
36

2 0 0 9 / 7 , 8

• „Átlagosnak lenni olyan, mint a középső polc: innen jobban lehet látni azt is, 
ami fent van, és azt is, ami lent van” — meséli Jerzy, 49 éves wilgai tornatanár, 
vállalkozó. A képen, ami róla és feleségéről, Beata-ról készült, egy fehér min-
tás nejlonfüggöny előtt ülnek, az asztalnál. Előttük egy nagy tányéron szépen 
és akkurátusan egymásra púpozott fánkok. Bár az abrosszal terített asztalra 
könyökölve mindketten egyenesen ránk néznek, — a fánkokról mégsem tudom 
levenni a szemem. Otthon vannak — a kép a nappaliban vagy az étkezőben 
készülhetett —, mi, nézők csak bekukkantunk hozzájuk, amíg megnézzük  
a képet és elolvassuk a szöveget: életükről, munkájukról, vallásosságukról, 
gyermekvállalással járó nehézségeikről, az újrakezdésről, sikereikről és beteg-
ségeikről, tapasztalataikról és reményeikről. Történetük — annak ellenére, 
hogy drámai és „csodás” epizódokat egyaránt tartalmaz — alapvetően nyu-
godt, beletörődéssel vegyes elégedettséget tükröz: „Én már elértem azt, amit 
akartam. Most azt szeretném, hogy a lányomnak is sikerüljön. […] De okos lány, 
boldogulni fog. Átlagon felül lesz” — mondja Jerzy. A kép ugyanezt a nyugodt, 
komoly, kissé talán fáradt hangulatot árasztja: mozdulatlanság és rend  
(a fánkpiramisból sem hiányzik egyetlen darab sem). Jerzy és Beata átlagos 
lengyelnek tartják magukat. Ezért jelentkeztek a Zorka Project felhívására. 

A lengyel női fotópáros, Monika Bereżecka és Monika Redzisz 2000 óta 
dolgozik együtt ezen a néven. Mindketten a poznani Képzőművészeti Aka-
démia Vizuális Kommunikáció Tanszékén végeztek fotó szakon, s alkotása-
ikat elsősorban a művészeti fotográfia és a dokumentumfotó határterüle-
tén mozogva hozzák létre.1 Átlagosak (Przeciętni) című munkájuk a Gazeta 
Wyborcza lengyel napilap hetente megjelenő színes mellékletében, a Duży 
Format-ban jelent meg sorozatként 2008-ban. Az alkotók közzétettek egy fel-
hívást, amelyre olyan emberek jelentkezését várták, akik magukat és életüket 
átlagosnak tartják, és szívesen részt vennének az alkotókkal közösen egy pro-
jekt létrehozásában. Az összesen száz jelentkezőből végül harminccal dolgoz-
tak együtt: családokkal, párokkal, egyedülálló fiatalokkal, középkorúakkal és 
idősekkel, — egész Lengyelország területéről. A munka egy beszélgetésből és 
egy fotózásból állt. A jelentkezők előre összeállított kérdések alapján mesél-
tek az életükről, majd az alkotók készítettek róluk néhány fotót. A képek és a 
beszélgetésrészletek együtt, egymásra vonatkoztatva jelentek meg a maga-
zin hasábjain,2 majd az azonos című kiállításokon (Fotófesztivál, Łódź; Galeria 
Camelot, Krakkó, 2008). 
Az alkotások első látásra illeszkednek abba a fotográfiai hagyományba, amely-
ben a kulturális identitás és a szubjektív tapasztalat egyaránt fontos a fotog-
ráfus számára, aki egyetlen fotográfia segítségével igyekszik megragadni e 
területek összefüggéseit a maguk komplexitásában. A munka során a kompo-
nálás és a minden részletre kiterjedő vizuális fordítás a fő feladat, ami a sze-
replők, illetve a személyes tér, a munkahely vagy a történetre jellemző háttér 
egymásra vonatkoztatott és összehangolt megörökítése révén jön létre. (Ebbe 
a fotográfiai hagyományba illeszkedik például a német Frank Gaudlitz, az oszt-
rák Kurt Kaindl vagy a francia Charles Fréger3 tevékenysége.) A Zorka Project 
Átlagosak című sorozata viszont nem fogalmazza meg előre saját tézisét arról, 
hogy mit tart átlagosnak a mai lengyel mindennapi életben, nem választ sze-
replőket saját történetéhez, hanem a felhívásra önként jelentkezőkre bízza  

1  Lengyel nyelvű web oldaluk: www.zorkaproject.com
2 Egy válogatás most is megnézhető a Gazeta Wyborcza honlapján: http://wyborcza.
pl/1,88975,5167534.html
3 Utóbbihoz ld.: Döme Gábor: Arcok és egyenruhák. Balkon, 2007/7,8, 47-48. 

a fogalom és a praxis körbejárását és meghatározását, majd a szereplők által 
felkínált terekben végzik el a fotográfiai munkát. A publikált, majd a kiállítási 
műfajba is átültetett kép- és történetsorozat pedig nem más, mint e koránt-
sem egyszerű — talán nem is létező, értelmetlen — fogalom, az átalagosság 
kritikai lebontására. De nézzük meg mindezt közelebbről is! 
A képek és a történetek szereplői férfiak és nők, idősek, felnőttek és fiata-
lok, gyerekekkel, unokákkal vagy magányosan. A képek a nappaliban (kanapén, 
fotelben, szekrénysor vagy ablak előtt), a konyhában (az asztalnál, a kony-
hapult előtt) vagy a hálószobában készültek. Vannak olyan képek, amelyek-
hez a szereplők „ünneplőbe” öltöztek, de olyanok is, amelyen „egyszerű” hét-
köznapi, vagy „játszós” ruhát viselnek. Hol pózba feszülve, hol természete-
sen állnak vagy ülnek, ki cipőben, ki pedig mezítláb, mosolyogva vagy komo-
lyan, kíváncsian vagy közömbösen néznek ránk vagy éppen máshová. A képek 
hátterében sokféle tárgy és szín látható: antik dísztárgyak, órák, fegyverek, 
függönyök, lámpák, festmények, falra akasztott kereszt és szentkép, konyhai 
mérleg és óra, tükör, hűtőszekrény, rézmozsár, dísz- és emléktárgyakkal zsú-
folt polc, gyerekrajzokkal és jegyzetekkel teletűzdelt konyhai lambéria, virágok, 
szamovár és mobiltelefon. A modellek mögött fehér, sárga, meggypiros, zöld 
és narancs árnyalatú festett fal, egyszínű vagy mintás tapéta, szőnyeg vagy 
ágytakaró, esetleg behúzott függöny mint egybefüggő semleges háttérdrapé-
ria — akár egy műteremben. A történetekben olvashatunk megismerkedésről 
és magányról, munkáról és munkanélküliségről, tanulásról, nyaralásról és uta-
zásról, lakásról vagy házról, autóról és hitelről, katonaságról és külföldi munka-
vállalásról, betegségről és halálról, anyaságról, gyerekekről, akik majd bevált-
ják a szülők álmait, faluról és városról, szórakozásról és olvasásról, húsevésről 
és vegetarianizmusról, és persze vallásról, hitről, teljesült és soha be nem tel-
jesülő vágyakról. Minden történet más és más, ahogy a szereplők és a helyszí-
nek között sincs két egyforma. Nem lenne könnyű dolgunk, ha mindezek alap-
ján kellene megfogalmaznunk, milyen is egy átlag lengyel. A képeket mégis 
belengi az ismerősség érzése, bólogatunk vagy csodálkozunk, elszomorodunk 
vagy mosolygunk a képek nézése és a történetek olvasása közben. Mert még-
iscsak értjük azt a kulturális logikát, ami meghúzódik az esetek mögött. 
A fotóprojekt kulcsmotívuma a fordítás: vizuális nyelvre, képes-szöveges 
magazinsorozatra, kiállításra, és végül magyarra. A fordítás mindegyik esetben 
nyelvi és kulturális gyakorlat is egyben, amelynek célja a megértés, más meg-
fogalmazásban: a hétköznapi tapasztalat, a kulturális gyakorlat és a művészi 
alkotás közötti zökkenőmentes átjárás megteremtése. 
Az alkotók elkészítik a történethez, a publikált életepizódokhoz tartozó képet, 
sűrítik és vizuális nyelvre fordítják az elbeszéléseket. A szereplők lakásában 

„hátteret” keresnek, beállítják a kompozíciót, és létrehozzák azt a képet, amely 
a rövid ismerkedés és beszélgetés során kirajzolódott bennük. Nem tudjuk, 
hogy a jelentkezők közül miként választották ki a „szerencsés nyerteseket”, 
továbbá azt sem, hogy helyszínenként hány képet készítettek, és az is homály-
ban marad, hogy mennyi időt töltöttek egy-egy családdal és milyen instrukci-
ókat adtak a szereplőknek. Azt viszont jól láthatjuk, hogy nem dokumentum-
fotókról, hanem körültekintően megkomponált és szerkesztett, részletgazdag 
alkotásokról van szó. A személyes történet és a személyes tér illesztésekor 
egyaránt érezzük az alkotói és az elemzői tekintet, a családi privát fotóra,  
s ugyanakkor a portréfestészetre is jellemző szerkesztési és ábrázolási mód 
jelenlétét. 
A fordításról mint vizuális és kulturális praxisról való gondolkodás évtizedek 
óta serkenti és inspirálja az antropológusok elméleti és gyakorlati munkáját.  
A témáról készült tanulmányokban nem pusztán a nyelvi/nyelvtani nehézsé-
gek, hanem elsősorban a kultúrák és a műfajok közötti átjárás kerül górcső alá 

— jó esetben kritikus és (ön)ironikus formában.4 Ha így tekintünk a fordításra, 
akkor egy olyan esztétikai és intellektuális elvárásoknak is megfelelő kulturális 
gyakorlatról beszélünk, amelyben a művek egyfelől az eredeti kulturális kon-
textust tükrözik vissza, másfelől önmagukban is megállva, saját jelentéseiken 
keresztül további akciókat és interakciókat indítanak el. A kulturális jelenségek 
megfigyelése, megértése és interpretálása az antropológia és az etnográfia 
határterületén kívül is érvényes szerzői/alkotói gyakorlat. Véleményem sze-
rint Monika Bereżecka és Monika Redzisz Átlagosak című sorozata jól illeszke-
dik ehhez a gondolkodásmódhoz. Munkájuk során olyan formákat és jelensége-
ket mutatnak be a maguk nyelvén — fotográfia —, amelyek egy része ismerős, 
míg egy más része talán ismeretlen a számukra. Az alkotások lényegi részét 
így a megértés, valamint az ebből fakadó interpretáció és kommentár adja. 
Képeik értelmezésében a fordítás egy olyan elemző kategória, egyben meta-

4  Egy a szellemes és elgondolkodtató írások közül: Ulf Hannerz Gondolatok a globális 
világról. In: N. Kovács Tímea szerk. A fordítás mint kulturális praxis. Pécs, Jelenkor, 2004: 
73-93. (eredeti megjelenés: 1993). A fordításkötetben megjelent tanulmányok a 
nyolcvanas, de elsősorban a kilencvenes évekből származó kritikai szövegek. 
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fora, amely — általános jelentésénél fogva — egyaránt a figyelem középpont-
jába állítja a beszélők személyét és a megszólalások műfaji lehetőségeit.  
Ha így tekintünk újra a képekre, a szövegekre és a bemutatás különféle  
formáira, akkor az alkotás újabb rétegei kerülnek felszínre. 

A képekhez tartozó történetek összeolvasása felszínre hozza, hogy a szemé-
lyes perspektívák között tulajdonképpen semmiféle kapcsolat nincs: mások  
az adottságok, a lehetőségek és a vágyak, máshol játszódnak a történetek,  
és a szereplők sem ismerik egymást. Ulf Hannerz globális városi kultúrá-
val foglalkozó svéd szociálantropológus ezt a terepet tekinti az önkényesen 
megkülönböztetett, egymást részleteiben átfedő jelenségek összességének, 
amelyben a horizontok különbsége válik a legélesebben láthatóvá a nézők szá-
mára. Ez a mintázat a globális világok sajátja, amelyben a teljesség megra-
gadása szinte lehetetlen — és persze értelmetlen — vállalkozás. Ezért aztán 
következhet a szelekció (nem minden jelentkező került be a sorozatba), a kom-
pozíció (az alkotók határozzák meg a képek formai és tartalmi keretét), és 
színrevitel (sorozatként, újságban és kiállításban). Mindez együtt jár a szubjek-
tív döntések következményeinek nyílt vállalásával, és az ebben rejlő lehetősé-
gek kiaknázásával. 

A szelekció során eldőlt, hogy a hasonlóságok vagy épp a különbözőségek vál-
tak-e fontossá. A válasz fondorlatos, ugyanis a látszólag hasonlók is nagyon 
különbözők. A kompozíciók — ahogy erre már utaltam — a családi fotók és a 
portréfestészet formai és szerkesztési eljárásait alkalmazzák, ennek során 
rajzolódnak ki a beszédes képfelületek: az eldugott részletek, az arcok, a moz-
dulatok, a redők és a tárgyak külön-külön is megfigyelhetővé válnak a szer-
kesztett és kimerevített fényképeken. A festményszerű, beállított kompozíci-
ókban érzékelhető az aktív alkotói hozzáállás: a fényképészek elsősorban szer-
zőként hallatják a hangjukat, szerepük azonos a jelentéseket aktívan befolyá-
soló, a szubjektív történeteket bátran fordító szerzőével. Tehát míg a művé-
szek nagy szabadságot hagytak a szereplőknek saját életük és az átlagosság 
fogalma közötti „szabad” felületek szöveges feltöltésére, addig a fényképek 
komponálása során elsősorban saját művészi/alkotói beszédmódjukat érvé-
nyesítették. A képek elkészítésével értelmezték a látottakat és hallottakat: 
a helyszínen szerzett tapasztalatokat egyetlen képkockába sűrítették — böl-
csen kerülve a definiálás rögös ösvényét. Több esetben is éltek az irónia esz-
köztárával, de soha nem bántó, mint inkább a történeteket képileg erősítő for-
mában. Ez az attitűd kellő távolságot szabott meg az egyedi és az általános, 
a látható és a láthatatlan részek között, és megteremtette a téma vizuális 
nyelvre fordított, kritikai változatát. 
A sorozatba szerkesztés felerősítette és láthatóvá tette a különbségeket és 
megkülönböztetéseket, hiszen a kortárs kultúra folyamatos mozgása és vál-
tozása nemcsak a szövegekben olvasható egyéni stratégiákat és válaszokat, 

Zorka Projekt
Kozłowski Mirosława (27) és Marcin (33) fiúkkal, Małe Łąki

• Nem tűnünk ki a társadalomból, de nem is marginalizálódtunk — mondja Marcin.  
Vasárnaponként unatkozni szeretnék. Elüldögélni a hozzátartozókkal, elmenni sétálni, 
meginni egy sört a szomszéddal a kerítésnél állva. Nincs szükségem bunge jumpingra, 
sem más nagy élményre. Inkább meglátogatom anyukámat vagy az anyósomat. Jól 
főznek, kellemes ott. Kinek érezzük magunkat? Azt hiszem elsősorban Małe Łąki 
lakosainak. A nagy háborúk kerüljenek el messziről! De ezeket a kis dolgokat átadom  
a fiamnak, ő meg majd az övének. Ez nagyon fontos nekem. A lengyelek azok nem 
amerikaiak, hogy két nap alatt összecsomagoljanak, és a másik partra költözzenek,  
csak azért, mert kaptak egy jobb állást. Én még akkor sem költöznék el, ha négyszer  
annyi fizetést kapnék. Mert tudom, mit veszítek.

Negyven kilométerre északra Bydgoszcztól van Kaszuby. Szűk utakon megyünk, falvakon 
keresztül. Egyikben laktak a nagyszüleim, egy másik faluban pedig iskolába jártam —  
meséli Marcin. A ház szinte magányosan áll, körülötte mező. Három évvel ezelőtt vették 
meg, még befejezetlen állapotban. — Száz négyzetméter az első szint, de a jövőben a 
földszintet is szeretnék használni. Harminc évre vettek fel hitelt. — A ház egyenlőre  
a bank tulajdona. Ültettem egy fát, himalájai jegenyefenyőt. Megígértem magamnak, 
hogy harminc év múlva leülök alá és berúgok. 

Mindkét anyukától négy kilométer választ el minket — mondja Marcin. — Nem tudnánk 
kimagyarázni, ha túl ritkán látogatnánk meg őket. Anyukám a helyi szociális központban 
dolgozott, apukám asztalos volt. Mirka apukája öntödében dolgozik Bydgoszczban, vasúti 
fékeket önt ki, anyukája pedig a postán, egy szállítmányozási cégnél. Apósoméknak 
nagyon sokat köszönhetek. Vigyáznak Michałra, amikor megyünk dolgozni. — Most várják 
második gyereküket. Tizenegy évvel ezelőtt ismerkedtek meg egy diszkóban Lubiewban, 
a község túloldalán, 2004-ben házasodtak össze. — Templomi esküvő volt, a mi 
plébániánkon — meséli Mirka. — Nagy lagzi száznegyven fővel, három napig tartott.  
Már pénteken elkezdtük. Amikor visszaértünk a templomból a tanításról, már vártak  
ránk a vendégek. Hajnali egy óráig mulattunk. A következő nap volt az esküvő, és a lagzi  
a tornateremben, másnap hajnali ötig. A vőlegényemnek vissza kellett engem vásárolnia. 
Vasárnap pedig a folytatás: este tízkor a zenekar azt mondta, nem bírják tovább, mert 
felhólyagosodott a zenészek ujja. Ez volt a legfontosabb nap az életemben. 

Mindketten közgazdasági technikusok. Mirka a közeli Świekatówban, a városházán 
dolgozik adóellenőri pozícióban. Marcin négy állatkereskedést vezet Bydgoszczban, 
felügyeli a működésüket, egy kis hálózat koordinátora. — Kicsi a vállalkozás, de 
gyarapodunk. — mondja. — Anyagi tekintetben nem panaszkodhatunk. Kenyérre nem 
hiányzik a pénz. Csupán jól kell gazdálkodni. — Fiat Sienájuk van, és egy céges Fiat 
Duplojuk. — Korábban Polonezünk volt, a mi kis fehér szörnyetegünk, telente pokróccal, 
termosszal jártunk vele. Négy kilométerre innen adta meg magát, pont akkor, amikor  
a feleségem telefonált, hogy a szülészetre kell menni. 

Nekünk a gyereksereg teljesen normális. Nem, nem tervezünk. Tervezni egy autó 
megvásárlását lehet. Amikor azt hallom valakitől, hogy „Ha 33 éves leszek, lesz 
gyerekem.” ez számomra beteges. Mi normálisan élünk, szeretjük egymást, van nekünk 
Michałek, és most lesz egy lányunk, remélem, de ha a második is fiú lesz, azt is szeretni 
fogjuk. — Napi nyolc órát dolgoznak, de amikor Marcin áruért megy, akkor 16-18 órát is 
távol van. — Szabadság? Két hetet nyaranta mindig ki tudok gazdálkodni. Olyankor 
felújítást végzünk. Igyekszünk alkalmanként három napra lemenni a tengerhez, hogy 
süttessük magunkat egy kicsit. — Külföldön nem voltak. Soha nem gondoltak az emigráci-
óra. Hívők. — A vallásgyakorlattal már más a helyzet, mert amikor az ember sokat 
dolgozik, akkor jól esne, ha vasárnaponként ki tudná aludni magát. De emiatt mindig 
lelkiismeret furdalásunk van. Azt szeretnénk, hogy a fiúnkból jó ember váljék. Ha én nem 
mutatok neki jó példát, akkor hogy várhatnám el tőle? 

Félnek a betegségektől, a háborútól és a természeti katasztrófáktól. — Mert ha egészség 
lesz, akkor munkakedv is lesz. A húgomnak azt kívánom, találjon rá a másik felére! Szingli. 
A feleségem testvérének meg azt kívánom, hogy legyen gyereke! Magunknak meg egy 
kicsivel több szabadidőt. Hogy az emberek tiszteljék egymást, és tudják, hogy mikor van 
az ideje a munkának, és mikor a pihenésnek. A kereskedést vasárnaponként be kellene 
tiltani. Mennek az emberek reggel a szupermarketekbe, megetetik a gyereket egy 
kebabbal és este nyolcig elvannak. Ez lenne a vasárnap? 

hanem azokat a személyes tereket is folyamatosan alakította, amelyekben e 
képek készültek. A képek sorozatként hatásos eszközzé váltak az átlagosság 
fogalmának lebontására, viszonylagossá és relatívvá tételére. Míg — vélhetően 

— az újságban, mellékletként, sorozatként való megjelenés jobban kedvezett 
a szöveges részek befogadásának, addig a kiállításban a matt nyomatú nagyí-
tások a művészi/alkotói munkára terelik a figyelmet. A képek persze a törté-
netek olvasása nélkül is befogadható, de a sokszereplős, sokmesélős sorozat 
akkor válik igazán érthetővé is izgalmassá, ha a szemét és az agyát egyaránt 
megjáratja rajta a néző. 

A Platán Galériában bemutatott, magyarra fordított válogatás (kurátor: 
Jerger Tímea) további különbségeket is láthatóvá tesz: például azt, hogy mást 
jelent a vidéki lét, Varsó másként főváros, nagyobbak a távolságok, és per-
sze egészen másként szövi át a lengyel mindennapokat a vallás és a hit. A vélt 
vagy valós kulturális „közelség” miatt viszont mégis minden tisztán érthető, 
a helyspecifikus olvasatot némileg feloldja a hétköznapi tapasztalatok hason-a

 s
z

c
é

n
a

  
;

 



38

2 0 0 9 / 7 , 8

• A pécsi Közelítés Művészeti Egyesület 1995 óta, annak ellenére végez 
jelentős munkát a kortárs művészet terén, hogy rendszeres működési támo-
gatást nem kap, és állandó stábja hosszú évek óta mindössze két személyből, 
Varga Ritából és Doboviczki Attilából áll. Az egyesület Magyarországon az 
elsők között élt az Európai Unió által 2000-ben elindított „Kultúra” program 
lehetőségeivel, aminek köszönhetően — a pécsi városvezetés kitartó közönye 
és aktív nemtörődömsége ellenére — egy olyan kortárs művészeti központ jött 
létre, amely progresszív európai intézmények sorával ápol munkakapcsolatot 
és nagyszabású projektekben vesz részt. 
Ezen háttérinformációk ismerete azért fontos, mert a Közelítés idén május-
ban megrendezett Temporary City projektje ismét csak a pécsi önkormány-
zat leghalványabb reakciója nélkül valósult meg. A program magas színvonala 
és népszerűsége ellenére az egyesület számára továbbra sincs kilátásban sem 
a Pécs Európai Kulturális Főváros 2010 programjában való érdemi részvétel — 
az egyesület „mindössze” egy rezidens program koordinálásával lett „meg-
bízva” a hivatalos programsorozatban —, sem a városi intézményrendszerbe 
való beépülés. Pedig a Temporary City mindkét tekintetben figyelemreméltó 

modelleket kínált fel: a városközpontban lévő Király utca kevésbé frekventált 
részén a városi terek és üresen álló üzletek kulturális használatának lehetősé-
geit mutatta be. 
A sétálóutcában található ideiglenes kiállítóhelyek felett hatalmas piros lufik 
lengedeztek, az utca keleti részébe csalogatva a járókelőket. A tíznapos prog-
ramsorozat, amely kiállításokat, workshopokat, koncerteket, kapualj Dj-ket, 
performanszokat, köztéri vetítéssel egybekötött zenei eseményeket foglalt 
magába, persze nem egy működőképes verzió arra válaszul, hogy az eredeti 
tervekkel szemben a Kortárs Művészeti Intézet nem kap helyet a Zsolnay gyár 
területén. Azt azonban világosan megmutatta, hogy némi rávezetéssel szá-
mos és sokféle érdeklődője akad a kortárs művészetnek Pécsett. 
A kiállítások és rendezvény-helyszínek az üzleti órák után váltak igazán látvá-
nyossá, amikor már a kirakatok elsötétedtek. A berlini LADA project tere pél-
dául lila neonfényt árasztott magából. Németh Hajnal, a Szinte semmi című 
kiállítás kurátora egy olyan módszert adaptált a pécsi kiállításban, amellyel 
Berlinben a bérelhető üzlethelyiségekre szokás felhívni a figyelmet. A kiállító-
teret amúgy szokatlan, a boltok esztétikájától eltérő visszafogottság, üres-
ség jellemezte. Németh egy földre helyezett, felnyitott fedelű gitártokot állí-
tott ki, ami mögül egy erős fényű reflektor vakította el a tárgyhoz közeledőket. 
A gitártok tartalmáról (Szinte semmi) így csak akkor győződhettünk meg, ha 
adományozók módjára közelebb léptünk hozzá. Az irritációt az is fokozta, hogy 
a térben nem hogy élő zene vagy zenész, de még gitár sem volt. Lowas Péter 
hangistallációjának köszönhetően csupán egy tompa, el-elnémuló zaj hallat-
szott, ropogó tűz és gitárdallamok hangja. Ian Anüll lemezborítói is az adás 
és a vétel, a szolgáltatás és fogyasztás kölcsönhatását tematizálták. Give me a 
chance — give me five cents című lemeze a (művészi) megnyilvánulás esélyének 
megteremtéséről, a művészet értékéről való közmegegyezésről szólt. Sugár 
János stencilje, a Dolgozz ingyen, vagy végezz olyan munkát, amit ingyen is 
elvégeznél!, hamar kikerült az utcára, ahol a flaszterre fújva, határozott üzene-
tével állította meg az arra járókat.
A budapesti Videospace kiállítása klasszikusabb volt, kevésbé reflektált a 
helyzetből fakadó sajátosságokra. A hat nemzetközi művész filmjeinek, ani-
mációinak köszönhető képutazás mégis lenyűgöző volt: Gigi Scaria Új-Delhi 
átalakulásait montírozta össze egy pszichedelikus, hol lassan, hol felpörgetve 
pulzáló videó-projekcióban (Panic City, 2004), míg Katarina Šević egy külö-
nös térmozgást rögzített filmre Berlinben (Social Motion / Tömegmozgás, 
2007). Emberek csoportját láthattuk egy üres városi térben, amint egymás-
tól biztos távolságot tartva, lassan mozognak egy meg nem nevezett célpont 
felé. Szabó Eszter animációja (Emberek, 2008) pedig valójában nem láttatta, 
hanem kitakarta a városi teret. Valamelyik — bármelyik — mai magyar település 
lakóit láthattuk, ahogy fehér háttér előtt felvonultatott esetlenségüket, ízlés-
telenségüket és tunyaságukat apró emberi gesztusok által tették „megbocsát-
hatóvá”. A tér szokatlan felépítése, a szintkülönbségek, a szőnyegpadló, de 
nem utolsósorban az üzlethelyiség és a kiállítótér funkcióinak egymásra vetí-
tése még különlegesebbé tette a munkák befogadását. 
A holland Montevideo Médiaművészeti Intézet igazgatója, Heiner Holtappels 
Város-Töredékek / Városi Törések című válogatása hét filmet sorakoztatott 
fel, többnyire olyan alkotóktól, akiknek munkái most először voltak láthatóak 
Magyarországon. Jan de Bruin, Nicolas Provost, Mike Stubbs, Seoungho 

lósága és érthetősége. Több képnél érezhetjük úgy, mintha Budapesten,  
Szegeden, Dombóváron vagy Nyíregyházán készült volna. Mintha belehallgat-
nánk egy telefonbeszélgetésbe a buszon, vagy benéznénk egy ablakon, eset-
leg kicsit bátrabban lesnénk be egy kulcslukon, és értenénk, hogy mi történik a 
túloldalon. 
De az áthallások ellenére is új jelentésréteggel gazdagodik a projekt — és az 
átlagosság képi megközelítése — a magyarországi kiállítás során: ez pedig  
az egzotikum fogalma. A történetekben nincs szó egzotikus ritkaságokról, 
sokkal inkább érezhető bennük — Clifford Geertz fordulatára utalva5 — a „meg-
szokottság álmosító érzése”, miközben mégis felsejlik az idegenség hangu-
lata is: az elérhető távolságban lévő idegenségé, amely elég közel van ahhoz, 
hogy még megértsük, mégis kellő távolságban ahhoz, hogy már egzotikus-
nak érzékeljük. A történetek és a képek az „eredeti” kulturális kontextusuk-
ból egy másikba kerülnek át, ahol a hasonlóságok és a különbségek újra izgal-
mas játékba lendülnek: hiszen mi magyarok is szeretünk reggel inni egy kávét, 
és vasárnap jólesően unatkozni egyet, és sokan tudnánk tréfás vagy bosszantó 
történeteket mesélni arról, miként tanultunk meg kis Polskival parkolni, kanya-
rodni, fékezni és előzni a kilencvenes évek elején. Viszont nagyon keveset 
tudunk a lengyel-német konfliktusok hétköznapi működéséről, az emigráció-
ról, a külföldi munkavállalást mozgató társadalmi mechanizmusokról, a vallás 
társadalmi és kulturális szerepéről — hogy csak néhányat említsek az „átlagos” 
lengyel történetek epizódjaiból. Így kerül az átlagosság fogalma a saját tapasz-
talatok, az idegenség és az egzotikus sablonok hálójába, amelyből legkönnyeb-
ben a képek nézegetésével és a történetek olvasásával szabadulhatunk. 
A Zorka Project alkotói megkísérelték lebontani az idegenséggel és a másság-
gal kapcsolatos egyszerű sztereotípiákat, és remekül mozgatták meg az átla-
gosság „fogalmi mocsarát” (Geertz) — a fánkpiramison innen és túl. 

5  Clifford Geertz: Sűrű leírás. Út a kultúra értelmező elméletéhez. In Az értelmezés 
hatalma. Antropológiai írások. Budapest, Századvég. 1994: 170–199.
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