
Utolsó vacsora abroszra hímzett ver-
ziójában?

Provokatív, ám jogos kérdések
ezek, hiszen a személyes ízlés, a ne-
veltetés és a vágyak olyan komplex
valóságot tételeznek, amit lehetet-
len egy-egy tudomány klasszifiká-
ciós eljárásaival fogalmiasítani. „Az
érzések tiltakoznak az osztályozás
és a lekicsinylõ megbélyegzés el-
len” – írja a szerzõ, s így érthetõen
hangsúlyos Duchamp, Andy War-
hol vagy épp a giccs-guru Jeff
Koons munkáinak bemutatása, hi-
szen olyan mûvészek és teoretiku-
sok õk, akik alkotásaikkal a mûvé-
szetelmélet töréspontjait keresték,
sok esetben pedig munkájuk ered-
ményességének próbaköve az volt,
hogy sikerül-e a mûalkotásokról al-
kotott fogalmaink felülvizsgálata,
és ezáltal a mûvészetre irányuló be-
szédmód flexibilisebbé tétele. Vé-
gül is a Milói Vénusz is azt példáz-
za, hogy egy tengerész által vásárolt
„helyi ajándéktárgy”, „kedves szu-
venír” hogyan válik intézményesült
remekmûvé…

Ahogy a festészetnek és az azt
legitimáló múzeumnak mint intéz-
ménynek a kerítéseit (korlátait?) el-
hagyjuk, kilépünk az életbe; annak
személyes hangoltságunk bonyolult
viszonyai által redõzött dimenziói-
ba. Éppen ezért nagy erénye a
könyvnek a szerkezet: a szerzõ a
festészettõl az építészetig haladva a
giccsjegyeket õrzõ alkotások bemu-
tatásával Gaudí és Hundertwasser

csodás épületein demonstrálja, ho-
gyan válik a giccs alkotássá, a hasz-
nos élet örömteli részévé. Vagy ek-
kor már nem is giccsrõl beszélünk?

Zárszóként elmondható, hogy
a mûvészetben való eligazodásnak,
illetve a mûvészet lehetséges fo-
galmi határaira irányuló kérdés
feltételének esélyes segítõje lehet
ez a kedves, gazdagon illusztrált
giccs(es) könyv; afféle kézhezálló
eszközökkel felszerelt módszertani
kertitörpeként a késõbbi herme-
neutikai mélyfúrásokhoz.
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(Fordította Fürst Anna, Helikon Kiadó,
Budapest, 2008, 128 oldal, 2490 Ft)

Nem vénnek való
vidék

Tényleg csak rajtunk múlik? Min-
denre kiterjedõ szabadságunk van,
vagy a sors megköti kezünket?
A Coen fivérek egyedi drámáikban
(Fargo, Az ember, aki ott sem volt)
eddig is ezeket az alapkérdéseket
feszegették, és legújabb, négy Os-
car-díjat is besöprõ produkciójuk-
ban, a Nem vénnek való vidékben is
ugyanezt teszik. A korábbiaktól el-
térõen mûvük összetettségét és
könyvszerûségét nem csupán sajá-
tos fantáziájuknak, hanem Cormac
McCarthynak, az azonos címû re-
gény írójának köszönhetik. A ná-
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GABRIELE THULLER:
Hogyan ismerjük fel?
Mûvészet és giccs

Megtörténhet, hogy olyan tárgyak-
kal, képekkel, esetleg épületekkel
találjuk szembe magunkat, melyek
láttán furcsa, mosolyra fakasztó,
rosszabb esetben pedig inkább
émelyítõ bizonytalanság vesz raj-
tunk erõt, avagy zavarja fel „iskolá-
zott ízlésünk” kristálytiszta állóvi-
zét. Gabriele Thuller Hogyan is-
merjük fel? Mûvészet és giccs címû
könyve éppen ezen diffúzus érzést
kiváltó mûveket járja körül. A se-
kélyességbe való alámerülésünk
nem lesz nehézkes, hiszen a szerzõ
könnyen fogyasztható,
mégis korrekt meséje
(némi, a tárgyat illetõ le-
ereszkedõ) jóindulattal és
kellemes humorral kísér-
geti az érdeklõdõt a negé-
des giccsgalériában.

A képzõmûvészet ha-
gyományos területeire, a
festészetre, szobrászatra és építé-
szetre összpontosító munkában
minden esetben megtaláljuk azon a
tulajdonságok rögzítését, amelyek
felhívják a figyelmünket arra, mi
tekinthetõ giccsnek. Ez persze túl
egyszerû lenne, hiszen ahogy a mû-
vészet adott médiumai között is ta-
lálunk átfedéseket és határsértõ
gesztusokat, ugyanígy problémás a

giccs fogalmának meghatározása is,
ha annak jellemzõit a mûvészet
klasszikus fogalmi hálójában sze-
retnénk tematizálni. (Elég pusztán
arra a tényre utalnunk, hogy bár a
giccs egyik stabil jelzõje az ipari
szintû elõállítás és reprodukálható-
ság, s Walter Benjamin is a mûalko-
tásoknak a technikai sokszorosítás
általi auravesztését vizionálta, ma-
napság számos olyan munka lát
napvilágot, amely a technika ezen
jellemzõjére reflektál magában a
mûben.)

Ha ezek után mégis megkísé-
reljük a giccs kompromisszumkész
és némileg toleráns azonosítását,
Gabriele Thuller hasznos irányo-

kat mutathat. A giccs
primér jellemzõinek te-
kinthetjük mindazokat a
tulajdonságokat, melyek a
nagy mûvek „visszafo-
gott, belsõ ragyogásával”
szemben a harsányság, a
tolakodó jelleg elõtérbe
kerülésével hatnak, vala-

mint a nagy Mû megismételhetet-
len mivoltával szemben a már emlí-
tett sorozatgyártás praktikus lehe-
tõségét részesítik elõnyben – elvég-
re miért ne lehetne a mûkedvelõ-
nek mondjuk a tévé fölé akasztott
Leonardo-képe, netán a komódon
díszelgõ fröccsöntött Dávid-szobra,
avagy a családi asztalt körbeülve
miért is ne gyönyörködhetnénk az
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Mûvészet


