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A művészet követelései felé fordulva

Amikor manapság a filozófusok a művészethez fordulnak, úgy tűnik, azért 
teszik, mert elvesztették a politikába, vallásba és filozófiába vetett reményüket. 
Ha hozzám hasonlóan önök is írtak vallásról1 és politikáról,2 kollégáik és diákjaik 
szánakozással kezdenek önökre tekinteni, amikor a művészetről kezdenek publi-
kálni, mintha csak feladták volna, és elkezdték volna egyszerűen jól érezni magu-
kat. De pontosan mit adtak volna fel? Lehetséges-e, hogy a kortárs művészet sok-
kal gazdagabb lehetőségeket kínál önmagunk megmentésére és megváltoztatásá-
ra, mint a vallás és a politika?

Bár a művészetet a valláshoz és a politikához (illetve a történelemhez) hasonlóan 
már többször nyilvánították halottnak, mindig visszatér bosszúval – és követelések-
kel. Ez az, amiért az esztétika fő célja manapság – ahogyan arra Michael Kelly rámu-
tat3 – „megmagyarázni azt, miképpen vált valósággá a művészettel szemben állított 
követelések átalakulása a művészet követeléseivé a kortárs művészet egy részében”. 
Az e követelések felé fordulás azt jelenti, hogy a filozófusok tovább keresik azt a bi-
rodalmat, ahol felbukkan a lét, ahol megmutatkozik létezésünk feltétele.

Idén4 nem az „alternatív tények” és az „igazságutániság” (post-truth) állapotá-
ba léptünk be, ahogyan azt sokan hiszik, hanem egy olyan rend5 bevezetéséhez 
tértünk vissza, amelyik a tények egy csoportját hangsúlyozza, ugyanakkor eluta-
sítja az eltérő interpretációkat. A legnagyobb vészhelyzetté a vészhelyzet érzeté-
nek hiánya vált, a legnyilvánvalóbb vészhelyzetek (klímaváltozás, polgári jogok, 
emberi jogok) tagadása bújik meg ma ezen új, a rend iránti törekvés mögött. Ez 
az, amiért ma intellektuálisan szabadnak lenni szellemi zavarkeltésnek számít, 
azaz azt jelenti, hogy nyilvánosságra hozzuk a jelenlegi vészhelyzethiány magjá-
ban lévő egzisztenciális vészhelyzeteket.

Míg e zavarok a vallásban és a politikában fordulhatnak elő, az e gyakorlato-
kat fenntartó intézmények egyben maguk keretezik be azokat. Ilyen a filozófia is, 
amely a Stone című cikk érvei szerint6 saját intézménye keretező struktúráival 
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küszködik. Ugyanez megeshet a művészettel is a művészeti világban, amely vé-
gül gyakran éppen azokat a struktúrákat és rendszereket erősíti meg, amelyeket 
kritizálnia kellene. Bár a művészeti világ a vallási és politikai szervezetekhez ha-
sonlóan határokkal, hierarchiákkal és szabályokkal rendelkező rendszer, a globa-
lizáció másképp hatott rá: oly módon, amely a tényleges változáson keresztül 
megengedi, hogy különböző okok miatt és szokatlan helyzetekben szülessenek 
művek. Ez nyilvánvaló a művészeti vásárokon bemutatott különböző műalkotá-
sokat, illetve a biennálék változatos közönségét tekintve: a művészeti vásárokon 
a néző értékes tárgyakat szemlél, a biennálékon azonban a közönség egésze vállal 
felelősséget azért a tapasztalatért, amely mindenkit érint. Amint azt nemrégiben 
Caroline Jones kifejtette, „inkább az eseményekre és a tapasztalatokra helyezett 
hangsúly, mint a tárgyak képviselik a biennálék kultúrájának meglepő öröksé-
gét.”7

Az elmúlt évtizedekben jelentősen megnövekedett számú biennálék legújabb 
trendje – hogy ezeket az élményeket olyan távoli helyeken nyújtsa,8 mint az An-
tarktisz és Kalifornia sivatagja – azt jelzi, hogy a globalizált művészet globális 
beavatkozást követel a részünkről. „A művészeti világ globalizációja”, ahogyan 
egykor Arthur Danto mondta, „azt jelenti, hogy a művészet emberi mivoltunkban 
szólít meg bennünket, férfiakként és nőkként, akik a művészetben olyan jelenté-
seket keresnek, amelyeket a művészet egyetlen olyan társa – mint a filozófia és a 
vallás – sem képes nyújtani, amelyikben Hegel az abszolút szellem birodalmáról 
beszélt.”

Akik ma e jelentések feltárására törekednek, azok a művészek, akiknek a mun-
kái a beavatkozásunkat igénylik a leplezett és rejtett globális vészhelyzetek terén 
– az olyan vészhelyzetekén, amelyek hiányuk eszméjében rejtőznek. Ez mutatko-
zik meg nyilvánvalóan Néle Azevedo olvadó jégszobrai9 és Mandy Barker tenge-
riműanyag-sorozata10 esetében, valamint az olyan politikai tárgyú munkákban, 
mint Josh Kline Munkanélküliség című kiállítása11 vagy Eva és Franco Matte „dark 
web” installációi.12 E művészek azt követelik, hogy avatkozzunk be olyan környe-
zeti, társadalmi és technológiai vészhelyzetekbe, amelyekkel még nem konfrontá-
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lódtunk a már említett rendhez történő visszatérés miatt. Céljuk nem az, hogy 
megmentsenek e krízisektől, hanem bele akarnak lökni bennünket azokba a vész-
helyzetekbe, amelyek hatással vannak létünkre, létezésünkre. Ez az – ahogyan 
Danto írta legutolsó könyvében –,13 amiért a legtöbb „kortárs művészet aligha 
esztétikus, ellenben a jelentés erejével és az igazság lehetőségével rendelkezik, 
valamint azon az interpretáción alapul, amelyik ezeket játékba hozza”.

E művészek munkái arra hívják a filozófusokat, hogy válaszoljanak a művé-
szet követeléseire. Míg valószínűleg túl korai kihirdetni a „vészhelyzet fordula-
tát” (emergency turn) a relációs vagy spekulatív esztétikai elméletekben, a beavat-
kozás fajtáját, amelyet e pozíciók mindegyike igényel, meg lehet határozni. A re-
lációs esztétika az „emberi interakciót” keresi, a spekulatív esztétika azt, hogy 
felfedje a műalkotások „rejtélyes belső valóságát”. A vészhelyzet esztétikája azon-
ban beavatkozik abba a veszélybe, amelyet a vészhelyzet hiánya hordoz. E ve-
szély megszabadítja az esztétikát a szépségbe és a hűvös szemlélődésbe való ha-
gyományos belefeledkezéstől annak érdekében, hogy átalakítsa a kapcsolatot a 
műalkotás, a művész és a közönség között. E műalkotások segítségével a közön-
ség felelőssé válik azért a vészhelyzetért, amelyik éppen e vészhelyzet teremtette 
veszély miatt nincs jelen. Hölderlin szavait idézve, „ahol veszély fenyeget, fölma-
gaslik a menedék is”,14 s ekkor a művészet igényeihez fordulás a vallás és a poli-
tika igényei helyett nem feladása azoknak a szellemi konfliktusoknak, amelyek 
életbevágóak létezésünkhöz, hanem sokkal inkább belemerészkedés ezekbe.

(Zabala, Santiago. „Turning to Art’s Demands”. e-flux conversations, 16. Jun, 
2017. https://conversations.e-flux.com/t/santiago-zabala-on-emergency-aesthetics- 
and-the-demands-of-art/6688.) 
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