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Az ötletadó élmény 

      2007 őszén szembesültem először Norvégia „színes” arcával a Brugatan, Osló-
ban. A hatás körülbelül olyan volt, mint amikor gyereknek elmondják, hogy az a mi-
kulás, aki az ajándékot hozza, az nem Az A Mikulás. Annak ellenére, hogy a tények 
azok tények - a látvány és a személyes élmény mégis mindig más. 
Ahhoz, hogy a forgatagot kellően kontrasztos formában megjelenítsem, szükségem 
volt egy olyan háttérre, amely tipikusan skandináv stílusúnak ismert és elismert nem-
zetközileg – esetleg világviszonylatban is. Erre a célra legtökéletesebbnek a 2008-ban 
megnyílt Opera épülete bizonyult. 
      Technikai leírás  
      Az épületről saját magam készítettem fotót, amelyet egy kis technikai segítséggel 
sikerült „foltokká” alakítani, majd ezt egy vászonra oldószeres festékkel kinyomtatni, 
80X60 cm-es méretben. A képen szereplő állatokat így filctollal és akrilfestékkel 
tudtam felrajzolni/festeni.  
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A kép mondanivalója 
A szereplőket – mondhatnám: fellépőket - gondosan, a világ minden tájáról válo-

gattam, miután szorgosan elolvastam róluk egy jó adag, az interneten található infor-
mációt.  

Az állatok sokfélesége és a helyszín kiválasztása összetett jelentésű. Maga a sok-
féleség azt szimbolizálja, hogy ilyen-olyan tulajdonságoknak köszönhetően mi is, 
mint valamennyi élőlény, mindannyian különlegesek, érdekesek és szeretetreméltóak 
vagyunk. Az egyének azonban nem csak a változatosságban, hanem abban is örömü-
ket lelik, hogy hozzájuk hasonlókkal képezzenek csoportokat, ezzel örökké kérdése-
ket vetve fel az Elhatárolódás és az Egybeolvadás szükségességének, hasznosságának 
és időszerűségének témája körül, mind egyéni mind társadalmi szinten.  
A társadalmi sokféleség, beilleszkedés, befogadás témájával az utóbbi időben sokan, 
sokféleképpen foglalkoztak Norvégiában, ennek aktualitását a nemrég lezajlott vá-
lasztásokat megelőzően és azt követően is a médiában elhangzottak ékesen bizonyít-
ják.  

Meghívott és önkéntes szereplők a képen: 
 
Repülősor, balról jobbra: 
1. kanadai vadlúd Branta-canadensis 
2. óriásflamingó Phoenicopterus roseus 
 
Hátul kukucskálók: 
3. ázsiai elefánt, Elephas maximus  
4. dromedár vagy egypupú teve Camelus dromedarius 
 
Trón:  
5. jegesmedve Ursus maritimus 
 
Lejtő: 
6. tapír Tapirus indicus 
7. tobzoska Manis javanica 
8. kilencöves tatu/övesállat Dasypus novemcinctus 
9. gazella Antidorcas marsupialis 
10. zsiráf Giraffa camelopardalis 
 
Napernyőknél: 
11.kis galago Galago moholi (bennszülött nevén hanamanama) 
 
Parti fekvő- és guggoló sor: 
12. oroszlánfóka Phocarctos hookeri 
13. cibetmacska Viverra zibetha 
14. rénszarvas Rangifer tarandus 
 
A merülést bemutatja: 
15. víziló Hippopotamus amphibius 


