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Marge Monko:
Women of the World, Raise Your Right Hand

Megnyitó: 2018. március 7., szerda, 18 óra

Megnyitó beszéd: Szipőcs Krisztina, művészettörténész

A kiállítás megtekinthető: 2018. április 28-ig, keddtől péntekig 12 és 18 óra,

szombaton 11 és 17 óra között

Cím: 1088, Budapest, Bródy Sándor u. 36.

Marge Monko legújabb kiállítása, a szépség, a vágy, a luxus és a termékenység fogalmait és 
reprezentációit vizsgálja, a reklámiparból összegyűjtött képeken és szlogeneken keresztül. A 
kiállított videó munka, fotók és installációk azzal a céllal készültek, hogy felfedjék a kapcsolatot a 
publicitás és a női identitás kulturális értékei között.

A kiállítás címe Women of the World, Raise Your Right Hand eredetileg a De Beers gyémántcég 
kampányának szlogenje volt. A 2003-ban indított reklámhadjárat olyan nőket célzott meg, akik 
megengedhették maguknak a saját gyémántgyűrűjüket. Miután a gyűrűt a jobb kezükön viselték, 
így kapta a power ring jelzőt. Olyan vagyont és hatalmat szimbolizál, amely már nem függ egy 
másik embertől. Ironikus, hogy a szlogen magában hordozza a feminizmus és az aktivizmus fogalmi 
tartalmát, de ezzel szimultán egy egyértelműen kereskedelmi célt is szolgál.

WOW (Women of the World) című videó munka azt mutatja be, hogy a gyémánt mítosza, mint a 
szeretet szimbóluma, hogyan alakulhatott ki a termék elhelyezés és a reklámok segítségével. A 
videóban jól ismert kéz gesztusokat láthatunk a populáris kultúrából, reklámokból és a politikából, 
mialatt a hallható szinkronhang elmondja a gyémántok kulturális történetét.

A fotónegatívok kivágásából készült Untitled Collages sorozaton női modellek láthatóak, amint 
ékszerekkel pózolnak. A művész az eredeti negatívokat az eBayen találta, részben ezért is, pontos 
származásuk és dátumuk ismeretlen. A gesztusok érdekes variációi ritmust és dialógust teremtenek 
a fotók és egyben a kiállítás fő gondolata között, hiszen a kezek és gesztusaik átölelő motívuma a 
kiállításnak.

A fotó installáció, ami az Angel Eye, Eagle Eye and Demon Eye címet viseli, vintázs reklámokból és 
LED fények összekapcsolásából áll össze. A fotókon kecses női kezek prezentálnak fogyasztói 
termékeket, úgy mint porcelánt, bőrolajat és fehérneműt, amivel szembe állítva jelennek meg a 
különböző formájú autó és motor reflektorok.

Érintve a mesterségesen konstruált női értékek kérdéseit, Marge Monko kiállítása összességében 
foglalkozik a kommercializmus hatásának elbeszélő erejével, a generált szimbólumok átmeneti 
jellegével és a női kéz, test és identitás tárgyiasításával.

Marge Monko (1976) Tallinnban született, él és dolgozik. 2008-ban végzett az Észt Művészeti 
Akadémián. 2012-ben elnyerte a Henkel Művészeti Díjat illetve a Köler Díj jelöltje volt. Ugyanebben 
az évben részt vett a Manifeszta 9-en, melynek Katerina Gregos volt a kurátora.
Munkáit rangos intézményekben állították ki többek között az tallinni Észt Művészeti Múzeumban 
vagy a bécsi mumokba.

A kiállítás része a Budapest Fotó Fesztiválnak, illetve a Budapest Art Week `18-nak.
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Opening speech: Krisztina Szipőcs, art historian
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Address: 36 Bródy Sándor street, Budapest, 1088

Marge Monko’s latest solo exhibition investigate the phenomenon of beauty, desire, luxury and 
fertility and its representations, by collecting imagery and slogans of the mainstream advertisement 
industry. The presented video-work, photographs and installations explore the relationship between 
publicity and cultural values of the female self.

The title of the exhibition Women of the World, Raise Your Right Hand was a slogan from the 
campaign by De Beers, a company selling diamonds. Released in 2003, it was addressed to 
independent women who could afford their own diamond ring. Being worn on the right hand, this 
ring is also referred to as the power ring. It symbolizes wealth and social standing that is no longer 
bound to another person. Ironically, the slogan that has connotations of feminism and activism, is 
serving unambiguous commercial purposes.

The video-work, which is entitled WOW (Women of the World) presents how the myth of diamonds 
as symbols of love was created with the help of product placement and advertising campaigns. It 
shows hand gestures well-known from popular culture, advertisements and politics, meanwhile the 
voice over tells the story of diamonds and their cultural history.

The Untitled Collages is a photo series of cut-outs from the negatives of female models posing 
with jewellery. The artist found the images on eBay, hence their exact origin and date of creation 
is unknown. The interesting variations of gestures create rhythm and a conversation between 
the images itself and the main notion of the show. Seeing that hands and their gestures are an 
interlacing motif of the entire exhibition.

Another set of work with the title Angel Eye, Eagle Eye and Demon Eye is a photo installation, which 
consists of vintage advertisements and LED lights. On the photos, graceful female hands are 
holding consumer goods - porcelain, skin oil and lingerie. In contrast the images are accompanied 
by different shapes of lights that are usually used in cars or motorcycles.

Touching on the questions of the superficially constructed female values, Marge Monko examines 
the storytelling powers of commercialism’s impacts, the impermanent matter of generated symbols 
and the objectification of the female hand, body and identity.

Marge Monko (1976) was born in Tallinn, Estonia, where she currently lives and works. She 
graduated from the Estonian Academy of Arts in 2008. She received the Henkel Art Award of 2012 
and a Köler Prize nomination in 2012. She took part in Manifesta 9 in 2012 curated by Katerina 
Gregos. She exhibited internationally in various institutions for example she had a solo show in 
mumok, Vienna in 2013. Her works can be found in collections including the Estonian Art Museum, 
Tallinn, or the mumok, Vienna.

The exhibition is part of the Budapest Photo Festival and the Budapest Art Week `18.


