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SÓS GERGŐ 

Arthouse Experimental – Szubkultúrák a galériában  

Absztrakt: A „galéria” mint eszköz vagy lehetőség, ez problémafelvetésem és múzeumpedagógiai prog-
ramom alapja. Adott egy tér, szellemi produktumokkal megtöltve, magas minőségű vizuális élménnyel 
és komplex tematikával, ugyanakkor közösségi és befogadói szempontból távolságtartó légkörrel. Az 
élmény-intenzitás és az atmoszféra létrehozása a végcél. Nem minden kiállítás és nem minden tér al-
kalmas erre a rövid ideig fenntartható állapotra, de talán pont a végessége és instabil itása adja meg a 
létjogosultságát ennek a folyamatnak. A megnyitó, a tárlatvezetés, a múzeumpedagógia, a finisszázs 
folyamatos rendszerébe helyezem bele a tematikus, radikális koncerteket, és interaktív tárlatvezetése-
ket. Kulcsszavak: Athouse Experimental, szubkultúrák, galéria. 

 

Outsiderek paradox módszertana 

A kortárs képzőművészet átláthatatlanul összetett stílusszövete rendkívül hasonló a szubkul-

túrákéhoz. Stephen O'Malley anekdotája szerint olyan ez, mint a fekete árnyalatai, érzékelhető, 

de nehezen meghatározható. A zenék is nagy spektrumon helyezkednek el. Az Athouse 

Experimental folyamatban önkényesen jelöltem ki irányelveket, szelekciós módszereket. A le-

hető legdirektebb és legintenzívebb élményt adó produkciókat, zenekarokat keresem, radikális 

attitűddel. Az első eseménynek alapja a közeg, amiben felnőttem és sok szempontból ez hatá-

rozta meg az utána követőket is. Ezeknek nehéz a katalógus szintű meghatározása, mégis há-

rom nagyobb csoportra különíthető el. Az első csoport a punk, a HC, a Black Metal és ennek 

valójában követhetetlenül sokszínű hibrid vagy kevert stílusváltozata. A második jól elkülö-

níthető csoport a freedessz, a szabad improvizáció a maga teljes függetlenségével és váratlan-

ságával. A harmadik egy kiméraként definiálható szegmens: a zajzene és kísérleti hangművé-

szet, illetve az első két csoport, különböző áthallásaival létrejövő időszakos formációk összes-

sége. Ezekben a körökben – a szubkultúrák csoportjaiban – és azok metszeteiben a belső kom-

munikáció és az önszerveződés figyelemre méltó nyitottsággal találkozik, ami egy sejtszerke-

zetű társadalmi hálót formál. Gyakran kapcsolódnak társadalmi mozgalmakhoz, civil kezde-

ményezésekhez, radikális állatvédelemhez, az anarchizmus valamilyen formához. A zene és a 

szubkultúrák biotóp életének tökéletes példája a Food not bombs taktika és szervezet, egyes 

eseményei: saját szervezésű főzés és ételosztás a rászorulók részére és mindez zenei támoga-

tással. Így jön létre a kortárs társadalmi kérdésekre a kortárs válasz audio, verbális és fizikai 

szinten ebben a szűk mégis nagyon sokszínű közegben. Mindez számomra lényegében parallel 

a kortárs képzőművészet mai problematikájával, dinamikájával és légkörével. Ezek alapján 

megtalálja a kiállítás a hozzá indirekt módon köthető zenei eseményt és közeget az Arthouse 

Experimental folyamatban. Az önszerveződés és összetartás generálja, hogy az adott kiállítás-

sal valamilyen módon konstellációban álló zenei eseményélővé és fenntarthatóvá váljon. Ha-

gyományos értelemben vett rendezvényszervezési és finanszírozás nélkül, a minimális ráfor-

dítással. Igyekszem egy hagyományos értelemben vett töke nélküli, de szellemi tőkével ren-

delkező fair trade múzeumi eseménysorozatnak megtartani ezt a sorozatot, amelynek nyilván 

múzeumpedagógiai áthallásai vannak. 
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Események-performanszok, crosstalk 

A sorozat közel kétéves működése során egy koherens kiállítás-koncert párbeszéd jött létre. 

Hat eseményt mutatok be a párosítások múzeumpedagógiai kontextusa szerint.  

Digitális környezet és zaj 

A D’ARTS egy több éve futó kortárs tendenciákat felvonultató kiállítás-sorozat a veszprémi 

Művészetek Házában. Digitális környezetben élő és ható alkotásokból álló kiállítás, kortárs 

társadalmi problematikával. A lehallgatás, a megfigyelés és a kritikai hangnem voltak a kiál-

lítás fő fogalmai és eköré szerveződtek a direkt és indirekt digitális technikákat beemelő alko-

tások. Ezen az eseményen három erősen különböző, mégis a témát körüljáró koncert volt hall-

ható, társadalmi válaszként vagy megfeleltetésként. Mikhail, Heir of Blue Tomorrows néven 

Gyulai Gábor projektje nyitott, lassú ambient hangzással. Bizonyos értelemben hátat fordít a 

technikai és társadalmi problémáknak, mintha távolodna tőlük:  ködös vidéki elzártság érzetét 

kelti. Egy időtlen, nem városi hangulatban. Ezt a klausztrofóbia hangulatot erősítette, hogy a 

kiállítás legkisebb terébe helyeztem el, ahol csak egy világító installáció adott minimális fényt. 

A második előadó – NOAHSTAS néven – Bartha Bence volt. Tömör, szélsőségesen éles, 

hangos zajzene és hangszobrászat; ösztönös és sötét tónusú utópisztikus hangulatot teremtve. 

A belemerülés érzését adta egy információhalmazba és önmagán túlfutott fenntartható fejlő-

désről alkotott távoli, de sejthető véleményt. Ilyen típusú anyaggal a látogatók nagy része elő-

ször találkozott és szellemileg is közelebb kerülhetett a kiállítás tematikájához. Az estét egy 

nagyobb térben a Larry Kubiac punk-powerviolence formáció zárta. Gyors és intenzív, rövid, 

legfeljebb egy perces tételekben jelentek meg alapvető vallási és társadalmi kérdések és az 

egyén-hatalom viszonya. A koncertek a kiállítótérben a műtárgyak között zajlottak a közön-

ségtől alig egy méterre. Ez az alapja egy sokkal intenzívebb atmoszféra létrehozásának. A 

figyelem rövid, de rendívül intenzív időszakokba sűrűsödött. Az első és második tétel között 

tárlatvezetést tartottunk a kurátorral, amikor a kérdések és közös okfejtések kerültek terítékre. 

Érezhetően oldott hangulatban, érdemi és a befogadást elősegítő kérdések hangzottak el, ez a 

szoros kapcsolat az alkotások és befogadók közt, illetve a hozzájuk a koncertek, egységes han-

gulatot alakítottak ki. 

Élő festés, gépversek 

Boros Viola kiállítása az előző anyaghoz képest merőben más koncepciót igényelt, atmoszfé-

rája és jellege miatt. A művésznő nagyméretű színes kollázs-montázs-frottázs-dekollázs alapú 

munkái erős expresszív megjelenésükkel uralták a kiállító teret. A kiállítás másik fontos as-

pektusa, hogy jelentős szociális és aktuálpolitikai problémákat is felvetett. A nőjogi kérdések 

és a klasszikus nemi szerepek problematikája is megjelentek árnyalt szimbolikával és punkos 

hatású ikonográfiával. Az anyag komplexitását tovább növelte Boros Viola erős személyisége 

és alkotói jelenléte. Közös egyeztetés nyomán egy élő improvizatív est jött létre. Boros Viola 

energiája és élő, valós idejű performansz-festése volt a kiindulási pont. Szerencsés körülmény, 

hogy ebben az időben megismerkedtem Tóth Kinga költővel és hangművésszel. Az ő munkás-

sága az All Machine projektben ölt testet, vizualitás és hang formájában. Violához hasonlóan 

a rendkívül erős jelenlét jellemzi munkáit, a Gépverseket. A radikális légzéstechnikával és 

rekesztámasszal megvalósított repetitív kántáló előadásmód a komoly hangerővel párosulva, 

magával ragadja a hallgatót és a látogatót. Minden eseményhez – amikor csak mód van rá – 

társítok helyi zenekart is. Így játszhatott eseményünkön a Less than zero formáció is. Az ő 

zenéjükben, szövegeikben hasonló társadalmi igazságtalanságok és problémák jelennek meg, 
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mint a művésznő munkáiban, csak más iránypontok mentén, más hangsúllyal. Dinamikájuk és 

erős üzenetük valós kapcsolatot teremtett a punk mentalitású képekkel. Így jött létre a váz, ami 

a kiállítás anyagát felerősíti és talán tovább árnyalja: a látogatót egészen direkt módon éri. 

Mint szervező, nem tartom szerencsésnek alkotóként való részvételemet az adott eseményeken, 

mégis itt, Boros Viola személye és a kialakult atmoszféra miatt monoton/monokrom, drone 

projektemmel ezúttal én is részt vettem. Lassú kitartott hangok és sűrű szövetű irányított zaj 

kombinációja adta az improvizáció alapját és a képek-nézők viszonyt; figyeltem reakcióikat és 

aszerint változtattam a hang intenzítását. A tárlatvezetés és performansz az est végére önálló 

entitássá vált a látogatók is beépültek a közös festésbe, szinkronba kerültek a zajjal -zenével. 

Az est az Arthouse Experimental folyamatnak számomra egy jelentős és fontos állomása volt. 

Az atmoszféra létrejött, és az alkotó és befogadó közti sáv egészen vékonynak és átjárhatónak 

tűnt egy olyan szituációban, amelyet valóban radikálisnak értékelhetünk. 

Építészeti és közösségi architektúrák 

A Tegulárium a Művészetek Háza egy állandó tárlata. Rendhagyó helyszín. A Veszprémi vár 

régi pincerendszere és a történelmi várfal határolja. A Kiállítótér balszárnya fölé egy teljesen 

új épületet emeltek. Nyitott téglafalak, nagy ablakfelületek, és minimalista építészeti törekvé-

sek teszik a két építészeti korszak diszharmonikusnak tűnő tereit izgalmas egységgé. A bal-

szárny, rendelkezik egy két emelet magas teremmel, ahol téglagyártó eszközök és történelmi 

téglák találhatók. Ebben a térben rendeztünk egy újabb tematikus koncertet. A Kronstadt és 

Dukes of wattenhal zenekarok Csehországból érkeztek egy zágrábi kitérő előtt. A két külföldi 

zenekar, a már galériás környezetben szerepelt Less than zero zenekarral közösen léptek fel. 

A tematikus cél az volt, hogy a Teguláriummal megismerkedjen az a közönség is, amely addig 

nem érdeklődött a gyűjtemény iránt. Más aspektusból megközelítve mutattuk be a tégla művé-

szetét. A téglát, mint a kézműves munka eredményét mutattam be, nem, mint ipari terméket. 

Annak a szubkulturális közegnek, amit az írásom elején bemutattam egy központi törekvése 

az önellátás és a természet közeli építészet és környezetbarát megoldások alkalmazása. Fi Jó-

zsef téglakészítő mester volt, aki élete végéig kézzel készült és szignózott téglákat készített, 

az alapanyag beszerzésétől az égetésig teljesen egyedül. Az ő életét bemutató film volt a tár-

latlátogatás és közös beszélgetés alapja. Így egy izgalmas kiállítás és egy öko -anarchizmusra 

fogékony közeg találkozott. A tégla történelme és egyéb zöld építkezési törekvések bemutatása 

mellett zajlottak a koncertek a karakteres terekben. A bálaépítészetről tartott rögtönzött elő-

adást a meghívott cseh zenekar egyik tagja a valóban nyitott közönségnek. Számomra mindez, 

a projekt teljes megvalósulást jelentette, mivel a látogatók döntő része közölte, hogy soha nem 

járt a múzeum ezen részén. Az esemény megvalósulásához és szellemiségéhéhez hozzátarto-

zik, hogy a két cseh zenekar (nyolc taggal) nálam, a szervezőnél aludt és étkezett, hogy ne 

terheljük plusz belépődíjjal a látogatókat, és valóban közösség és közönségépítő maradhasson 

mindez. Hiszem, hogy ez a módszer idővel egy valóban önszerveződő, önellátó múzeumpeda-

gógiai módszerré, tematikává válhat, fölösleges költségek nélkül. 

Eklektika mint lehetőség 

A Caffart művészeti egyesülés, csoport vendégkiállítása volt a másik alkalom, amikor az 

Arthouse Experimentalt újra megrendeztük. Ez a kiállítás egy meghívás volt, válaszként a V8 

veszprémi művészcsoport, Baján rendezett kiállítására. Az eklektikus, különböző stílusú és 

személetű alkotók munkáihoz jó választásnak tűnt a Gustave Tiger katedrális punkja. Akárcsak 

a kiállított anyagon, ezen a zenekaron is nehéz fogást találni. Fiatal zenekar, fiatal művészeti 
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csoport és instabil tárlatvezetési vezérelvek alapján esély volt egy friss, valóban interaktív tár-

latvezetés megtartására, ami ennek az egész zenei és művészeti diskurzusnak az alaptörekvése. 

Az improvizációt és a szervezési nehézségeket a spontaneitás mozdította ki a holtpontról. A 

program egyik számomra izgalmas aspektusa a munkák közös megfejtése és a látogatók által 

generált asszociációk kialakulása és rendeződése volt. A nagy merítés az anyagban, és az, hogy 

az alkotók önhibájukon kívül nem lehettek jelen, mind rendezőelvként funkcionált az estén és 

a nézők saját magukat, és véleményüket vihették bele a tárlatvezetésbe, egymást vezettük és 

ez egy valódi létező mozgó, és változó közösséggé szervezte az embereket. Az est záró - és 

tetőpontja a Gustave Tiger törékeny énekesnője és valóban eklektikus zenéje volt. Az erre az 

estére hozott hanganyag olyan széles spektrumon mozgott mint a képek, ezáltal az utolsó te-

remben egy direkt és nagyon erőteljes, energikus élménnyel zárták a programot.  

DLA és Freedzsessz 

Hans Koch és Gaudenz Badrutt kísérleti adása és az MKE Intermédia DLA kiállítása egy kü-

lönleges szervezés és tematikus kihívás volt számomra. Alt klarinét, kontaktmikrofonok, és 

egy asztal adta a zenei munka eszköztárát. Ebből épült fel egy esetleges, hangasszociácókra 

építő sűrű hangszövet. Az intermédia szakos hallgatók munkái döntően videó, fotó és installá-

ció alapúak, amelyek összetett kimunkált konceptuális folyamatok végtermékei. A legoptimis-

tább és jóindulatú megfogalmazásban is a látogatók számára egy nehezen befogadható anyag 

állt össze. A kiállítás szerencsés helyzetben, pont a két svájci művész magyarországi tartózko-

dása alatt volt látható. Itt a múzeumpedagógiai koncepcióm az analógiákat és transzparenciákat 

kívánta bemutatni. A hosszú absztrakt gondolkodás célját és értékét mutattam be, valamint 

érveltem ezeknek a munkafolyamatoknak az értékessége mellett és ez által az alkotásokhoz is 

közelebb kerülhettek a látogatók. A tárlatvezetés és koncert befogadása egyenrangú kihívás 

lett a látogatók számára. Az alkotások mögött rejlő célok és elméletek gyakran fontosabb sze-

repet kaptak, mint maga a produktum. Nagyon erős párhuzamot mutat ez az alkotói attitűd a 

freedzsesszel és a szabad improvizációval, ahol egy ötlet, egy hangképző technika határainak 

a feszegetése gyakran fontosabb, mint maga a képzett hang. A gondolat és az inkább sejthető 

konstellációk megtalálása mélyebb örömforrás látogató, hallgató számára, így ez a kiállítás és 

kísérleti játék egy egységes problémakört alkotott. Múzeumpedagógiai stratégiám itt a kíván-

csiság és az unortodox befogadás iránti vágy felkeltése volt. Elindítani a közös gondolkodást; 

felkelteni a későbbi, hasonlóan konceptuális látható és hallható anyagok megértése iránti vá-

gyat, ez hosszú távú célja Arthouse Experimental módszeremnek. 

Hang és tér viszonya 

Az utolsó bemutatásra kerülő munkám egy performansz esemény. Az első olyan rendhagyó 

elvek mentén szerveződő múzeumpedagógiai diskurzus a látogatókkal, ahol maga a hang és a 

látvány az esemény tárgya, kiállítás nélkül. Ez az elmélet attól válik érdekessé, hogy nincs egy 

fix keretet adó kiállítás, tárlat, ami szimbiózisba kerülhetne a hangművészettel. Kevesebb ka-

paszkodó van és a figyelem is a behatárolt idő alatt létrejövő produkcióra, koncentrálódik. A 

folyamat végessége és váratlansága adja erejét. Az estén Kikanju Baku japán dobos, 

freedzsessz-művész játszott, két magyar szabad-improvizációs zenésszel. Az est ráhangoló 

prológgal kezdődött, a végén a nem hétköznapi alkotóval volt beszélgetés és a hallgatók bete-

kintést nyerhettek a kortárs művészet egy szűkebb körben művelt, és ismert formájába, a radi-

kálisan gyors és intenzív performanszokkal és azok mozgató elvével, szakmai, elméleti hátte-

rével. 
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DIY mint válaszlehetőség 

Ezeknek a rendezvényeknek a szervezése, megvalósulása, promotálása külön költségvetés nél-

kül jön létre, a belépés becsületkassza-rendszerrel működik, amikor csak ez kivitelezhető. A 

látogatók, a vendégek az eseményt és a fellépő művészeket önszántukból, az általuk meghatá-

rozott mértékben támogathatják. Ez nem tesz lehetővé stabil folyamatos programokat, mégis 

közösségépítő és fejlesztő hatású. Az események jellege és irányelve sem teszi lehetővé az 

állandó belépődíj rendszert. A DIY, csináld magad módszere praktikus, és autentikus módon 

jelenik meg a promotálás és néha a szállás, étkezés tekintetében, ha ez intézményi finanszíro-

zási keretek közt nem valósítható meg. Jó példa erre a más városból, esetleg országból érkező 

előadókat meleg étellel várjuk és szállást is biztosítunk. 

Mindezek a nehézségek távolabbról szemlélve közösségépítő, kultúrán, nyelven átívelő 

közös problémamegoldásokat generálnak. A közösségi oldalakon szervezhető a promóció. A 

plakátok, készülhetnek kézzel vagy digitálisan házilag fénymásolva, házon belül, minimális 

költségeken vagy megfelelő képminőségben szétküldve és önszerveződő módon nyomtatva és 

frekventált helyekre kihelyezve. Ezek a módszerek sem megoldhatók minden intézmény kere-

tein belül, minden időben, de egy létező és életképes alternatívája a költségvetési hiányból 

fakadó lemondások elkerülésére. A tárlatvezetések, események látogatói így egy szélesebb 

spektrumban láthatják és élhetik meg a művészet létrejöttét és megnyilvánulását.  

Ennek a szervezési folyamatnak egy praktikus és gerilla marketingre emlékeztető vonása, 

a közösségi hálón létrehozott aktív csoport. Jelenleg 183 aktív visszaigazolt tagja van ART 

HOUSE EXPERIMENTAL csoportnak. Egy közös platform, ahol a tagok a Művészetek Háza 

eseményeivel és azok dokumentációival is találkozhatnak, véleményezhetik és javasolhatnak 

új projekteket. 15 napja tart az a tematikus folyamatom, amelynek a lényege a hangművészet 

bemutatása, a múlt és jelen legjelentősebb alkotói által. Minden nap egy alkotó szöveges és 

audio bemutatása történik. Jelenleg indul a hetente megjelenő rovat, nemzetközi kiállítások 

rövid bemutatása, célzottan nem a legismertebb alkotóktól. Mindez és a csoport önszervező, 

önfenntartó jellege azt mutatja, hogy a múzeumpedagógia egy ilyen kissé unortodox megkö-

zelítése is adhat közönséget és közösséget egy modern- kortárs galériának, művészettel foglal-

kozó intézménynek a költségvetést komolyabban terhelő befektetések nélkül is. Mindez a már 

jól működő múzeumpedagógiai kínálat szélesítését, színesítését jelentheti. Eddigi tapasztala-

tim alapján a bemutatott Arthouse Experimental projekt más intézményekben, galériákban, 

múzeumokban, más célokra, módszerszerűen és taktikailag használható. Egy olyan közeg és 

szubkultúra számára jött létre, ami majdnem minden városban megtalálható és szervezhető a 

már említett minimalista módszerekkel is. 

Tervezés-fejlődés 

A jövőben egy, a Művészetek Háza arculatát követő, kézzel készült, kis példányszámú, sor-

számozott fanzine létrehozását tervezem, félévenkénti megjelenéssel. Másik fő fejlesztési pri-

oritás a dokumentáció fejlesztése és archiválása. A perfomanszok és koncertek, interaktív tár-

latvezetések, és galéria bejárások dokumentációját tervezem rendezni. A fotóanyagokat a 

fanzine-ben publikálnánk, a hanganyagokat kispéldányszámú kazettákon tennénk elérhetővé. 

Ezeknek a médiumoknak a használata célirányos választás. A kis költségvetés és a gyűjthető-

ség, valamit a DIY jelleg adja meg kis léptékű, de értékteremtő jellegét ezeknek a kiadványok-

nak. A következő években a mozgás és tánc kortárs megjelenéseit és kísérletező típusait igyek-

szem az intézményben bemutatni, és tematikusan beépíteni a kiállítási rendbe. Fontos prioritás, 
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hogy több fiatal még nem ismert külföldi, kortárs zenei produkciót is be tudjak bemutatni 

Veszprémben. 

Képek 
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VI. Kiállítás, párbeszéd, kommunikáció  

− a múzeumi kiállítás üzenetének és 

befogadásának kérdései 

 

 


