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„Rekonstruálni magyarul: helyreállítani – a helyükre állítani a tényeket, az 

eseményeket, az embereket. A valódi, eredeti helyükre. A rekonstrukció: a 

valóság vagy a valóság egy szegmensének átmentése a felejt

özönvizén keresztül a jelenbe.”105 Így írt Tábor Ádám Szentjóby Tamás HI2M 

archivista kiállítás

rögtön vitatkoznék: valóban, létezik egy olyan rekonstrukciós irányzat, amely a 

rziói (gyakran ellentétes) 

motivációkkal keletkeznek. 

Plágium

„Plágiumnak vagy plagizálásnak nevezik azt a cselekedetet, ha valaki egy 

hivatkozás, forrás megjelölés é

latin plagiare, ami azt jelenti, hogy »gyermeket vagy rabszolgát rabolni«, a 

plagiarius jelentése emberrabló, lélekkufár. 

Rég

irányuló törekvéssel jár együtt, gyakorlatilag gondolhatunk itt a 

festményhamisítók gyakorlatára, vagy az uralkodó osztály elvtársaira, 

szakdolgozatokat, egy-egy jól mutató tudományos cím elnyeréséért. De egy 

radikális, itt az elnyomott osztály gyakorlati álláspont Vlagyimir 

Majakovszkij szerint 

loptak el.”

                                              
105 Tábor Ádám: A kezdet: Dr.Végh. avagy a magyar neoavantgárd születése a zene 
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plagizálásokat tart számon: „Amikor Raffaello egyik Medici-képe megtetszett 

egy arra látogató hercegnek, elhamarkodottan odaígérték neki, majd másolatot 

és botrány lett a dologból, a két képet azonban jelenleg is – Firenzében, illetve 

Nápolyban –

106

hiszen a kialakul

pozícióit.

T. S. Eliot, 1920

irányú plagizálási gyakorlat, mely nem a közönség kifejezett átverésére 

plagizálás ilyenkor pusztán a lopott források manipulációja.107 Ebben az 

századra a másolás a 

Marcel Duchamp a talán legtöbbet másolt képet, a Mona 

Lisát szemelte ki, s festette meg bajusszal és szakállal L. H. O. O. Q. címen 

(„Elle a chaud au cul” – azaz a hölgy tüzel – 108

Pablo Picasso

                                              
106 Tardos Károly: A másolás mi –

szcénák nemzetközi összehasonlításban, in: 
http://katalizatordij2010.blog.hu/2010/11/27/a_budapesti_kepzomuveszeti_szcenak_nemzet
kozi_osszehasonlitasban, utolsó letöltés: 2012.10.08. 

107 Geof Huth: Plagiarism, in: Richard Kostelanetz (ed.): Dictionary of the Avant-Garde, second 
edition, Routledge, New York & London, 2001, p. 482 

108 –
szcénák nemzetközi összehasonlításban, in: 
http://katalizatordij2010.blog.hu/2010/11/27/a_budapesti_kepzomuveszeti_szcenak_nemzet
kozi_osszehasonlitasban, utolsó letöltés: 2012.10.08. 
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Stewart Home -marxista kategória-

-modernben 

-modern elmélet 

g a plagiarista 

továbbra is tudatában van annak, hogy a Hatalom mindig a történelmi 

társadalom valósága.”109

helyesen, a plagiarizmus kialakulását a XX. század elején feltalált kollázzsal 

köti össze, amit szerinte Isidore Ducasse t

Debord is plagizálta a Spektákulum társadalmában Ducasse egyik 

elemet szerkesztenek egybe úgy, hogy új jelentést hozzanak létre. A 

végeredmény értékesebb lesz, mint az individuális tartalmak voltak.”110 Ezzel 

rímel Erdély Miklós montázselmélete is, ami Hornyik Sándor szerint Erdély 

szokásokkal és társadalmi normákkal felszentelt képébe. S mikor azt más 

összefüggésben újra összeszereli, akkor a hagyományos szemlélet számára 

felháborító, anarchikus összevisszaságot hoz létre.”111

globális multimédia világa jött létre, amelyben – Jean Baudrillard negatív 

próféciái szerint – -utóbb 

már nem lesz értelme megkülönböztetni valódit és hamisítványt, illetve az 

eredetit és másolatát. Ezzel egy irányba mutat az appropriation art (a 

általánossá vált az egyes képek, szimbólumok eltulajdonlása, más 

                                              
109 Stewart Home: Plagiarism as negation in culture, Desire in Ruins, Transmission Gallery, 

Glasgow, 1987, in: Stewart Home: Neoism, Plagiarism & Praxis, AK Press, Edinburgh & 
San Francisco, 1995, p. 49. 

110 Stewart Home: Plagiarism, Festival of Plagiarism, London, 1988, in: Stewart Home: Neoism, 
Plagiarism & Praxis, AK Press, Edinburgh & San Francisco, 1995, p.51. 

111 Erdély Miklós: Montázsgesztus és effektus, in: Peternák Miklós (ed.): Erdély Miklós: A 
– BAE Tartóshullám – Intermédia, Budapest, 1995, p.143. 
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Sherrie Levine, Mike Bidlo, az IRWIN-csoport és a belgrádi (!) Kazimir Malevich 
112

Andy Warhol ugyancsak 

vizuális elemeit, szívesen alkalmazta a reklám- és képregény/rajzfilmipar 

technikai megoldásait is. Egyszer megjegyezte: ,,Ha tükörbe nézek, azt 

hiszem, SEMMIT nem látok. Az emberek engem általában tükörnek neveznek, 

ám ha egy tükör tükörbe néz, mi van ott látnivaló?"113

–

különösen a világon a legtöbb ügyvédet foglalkoztató Egyesült Államokban –

egymást érik a plágium-

amelyek ugyan nem tisztázták a transzformatív és derivatív munkák közötti 

halála óta rendkívül nép

Andy Warholt fényképészek perelték be fotóik kisajátítása – szitanyomatok 

citálta bíróság elé 1964-ben, mivel Warhol az 

készített szitanyomatokkal tapétázta ki Leo Castelli New York-i galériáját. 

Sikerült peren kívül megegyezniük. Warhol jogdíjat fizetett a fotó használatáért 

és a fényképész két szignált nyomatot is kapott. A Campbell leveskonzerv-

dobozok híres szitanyomat-

nem a leveskonzervet gyártó vállalat reklámjaiként érzékeli, s azok semmilyen 

értelemben sem konkurensei a vállalat termékeinek.”114

                                              
112 – eti 

szcénák nemzetközi összehasonlításban, in: 
http://katalizatordij2010.blog.hu/2010/11/27/a_budapesti_kepzomuveszeti_szcenak_nemzet
kozi_osszehasonlitasban, utolsó letöltés: 2012.10.08. 

113 Andy Warhol: Die Philosophie des Andy Warhol. Von A bis B und zurück, München, Knaur, 
1991, p. 14. 

114 Najmányi László: A kisajátítás aktualitása a film-
2012, in: http://www.filmkultura.hu/planok/nyomtatobarat.php?cikk_azon=1369, utolsó 
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„Plagizálni majdnem akkora élvezet, mint sakkozni.” Marcel Duchamp

Warhol látványos, de viszonylag érdektelen kisajátításai után hadd említsem 

Bence Elhagyatott 

festmények

nélküli tiszta perspektívát, üres teret.115 Máshogy nyúl a már közhelyes 

festményekhez Hajdu Zsolt, aki diplomamunkájában, a Modell után c. 

fotósorozatban fotóz újra olyan aktokat, ahol egy Cindy Sherman-i gesztussal a 

korábbi, Ruszty Lászlóval közös fotósorozatának továbbgondolásának, 

melyben magyar historikus festményeket fotóztak újra, modelljeiket és magukat 

az eredeti képeken látható pozíciókba beállítva.

Détournement

kortárs avantgárdnak, 

- akár teljesen elveszthetik 

eredeti jelentésüket -

össz 116

A kritikai diskurzusban az 1970-es évek végén jelent meg a kisajátítás 

(appropriation) fogalma, majd az 1980-as években az egyik legjobban körbejárt 

század 

eleji

Guy Debord és köre által propagált détournement. 

                                                                                                                                    
letöltés: 2013.09.12. 

115 Pallag Zoltán: Mi lenne, ha eltüntetnék minden alakot? interjú Hajdu Bencével, in: 
http://kunszt.postr.hu/interju-hajdu-bencevel, utolsó letöltés: 2013.09.12.  

116 SI: Détournement as Negation and Prelude, 1959, in: 
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vágott ki 

képeket, jeleneteket; legismertebb filmje a Spektákulum társadalma

gyakorlatilag egy kollázs-folyam-

használatát a filmben. Kevéssé ismert tény, hogy 1959-ben újra kellett vágnia 

egyik filmjét, a On The Passage Of A Few Persons Through A Rather Brief 

Period Of Time-

fel jeleneteket bizonyos Hollywoodi klasszikusokból.117 Ezzel persze le is 

(tulajdon)törvényei vonatkoznak. De lássuk hogyan hangzik Debord szájából a 

détournement meghatározása:

„A détournement az idézet antitézise, [...] az antiideológia folyékony nyelve. 

Közege az olyan kommunikáció, amely tudja, hogy képtelen bármiféle 

önmagában megálló és végleges bizonyosság lefektetésére. […] Mindaz, ami 

az elmélet nyelvében nyíltan mint détournement jelentkezik, tagadja a kifejtett 

elméletek körének bármiféle tartós autonómiáját,

tör. Arra emlékeztet, hogy az elmélet léte önmagában semmi, hogy csakis a 

történelmi tettel együtt ismerhet magára, és csakis a történelmi korrekció
118

ját: a pillanatnyi akciónak van 

enyésznek el efemerségükben, akkor lényegülnek és eredeti 

céljukkal ellentétben maradnak meg. A Debord vezette Szituácionista 

                                                                                                                                    
http://library.nothingness.org/articles/SI/en/display/315, utolsó letöltés: 2012.11.15. 

117 Stewart Home: The Palingenesis of the Avant-garde, in: The Hacienda Must Be Built: On 
the legacy of Situationist revolt, essays and documents relating to an international 
conference on the Situationist International, The Hacienda, Manchester 1996, in: 
http://www.stewarthomesociety.org/sp/palin.htm, utolsó letöltés: 2012.11.15. 

118 Guy Debord: A spektákulum társadalma, Balassi, BAE Tartóshullám, 2006., pp. 130-131. 
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Internacionálé119 azért dolgozta ki az eltérítés technikáját, hogy ezzel 

ellensúlyozza a rendszer által bekebelezett, újrahasznosított forradalmi, 

radikális mozgalmakat, illetve azok termékeit. Ez utóbbi állami mechanizmust 

nevezték rekuperációnak, és ez volt az, ami vé

és a mai napig zajló rekuperációja párhuzamba állítható azzal a ténnyel, hogy 

Debord végrendeletében120 munkái 

stb.) feleségére, Alice Beckerre hagyta azzal a megkötéssel, hogy Becker 

köteles azokat megsemmisíteni. Ezzel a tettével Debord, ismerve a polgári 

intézmények kiállítsák, vetítsék munkáit. 

Tudjuk jól, hogy kilépési kísérlete sikertelen volt, a számtalan nemzetközi 

állami rekuperációs tevékenység melle

facsarnak ki újabb termékeket Debord-ból. Erhardt Miklós egy kiállítást és egy 

fordítást készített a Spektákulum társadalmából, ami azóta is státusz-nippként 

, hogy az 

avantgárd ellenkultúra eredményeit a polgári kultúra elnyeli, kisajátítja és 

is kijelentette, hogy az ellenkultúra is csak egy mítosz, a modern polgári kultúra 

mítosza, és az avantgárd valójában nem más, és nem több mint burzsoá 

formáció.”121

„Ha létezik is más alternatíva, akkor azt nem lehet ebben a keretben látni. 

Ebben a keretben csak az ebben a keretben való érvényesülés feltételei 

látszódnak – természetesen.”122

                                              
119 Már az 1950-

Lettrista Internacionáléból váltak ki. Az SI meghatározó eleme volt az 1960-s évek 
k. 

120 http://www.notbored.org/debord-will.html, utolsó letöltés: 2012.12.11. 
121 Hornyik Sándor: A rekuperáció temploma, in: 

http://tranzit.blog.hu/2009/04/07/a_rekuperacio_temploma, utolsó letöltés: 2012.11.13. 
122 – Katarina Sevic (eds.): Nem kacsák 

1989-2009, IMPEX, Budapest, 2010, p.115 
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Appropriation Art

terminusával.”  Radnóti Sándor

Verwoert meghatározása alapján egyrészt azt a gyakorlatot jelöli, mikor a 

más 

külföldi) kultúrából hasznosít tárgyakat, képeket, vagy gyakorlati megoldásokat, 

ezeket saját munkájának kontextu

körét.

totta a Mona Lisát, azáltal, 

sajátított ki, 

Forrás.

-zseni 

burzsoá koncepciójának tagadása már rég lejárt lemez, [Duchamp] Mona 

Lisának rajzolt bajsza semmivel sem érdekesebb az eredeti portrénál. A 
123 Vicces, hogy 

-ék felszólítanak a (burzsoá) 

                                              
123 Guy Debord – Gil J. Wolman: A User’s Guide to Détournement, in: 

http://www.bopsecrets.org/SI/detourn.htm  
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Az világosan látszik a kanonizált „negálás-

cseppet sem. Gyakorl

saját avantgárd pozícióikat biztosították be. Hiába megannyi forradalmi 

jelentése mindig csak az, amire az 

adott kontextusban ténylegesen felhasználják.”124 Tovább lépve annak 

negálása nem is lenne lehetséges egy-

kapitalizmus egyik szerves részeleme. „Az individu

tulajdonos,
125

A duchamp-

nevetségessé: egy no

mindennapi életbe

válogatna be egy 

Amikor azonban Duchamp leleplezi 

fogalomrendszerére nézvést.

írásokban nem lehetséges 

horizont. „A pop-magatartás ál-oppozíciója a fogyasztói társadalommal, 

valójában e társadalom elfogadásán alapszik. A kiállítóterem elfogadása nélkül 

nincs odapiszkítás.”126

                                              
124 Ludwig Wittgensteinnek tulajdonított megjegyzés. 

pro

125 Franz Seiwert: A bis Z, 1932, in: Martyn Everett: Franz Seiwert és a Kölni Progresszívek, 
Barikád Füzetek, Budapest, 2004 
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függetlenül ma úgy nézem ezt a piszoárt egy múzeumban, mint ami 

kontextusban, bonyolult utalásrendszerben van a többi kiállított tárggyal, 

Az adott fogalomrendszer alapján az Appropriation Art irányzatába sorolt Sherri 

Levine egy újabb csavarral saját, 1991-es Forrásához Duchamp 1917-es 

Forrását sajátítja ki: „Duchamp Forrás

dimenzióit, a galéria- 127

Duchamp 

felértékelve a WC-csészéjét, ám trükkjét nem leplezte le. De Duchamp helyett 

bemutatja dobozai csalását. Ezzel új szi

konvencióiba: ha itt van valahol illúzió (ha van egyáltalán), biztosan nem ott 

kap helyet, ahol megszoktuk: a kéz és a szem között.”128 És Levine az a 

-

azonban már nem azzal kelt botrányt, hogy WC csészét állít ki, hanem azzal, 

ya után állít ki egy aranyozott Forrást, 

most már a váratlanság és az eredetiség faktorai nélkül. Mert Duchamp ugyan 

t a mester 

aktusával terhesen rombolt le ezúttal Levine, ezzel az eredeti gesztust 

Sturcz János

ssal 

                                                                                                                                    
126 - Haris László - Molnár V. József: 

 
127  
128 Arthur C. Danto: A közhely színeváltozása, Enciklopédia Kiadó, Budapest, 1996 
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vádolták, Roland Barthes-ra hivatkozva védekezett, aki szerint a kép egy 
129

David Cerny 1999-es NATO c. munkájának130 történetében napnál is 

világosabban ott van Duchamp emlegetett aktusának táblaképe. Cerny már 

használja azt a gyakorlatot, amit Levin aktusa közvetve általánosan 

csészéket (!) alkot, a korábbi perspektíva fordítás után, most 90 fokkal 

gosan. Visszaszereli a falra, mintha funkcionális 

tárgyról lenne szó, de nyilvánvalóan nem köti be, nem lehetséges a galéria 

terében a falra vizelni. Tovább gondolva érdekes dimenziót nyit a NATO 

(Forrás) színe is. A natúrt követte Levinnél a bearanyozás gesztusa, és most a 

militarista kamuflázs, eredetileg a környezetben való színvilága. Ismert 

a NATO ENSZ-hez hasonló békefenntartói szerepvállalása a globális 

kapitalizmus nemzetközi hatalmi játszmái során. Kisajátítva Duchamp – Levine 

Forrását a bé

rendszerben játszott békefenntartó szerepére. Ahogy Stewart Home is írja „a 

szemétre való tevékenységeken 

keresztül ez a civilizáció »magasabb érzékeléssel« kerül kapcsolatba, ami 

felmenti a kizsákmányolás és a tömeggyilkosságok vádja alól.”131

Egy bécsi alternatív színház és klub (Brut) WC-jében találtam egy olyan 

funkcionáló piszoárt, amelyre valaki ráragasztott egy „R. Mutt 1917” feliratú 

de nem a saját nevében, inkább Duchamp álnevét használta álnévként –

nyilván csak így volt hírértéke. Érdekes élmény volt ebbe a szignált piszoárba

vizelni. Érdekesebb, mint fotón látni, vagy Cerny eredetijét a Ligetben. 

-re megy, az akció elvégzése 

                                              
129 -142. 
130 ¼ magyar, Liget Galéria, Budapest, 2007, in: http://www.ligetgaleria.c3.hu/321.html, utolsó 

letöltés: 2012.08.14. 
131 Stewart Home: Demolish Serious Culture, in: Stewart Home: Neoism, Plagiarism & Praxis, 

AK Press, Edinburgh & San Francisco, 1995, p. 12. 
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használata közben mutatja be az R. Mutt néven szignált piszoárt132. Kedves 

geg, nem mozgatja nagyon meg a szürke agysejtjeinket. Andalító a gondolat 

szépsége, de mégis az akció a fontos, nem mindig csak a koncept. Sem 

Sherrie Levine, sem David Cerny nem merte megfogni a Forrásba rejtett tabut. 

keletkezést éli. A megismerés a változtatás mellékterméke, az aktuson kívül 

nincs megismerés.”133

Copyizmus

„Az eredeti az, ami nem az eredeti kópiája” 134

„Összehasonlítva ezzel az irányzattal, [Goran] Djordevic független abban a 

tekintetben, hogy kijelentette, a másolat „jóval fontosabb az »eredetinél«”.135

Még ha nem is független, de mindenképpen más, kevésbé „forradalmi” 

irányokba (Debord, Home 

stb.) – mely a 

Djordevic copyizmusa felszabadító módon minden korábbi határátlépésnél 

az eredetihez képest „egy másik történetet beszéljen el". 

Akadna új a nap alatt? Láttuk korábban, a másolat, mint hamisítás lényegében 

                                              
132 http://wtf666lol.tumblr.com/post/30806357096/hommage-a-duchamp-brut-vienna-2012-

action, utolsó letöltés: 2012.10.23. 
133 – László Zsuzsa (eds.): Ebéd 

(In memoriam Batu Kán), Tranzit.hu, Budapest, 2011, p.10. 
134

Újvidék, 1982 
135 Hegyi Dóra: Egy kiállítás repríze – interjú Jelena Vesic belgrádi független kurátorral, in: 

http://tranzit.blog.hu/2012/06/22/egy_kiallitas_reprize_interju_jelena_vesi_belgradi_fuggetle
n_kuratorral, utolsó letöltés: 2012.08.14., (Kotun Viktor fordítása) 



53 

 

détournement az eredetit dekonstruálta és most eljutottunk arra a pontra, ahol 

artikulálódik: a másolat már többet jelent az eredetinél!

abban az elképzelésben gyökerezik, hogy a másolat tartalmazza az eredetiben 

megjelenített összes vizuális információt, de emellett rámutat arra a történetre 

is, amihez az eredeti tartozik, amely által az létrejött. A másolat használata az 

(másolt) képpel – megtörve az eredetiség és az egyediség koncepcióját, 

lbeszélésben is »azonos hitelességgel« vehet 

részt. Ugyanezzel indokolható, hogy Djordevic miért ragaszkodott az udvarias 

appropriation fogalom elhagyásához és a kópia fogalmának használatához, 

ti 

hátteréhez és ahhoz a tényhez, hogy az 1970-es évek elején 
136

kurátor álláspontja 

alapít irányzatot, hogy nyilvánvalóan tisztában van vele, nem tör az 

amikor már számára felháborító módon tündököl Sherrie Levine kommersz 

csillaga, amikor már ehhez az irányzathoz sorolják akár korábban készült 

másolatait is. -1985

között zajlott le. 

Semmit sem akar negálni, látszólag sem, tényleg a laboratóriumi kutató 

stratégiájával dolgozik

                                              
136 Hegyi Dóra: Egy kiállítás repríze – interjú Jelena Vesic belgrádi független kurátorral, in: 

http://tranzit.blog.hu/2012/06/22/egy_kiallitas_reprize_interju_jelena_vesi_belgradi_fuggetle
n_kuratorral, utolsó letöltés: 2012.08.14., (Kotun Viktor fordítása) 
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hordoz munkássága a korábban tárgyalt nyugat-európai, amerikai 

avant -európai, balkán 

légkörnek, ami több generáció számára tette már világossá, hogy hogyan 

Djordjevic diákként akkor került az aktivista / ko

amikor Guy Debord-ot éppen szenté avatták a párizsi diákok. Az 1968-as 

belgrádi diáktüntetések egyik eredményeként az állam a diákoknak adta, egy 

épületben indult el az azóta híressé vált belgrádi Diák Kulturális Központ 

A kormánynak ezt a „forradalmi” diákságnak teret és pénzt adó gesztusát 

úgy jellemezte, mint „smart control

mechanism”, azaz okos kontrolláló mechanizmus. 

ését (szocialistákként a szocializmus ellen) a 

ösztöndíjaival aktívan kontrollálva a közeget.137 Az állam megszervezte az 

hasonlóan a magyarországi helyzethez, ahol besúgókkal figyelte b

biztosíthatja az ember képességét arra nézvést, hogy kevesebb illúzióval lássa 

a valóságot. 

a közegben kezdett el, ahogyan maga fogalmazta, 

, hogy a legmesszebbre jusson el a belgrádi 

                                              
137 Todosijevic, Rasa: Edinburgh statement: Who is making profit on art and who is earning

honestly, 1975, in: http://slobodnakultura.org/?q=media/edinburgh-statement, utolsó letöltés: 
2013-12-06 
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Többek között 1979-ben próbálkozott egy 

megszervezésével (ezt másoknál is láttuk, pl. a Stewart Home által szervezett 

1990-

artot).

Visszatérve Djordjevic Copyizmusához, szükséges rámutatni a másolat és az 

idézet közti különbségre. „Általánosan igaz, hogy az idézet valóságosan nem 

rendelkezik az idézett tulajdonságaival: bemutat valamit, aminek ilyen 

tulajdonságai vannak, de amilyenekkel maga nem rendelkezik. Egy idézet nem 

az idézett 

szövegrészekhez.” 138 Djordjevic másolatai azonban az Appropriation Arthoz 

hasonlóan önálló tárgyakként jelennek meg, tehát nem idézetként. Bemutatják

az eredeti tárgyat és a tárgy történetét, valamint mindezt magában foglalva 

magát a másolat-tárgyat. Az utolsó Futurista kiállítás projektjében például, amit 

belgrádi Malevich-ként jegyzett 1986-ban, egy az egyben másolja le Malevich 

1915-ben készült Pétervári kiállítását. Hogy nem idézi azt a kiállításhoz 

publikált, Malevich-ként, az alkotóként szignált levelében is kijelenti: azért 

készítette el „újra” a kiállítást, mert az útókor az 1915-ös kiállításával 

kapcsolatban a több ezerszer publikált egyetlen fotót ismeri pusztán. Tehát a 

belgrádi Malevich pont azon akadt ki, hogy az 1915-ös kiállítást annyiszor 

Goran Djordjevic-hez hasonlóan Jan Verwoert is foglalkozik a kisajátított 

g diakróniával. Számára az jelenti a kihívást, hogy a 

vektorok keresztezik útját? „Azt várjuk tehát a kisajátított tárgytól, hogy képes 

legyen leleplezni az ellentmondásos történelmi viszonyrendszereket és 

dinamikákat, melyek ma meghatározzák a dolgok jelentését.”139

                                              
138 Arthur C. Danto: A közhely színeváltozása, Enciklopédia Kiadó, Budapest, 1996,  46.o 

Szerinte az 

139 Verwoert, Jan: Living with Ghosts: From Appropriation to Invocation, in: Contemporary Art, 
Art&REsearch, A Journal of Ideas, Contexts and Methods, Vol. 1, No. 2, 2007, in: 



56 

 

önbség az 1980-as évek és a jelen kisajátításai között a 

kisajátított tárgyhoz való viszonyulásban rejlik: míg a '80-as években holt 

eredetileg a kisajátítás a 

történelmiség hiányából született, ma pedig a történelmiség fullasztó 

kisajátított anyag forrása mindenképpen meghatározható. „De hogyan 

határ

140

kritizálja, akik az eredeti tulajdonjogok alapján támadják az Appropriation Artot, 

másodsorban azonban továbbmegy, és a kisajátítót, mint új tulajdonost helyezi 

a kritikai diskurzus reflektorfényébe: „Még ha ki is sajátítod, akkor sem lesz 

teljesen a tulajdonod. Halott tárgyak cirkulálhatnak ugyan a térben, gazdát is 

senki birtokába. […] Bárki, aki egy ilyen diakrón rétegekkel ellátott tárgyat akar 

kisajátítani kritikai indíttatással, […] fel kell készüljön arra, hogy elengedje 

megidézze, ahelyett, hogy megragadná.”141

Repríz

vagy installációt ugyanabban a formában, ahogy az korábban már létezett, 

megismétlünk, hogy így felidézzük, akkor spontán módon a rekonstrukció 

                                                                                                                                    
http://www.artandresearch.org.uk/v1n2/verwoert.html, utolsó letöltés: 2012.07.05. 

140 Verwoert, Jan: Living with Ghosts: From Appropriation to Invocation, in: Contemporary Art, 
Art&REsearch, A Journal of Ideas, Contexts and Methods, Vol. 1, No. 2, 2007, in: 
http://www.artandresearch.org.uk/v1n2/verwoert.html, utolsó letöltés: 2012.07.05. 

141 Verwoert, Jan: Living with Ghosts: From Appropriation to Invocation, in: Contemporary Art, 
Art&REsearch, A Journal of Ideas, Contexts and Methods, Vol. 1, No. 2, 2007, in:
http://www.artandresearch.org.uk/v1n2/verwoert.html, utolsó letöltés: 2012.07.05. 
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kifejezéssel élünk. Ha kiállításra mint struktúrára vonatkoztatjuk a repríz 

a kiállítást olyan narratív konstrukcióként értelmezzük, amely bizonyos 

»látványel kiállítás látogatók performatív sétája 

nyomán bontakozik ki a térben.”142

Hajdu Zsolt már említett Modell után c. sorozatában olyan, a 

fotózta le, melyek meztelen modellekkel dolgoztak. Ha tudjuk, hogy Hajdu Zsolt 

korábban model

tanszékén, akkor észre kell vennünk, hogy a sorozat két szférát alkot: a 

beállítás rekonstruálásának aktusát, illetve az elkészült fotókból publikált 

könyvmunkát143.

helyére. Djordjevic után szabadon a repríz kifejezést használom az alkotásnak 

erre a szférájára. Egy kislexikon144

régebben bemutatott darab lényegében változatlan felújítása; ma azonban már 

gyakran az új betanulást is repríznek nevezik, jóllehet ez a darab új 

értelmezését is jelenti.” A repríz olyan rekonstrukció, amely valamilyen térbeli 

a Hajdu által

eredetit és a róla való tudást, illetve a rekonstrukció saját dimenzióit.

                                              
142 Hegyi Dóra: Egy kiállítás repríze – interjú Jelena Vesic belgrádi független kurátorral, in: 

http://tranzit.blog.hu/2012/06/22/egy_kiallitas_reprize_interju_jelena_vesi_belgradi_fuggetle
n_kuratorral, utolsó letöltés: 2012.08.14., (Kotun Viktor fordítása) 

143 Hajdu Zsolt: Modell után, Plágium2000, Budapest, 2011 
144 http://www.kislexikon.hu/repriz.html, utolsó letöltés: 2012.12.13. 
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Elaine Sturtevant

Andy Warhol Flowers c. szitanyomat-sorozatáthoz az eredeti képet egy Kodak 

Elaine 

Sturtevant dolgozta fel, aki arról híres, hogy szinte alig készített saját

1960- latokat 

mely szerint, mikor Warholt eljárásaival és technológiájával kapcsolatos 

Kérdezzék inkább Elaine-t.”145 volt, hogy 

elfoglalt üzletemberként mennyire spórolt saját idejével. Erre világít rá sajátos 

Másolat, replika, utánzás, szimulákrum, hamisítvány, digitális valóság, klón: 

Sturtevant negyven éven ke

annyira 

százalékosan reprodukálni azokat. Mintha az lenne a projektje, hogy 

bemutassa mi mindent ismer mennyire mélyen és aprólékosan, mintha egész 

szolgálná. „ -, méret- és 

technika-

Warhol, Roy Lichtenstein, Duchamp, Beuys, és még sok más kortárs

”146

Ismert egy eset, mikor is Robert Rauschenberg és a manhattani Stable Gallery 

akart kiállítani egy Jasper Johns m – jól lehet a galéria nemet mondott a 

                                              
145 Bruce Hainley: Erase and Rewind. Elaine Sturtevant, in: 

http://www.frieze.com/issue/print_article/erase_and_rewind/, utolsó letöltés: 2013.12.06 
146 Simon Zsuzsa: Itt az eredeti, hol az eredeti?, in: 

http://www.balkon.hu/2006/2006_11_12/13simon.html, utolsó letöltés: 2012.11.19. 
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-ben ellopták. Nem volt mit tenni, Rauschenberg 

felkérte Sturtevant-ot, hogy készítse el a Johns reprodukcióját.147 Érdekes 

fényképet, a katalógusban is csak annak jár utána, hogy mik az eredeti 

a

-

búvópatakként nem 

vizuális esztétikára. „Fontos, hogy úgy használjak egy tárgyat, hogy az ne mint 

tárgy jelenjen meg, ugyanakkor mondjon valamit a struktúráról, mint esztétikai 

tartalomról”148

-1986) úgy döntött, hogy 

arcel 

ismétli meg. 

„Amikor a hatvanas években New Yorkban Sturtevant lemásolta Jasper Johns 

egyik zászlóképét, majd Andy Warhol virágait, még senki nem figyelt rá. [...] 

Körülbelül húsz évne

elméletírás felébredjen, és akkor is csak azért vették észre, mert a nyolcvanas 

években megjelent az Appropriation art, mint irányzat, mint a más képek 

kisajátításának, idézésének, átírásának cinikus, kes

irányzata.” Sturtevant-nál

                                              
147 Carol Vogel: Now Starring in Chicago, a Prime Rauschenberg, in: 

http://www.nytimes.com/2011/06/10/arts/design/prime-rauschenberg-at-chicago-art-
institute.html?_r=1&pagewanted=print, utolsó letöltés: 2013.12.06.

148 Dan Cameron: A Conversation: A Salon History of Appropriation with Leo Castelli and 
Elaine Sturtevant, Flash Art, no. 143, November-December 1988, p. 77. 



60 

 

megismerni. [...] -újracsinálás, a festés, a formázás 

típusok, márkajelek, archetípusok, stílusjegyek, tehát olyan 

amelyeket kortárs a kortársban a legritkább esetben ismer fel. Pillanatnyilag 

Sturtevant kortársi választásait, Warhol, Stella, Beuys, Lichtenstein lettek 

azoknak az éveknek a meghatározó idoljai.”149

„

újra” Sturtevant is az eredeti képet, hogy a vele való közvetlen percepció 

megvalósulhasson. Ezért és nem elméleti tételek bizonyítására fáradozik annyit 

”150

ét, állította, hogy ha 

151

saját, illetve a Plágium2000 közös munkáira, hadd említsem itt meg Szegedy-

Maszák Zoltán hasonló tapasztalását Erdély munkák rekonstruálása kapcsán: 

                                              
149 Simon Zsuzsa: Itt az eredeti, hol az eredeti?, in: 

http://www.balkon.hu/2006/2006_11_12/13simon.html, utolsó letöltés: 2012.11.19. 
150 Simon Zsuzsa: Itt az eredeti, hol az eredeti?, in: 

http://www.balkon.hu/2006/2006_11_12/13simon.html, utolsó letöltés: 2012.11.19. 
151

http://www.balkon.hu/balkon05_01/08kreer.html, utolsó letöltés: 2012.11.19. 
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az alkotó motivációját, nem tudom. Mindenesetre rám nagy hatással voltak 

ezek a történ

ember a feszültséget a törékeny üveggel, odaragasztott pászkával stb.-el, ha 

gy az egyszeri befogadó.”152

-oeuvre-ben, melyek esetében a megértés nem 

áll máshol, mint a készítés mó

képzeletbeli vagy valós megismétlése segítheti a megértést. Ha a tárgyat 

153

Erdély Miklós: Újságtorta

Erdély Miklós a ránk maradt anekdoták szerint az 1960-as években találta ki az 

Újságtorta ötletét, de maga sosem valósította meg. „Erdély abban az 

fluxus vagy a 

koncept art eti javaslat 

vagy partitúra volt, amelyek a potenciális befogadó számára valós vagy 
154

Annamária szerint „Altorjay és Szentjóby nem tudott felvilágosítást adni arról, 

en összefüggésben?”155

                                              
152 Szegedy-  
153 ek restaurálása és rekonstrukciója, in: Beke László 

— Nagy Gabriella (eds.): Erdély Miklós-
110-111. szám, 1999, p. 121. 

154

— Nagy Gabriella (eds.): Erdély Miklós-
110-111. szám, 1999, p. 118. 

155

— Nagy Gabriella (eds.): Erdély Miklós-


