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felkérünk egy külső kurátort, aki válogat a helyi művészek munkái közül, de  
ez végül idő és kapacitás hiányában nem valósult meg. 
• Milyen forrásokból finanszíroztátok a programot?
• DAT: Pályázati forrásokból. Részben NKA-s és EKF-es keretből, de emellett 
az Európai Unió Kultúra 2007 keretprogramja is támogatott minket, valamint a 
Holland Nagykövetség és kisebb szponzorok. Tíz üzlethelységet vettünk bérbe 
tíz napra, az egész költségvetésünk 10-12 millió forintra rúgott. 
• Mi a jövőbeli tervetek, szeretnétek folytatást? 
• DAT: A rezidensprogramot mindenképpen folytatjuk, lesz egy őszi és egy 
tavaszi program, 15-20 művészt szeretnénk fogadni és magyar művészeket 
is szeretnénk külföldre küldeni. Persze felmerül a folytatás kérdése is. Talán 
olyan irányba kellene elvinni a dolgot, mint amilyen nagyságrendjében a 
POSZT. Amikor évente egy alkalommal megszállja a művészet és a közönség 
az utcát, a köztereket és az egyes ingatlanokat. Mindenki jól érzi magát, aztán 
hazamegy. Az ilyesféle fesztiváloknak van turisztikai vonzereje. Bár én annyira 
nem rajongok ezért a műfajért.
• Mit csinálnátok másképp?
• DAT: Főként a rendezvény szervezettségével voltak problémák — még 
mindig sok a rögtönzés és kiszámíthatatlanok a rendelkezésre álló források.  
A szakmai workshopra a várakozásainkhoz képest kevesen jöttek el. Az viszont 
nagyon jó volt, hogy nem csak egyszerűen kiállítások voltak, hanem tényleg 
minden napra jutott valami történés, akár több is, vagyis sikerült felélénkíte-
nünk a várost.
• VR: Itt köszön vissza az „intézményiség” problémája, amiről már beszél-
tünk, négy ember egy ekkora volumenű dolgot nem, vagy csak így tud meg-
szervezni. Onnantól működött jól, amikorra összeállt a program, és már a finis-
ben voltunk, mikor lett egy kb. 30 fős stáb, akik együtt dolgoztak és élvezték 
a közös munkát. 
• DAT: A rendezvény nyomán azt a célt lehetne megfogalmazni, hogy ne csak 
mi, a Közelítés Művészeti Egyesület, és ne is csak időszakosan használjuk eze-
ket az üresen álló tereket. Nem csak kulturális, de szociális, kisebbségi és 
egyéb szervezetek is vegyék bérbe és töltsék meg tartalommal őket. Az egyik 
helyszínt például az eddig a Zsolnay Gyárban működő Labor Kísérleti Kultúrtér17 
szeretné bérbe venni és kulturális célokra használni. Ennek a kiállításnak a 
kapcsán derült ki számukra, hogy ez az ingatlan jól működhet kiállítótérként, 
műhelyként, kultúrkocsmaként is.
• A kiállítás zárásaként Márta és Jenő, a két helyi kultúrpotentát tartott tárlatve-
zetést. A youtube-ra felkerült, általatok készített spoton18 is ők népszerűsítik 
a kiállítást. Kik ők?
• VR: Két idős műkritikus, akik jellegzetesen a helyi viszonyoknak megfelelő 
hozzáállással kritizálnak mindent. Bár ez volt az első nyilvános szereplésük, 
további terveink szerint a jövőben is meg fognak jelenni kiállításokon. A sze-
mélyük és a műelemzés-műkritika mögé bújva kifigurázhatóvá válik a helyi 
kulturális döntéshozatal, rajtuk keresztül (is) megfogalmazhatjuk ezirányú 
kétségeinket.

17  www.labor2.hu
18  http://www.youtube.com/watch?v=nnJTwoostjA 

• Az idei nyár kezdete bőséges merítéssel szolgált a pécsi közönség szá-
mára nemzetközi videóművekből: alig ért véget a Temporary City rendezvény-
sorozata a sétálóutcában, máris megnyílt a következő, három helyszínen 
zajló, „vízióaudiális művészetet” bemutató kiállítás Instabil1 címmel. A két ese-
mény között nemcsak műfaji, de tematikai megfeleléseket is felfedezhettünk, 
amennyiben a két hívószó — ideiglenesség és bizonytalanság — rokon érzése-
ket indukál a nézőben. A Synoptic Vízióaudiális Művészeti Találkozó programját 

— amely Szemlétek néven már több éve, különféle témában, de főként a mozgó-
képes műfajokra koncentrálva jön létre — a két fiatal kurátor, Szolga Hajnal 
és Lowas Péter 2009-ben az instabil hívószava köré szervezte. Míg a korábbi 
években a mozgóképes műfaj széles spektruma — a kísérleti filmtől az animá-
ción, videóklippen keresztül a dokumentumfilmig — képviseltette magát, addig 
idén a videóművészetre helyeződött a hangsúly. A vetítéseket kísérő progra-
mok — a dortmundi Hartware Médiaművészeti Egyesület2 prezentációja Dr. 
Inke Arns igazgató előadásában, vagy a berlini transmediale.093 válogatása 
Stephen Kovats bevezetőjével — is ennek a fő csapásiránynak a képzőmű-
vészeti megközelítéséhez kapcsolódtak. A többek között városi térrel, mobil 
kommunikációval foglalkozó Kitchen Budapest4 multifunkcionális műhelyét 
két fiatal kutatója, Samu Bence és Nagy Ágoston mutatta be, akik Binaura 
elnevezésű formációjukkal még egy audiovizuális szettel is készültek. Sugár 
János Public Space akciók címmel tartott előadást, míg Kodolányi Sebes-
tyén a Balázs Béla Stúdió kevésbé ismert filmjeiből és videóiból hozott válo-
gatást, a film és a társművészetek találkozási pontjainak kiemelésére felfűzve 
prezentációját.
A meghirdetett tematika meglehetősen rugalmasnak bizonyult: a globális poli-
tikai, kulturális, vallási, gazdasági és környezeti instabilitásától kezdve egé-
szen az egyén labilis egzisztenciális vagy érzelmi életéig képes volt vonatkoz-
tatási pontokat nyújtani, de érthettük alatta az új digitális médiumok színte-
rén felmerülő olyan problémákat is, mint például az adattárolás, a szerzői jog 
vagy az archiválás kérdése. 
A három kiállítótér — a Hattyúház, a Bázis és az újonnan nyílt NemArt Galéria — 
vetítéssorozatai vegyesen mutattak be magyar és nemzetközi műveket. Bár 
a videók nagy része nem a legfrissebb alkotások közül került ki — egyetlen 
kivételtől, Nemes Csaba az aktuális politikai helyzetre reagáló, 2009-es Puhá-
nyok—Mindennapok 56 című művétől eltekintve — a helyi közönségre feltehe-
tően még így is az újdonság erejével hatott. Vásárhelyi Zsolt Yamakasi-ját 
(2007) vagy Esterházy Marcelltól a v.n.p. v2.0.-t (2004–2005) valószínű-
leg nem kell bemutatni, mint ahogyan Szacsva Y Pál Kemény élek, lágy átme-
netek (2005) című, a világ fizikai és metafizikai oldalát egyszerre, a képrög-
zítés egyszerűnek tűnő, de frappáns módjával megragadni próbáló munká-
ját sem. Németh Hajnal Gogo 04 — minimal instructionja (2004) négy sztrip-
tíztáncosnő produkcióját mutatja be egy semleges térben négy kamera szem-
szögéből. A holland Marc Bilj munkája, amelyet isztambuli tartózkodása ide-
jén készített, Törökország EU csatlakozására humoros módon reflektáló köz-
téri akcióit dokumentálja, (Free Trade, Just another flag, 2004), míg a palesztin 
Larissa Sansour az izraeli-palesztin konfliktust és az ott élők mindennapjait 
(Happy days, 2006) a burleszk eszközeivel jeleníti meg, de sajnos sem téma-

1  www.sosemart.hu
2  www.hmkv.de
3  http://www.transmediale.de/
4  www.kitchenbudapest.hu
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felvetésében, sem mondanivalójában nem kifejezetten eredeti módon. A Föl-
dünk éghajlatában az emberiség okozta visszafordíthatatlan változások miatt 
bekövetkező természeti katasztrófa a témája a német Ulu Braun Fish Soup 
(2006) című meseszerű, többféle animációs technikával vegyített munkájá-
nak. A belga Pieter Geenen Atlantisa (2008) korunk egyik legnagyobb és leg-
vitatottabb természeti beavatkozásával, a kínai Jang-Ce folyón felépített gát-
tal foglalkozik. A 11 perces éjszakai felvétel egy valószerűtlen, omladozó épü-
letekkel szegélyezett, szellemek lakta világot fedez fel, utolsó híradásként 
egy eltűnőben levő civilizációról. A szlovák Stanislav Veselovský Half-life 2 
(2007) című munkája az azonos elnevezésű számítógépes játék tökéletes mása 
valódi reklámokkal, a média erőszakosságára és az állandóan jelenlévő hirdeté-
sek egyénre gyakorolt befolyására utalva. A francia szerzőpáros, Ninon Liotet 
és Olivier Schulbaum Dictaphonetics (1998) című munkája pedig egy angol 
nyelvű, szófelismerő szoftvert mutat be, amely francia szavakat, tulajdonne-
veket próbál vizualizálni és hangosan felolvasni, a kiejtésbeli nehézségek miatt 
kevés sikerrel, ám annál viccesebben. 
A szervezőket dicséri a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a nemzet-
közi kontextus megteremtése a magyar művészek munkái számára, vala-
mint a kiállítások mellé szervezett kísérőprogramok, legyenek azok szakmai 
workshopok, előadások vagy koncertek. Az egyes kiállítások mellé szerkesz-
tett kísérőanyag pedig már tényleg csak hab a tortán, még akkor is, ha oly 
kevés az érdeklődő közönség. 

• A nyári hőségben a HattyúHáz Galériában volt látható a Pécsi Tudomány-
egyetem Művészeti Kar Vizuális Művészeti Intézet végzős képzőművész hall-
gatóinak diplomakiállítása. Biztosan voltak, akiket felfrissített, másokat 
inkább talán lehűtött a tárlat, s azt hiszem, a különbség leginkább az előzetes 
elvárásokban rejlik. A fő probléma az lehet, hogy milyen művészetszemléletet 
várunk el a fiatal művészektől, s persze egy diplomakiállítás mindig felteszi azt 
a kérdést is, hogy kirajzolódik, kiolvasható-e a művekből valami arról az iskolá-
ról, melynek tanítványai voltak. 
Az iskola mestereiből és művészettörténészekből állt össze az a zsűri, amely 
helyezéseket állapított meg és díjakat is osztott. A legnagyobb elismerést 
Gajcsi Blanka szobrászművész kapta, Pinoccina című munkája képviseli az 
iskolát a csehországi Klenovában a Klatovy Galéria Start Point című kiállításán, 
amely Európa művészeti egyetemein frissen diplomázók munkáiból mutat be 
válogatást. Teljes joggal esett a döntés erre a műre, mivel ez tekinthető a kiál-
lítás egyetlen olyan darabjának, amely a kortárs képzőművészetre oly jellemző 
komplex látás- és gondolkodásmódot úgy mutatja fel, hogy azt képes is magas 
színvonalon megvalósítani egy sokrétű projekt formájában. A fiatal szobrász-
művész elkészítette önmaga életnagyságú fabáb mását, „ő” lett Pinoccina.  
A báb megformálása követi a hagyományos Pinocchio ábrázolásokat, de 
tovább szövi a bábulét és az eleven lét kérdéseit. Pinoccina mindvégig élő, 
abban az értelemben, hogy „gazdája” életében a legtermészetesebb módon 
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Ulu Braun
Fish Soup, 2006, DV, 10 min

Stanislav Veselovsky
Half-Life 2: Reklama, 2007, screen capture, 9:25 min  

Gajcsi Blanka
Pinoccina, 2009 
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