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irodalmi textusok miatt, hanem egymáshoz való viszonyuk tekintetében is. A bemutatók egyenkénti és együttes értelmezéséhez, a jelentésrétegek feltárásához
és összekapcsolásához egyaránt
a szövegolvasásnál tapasztalt tartós
figyelem szükséges.

A három művész nem alkotócsoportként
lép fel: a JELENTÉS három egyéni bemutatót rendel egymás mellé, hogy így adjon
lehetőséget a művészi gyakorlatok közti
kapcsolódási pontok felderítésére, összeolvasására, a gondolati közösség igazolására.

A kiállított alkotások új művek, melyek
egy 2014 szeptemberében indult munkafolyamat során készültek el. A művészek
nem egy előre megszabott téma mentén
alkottak; az egyéni kiállítási anyagok megtekintése nyomán – a számos lehetséges
értelmezési irány mellett – mégis létezik
egy olyan olvasat, amelyből kitűnik, hogy
eltérő módon ugyan, de mindhárman a
különböző hatalomgyakorlási technikákat,
a hatalom és az egyén viszonyát vizsgálják.
Esterházy, Forgács és Gerhes legújabb
munkáik bemutatásával olyan – sok eset-
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ben nyelvi – jelenségeket állítanak a figyelem fókuszpontjába, mint a hatalmi nyelvhasználat, a propaganda, a hazugság,
a felülről diktált vagy befolyásolt művészeti kánon, vagy a felszín alatt működő
állambiztonsági ügynökhálózat. A különböző történelmi időszakokból önkényesen
emelnek ki témákat, hogy újraértelmezéseikkel segítsék megismerni saját korunk
jelentésteremtő mechanizmusait.
A három alkotó az egyéves időszak alatt
interjúk formájában folyamatosan számot
adott elképzeléseiről, dilemmáiról, munkamódszereiről, az alkotás mikéntjéről. A kiállításon olvasható kísérőszövegek ezekből
a beszélgetésekből emelnek ki részleteket;
a kiállításrendezési módszer is elsődlegesen a művészi gyakorlatokból és az első
kézből szerzett információkból indul ki.

*
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2013-ban, Esterházy Marcell Vesd össze (vö.)
és Gerhes Gábor Neue Ordnung című önálló,
korszakzáró bemutatói nyomán Forgács
Péter fogalmazta meg a három alkotó immanens szellemi közösségének gondolatát.
E feltételezett közösség alkotja a JELENTÉS
című kiállítás kiindulópontját.

Esterházy, Forgács és Gerhes kiállításai úgy
működnek együtt, mint három könyv egy
közös dobozban – nemcsak a mindhárom
alkotónál jelen lévő szövegalapú képzőművészeti alkotások és a különböző módokon
beemelt vagy megidézett szakszövegek,
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The three artists do not form a collective;
MEANING juxtaposes three solo exhibitions in order to explore the connections
between the three artistic practices, to
get them read together, and to testify
their common ways of thinking.
The exhibitions of Esterházy, Forgács, and
Gerhes interact like three books in a box
set – not just because text-based works
appear in every exhibit and all three artists
import or evoke technical and literary
texts in some ways, but also due to the
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The idea of the immanent intellectual community of the three artists was conceived
by Péter Forgács after seeing the solo
exhibitions of the other two artists in 2013:
the compare (cf.) by Marcell Esterházy and
the Neue Ordnung (New Order) by Gábor
Gerhes. This hypothetic community constitutes the starting point of the present
exhibition titled MEANING.

i

G E R H E

S

manner in which they relate to each other.
One needs that kind of enduring attention
to interpret the exhibitions either separately or as a whole, opening up the layers
of meaning and connecting them, that is
needed for text reading as well.
The works of art presented here are new
pieces made just for the exhibit. They were
completed in the course of the project
started in September 2014. The artists did
not predetermine any concepts or topic,
still – when the three exhibitions were
approaching their final forms – it turned
out that they all share common topical
traits such as the analysis of power exercising techniques and the examination of
the relationship between authority and
individual. These similar characteristics
allow a global lecture of the show parallel to several other possible directions of
interpretation. The most recent works of
Esterházy, Forgács, and Gerhes focus on

phenomena, which are in many cases
linguistic in nature, such as language
usage of power, propaganda, lies, artistic canons influenced or dictated from
above, and the secretly functioning state
security agent network. They arbitrarily
select topics from different historical eras
to reinterpret, thus giving guidance to the
meaning-constructing mechanisms of our
present.
During the past one year the three artists
regularly talked about their ideas, dilemmas, working methods, and creative processes in interviews. The accompanying
texts of the exhibition highlight extracts
from these conversations. The curatorial
method was influenced mainly by the
artists’ practices and the first-hand information received from them.

* The Hungarian word jelentés is difficult to translate as it means more than one thing. Besides its meaning ’meaning’ it refers to ’report’
as well and it is also important to note that its first part (jelen) means present (in the sense of nowness) and the first bit (jel) means sign.

Esterházy Marcell: Tourner la page, 2015, giclée print, 115 × 115 cm
Marcell Esterházy: Tourner la Page, 2015, giclée print, 115 × 115 cm
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„»[...] de teljes fölmentést természetesen nem kaptam, és nem is fogok kapni soha. De nem számít, talán csak azért
csináltam az egészet, hogy egyszer majd
bebizonyítsam neked, hogy tudok én
nevetni. [...]« – ez szíven ütött.”
(Forgács Péter idézi Franz Kafkát)
1. Tudok én is nevetni
1982–2015, videó, 26’10”
A 2015-ös Tudok én is nevetni című film
alapjául szolgáló felvételt Forgács Péter
1982-ben és ʼ83-ban készítette a Balázs
Béla Stúdió K3 szekciójában, a Maurer Dóra
által kezdeményezett sorozat részeként,
„Idea” címmel. Ebben a munkában Forgács
többek között a Bódy Gábor által felvetett
visszacsatolás és a késleltetés technikáit is
vizsgálta. 1985-ben a Spinoza rükverc című
filmjével együtt 16 mm-es filmre nagyította és előmontírozta az anyagot. Az így létrehozott végtelenített képspirált 2015-ben
tovább rétegelte: a filmet bedigitalizálta,
majd megbontva az anyag időrendjét,
elemeire szedte és egy új koncepció szerint
komponálta össze a különböző években
forgatott filmrészleteket. Forgács a felvétel „újrakeverésével” megbontotta az „Idea”
(és így a Tudok én is nevetni) alapját képező
Kafka-szöveg linearitását, és egyszersmind
lehetővé tette, hogy szereplői – jellemzően
családtagjai és barátai – egy általa kreált
időtlen képsorban újra találkozzanak egymással vagy önmagukkal.

után ismételjék el egy Kafka-levél sorait.
A részlet ebből a videóból emel ki egy
szereplőt, Forgács édesanyját, amint
a nyolcvanas évek elején a fia szólama
után ismétli Kafka 1913-ban leírt mondatait.
A „[...] talán csak azért csináltam az egészet, hogy
egyszer majd bebizonyítsam neked, hogy tudok
én nevetni. [...]” Forgács Péter „videó-előszava” a Jelentéstulajdonítás című kiállításhoz.
A bevezető egyben átvezetés is a Pápainé
és fiai című installációhoz, ahol szintén egy
anyafigura kerül a középpontba.
Közreműködő: Avi-Shaul Bruria
Vágóasszisztens: Sass Péter
Hangrestaurálás: Zányi Tamás
Kamera: Monory Mész András
Kamera 2, asszisztencia: Lugosi Lugo László
Külön köszönet: Bódy Gábor, Maurer Dóra,
Durst György, Kántor László
Kép, vágás, rendező: Forgács Péter ©
1982–2015
A forgatások időpontjai: 1982. július 13.,
1983. április 16.

3. Pápainé és fiai, 2015, installáció,
vegyes technika, változó méret

Közreműködők: Avi-Shaul Bruria, Forgács
Bálint, Forgács Péter, Sántha Vera, Scherter „Mi van itt ebben a teremben? Áramlás.
Judit, Pierre Vanier, Melis László, Szemző
Folyó. Tenger. Időszőnyeg. Metafora.
Tibor, Józsi bácsi a Moszkva térről,
Hozzávetőleg ötszáz kép és szövegalapú
Józsika a Tabánból
alkotás.” (Forgács Péter)
Vágóasszisztens: Sass Péter
Hangrestaurálás: Zányi Tamás
1: Pápai Péter fotóalkotásai
Kamera: Monory Mész András
2: Pápai Péter naplórészletei
Kamera 2, asszisztencia: Lugosi Lugo László
3: A Pápai család és Pápai Péter privát
Külön köszönet: Bódy Gábor, Maurer Dóra,
és családi fotói
Durst György, Kántor László
4: Pápainé III/I-es tevékenységének
Kép, vágás, rendező: Forgács Péter ©
dokumentumai
1982–2015
5: Forgács Péter találtfotó-alapú művei
A forgatások időpontjai: 1982. július 13.,
6: Pápai Péter videói
1983. április 16.
7: Forgách András könyve
(Élő kötet nem marad)
2. „[...] talán csak azért csináltam az egészet,
hogy egyszer majd bebizonyítsam neked,
A kiállított mű időkerete: 1975–1986 [1975:
hogy tudok én nevetni. [...]”, 2015, videó,
Pápainé III/I-es jelentéseinek kezdete –
loop, 4’29”
1986: Pápai Marcell (Pápai Péter apja) és
Mérei Ferenc (Pápai Péter mestere) halála]
Forgács Péter a Tudok én is nevetni című
munkájában szereplő közreműködők nagy
A „Pápai”-fotókat közreadja: Forgács Péter
részét a közvetlen környezetéből válaszA „Pápai Péter”- és a „Pápainé”totta ki: édesanyját, feleségét, gyermekeit
szövegkollázsokat közreadja: Forgács Péter
és barátait kérte meg arra, hogy a kamera
A „Pápai”-videó-loopokat közreadja:
előtt ülve a fejhallgatóból szóló hangja
Forgács Péter

Stáb: Forgách András, Forgács Bálint,
Sántha Vera, Sass Péter, Vida Zoltán
Szakértő: Forgách András, Kenedi János,
Szőnyei Tamás
Forgács Péter fotóinstallációját támogatta:
PP Center Üzleti Központ

4. Forgách András: Élő kötet nem marad
Jelenkor Kiadó, Budapest, 2015
„Nem lehet nem beszélni róla.”
Állítja Forgách András legújabb könyvében.
De ennél többet is állít.
„Anyám a mozaiknő” – fakad ki az utolsó fejezetben, és ezzel egyúttal megfogalmazza
a regény írói módszerét: a szétszedett, újra
összerakott, megint szétszedett és megint
összerakott, kíméletlenül szétszedett és
makacsul összeillesztett szilánkok és töredékek technikáját.
A regény rejtett hőse („a fiú”) időtükörbe
néz édesanyja portréját megalkotva – az
újra felelevenítés (’reenactment’) módszerével rekonstruál rég történt eseményeket,
és szembesíti őket a száraz és stílustalan,
ridegen szófukar hivatali szövegekkel.
A Zehuzéban, ebben a huszonhét évet
átfogó, 2007-ben megjelent monumentális
levél- és családregényben már összeállni
látszott az anyakép, egy paradox módon
tragikus idill.
Szépnek tűnt még az elháríthatatlan és a
hősnőt örvényként beszippantó tragédia
is, az örök idegenség, amelyet a másokról
való szüntelen gondoskodás tett hősiessé,
mindez összefűzte, egybefogta a történet
szálait.
Ez a kép most újra és talán végleg
darabokra tört.
Testvérével Forgács Péterrel együtt 2014
márciusában szembesült azzal, ami édesanyja életében 1975 és 1985 között, titkos
találkákon és külföldre tett utazásokon
lezajlott.
Minél hihetetlenebb, annál hihetőbb.
Minél hihetőbb, annál hihetetlenebb.
Pápainé. Ez volt a fedőneve.
„Megtörtént, holott nem követtem el,
És nem történt meg, holott elkövettem.”
(Pilinszky János)
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“’[...] Needless to say, I did not achieve complete absolution, nor shall I ever achieve it.
But this matters little; I may have behaved
in this fashion at the time simply in order
to prove to you later that I am capable of
laughter. [...]’ – this struck me.”
(Péter Forgács quoting Franz Kafka)
1. I Can Laugh Too, 1982–2015, video, 26’10”
The footage entitled Idea that served as the
basis for the video sequence I Can Laugh Too
made in 2015 was shot by Péter Forgács
in 1982 and 1983 in Group ‘K3’ (Complex
Cultural Research), the experimental
section of the Balázs Béla Studio, as part
of a series initiated by Dóra Maurer. In this
work, Forgács examined, among other
things, the feedback and delay techniques
introduced by Gábor Bódy. In 1985, together with his video sequence Spinoza Rückwertz
(Spinoza in Reverse), he magnified the material
to 16 mm film, and premontaged it. In 2015
he added further layers to the image spiral
loop: he digitalized the film, then by breaking the chronological order, dismantled the
footage to its elements to recompose the
video elements captured in different years
along a new concept. By remixing the footage, Forgács broke the linearity of the Kafka
text on which Idea (and thus I Can Laugh Too)
was based, and by this he made his cast
– typically his family members and friends –
meet each other, even their own selves in
a re-created, timeless series of pictures.
Contributors: Avi-Shaul Bruria, Bálint
Forgács, Péter Forgács, Vera Sántha, Judit
Scherter, Pierre Vanier, László Melis, Tibor
Szemző, Józsi from Moszkva Square, and
Józsika from the Tabán
Assistant editor: Péter Sass
Audio restoration: Tamás Zányi
Camera: András Monory Mész
Camera 2, assistance: László “Lugo” Lugosi
Special thanks to: Gábor Bódy, Dóra Maurer,
György Durst, László Kántor
Photography, editing, director: Péter
Forgács © 1982–2015
Dates of shooting: July 13, 1982
and April 16, 1983

of Kafka written in 1913, led by the voice
of his son. The work titled “[...] I may have
behaved in this fashion at the time simply in
order to prove to you later that I am capable
of laughter. [...]” is Péter Forgács’s “video
prologue” for his exhibition Attribution of
Meaning. This introduction also serves as
a transition to the installation Mrs. Pápai and
Her Sons, also having a mother-figure in focus.

Experts: András Forgách, János Kenedi,
Tamás Szőnyei
The photo installation of Péter Forgács
was supported by PP Center

Contributor: Avi-Shaul Bruria
Assistant editor: Péter Sass
Audio restoration: Tamás Zányi
Camera: András Monory Mész
Camera 2, assistance: László “Lugo” Lugosi
Special thanks to: Gábor Bódy, Dóra Maurer,
György Durst, László Kántor
Photography, editing, director: Péter
Forgács © 1982–2015.
Dates of shooting: July 13, 1982, and
April 16, 1983

„No way not to talk about it.”
This is what András Forgách states
in his latest book.
But he claims much more than that.
“My mother, the mosaic-woman!” he suddenly bursts out in the last chapter and
by this he also formulates the writing
technique of the novel: the technique of
decomposition and recomposition, repeated decomposition and recomposition,
and impetuous dismantling and stubborn
rejoining of fragments and shards.
The hidden hero of the novel (“the son”)
looks into a time mirror while delineating the portrait of his mother – with the
method of revival (“reenactment”) he reconstructs events that happened long ago
and confronts them with the dryness and
insipidity of the cold and laconic official
texts.
In the monumental flow spanning twenty-seven years of the epistolary novel and
family saga Zehuze published in 2007, the
image of the mother seemed to be intact
and unbroken, tragically idyllic in a paradoxical way.
Even the unavertable tragedy that engulfed the heroine in the maelstrom of
time seemed so beautiful. The immutable
alienation that became heroic by the selfless caring for others seemed to bind and
weave together the threads of her story.
This image was broken into pieces again
and maybe forever.
In 2014, twenty-nine years after their
mother’s death, he and his brother, Péter
Forgács were confronted with the unknown events that happened in her life
between 1975 and 1985 at secret meetings
and on journeys abroad.
It is thinkable because it is unthinkable.
It is unthinkable because it is thinkable.
Mrs. Pápai. That was her code name.

3. Mrs. Pápai and Her Sons, 2015, installation,
mixed technique, dimensions variable
“What is in this room? Stream. River. Sea.
A tapestry of time. Metaphor. Approximately five hundred images and textbased works.” (Péter Forgács)
1: Artistic photographs by Péter Pápai
2: Diary fragments of Péter Pápai and
Mrs. Pápai
3: Private and family photos of Péter Pápai
and the Pápai family
4: Documentation of Mrs. Pápai’s activities
as a III/I agent
5: Artworks of Péter Forgács based
on found photographs
6: Videos by Péter Pápai
7: The book of András Forgách
(Unclosed Volume Does Not Survive)

2. “[...] I may have behaved in this fashion
at the time simply in order to prove to you
later that I am capable of laughter. [...]”, 2015,
video loop, 4’29”

The timeframe of the exhibit: 1975–1986
[1975: the beginning of Mrs. Pápai’s reports
as a III/I agent – 1986: the death of Marcell
Pápai (Péter Pápai’s father) and that of
Ferenc Mérei, mentor of Péter Pápai]

For I Can Laugh Too Forgács asked his mother, wife, children, and friends to sit in front
of the camera and repeat the lines of the
Kafka letter shown below,** following his
voice through headphones. The instalment
features one performer from this video sequence, Forgács’s mother in the beginning
of the 80’s. She is repeating the sentences

The “Pápai” photos are published
by Péter Forgács
The “Péter Pápai” and the “Mrs. Pápai” text
collages are published by Péter Forgács
The “Pápai” video loops are published by
Péter Forgács
Staff: András Forgách, Bálint Forgács,
Vera Sántha, Péter Sass, Zoltán Vida

4. András Forgách: Unclosed Volume Does
Not Survive, Jelenkor Publishing House,
Budapest, 2015

“It happened although I did not commit it,
And it did not happen, although
I committed it.”
(János Pilinszky)
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„A hatalom kommunikációs
formáiban rejlő erő és erőtlenség
– legfőképpen ez érdekel.”
(Gerhes Gábor)

5. A jelentéktelenség nagyravágyó igyekezete
2015, festett herendi porcelán (1964),
30 × 20 × 5 cm
Gerhes Gábor nagymamája az Építésügyi
Minisztérium kerámiagyárakért felelős
részlegének munkatársaként a hatvanas
években rendszeresen tartott országszerte gyárlátogatásokat. Az első unokáját
(Gábor, 1962) ábrázoló, Bruck Tibor porcelánművész által festett hungarikumot
a Herendi Porcelángyártól ilyen minőségében kapta ajándékba. Az 1964-ben készült
egyedi darab nem nevezhető ready-madenek, nem is talált tárgy. Esetében a kisajátítás terminusának használata is kérdéses,
hiszen a tál ma már Gerhesé. A munka
korrekt meghatározása a „kéretlenül kapott tárgy” lehet, mivel kiállításának célja
a művész és a tárgy közötti viszony felmutatása. A Kádár-korszakban vezető pozíciót
betöltő nagymama, valamint a pártállami
hierarchia alárendeltjeinek lojalitását
kifejező – és a békés viszonyokat biztosító – porcelántál prezentálása egy nehezen
feldolgozható, személyes emléken keresztül mutat be egy korszakot.

6. Érzelmek monokultúrája – A szavak
helyes használatának helyreállítása, 2015,
installáció, 54 db festett üveglap,
egyenként 36 × 54 × 0,6 cm
Victor Klemperer (1881–1960) zsidó származású, drezdai romanisztikaprofesszor
a nemzetiszocialista párt hatalomátvételét
követően rendszeresen készített feljegyzéseket naplójába a kialakuló terror jelenségeiről. Megfigyelései középpontjába a
nyelvhasználat változásai kerültek. Klemperer felismerte, hogy a Harmadik Birodalom egyszerű, mindenki számára könnyen
érthető nyelve jelentősen hozzájárult Hitler
sikeréhez. Gerhes ebből a felismerésből
indul ki az Érzelmek monokultúrája – A
szavak helyes használatának helyreállítása
című munkája esetében, és egy olyan kísér-

leti helyzetet hoz létre, amelyben
a jelentésteremtő mechanizmusokat, valamint az azokkal való visszaélés lehetőségeit vizsgálja. Ötvennégy fogalmat szakít ki
a szövegkörnyezetéből, azaz „tisztít meg”
a jelentését befolyásoló nyelvi tényezőktől,
hogy lehetőséget teremtsen az újraértelmezésükre.
Angol fordítás, lektorálás: Barkóczi András
Német fordítás, lektorálás: Barna Imre

7. Motherland, 2015,
alumíniumöntvény, 20 × 80 × 9 cm
A Motherland című objekt a különböző uralmi rendszerek kommunikációjában gyakran szereplő fogalmat állít a középpontba.
Az anyaföld – mint a nemzeti érzelmeket
kommunikáló megnyilvánulások egyik
kulcsszava – a nemzeti identitás problémaköréhez társítható kifejezés. Gerhes
a fogalmat angol nyelven, egy nagy méretű, emblémaszerű alumíniumcsonton
olvasható feliratként jeleníti meg. Az
objekt egyszerre tekinthető dísztárgynak,
ereklyének, rekonstrukcióra alkalmat adó
leletnek és az egykori Szovjetunió leghatalmasabb háborús emlékműve részeként
létrehozott Haza-anyácska hív (1967) című
szobor kifigurázásának.

8. A négy elem – Az erő a szépség útja, 2015,
HD-videó, loop, 8’00”
Adolf Ziegler (1892–1959) A négy elem című
triptichonja eredetileg Adolf Hitler
müncheni rezidenciájában, közvetlenül
a kandalló fölött függött. A diktátor egyik
kedvenc műveként elhíresült középszerű
festményre sokan a nemzetiszocialisták
által preferált esztétikai értékek megtestesüléseként és a nácik által „elfajzottnak”
bélyegzett avantgárd művészet ellenpontjaként tekintenek. Ziegler amellett, hogy
Hitler pártfogoltja volt, a – nép tájékozta-

tásáért és a birodalmi propagandáért felelős miniszter, Joseph Goebbels felügyelete
alá tartozó – Birodalmi Művészeti Kamara
elnökeként személyesen felelt a német
kultúra „degenerált művektől” való megtisztításáért. Gerhes a hírhedt festményt
élő szereplőkkel játszatja újra az általa
rekonstruált kulisszában. Parafrázisával
rámutat arra, hogy a Ziegler-műhöz köthető történeti tények és esztétikai problémák
ma is aktuálisak.
Koncepció, rendezés: Gerhes Gábor
Főmunkatársak: Ferenczi Gábor, Dobos
Tamás, Medve Zsuzsi
Operatőr: Dobos Tamás
Szereplők: Cuhorka Emese, Esztojka
Mónika, Takács Ramóna, Varga Boglárka
Fővilágosító: Wéber Tibor
Utómunka, vágás: Mohamed Nur
Utómunka, fényelés: Stalter Anna
Smink: Kund Barbara
Fodrász: Herczeg Csaba
Díszlet: Gerhes Gábor
Háttér: Király András
Helyszín, technika: Hajnal Ernő

9. Vallási téboly – Isten kellemetlen
közelsége, 2015, politúrozott mahagónifa,
2 db, egyenként 100 × 60 × 18 cm
Gerhes Gábornak két munkája is a Vallási
téboly címet viseli. Először 2008-ban,
a Sok természet sorozat részeként készített
egy képet (I–XXV. 25. Vallási téboly – terv),
amelyen két antropomorfizált fakereszt
„táncol” mintegy révületben. 2015-ben ezt
a munkát gondolta újra, és mahagónifából
elkészíttette a keresztek háromdimenziós
változatát. A „faragott képek”, azaz
a keresztformák jelentése, az egyes részek
elmozdítása miatt bizonytalanná válik.
A kettős objekt az egyetlen érvényes
jelentésbe vetett feltétlen hit
gondolatát kérdőjelezi meg.
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“The strengths and weaknesses
inherent in the communication
forms of power – that’s what I am
primarily interested in.”
(Gábor Gerhes)

5. The Ambitious Effort of Insignificance,
2015, painted Herend porcelain (1964),
30 × 20 × 5 cm
Gábor Gerhes’s grandmother was an
associate at the department responsible for china factories of the Ministry of
Construction; hence she visited several
factories regularly across the country in
the ’60s. Once she received a Herend porcelain plate, top product of the Hungarian
industry, with her first grandchild (Gábor,
1962) on it, depicted by Tibor Bruck porcelain painter. The unique piece made in
1964 is neither a ready-made nor a found
object and the term appropriation is also
questionable in its case since the plate was
already Gerhes’s property – a correct definition could be unrequested object. The
purpose of its exhibition is to present the
relationship between the artist and the
item. The porcelain plate expresses the loyalty and ensures the peaceful relationship
between the grandmother holding an important position in the Kádár regime and
the subordinate members of the one-party state hierarchy. By displaying the plate
Gerhes processes a difficult personal
piece of memory – a memento of an era.

6. Monoculture of Emotions – The Restoration
of the Proper Use of Words, 2015, installation, painted glass sheets, 54 pieces,
36 × 54 × 0.6 cm each
Victor Klemperer (1881–1960), a Jewish
professor of Romance languages and
literature from Dresden, made regular
diary entries about the signs of the emerging terror following the national-socialist
party’s accession to power. His observations were focused on the changes in the
use of language. Klemperer realized that
the simple and clear language used by the
Third Reich played a significant role in the
success of Hitler. Gerhes exploits this recognition as the starting point for his work
Monoculture of Emotions – The Restoration of

the Proper Use of Words, setting up an experimental situation in which he examines
the mechanisms of meaning creation and
the potentials of abusing them. He tears
fifty-four concepts out of their contexts,
that is, he “cleanses” them from the linguistic factors affecting their meanings,
in order to give an opportunity for their
reinterpretation.
English translation, proofreading:
András Barkóczi
German translation, proofreading:
Imre Barna

7. Motherland, 2015, aluminum cast,
20 × 80 × 9 cm
The object titled Motherland focuses on
a recurrent concept in the communication
of totalitarian regimes. Motherland, one
of the keywords in patriotic utterances,
can be associated with the issue of national identity. Gerhes presents the term
in English as a label on a large, emblematic aluminum bone. This object can be
considered a decorative item, a relic, a
fossil claiming reconstruction, or an ironic
reflection of the sculpture Motherland Calls
(1967) constructed as part of the greatest
Soviet war memorial.

8. The Four Elements – Power is the Path of
Beauty, 2015, HD-video, loop, 8’00”
The triptych of Adolf Ziegler’s (1892–1959)
The Four Elements was originally hung over
the fireplace in the Munich residence of
Adolf Hitler. The mediocre painting gaining fame as one of the favorite artworks
of the Führer was considered by many the
embodiment of aesthetic values favored
by the national socialists and the counterpoint of the avant-garde classed as “degenerate art” by the Nazis. Beside being a
protégé of Hitler, Ziegler was personally
responsible for cleansing German culture

from the “degenerate works of art” as the
chairman of the Chamber of the Visual
Arts in the Third Reich, directly supervised
by Joseph Goebbels, Minister of Public
Enlightenment and Propaganda. Gerhes
makes live performers reenact the infamous painting inside a complete scenery.
With this paraphrase he points out that
the historical facts and aesthetic problems
associated with Ziegler’s painting are still
relevant.
Concept, director: Gábor Gerhes
Main contributor: Gábor Ferenczi,
Tamás Dobos, Zsuzsi Medve
Director of photography: Tamás Dobos
Cast: Emese Cuhorka, Mónika Esztojka,
Ramóna Takács, Boglárka Varga
Gaffer: Tibor Wéber
Post-production, editing: Mohamed Nur
Post-production, color grading: Anna Stalter
Makeup: Barbara Kund
Hair: Csaba Herczeg
Scene: Gábor Gerhes
Background: András Király
Site, technical executive: Ernő Hajnal

9. Religious Insanity – The Uneasy Presence
of God, 2015, varnished mahogany, 2 parts,
100 × 60 × 18 cm each
Gábor Gerhes has two works of art with
the same title, Religious Insanity. First, he
created an image in 2008 into his series
A Lot of Nature (I–XXV. 25. Religious Insanity
– plan) in which there are two anthropomorphic wooden crosses dancing in a kind
of rave. In 2015 he reconsidered this work,
and he had the three dimensional versions
of the crosses made out of mahagony. The
straight meaning of the “graven images”
or cross-figures becomes uncertain due
to the dislocation of some parts. This twopart object questions the unconditional
faith in singular valid meanings.
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„Az elforgatás nálam
nemcsak egy technikai eszköz,
a nézőpontváltás a lényeg.”
(Esterházy Marcell)

10. Cui prodest, 2015
vasbeton, acél, 2 db, 27 × 240 cm

12. Majd egyszer, 2015
giclée print, 150 × 120 cm

14. A hazug paradoxona, 2015
neonfelirat, 2 db, 40 × 400 cm

A címben szereplő latin kifejezés Seneca
Medea című drámájából származik: „Cui
prōdest scelus, is fecit”, azaz: „Akinek jól
jött ez a vétek, no éppen az követte el.”
A jelenségek mögött meghúzódó rejtett
szándékok felkutatása az igazságszolgáltatásban és a kiállítótérben is bevett gyakorlat. Ki és mi okból írta fel a nyolcvanas évek
elején az Óbudai Gázgyár betonkerítésére,
hogy OLASZOK VAGYUNK? Miért javították
át Esterházy Marcellék pár évvel később
a feliratot OROSZOK VAGYUNK-ra? És miért épp most, ennyi év után vált aktuálissá,
hogy Esterházy mint képzőművész kivágja
a helyéről és a kiállítótérbe helyezze ezt a
többszörösen újraírt kordokumentumot?

„Majd egyszer egy írás ezen a ponton fog
elkezdődni” – ezzel a mondattal fejezte
be Esterházy Péter a Magyar Rett Szindróma Alapítvány számára készült szövegét.
Az írás egy olyan sorozat részét képezi,
amelyben az alapítvány felkérésére írók és
képzőművészek reagálnak egymás műveire. Esterházy Péter szövege Roskó Gábor
rajzához kapcsolódott, a staféta ezt követően a fiához került, aki válaszul a képen
látható feliratot véste egy, a szülői ház
udvarán álló jegenyefába (sok más emlék
mellé). A Majd egyszer a szövegről készített
fotóreprodukció, a rajta olvasható szavak
az eredeti környezetükből kiszakadva,
a kiállítótérben új jelentésekkel bővülnek,
új referenciákat kapnak.

A paradoxon állítások egy olyan halmaza,
amelyek ellentmondásra vezetnek, vagy
a józan észnek ellentmondó következtetés
vonható le belőlük. A hazug paradoxona – a
Propaganda és a Cui prodest című munkákhoz hasonlóan – a nyelvi kifejezés és a
közlés mögött meghúzódó szándék viszonyát tematizálja azzal, hogy „A következő
mondat igaz. Az előző mondat hamis.”
kijelentő mondatokhoz kapcsolódó értelmezési problémákat villantja föl. A kézírást
utánzó neoncső-felirat egy, a nyilvános
térben megjelenő kommunikációs formát,
a meggyőzés szándékával létrehozott reklámtáblát idézi.

11. Tourner la page, 2015
giclée print, 115 × 115 cm
Bár a Tourner la page a kiállításon bemutatott munkák közül az egyetlen nem szövegalapú alkotás, a címe mégis így fordítható:
lapozni (ti. könyvet). A kifejezés a szó szoros
értelmében az oldal elfordítását is jelenti, ez
az olvasat pedig szinte leleplezi az alkotói
módszert. A munka egy nyilvánosan hozzáférhető fotó Esterházy által kiválasztott
részletét ábrázolja 180 fokkal elforgatva
és felnagyítva. Az eredeti képen a Mindszenty-perben negyedrendű vádlottként
tizenöt év börtönre ítélt Esterházy Pál
herceg szerepel feleségével, Ottrubay
Melindával és egy őket felügyelő bírósági
őrrel az 1949-es tárgyalás idején.

15. Feled az ember, tudod?, 2015
videó, 40’00”
13. Propaganda, 2015
installáció, ofszetnyomat, változó méret
Esterházy saját, az 50-es és a 60-as évekből származó propaganda-diafilmeket tartalmazó gyűjteményének elemeit reciklálta
a Propaganda című munka elkészítése során.
A munkafolyamat alatt a manipuláció mint
téma és mint művészi eszköz egyaránt
foglalkoztatta. Elvetette az eredeti, nagy
műgonddal elkészített színes illusztrációkat, és a diákon olvasható propagandaszövegekre fókuszált. A feliratok stilisztikai
és tipográfiai sajátosságait megtartva,
azokat képként kezelve szerkesztette össze
„kifordított” kampányszövegeit. A Propaganda tizenhét mondata az elvihető – és
ezáltal terjeszthető – plakátokra került föl.
A nyomatok képaránya az eredeti nyersanyag formátumát idézi.

Korábbi műveihez szervesen illeszkedik
Esterházy legújabb videomunkája, amelyben az 1940-ben bevonult anyai nagyapjának az orosz fogsággal és a második világháborúval kapcsolatos személyes emlékeit
dolgozza fel. A munka alapja egy 2006-ban
készített hangfelvétel, amit Esterházy egy
dramaturg segítségével megszerkesztett,
majd a szöveget memorizálta és megismételte az interjúszituációt a nagyapja szerepébe bújva. A 2015-ös felvételen az eredeti
és az újrajátszott emlékezési folyamat
párhuzamosan zajlik: a kép nélküli videó
sztereó hangsávja kánonban ismertet
részleteket a második világháború nem
hivatalos történetéből.
Angol fordítás: Nádasdy Vilma
Dramaturg: Schnabel Zita
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“Rotation is not simply a technical
tool; changing the point of view
is the essence.”
(Marcell Esterházy)

10. Cui Prodest, 2015
reinforced concrete, 2 parts,
27 × 240 cm each
The Latin expression used in the title is
from Seneca’s drama, Medea: “cui prōdest
scelus, is fecit,” that is, “who profits by a
sin has done the sin” (trans.: Frank Justus
Miller). It is a common practice to ferret
out the hidden intentions behind the phenomena both in the court of justice and
in the exhibition space. Who painted the
text “WE ARE ITALIANS” onto the concrete
fence of the Óbuda Gasworks, and what
was their motive? Why did Marcell Esterházy’s group modify the caption to “WE
ARE RUSSIANS” some years later? And why
has it become so relevant now, so many
years later for the artist Esterházy to cut
out that document of an era rewritten
multiple times, and to put it into the exhibition space?

11. Tourner la Page, 2015
giclée print, 115 × 115 cm
Although Tourner la Page stands alone
among the text-based works with its textlessness, still, its title evokes texts, more
accurately books, as it could be translated this way: to turn the page. The expression literally means rotating the page as
well, and this interpretation practically
reveals the working method itself. Esterházy took a detail of a publicly accessible
photo, rotated it by 180 degrees and
enlarged it. The original image depicted
Prince Pál Esterházy with his wife Melinda Ottrubay and a court security officer
guarding them during the trial of the
Mindszenty case in 1949 where Prince
Esterházy was sentenced to 15 years in
prison as fourth defendant.

12. One Day, 2015
giclée print, 150 × 120 cm

14. Liar’s Paradox, 2015
neon, 2 parts, 40 × 400 cm each

“One day a piece of writing shall start at
this point” – this was the last sentence of
Péter Esterházy’s text composed on the
request of the Hungarian Rett Syndrome
Foundation. This piece of writing is a part
of a series in which authors and artists invited by the foundation react to each other’s
artworks. Péter Esterházy’s text was connected to a drawing of Gábor Roskó; then
it was his son’s turn who carved this fragment into the bark of a Lombardy poplar in
the backyard of his parents’ house (next to
several other memories). One Day is a photo
reproduction of these words that tears
them out of their original context to confer
new meanings and new references upon
them in the exhibition space.

A paradox is a set of statements that lead
to contradiction or to a conclusion contradictory to common sense. Liar’s Paradox –
similarly to the works Propaganda and
Cui prodest – investigates the relationship
between linguistic expression and the
intention of communication by revealing
the inherent interpretational problems
in the following statements: “The next
sentence is true. The previous sentence
is false.” The neon caption imitating handwriting evokes a form of communication
appearing in public spaces: commercial signs
created with the intention of persuasion.

13. Propaganda,*** 2015
installation, offset prints, dimensions variable

Esterházy’s latest video work continues
organically the line of his earlier pieces. In the video, he processes personal
memories of his maternal grandfather,
enlisted in 1940, regarding his Russian
captivity and involvement in World War II.
The work is based on an audio recording
which was made in 2006 and now edited
with the help of a dramaturge. Having the
text memorized, Esterházy recreated the
interview situation and this time he was
impersonating his grandfather. In the 2015
recording, the original and the reproduced
processes of remembrance happen simultaneously: the stereo audio track, like a
musical canon, iterates details from the
non-official history of the world war in this
pictureless video.

Esterházy recycled elements from his own
propaganda filmstrip collection from the
50’s and 60’s when making Propaganda. In
the course of the creation, he was interested in manipulation both as a topic and
as an artistic tool. He cast off the original,
carefully crafted, colorful illustrations,
and rather focused on the propaganda
texts on the slides. By keeping the stylistic
and typographic features and treating
the texts as images he created his own
“reversed” campaign texts. The seventeen
sentences of Propaganda appear on takeaway posters making them be propagated.
The prints’ aspect ratio resembles the
format of the original material.
English translation: Vilma Nádasdy

15. One Forgets, You Know?, 2015
video, 40’00”

English translation: Vilma Nádasdy
Dramaturge: Zita Schnabel
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** [...] I can also laugh, Felice, have no doubt about this; I am
even known as a greater laugher, although in this respect I
used to be far crazier than I am now. It even happened to
me once, at a solemn meeting with our president – it was
two years ago, but the story will outlive me at the office –
that I started to laugh, and how! It would be too involved
to describe to you this man’s importance; but believe me, it
is very great: an ordinary employee thinks of this man as
not on this earth, but in the clouds. And as we usually have
little opportunity of talking to the Emperor, contact with
this man is for the average clerk – a situation common of
course to all large organizations – tantamount to meeting
the Emperor. Needless to say, like anyone exposed to clear
and general scrutiny whose position does not quite correspond to his achievements, this man invites ridicule; but to
allow oneself to be carried away by laughter at something
so commonplace and, what’s more in the presence of the
great man himself, one must be out of one’s mind. At that
time we, two colleagues and I, had just been promoted,
and in our formal black suits had to express our thanks
to the president – here I must not forget to add that for a
special reason I owed the president special gratitude. The
most dignified of us (I was the youngest) made the speech
of thanks – short, sensibel, dashing, in accordance with
his character. The president listened in his usual posture
adopted for solemn occasions, somewhat reminiscent of
our Emperor when giving audience – which, if one happens
to be in a certain mood, it is a terrible funny pose. Legs
lightly crossed, left hand clenched and resting on the very
corner of the table, head lowered so that the long white
beard curves on his chest, and, on top of all this, his not
excessively large but nevertheless protruding stomach
gently swaying. I must have been in a very uncontrolled
mood at the time, for I knew this posture well enough, and
it was quite unreasonable for me to be attacked by fits of
the giggles (albeit with interruptions), which so far however
could easily be taken as due to a tickle in the throat, especially as the president did not look up. My colleagues’ clear
voice, eyes fixed straight ahead – he was no doubt aware of
my condition without being affected by it – still kept me in
check. But at the end of my colleagues speech the president
raised his head, and then for a moment I was seized with
terror, without laughter, for now he could see my expression
and easily ascertain that the sound unfortunately escaping
from my mouth was definitely not a cough. But when he

began his speech again the usual one, all too familiar, in the
imperial mould, delivered with great conviction, a totally
meaningless and unnecessary speech; and when my colleague with sidelong glances tried to warn me (I was doing
everything in my power to control myself), and in so doing
reminded me vividly of the joys of my earlier laughter, I
could no longer restrain myself, and all hope that I should
ever be able to do so vanished. At first I laughed only at
the president’s occasional delicate little jokes; but while it
is a rule only to contort one’s features respectfully at these
little jokes, I was already laughing out loud; observing my
colleagues’ alarm at being infected by it, I felt more sorry
for them than for myself, but I couldn’t help it; I didn’t even
try to avert or cover my face, but in my helplessness continued to stare straight at the president, incapable of turning
my head, probably one the instinctive assumption that
everything could only get worse rather than better, and that
therefore it would be the best to avoid any change. And now
that I was in full spate, I was of course laughing not only at
the current jokes, but that those of the past and the future
and the lot together, and by then no one knew what I was
really laughing about. A general embarrassment set it; only
the president remained relatively unconcerned , as behoves
a great man accustomed to the ways of the world and to
whom the possibility of irreverence towards his person
would not even occur. Had we been able to slip out at this
moment (the president has evidently shortened his speech
a little), everything might still have gone fairly well; no
doubt my behaviour would have remained discourteous,
but this discourtesy would not have been mentioned, and
the whole affair, as sometimes happens with apparently
impossible situations, might have been dealt with by a conspiracy of silence between the four of us. But unfortunately
my colleague, the one hitherto unmentioned (a man close
to forty, a heavy beer drinker with a round, childish, but
bearded face), started to make a totally unexpected little
speech. At that moment this truck me as quite incomprehensible; my laughter had made him lose his composure,
he had stood there with cheeks blown out with suppressed
laughter – and now he embarked on a serious speech.
Actually this was quite consistent with his character. Emptyheaded and impetuous, he is capable of defending generally
accepted statements, passionately and at length, and the
boredom of this kind of speech, without the absurd but
engaging passion, would be intolerable. Now, the president

*** Marcell Esterházy: Propaganda (English translation)

Az állam szerint a szebbnél szebb a legszebb. | According
to the State, the most beautiful is more beautiful than the
beautiful.

Magyarország egyik nagy öröme, hogy szinte már elképzelhetetlenül valóságos. | One of the great joys of Hungary
is that it is almost inconceivably real.
Közel az a nap, amikor az ember egyetlen gombnyomásra elfordul tengelye körül, és beáll a kívánt irányba.
The day is nigh when at the touch of a button one will
turn on one’s axis and face the desired direction.
A Kossuth-díjas szobrászművész alkotása hűen fejezi ki
az élet zamatát. | The piece of the Kossuth Prize-winning
sculptor truly conveys the flavour of life.

Az alkotó ember erőfeszítéseinek egyik legnagyobb diadala, hogy nap mint nap elképzeli meredeken lefelé ívelő
útját. | The greatest triumph of the efforts of the creative
man is to picture his steeply downward journey day by day.
Ehhez hasonló rejtélyes országot a világon másutt sehol
sem találni. | No such mysterious country is to be found
in the whole wide world.

Álmok nélkül, merészen, mindig előre.
Always ahead, without dreams, daringly!

A statisztika szerint képzőművészeti kiállításon készül
ki a legtöbb magyar ember. | According to statistics, most
occurrences of Hungarians freaking out take place at fine
arts exhibitions.

S valóban nehéz felismerés, hogy a jelenben egyre
gyakrabban tűnik fel a múlt. | And it is a difficult
recognition indeed that the past appears in the present
ever more frequently.

Azért van az, ami van, mert ez van. Azért van ez, mert
az van, ami van. | The reason why things are the way they
are is because they are this way. They are this way because
things are the way they are.

in all innocence had said something to which this colleague
of mine took exception. In addition, influenced by my
continuous laughter, he may have forgotten where he was;
in short, he assumed the moment had come to air his particular views, and to convince the president (a man utterly
indifferent to other people’s opinions). So now, as he started
to hold forth, brandishing his arms, about something absurdly childish (even in general, but here in particular), it
was too much for me: the world, the semblance of the world
which hitherto I had seen before me, dissolved completely, and I burst into loud and uninhibited laughter of such
heartiness as perhaps only schoolchildren at their desks are
capable of. A silence fell, and now at last my laughter and I
were the acknowledged centre of attention. While I laughed
my knees of course shook with fear, and my colleagues on
their part could join in to their hearts’ content, but they
could never match the full horror of my long-rehearsed and
practised laughter, and thus they remained comparatively
unnoticed. Beating my breast with my right hand, partly in
awareness of my sin (remembering the Day of Atonement),
and partly to drive out all the suppressed laughter, I produced innumerable excuses for my behavior, all of which
might have been very convincing had not the renewed outbursts of laughter rendered them completely unintelligible.
By now of course even the president was disconcerted; and
in a manner typical only of people born with an instinct for
smoothing things out, he found some phrase that offered
some reasonable explanation for my howls – I think an
allusion to a joke ha had made a long time before. He then
hastily dismissed us. Undefeated, roaring with laughter
yet desperately unhappy, I was the first to stagger out of
the hall. – By writing a letter to the president immediately afterwards and through the good offices of one of the
president’s sons whom I know well, and thanks also to the
passage of time, the the whole thing calmed down considerably. Needless to say, I did not achieve complete absolution,
nor shall I ever achieve it. But this matters little; I may have
behaved in this fashion at the time simply in order to prove
to you later that I am capable of laughter. [...]
From 8 to 9 January 1912 [1913], In: Letters to Felice /
Kafka’s Other Trial, Edited by Erich Heller and Jürgen Born,
Translated by James Stern and Elisabeth Duckworth,
Penguin Modern Classics, ISBN 0 14 00.4440 X, p. 260–264.

Csak arról érdemes beszélni, ami lehetetlen.
Only the impossible is worth talking about.
Mi magyarok.. ti magyarok... ők magyarok...
Us Hungarians... you Hungarians... they/them Hungarians...
Ma több mint háromszor annyi állami segítséggel készül
önmaga monumentális fényezésére. | Today he is preparing
for a monumental brag with the help of more than
a triple amount of state subsidy.
A történelem legfényesebb lapjai örökítik meg
a legmattabb képeket. | The shiniest pages of history
record the dullest images.
Az emberi elme csodálatos műve a verejtékes munka.
The wonderful product of the human mind, toilsome labour.
Korunkat méltán nevezik a semmi korszakának.
Our age is rightly called the era of nothing.
A család pompás kastélyának annyi.
The lavish palace of the family is kaput.
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