
Body count: mit mutat a Testobjektív? 
A szentendrei Műveszet Malom kiállítása mintha a testek 
számbavétele volna, folytatása a 90-es évek végi 
folyamatoknak. De lassan a body-tól az occupy-ig jutunk. 
András Edit írása.  

 

Testobjektív - A test reprezentációja a magyar művészetben 
Kurátor: Kopin Katalin 

A nemzetközi színtéren a kilencvenes éveket az identitás kérdések mellett a testpolitika 
határozta meg. Nicholas Mirzoeff 1995-ben kiadott  Bodyscope című könyvében azt írja: ”A 
test központi kategóriává vált úgy a tudományban, mint a kulturális életben […] Nyugaton a 
társadalmi bizonytalanságok időszakában mindenkor kulcstémává lépett elő a test.” A 
megelőző évszázad utolsó évtizedében a témára fókuszáló, s gombamódra elszaporodó 
nemzetközi és hazai kiállítások, elmélkedések a helyi kontribúciókat és a meghatározó 
főáramlat lokális sajátosságait kívánták számbavenni. 

Majd másfél évtizeddel az említett könyv megjelenése után megállapíthatjuk, hogy 
Mirzoeffnek nem volt igaza abban, hogy a test vizsgálata, a test, mint téma kötelező velejárója 
lenne a társadalmi bizonytalanságoknak, hiszen korunk gazdasági és társadalmi válsága 
alapján predesztinálva lenne a test-trendre, ennek létéről mégsem beszélhetünk. Annyiban 
azonban mégiscsak igazsága volt Mirzoeffnek, hogy a test újfent előtérbe nyomakodott, még 
ha nem is annak elvont művészi reprezentációja révén, hanem  a közteret és a mindennapi 
életteret visszakövetelő aktív politizáló testek, az elsöprő erejű civil mozgalmakon keresztül. 
A valóságos és köznapi testek kilépve a rájuk szabott, szűk és atomizált mozgástérből fizikai 
jelenlétük, helyfoglalásuk által, medializálás nélkül kívánnak hatást gyakorolni a dolgok 
alakulására. Megfelelően az idők szavának Mirzoeff időközben kilépett a szobatudósi életből 
és a New Yorkból induló occupy mozgalom aktív résztvevőjévé és teoretikusává vált. A hazai 
szcénában Németh Ilona, a kilencvenes évek legaktívabb és legerőteljesebb testtel foglalkozó 
művésze úgyszintén radikalizálódott, és a politikai illetve társadalomtudatos művészet felé 
mozdult el az új évezredben készült munkáiban. 

 

Czene Márta: Cím nélkül, 2004 



Napjaink test körül szerveződő kiállításainak, a megváltozott kontextusban fordított a 
feladatuk, mint annak idején volt: nem valamely markáns trend jegyeit kell a kamuflázs 
technikák mögött is fellelni, a bevattázottságból kihámozni, hanem a testiség jelenlegi 
topográfiáját nyújtani; azaz letapogatni a belső mozgásokat, áramlatokat a diffúz 
megnyilvánulások sokaságában, fogódzkodók nélkül. Kopin Katalin kiállítása, a Testobjektív 
erre vállalkozott, mintegy folytatása az 1998-as számbavételnek, amely rövidített formában a 
katalógusban is helyt kapott, s mely címének és a kiállított műveknek a tanusága alapján 
egyrészt a test, mint objektív nézőpontjából láttatja a világot, másrészt egy objektíven 
keresztül nézünk a testekre kellő távolságból és távolságtartással. 

Jól látható, hogy a kilencvenes évek hajtóereje, az identitáspolitika mára kiment a test mögül, 
s vele az az optimista, magabízó attitűd is, amely egy-egy korábban a köztéren láthatatlan-
hallhatatlan, önálló vizuális artikulációval nem rendelkező csoport önérvényesítését kísérte. 
Ennek utórezgését még mindig érezni Katarzyna Kozyra Női fürdőjében, Gőbölyös Luca 
munkáiban és Szász Lilla Párjaiban, de amely munkák a tabudöntögetés terén mára már 
vesztettek erejükből. Éppúgy, ahogy a testszőrzet, s a nemi szervek közszemlére tétele – 
legyen az akár magának a művésznek a teste – sem borzol már kedélyeket az új évezred 
gyökeresen megváltozott kontextusában. (Úgy tűnik, hogy mégis borzol, ld. Nagy Kriszta 
Kiscelli múzeumbeli kiállításának megcenzúrázását.)  Érdekes módon Vincze Ottó 1998-as 
Szoknya című, az uniformizálás mechanizmusát láttató műve viszont relevánsabbnak tűnik 
manapság, mint készülése idején, vagy talán relevánssá tette az az általános érvényű 
tendencia, amely a demokráciák felfüggesztéséhez és az állami hatalom és kontroll 
megerősödéséhez vezetett az ikertornyok ledöntése, a gazdasági világválság és a jobb oldali 
tendenciák megerősödése következtében szerte a világban. 

 

Szász Lilla: Napfürdőzők, 1998 



Ha lehet közös jegyet regisztrálni az 1998 és 2013 között készült munkákban, az leginkább 
egyfajta melankólia. A test többé nem a világban zajló történések metaforája, de nem is 
közvetítő médium, aminek segítségével a világ felfejthetővé és értelmezhetővé válik, 
minthogy vagy túl közel kerülünk hozzá, vagy túl messze sodródunk tőle, ám a legritkább 
esetben kerülünk testközelbe. Talán azért, mert nem helyettesítők, művészi pótlékok, hanem 
maguk a valóságos testek parádéznak a történelem színpadán, s azok is halnak meg, 
ténylegesen és nemcsak szimbolikusan, random lövöldözés névtelen áldozataiként okos 
telefonnal rögzítve saját halálukat (mint az interneten szervezett arab tavaszban), vagy a 
Taksim téren az állami erőszakszervezet brutalitásának áldozatainként, netán cunami illetve 
földrengés nyeli el őket tömegesen. A test lassú öregedésének, pusztulásának esztétizált képe 
sem versenyképes többé a tömeges éhezéssel és a hontalanok deformált testével, vagy az 
oktalan és tömeges halállal szemben. Talán éppen ennél fogva az új évezredben nem is 
kapnak képviseletet a kilencvenes évek még oly sokkoló szélsőségei, mint a sérült, nyomorék 
test, a groteszk, megalázott test, hiszen a való világ roppant változatosságban produkál 
efféleket; a valóság ezen a téren is felülírja az imitációt. 

Az identitáspolitikával a csoportöntudat, a valahova tartozás melengető érzése is odaveszett.  
A vizen lebegő férfitest, mint Fehér László képén, vagy a rideg cellában megjelenő női akt, 
mint Czene Márta képén, rezonál arra a fajta magárahagyatottság életélményre, amely a 
hamvába holt utópiák, a nagy történelmi változások generálta eufória és a be nem váltott 
remények helyén maradt. A virtuális közösségi fórumok elszaporodása és az internethasználat 
általánossá válása is felforgatta a testhez való viszonyt, hiszen bárki közszemlére teheti saját 
testét mindenfajta medializáltság nélkül, és fordítva, bárki kielégítheti voyeur vágyait anélkül, 
hogy bárkivel interakcióba kéne lépnie, vagy akár kilépnie lakása ajtaján. Ennek megfelelően 
a nyilvános tér és privát tér korábbi dichotómiájának eltűnését is detektálja a kiállítás a köztes 
térben mozgó testek képviseletében. 

1989 után Magyarországon az új hangokra, mentalitásra, szemléletre sokkal inkább a nők, és 
jóval kevésbé a férfiak voltak fogékonyak. A test-trend kibontakozása is szinte kizárólag a 
nők munkáihoz volt köthető, míg a mostani panorámának nincs gender-spefikus karaktere 
sem a művészeket, sem az ábrázoltakat tekintve. És az is alapvető eltérés, hogy míg 1998 előtt 
a test zömében áttételesen, elleplezve volt jelen, s számos munka vonta be a nézőt saját testi 
viszonylatainak megtapasztalásába testi érzetek keltése révén, addig a későbbi munkák közel 
ereszkednek a testhez és azt eleve a maga hús-vér valójában tételezik, aminek velejárója a 
kíméletlen és pontos realizmus – mint Czene Márta, Fehér László, Jovián György vagy 
Verebics Ágnes munkáiban – szemben a finomkodással, kamuflázs módszerekkel. 



 

Fehér László: Vízen lebegve, 2005 

Szintén új elem az ezdredvéghez képest, hogy a technikába, tudományba vetett hit okán 
alábecsült  természeti erőknek és a már nem is leplezett, jól kiépített emberi 
erőszakszervezeteknek való totális kiszolgáltatottság élménye nem az egyes ember 
viszonylatában van jelen, hanem éppen az individuum súlyának, pozíciójának elvesztésében, s 
az embertömegek teljes  kiszolgáltatottságában: megfigyelt egyedek, célpontok, mint Vinkler 
Zsuzsi installációjában (függetlenül a művészi intenciótól) vagy Magyar Ádám felülnézeti 
fotóin. Telek Balázs arcai, akár egy film noir-ban a sötétségből ködlenek elő, valahol a 
majdani posztapokaliptikus lét és a túlvilág között lebegve. Mátrai Elek teremtésvideója pedig 
éppen ebben a törékeny áttűnésben, az egykor a teremtés koronájának tekintett ember 
végtelen esendőségében ragadja meg napjaink meghatározó testképét, amely hihetetlen távol 
került amaz másik évezred előre tekintő, optimista, analitikus szemléletétől. 

Szentendre, Művészet Malom, szeptember 1-ig 



 

Szász Lilla: Párok (Brigi és Zsófi) 

 


