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tömegek nagy utat megtéve jutnak el hosszan kígyózó sorok végére vagy vál-
nak a gyors profitszerzés és nyereségvágy áldozatává. A nyaralás fogalmá-
ban „eredetileg” benne lévő élvezet és kikapcsolódás Parr képein unalomtól és 
közönytől szenvedő emberi arcok sokaságává alakul át. Sorozata egyik legerő-
teljesebb képe Japánban készült, s egy mesterségesen kialakított kupola alatti 
tengerpartot rögzít. A tömegtől színes, giccses kép zavarba ejtően művi, s még 
inkább megdöbbentő, ha tudjuk, hogy ezen mesterséges strandszakasz több 
látogatót fogad be, mint a mellette lévő, természetes part. A dóm tetőszerke-
zete a rossz időt kizárva befedhető, a víz hőmérséklete és hullámzásának mér-
téke szabályozható. A „nyaralás” tökéletesen megfelel a fogyasztási-elvárá-
soknak, s az időjárás, mint zavaró elem kiküszöbölhető.
Parr a társadalmi mechanizmusok leírásával kísérletezik legújabb soroza-
taiban is, ahol immár a világ leggazdagabbjait teszi fotográfiái tárgyává. 
A vagyon megmutatásának, „használatának” módjait vizsgálja: a horribi-
lis összegű ruhakreálmányok, a kódolt tevékenységi formák vagy az étke-
zési szokások mögött azonban megint csak az elvárt viselkedésmódoknak 
eleget tevő, unatkozó és magányos embereket talál. A pezsgőspohár és szi-
var mindennapi alkatrész, a mobiltelefon és a napszemüveg persze nélkülöz-
hetetlen. Mindebbe Parr dinamikát varázsol a részletek kiemelésével, ismét 
felfedve a tökéletlen és törékeny valóságot, ahol az emberi természet igazi, 
kendőzetlen megnyilvánulásira vethetünk néhány pillantást. Ilyenek az étke-
zésekre, bankettekre, partikra fókuszáló fotográfiák, melyeken például csi-
nosan, elegánsan felöltözött embercsoportok táplálkoznak a szabadban, a 
napon izzadva, a legkevésbé sem kulturált módon. A kosztümön lévő zsír-
folt, valahogy egyértelművé teszi ennek az „anyagi(as) világnak a hamissá-
gát, amely sem műveltséget, sem kultúrát, sőt önmagában, egyáltalán sem-
milyen emberi értéket nem ad. 
Martin Parr nemcsak kiemelkedő fotográfus, hanem gyermekkora óta szenve-
délyes gyűjtő is. Bolygójának bemutatásához nélkülözhetetlen volt évtizedek 
óta gyűjtött tárgyainak bemutatása is. Eleinte bélyeget, buszjegyet és nem 
utolsó sorban fotográfiai témájú könyveket, albumokat gyűjtött a világ min-
den tájáról, majd amikor már megtehette, fotográfiákat is vásárolt. Így kerül-
tek a birtokába a témájuk vagy az esztétikai értékük szerint ritka fotográ-
fiák, majd híresebb kortárs fényképészek (Paul Seawright, John Hinde, Pieter 
Hugo vagy Bernd és Hilla Becher) munkái. A világot kaotikusan elárasztó tár-
gyak kategóriákba rendszerezése és egymással való összefüggésbe helyezése 
teszi nemcsak szenvedélyes, hanem kiváló gyűjtővé. Azok az egyedi és tisza-
virág életű tárgyak érdeklik, amelyen keresztül a társadalom fogyasztási szo-
kásainak jellemzői, minősége és mennyisége is leírható. Az egykor divatos — az 
adott korszakot jellemző — majd hirtelen értéktelenné, haszontalanná tárgyak 
izgatják fantáziáját: tálcák, tányérok, lámpák, képeslapok, órák és minden más, 
ami haszontalan vagy giccses. Első, személyhez kötődő tárgyairól, amelyek 
Margaret Thatchert ábrázolják, így ír: „...Utálom Margaret Thatchert. Nehezen 
hittem el, hogy képes vagyok egy Thatcher képével nyomtatott csészét gyűj-
teni... Emlékszem, hogy még egy csekket is képes voltam aláírni a Konzerva-
tív Párt javára, hogy megkaparinthassak egy nagy tányért a „vaslady” képével. 
Majdnemhogy kompenzációként gyűjtöttem az 1984 és 85-ös bányász sztrájk-
hoz tartozó tárgyakat... kiskorúak által készített tányérokat is vettem, ame-
lyek által adományokat gyűjtöttek a bányászoknak...” Parr eleinte sok időt tölt 
tárgyai beszerzésével, de amióta léteznek az árverésre szakosodott webolda-
lak, mindez sokkal könnyebbé vált a számára. Ezek útján olyan tárgyakhoz is 
hozzájut, amelyek azelőtt valószínűleg a szeme elé se kerültek volna: ilyen pél-
dául a Bin Laden képét magán hordozó édességcsomag vagy a Spice Girlt reklá-
mozó óriási chips-csomag, de ide tartoznak az olyan valószerűtlennek tűnő dol-
gok is, mint a Szaddam Husszeint dicsőítő órák, vagy a kommunizmus nagyjait 
formába öntő tárgyak.
Parr gyűjtői foglalatossága és fotográfiai munkája szorosan összefügg, hiszen 
mindkettő a banális és a groteszk, a mindennapi vagy az őrületesen egyedi 
után folytatott lankadatlan vadászatának terepe, s egyben eredménye. A tár-
sadalmat leíró olyan témák, mint a fogyasztás, a mobilitás vagy a vagyon 
kezelése legalább annyira fő „témái” a tárgyainak, mint fotográfiáinak, ame-
lyeken keresztül a valóság leírására törekszik. Munkái között azonban (igaz rit-
kán, de) található olyan sorozat is, amely a valóságon túli, képzeletbeli világot 
tár fel. Ilyen az Unatkozó párok (1993) című fotósorozata, amelyben éttermi 
vagy kültéri környezetben, a pózok kimódoltságát, természetellenességét 
kivételesen megtartva teremt olyan pangó, unalommal terhes hangulatot, 
amelyből könnyen következtethetünk a megörökített párok lapos kapcsolatára. 
Azonban ez az eltúlzott mesterkéltség már annyira tagadja a valóságot, hogy 
„képzeletbeli” helyzetet hoz létre. Mindezzel pedig Parr a valóság rögzítésének 
veszélyeire utal: a pillanatszerűen rögzített nem feltétlenül írja le a valóságot, 
hanem annak egyedi interpretációjává is válhat, s mint ilyen, könnyelmű követ-
keztetések kiindulópontja lehet.
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• Az indiai kortárs művészet három generációját felvonultató tárlaton — mely 
27 művész és alkotócsoport több mint 100 alkotását mutatja be — többek 
között olyan sztárok szerepelnek, mint az állatfiguráiról híressé vált Bharti 
Kher és még ismertebb, rozsdamentes acél edényekből összeállított kompo-
zíciókat bemutató férje, Sobodh Gupta, valamint a másik művészházaspár 
Jitish és Reena Saini Kallat. 
A kiállításhoz egy egész napos konferencia is kötődött, ahol a meghívott 
művészeken kívül neves indiai közgazdászok, osztrák és indiai újságírók vala-
mint műkritikus adtak elő. A konferencia három blokkjából azonban sajnos 
csupán csak egy szólt a művészetről: nagyobb hangsúllyal volt jelen a poli-
tika és gazdaság. Szó esett Ausztria (és a nyugati világ) Indiához való viszo-
nyáról, a hasonlóságokról és még inkább a különbségekről. Érdekes volt hal-
lani napjaink dinamikusan fejlődő Indiájának gazdasági és politikai jellemzőiről, 
de ahogy haladt előre az idő, egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy úgy a művészek 
mint a műkritikusok számára problémát jelente az, hogy miként is beszéljenek 
magukról a művekről. Az angol nyelven folyó konferencia sokféle akcentusa 
közepette azonban egyszer csak egy kristálytiszta hang szólalt meg a közön-
ség soraiban. Az idős angol hölgy kérdése nagyon pontos, és elevenbe vágó 
volt: hogy lehetséges az, hogy a tanácskozás során nem sikerült szót ejteni 
arról, amiről a művészetnek szólnia kellene, vagyis az élet olyan nagy dolgai-
ról mint, a halál, a szerelem, az ember helye a világban „vagy valami ilyesmi”? 
Miért van az, hogy a művészek szívesebben beszélnek politikai helyzetről, 
újságkiadásról, gazdasági fejlődésről és befektetési lehetőségekről, mint a 
saját műveikről? Annak érdekében, hogy a művészet — különösen egy olyan 
feltörekvő művészeti piac esetében mint amilyen az indiai — érvényesíteni 
tudja a mondanivalóját, tanácsos volna legalább félúton találkoznia a befekte-
tők pénzének és a művészeti értéknek, amely utóbbiban pedig a művek tanú-
sága szerint nincsen hiány.
A kiállítás egésze az egzotikus, sokszínű és számos problémával küzdő India 
konvencionális képét tárja elénk, szinte tökéletesen tükrözi azt, amit elvá-
runk egy a kortárs indiai művészetet bemutató kiállítástól: különleges szí-
nek és hangulatok, sokféle hagyományból válogatott különös motívumok 
és a kortárs művészetelméletek találkozását. A hatás egy jól bevált recept-
nek köszönhető: a művészek külföldi tanulmányaik vagy akár indiai egyetemi 
éveik során megismerkedtek a nyugati tendenciákkal és beolvasztották azo-
kat a saját művészetükbe. Kommunikációs technikáik a globalizált világ kife-
jezési eszközeivel szinte megegyezőek, a téma maga azonban indiai marad, 
vagy ahogy a konferencián is részt vevő Reena Saini Kallat tömören megfo-
galmazta, a művészek tudatában vannak a globális trendeknek, de a témavá-
lasztás a lokálishoz kötődik. 
A nyugati és keleti hagyományok összeolvasztásának iskolapéldái Atul 
Dodiya és Gulammohammed Sheikh munkái. Az előbbi Scenes from 
Marriage ( Jelenetek egy házasságból) című sorozata az indiai és nyu-
gati tömegmédia és reklámok képeit, bollywoodi, hollywoodi vagy éppen 
Bergman filmek jeleneteit, s ugyanakkor Picasso vagy Matisse festményei-
nek részleteit helyezi egymás mellé. A különböző részletek utalásokkal teli 
kavalkádja mégis harmonikus egységet képez. Gulammohammed Sheikh 
szintén sokféle tradícióit egyesít a világot ábrázoló (mappa mundi) házoltá-
rain és videóin, amelyekben itáliai protonreneszánsz képekről származó szen-
teket, kerengő derviseket és indiai figurákat használ azonos hangsúllyal és 
helyez egymás mellé digitális kollázs segítségével.
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A kiállításon teret kap a posztkoloniális helyzetre reflektáló művészet is. 
Pushpamala N. performanszművész The Native Types című, átütő erejű szé-
riájában különböző háttérrel rendelkező nőket személyesít meg. A sorozatban 
egyrészt az angol uralom traumáit, másrészt a hindu hagyományokat dolgozza 
föl akkor, amikor Raja Ravi Varma, a 19. század végén és a 20. század elején 
alkotó igen népszerű művész istennőinek a bőrébe bújik. Pushpamala N. fotói 
egyszerre állítják elénk az indiai nők ábrázolásának sztereotípiáit, és képeznek 
egy fájdalmas történelmi tablót.
A kiállítás során visszatérő téma a szegénység és a gettók életének bemuta-
tása. Vivan Sundaram a szeméthalmokat esztétizáltja, Gigi Scaria1 a túl-
népesedett városok új szerkezeti lehetőseit kutatja játékos képein, míg Jitish 
Kallat A távolság halála (Death of Distence) című művével egy rúpia viszony-
lagos értékére hívja fel a figyelmet. Egy telefontársaság új olcsó díjairól szóló 
beszámolóját, és egy fiatal lány pénztelenség miatti öngyilkosságának törté-
netét írja egymás fölé Kallat a képsorozatán. A szegénység és a fejlődő világ, 
az érme két oldala. Hema Upadhyay egy gettó térképét, mint valami terepasz-
talt alkotta meg, amit végül falra akasztható képként mutat be a kiállításon. 
Upadhyay két másik, a klosterneuburgi kiállításon is szereplő társával (Anant 
Joshival és Tushar Joaggal) együtt a bécsi Krinzinger Projekte-ben is bemutat-
kozott a nyár végén. Az indiai művészet már a kereskedelmi galériák szekto-
rában is megjelent Ausztriában, olyannyira, hogy meglovagolva a múzeumi 
kiállítás kapcsán várható érdeklődést, a Krinzinger Galériában és Krinzinger 
Projekte-ben szeptember 18-tól már a harmadik felvonása volt látható az indiai 
kiállítássorozatnak2. A galéria valamivel árnyaltabb képet próbál adni az indiai 
művészet különböző területeiről: azonos városban élő és alkotó művészek 
munkáiból állítja össze az egyes tárlatok anyagát.
India legalább 4000 éves kulturális hagyományokkal és négy nagyobb vallás-
sal rendelkező, soknyelvű (egy 2001-es kutatás szerint 122 nyelvet beszél-
nek, amelyből 22 szerepel hivatalos nyelvként az alkotmányban) ország. Rend-
kívül sokrétegű ország. Egyáltalán nem meglepő, hogy az ebből a tenger-
nyi hatásból merített inspiráció mellett, épp azok feldolgozása jelenti az egyik 
legnaygobb kihívást a művészek számára: megtalálni az egyensúlyt az ért-
hető és az érdekes között. India ismerete nélkül nehéz megérteni a hagyomá-

1 ld.: Pelesek Dóra: India ma • Gigi Scaria: Site Under Construction
Építés alatt — háromcsatornás videóinstalláció és videók. Balkon, 2009/2., 20-22.
2 India 2: Mumbai Under the Surface, Krinzinger Projekte 2009. 07. 19 — 08. 22.
India 3: New Delhi, Galerie Krinzinger, 2009. 09. 17 — 10. 17., Krinzinger Projekte 2009. 09. 
18 — 10. 17.

nyokat, főleg akkor, amikor művészenként eltérő, hogy ki milyen és az évszá-
zadok során nemzedékről-nemzedékre továbbadott hagyományokkal rendelke-
zik. A művek nagy része korábbi generációk indiai művészeinek munkáira rea-
gáló, mitológiai vagy éppen politikai utalásokkal teli, többrétegű alkotás.
Bharti Kher például tipikus indiai szimbólumokat használ nagyon látványos 
módon. Négy méter átmérőjű, Supernova című alkotása több ezer bindiből, 
vagyis az indiai nők által a homlokukon viselt színes pöttyből áll. Az Essl 
múzeum előterében látható, a mintegy a kiállítás mottójának választott műve, 
egy életnagyságú fekvő (sérült, beteg vagy pihenő?) női elefánt, melynek tel-
jes testét kicsi, sperma formájú minták borítják. Az 1990-es évek piaci liberali-
zációja óta gyorsan növekvő indiai gazdaságot gyakran hasonlítják a felébredő, 
vagy mozgásban lévő elefánthoz, így ez a mű nemcsak a kiállítás hanem Inda 
szimbóluma is. 
Az 1947-es felszabadulás óta egyre szabadabb és demokratikusabb Indiában 
még mindig előfordulnak könyvégetések, s habár hivatalosan cenzúra nem 
létezik, az újságírók időnként öncenzúrára kényszerülnek annak érdekében, 
hogy elkerüljék az esetleges konfrontációt az egyes kisebbségek, illetve val-
lási irányzatok képviselőivel. A híres-hírhedt festő, M. F. Husain a kilencvenes 
évek óta festett műveit már fél otthon kiállítani a vallási fanatikusok újabb 
támadásaitól tartva. A néhány kirívó esettől eltekintve azonban nincsenek kor-
látozva a művészek. A konferencián az is elhangzott, hogy a folyamatosan 
duzzadó indiai kortárs művészeti szcéna, valamint a növekvő számú galéria 
egyre kevesebb helyet kap az otthoni médiában. Művészetpolitikai döntések 
eredményeképpen a sajtóban is kisebb helyet szentelnek a képzőművészetnek 
mint korábban, legalábbis ez igaz az India Today és a Times of India című, két 
legnagyobb példányszámú lapra. 
A politikusokat, az elismert és tisztelt vezetőket kifigurázó művészetet 
nagyon is megszoktuk. Meglepő volt ezért arról hallani a beszélgetésen, hogy 
Ashim Purkayastha Gandhi arcát felhasználó antipolitikus hozzáállással 
készített játékos és pimasz bélyegeit és pénzjegyeit indiai kollégái kihívónak 
tartják.
Anant Joshi színes játékfigurákat használ műveinek létrehozásához. Bár ezek 
a műanyagjátékok elvileg ma már a világon mindenhol egyformán megtalál-
hatóak, még ezeken is érződik India sajátos íze: a szent tehenek és a szuper-
hősök iránti nosztalgia egyaránt megjelenik műanyagfigurák formájában is. 
Akár félig absztrakt masszává olvasztja össze Joshi a kis szuperhősöket és a 
különböző állatocskákat, akár nyársra húzva forgatja őket, nyilvánvalóvá teszi 
az édes külső mögött húzódó agressziót. Egy másik értelmezésben a játékok 
megolvasztása a pazarlás és a túlságoson magas hőfokon működő, veszélyes 
gyárak helyzetére is felhív(hat)ja a figyelmet. A különlegesek mellett az új 
médiumok is megjelentek a kiállításon. A fiatalabb generáció, mint például az 
Shilpa Gupta árnyékokkal operáló interaktív videója, professzionális és ere-
deti módon használja az új technikát, és emellett képes megtartani valamit  
a speciálisan indiai hangulatból.
Szinte minden alkotás, akárcsak a kiállítás egésze, az egyedi indiai hangot köz-
vetíti. A globális és a lokális vegyítésének receptje úgy tűnik jó műveket ered-
ményez. A kiállítás kiegyensúlyozott, mind vizuálisan, mind pedig a művek 
gondolatiságát illetően érdekes, s kétség kívül tartalmaz néhány kiemelkedő 
művet. Felmerül azonban a kérdés, hogy vajon miért csak akkor tekinthetünk 

„eredeti” indiai alkotásnak valamit, ha az indiai identitás a felületen is látható 
módon beléje van kódolva?
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