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Tommaso Tanini
H. azt mondta, szeret minket 
2014. novEmBEr 29. – 2015. január 4. 
Szeretettel meghívjuk a kiállítás megnyitójára 2014. november 28-án, 
pénteken 19 órára a mélycsarnokba, a műcsarnok projektgalériájába.

a londoni Photocaptionist és más archívumok közreműködésében megvalósuló ki-
állítás a történelmi emlékezet kérdésein keresztül kapcsolódik a Fotóhónap2014 
központi tematikájához. Tommaso Taninit, aki az egykori keletnémet titkosszolgálat 
(Stasi) mindennapi érzelmi manipulációs eljárásait kívánja feltárni, ebben a munkájá-
ban jelentősen inspirálta Corrado alvaro Az erős ember című, a diktatúrák társadalmi 
viszonyait boncoló regénye. Tanini alkotásainak alapvető, kínzó felvetése, hogy mi-
ként fordulhat az ember az őt elnyomó, megfélemlítő rendszer helyett saját szerettei 
ellen, illetve hogyan lehetséges mégis felülkerekedni a hatalom keltette szorongáson.

megnyitó a művész jelenlétében. | Kurátor: Federica Chiocchetti

Tommaso Tanini
H. said he loved us 
29 novEmBEr 2014 – 4 january 2015
you are cordially invited to the opening of the exhibition on 28 november, 2014, 
Friday, at 7 pm, at mélycsarnok, műcsarnok’s project gallery.

realized in cooperation with Photocaptionist, London, and other archives, this exhibit 
is linked to the central theme of Photo month 2014 through questions of historical 
memory. Set out to explore the common procedures through which the one-time secret 
service of East Germany (the Stasi) manipulated emotions, Tommaso Tanini was much 
inspired in this work by Corrado alvaro’s Man is Strong, a novel that delves into social 
relations in dictatorships. The essential, disquieting problem of Tanini’s works is how 
it is possible that one should turn against those one loves rather than the regime 
that oppresses and terrorizes one, and how one can ultimately overcome the anxiety 
engendered by state power.

The opening will take place in the presence of the artist. | Curator: Federica Chiocchetti


