martin Schulzcal és Dietmar 
Kamperrel) (2002); Hieronymus Bosch. DerGarten derLüste (Hieronymus 
Bosch. A gyönyörök kertje) (2002); Kép-antropológia (2004), Kelemen 



Pál fordítása; Derzweite Blick. Bildgeschichte und Bildreflexion (A má
sodik pillantás. Képtörténet és képreflexió, D. Kamperrel közösen) (2000); 
Das unsichtbare Meisterwerk. Die modernen Mythen dér Kunst (1998) 
(A láthatatlan remekmű. A művészet modern mítoszai; magyarul olvasha
tó részletek: Enigma, VI. évf., 22. szám; VII-VIII. évf., 26-27. szám; XI. 
évf., 39. szám); Die Frage nach dem Kunstwerk unter den heutigen Bildern 
(A műalkotás kérdése a kortárs képek tükrében, S. Gohrral közösen) 
(1996); DasEnde dér Kunstgeschichte. Eine Revision nach zehn Jahren 
(A művészettörténet vége. Revízió tíz évvel később) (1995); Kép és kul
tusz. A kép története a művészet korszaka előtt (2000), Schulz Katalin 
és Sajó Tamás fordítása; Giovanni Bellini: Piéta (1989), Schulz Katalin 
fordítása; Max Beckmann. Die Tradition als Problem in dér Kunst dér 
Moderné (Max Beckmann. A hagyomány, mint probléma a modern művé
szetben) (1984); Das Ende dér Kunstgeschichte? Überlegungen zűr heu
tigen Kunsterfahrung und historischen Kunstforschung (A művészet
történet vége? A mai művészettapasztalatról és a történeti művészetkuta
tásról) (1983); Jan van Eyck als Erzahler (Jan van Eyck mint elbeszélő') (1983).

Gottfried Boehm (1942) - a bázeli egyetem újkori művészettörténet 
tanszékének professzora, művészettörténész, művészetfilozófus. Kutatá
si területe: a reneszánsz, a 19. és a 20. század művészete, kortárs művé
szet, a műfaj problémái (különös tekintettel a portré, a tájkép, a csendélet 
műfajára), képtörténet, metodológia és hermeneutika, művészetelmélet.

Fontosabb publikációk: Beschreibungskunst - Kunstbeschreibung 
(A leírás művészete - a művészet leírása) (1995), Was ist ein Bild? (Mi a 
kép?) (1994), Bild-Medium-Kunst (Kép-médium-művészet) (1999), Paul 
Cézanne. Montaigne Sainte-Victoire (1988).

Anne-Marie Bonnet - a freiburgi egyetem művészettörténet tanszé
kének és a bonni egyetem művészettörténeti kutatóintézetének pro
fesszora. Kutatási területe: Dürer korának művészete, Rodin, fotográfia 
és festészet az új médiumok korában.



Fontosabb publikációk: Kunst ohne Geschichte? Ansichten zurKunst 
und Kunstgeschichte (Művészet történet nélkül? Művészeti és művé
szettörténeti meglátások) (1995), Gábrielé Kopp-Schmidttel közösen: Kunst 
dér Moderné - Kunst dér Gegenwart (A modernitás művészete - a jelen 
művészete) (2004).

Horst Bredekamp (1947) - a berlini Humboldt egyetem művészettör
ténet tanszékének professzora, a Hermann-von-Helmholtz kultúrtechni- 
kai kutatóközpont egyik alapítója, a „Technikai kép” kutatócsoport 
vezetője. Számos intézmény, pl. a Los Angeles-i Getty Center, a prince- 
toni Institute fór Advanced Study vendégtanára, 1999-ben a Collegium 
Budapest meghívott előadója. Kutatási területe: a képrombolás, a ro- 
manika spanyol szobrászata, a reneszánsz és a manierizmus művésze
te, politikai ikonográfia, muzeológia, a művészettörténet története, 
művészet és új médiumok.

Fontosabb publikációk: Thomas Hobbes: Leviathan. Das Urbild 
ders modernen Staates (Thomas Hobbes: Leviathan. A modern állam 
ősképe) (2003); Florentiner Fussball: Die Renaissance dér Spiele (Firen
zei foci: a játékok reneszánsza) (2001); Sankt Peter in Rom und das Prin- 
zip dér produktiven Zerstörung. Bau und Abbau von Bramante bis 
Bernini (Szent Péter Rómában és a termékeny pusztítás elve. Építés és 
bontás Bramantétól Berniniig) (2000); Antikensehnsucht und Maschi- 
nenglauben. Die Geschichte dér Kunstkammer und die Zukunft dér 
Kunstgeschichte (Antik vágy és géphit. A műgyűjtemények története és a 
művészettörténet jövője) (1992); Boticelli Primavera. Florenz als Garten 
dér Venus (Boticelli Primavera. Firenze, Vénusz kertje) (1988).

Franziska Brons - a berlini Humboldt egyetem doktorandusza, disz- 
szertációjának témája Fotografie und Falschung (Fotográfia és ha
misítás), témavezetője Horst Bredekamp. Művészettörténeti, kultúr
történeti és zenetudományi tanulmányait Berlinben és New Yorkban 
végezte. Diplomamunkája: Fotografierten Mikrokosmos in dér Bak-



teriologie und Kriminalistik des 19. Jahrhunderts (Fényképezett mik
rokozmosz a 19. századi bakteriológiában és kriminalisztikában). írásai 
többek között a Fotogeschichte (Fotótörténet) című szaklapban, az Instru- 
mente des Sehens (A látás eszközei) című tanulmánykötetben (2004) 
jelentek meg.

Hans-Georg Gadamer (1900-2002) - a huszadik század egyik legje
lentősebb német filozófusa, az új hermeneutika megalapítója. Martin 
Heidegger tanítványa. Marburgi, lipcsei és frankfurti professzúrák után 
1949-ben Kari Jaspers utódaként veszi át a heidelbergi egyetem filozófia 
tanszékének irányítását, ahol nyugdíjazásáig, 1968-ig, s azután is tevé
kenykedik. Számos amerikai és ázsiai egyetem vendégtanára. Fő műve, 
az Igazság és módszer 1984-ben jelent meg magyarul (Gondolat, Bony- 
hai Gábor fordítása), esszégyűjteménye pedig 1994-ben látott napvilágot 
A szép aktualitása címmel a T-Twins kiadónál (1994, Bonyhai Gábor és 
mások fordítása). Tanulmányai számos folyóiratban (Alföld, Athenaeum, 
Enigma, Literatura stb.) olvashatók magyar nyelven.

Dietmar Kamper (1936-2001) - a berlini Freie Universitát szociológia
professzora, a Freie Universitát történeti antropológia kutatóközpont
jának tagja, kultúrfilozófus. Kutatási területe a történeti antropológia, a 
civilizációelmélet, ezen belül a test és kép viszonyának változásai, a kép
zelőerő szociológiája és története.

Fontosabb publikációk: Zűr Soziologie dér Imagination (A képze
lőerő' szociológiájához) (1986), DerSchein des Schönen (A szép látszata) 
(1988), Bildstörungen (Képrombolások) (1994), Unmögliche Gegenwart 
(Lehetetlen jelen) (1995), Hans Beltinggel közösen: Dér Zweite Blick (A 
második pillantás) (2001).

Willibald Sauerlánder (1924) - művészettörténész, műkritikus. 1970- 
1989 között a Müncheni központi művészettörténeti intézet vezetője, 
a Harvard, a Berkeley és New York-i egyetemek vendégtanára. 1993-tól 



a Süddeutsche Zeitung munkatársa. A strassburgi egyetem díszdoktora, 
német és külföldi akadémiák tagja.

Fontosabb publikációk: A naumburgi donátorszobrok (1989), 
Marosi Ernő fordítása; Geschichte dér Kunst - Gegenwart derKritik (A mű
vészet története - a kritika jelene) (1999); Die Luft an dér Spitze des 
Pinsels. Kritische Spaziergaenge durch Bildersale (Levegő az ecset végén. 
Kritikus séták kiállítótermekben) (2002); Gotische Skulptur in Frank- 
reich. Ein Versuch über die Gesichter Houdons (Gótikus szobrászat Fran
ciaországban. Houdon arcai - értelmezési kísérlet) (2002).
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