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Pelesek Dóra
 

Az ételkészítés gyengéd 
művészete1 — avagy 
főzés és közösség 
viszonyáról két food-
projekt kapcsán2

Comidas Criollas-projekt, MKE 
Intermédia Tanszék Művésztelep
• Tihany

• 2010. július 26 — augusztus 7. 

EatUp! — social dining network
• Kitchen Budapest

• A nyár a nagyszabású grillpartyk, az emlékezetes szalonnasütések, a hangu-

latos tábortüzek — vagy Eperjesi Ágnes ételkészítéssel kapcsolatos műcímeit3 

felidézve a Tele tálak, a könnyen tervezhető Heti étrendek és az ilyenkor különö-

sen népszerű, szinte minden női magazinban megtalálható (be)Főzési tanácsok 

— időszaka.

Nem meglepő tehát, hogy Magyar Képzőművészeti Egyetem kéthetes, tiha-

nyi „Intermédia Tanszék Művésztelepének” koncepciója középpontjában idén is az 

ételkészítés közösségteremtő aktusa állt. Az immár három éves múltra visszate-

kintő — az amerikai művész, Gordon Matta-Clark 1971-es Food—projektje4 előtt 

tisztelgő Comidas Criollas-projekt Sugár János nevéhez fűződik.

Sugár 2008-ban 36 intermédiás hallgatóval együtt a század elejére meglehető-

sen formálissá vált művésztelep-fogalom ellenében kínált lehetséges alterna-

tívát az autonóm közösségi szellem és a nyitott életmód realitásának jegyében. 

A természetbe való gondtalan kivonulását támogató, az alkotók zavartalan 

1  A címet Eperjesi Ágnes egyik 2002-es C-print sorozatától kölcsönöztem.
2  Ezúton köszönöm meg Sipos Melindának és Sugár Jánosnak, hogy segítségemre voltak a két projekt 
részleteinek megismerésében.
3  A hagyományos női szerepeket gyakran a mindennapi rutinként bemutatott házimunkák jellemző 
mozzanatain keresztül tematizáló, s  ugyanakkor sok esetben irnikusan megközelítő Eperjesi Ágnes 
több C-print sorozatában foglalkozott a főzéssel (pl. Az ételkészítés gyengéd művészete, 2002). E 
munkáiban gyakran csak maguk az elkészült ételek, a főzés tetszetős végtermékei jelennek meg — 
mintegy megőrizve az ételkészítés műveletének nyomait, ám elrejtve az ételek elkészítőjének 
személy(iség)ét. Az ételek tehát nemcsak a főzés eredményéről tanúskodnak, hanem a napi rutint végző 
nőre —, illetve annak képbeli hiányára is utalnak. E hiány egyúttal arra a paradox jelenségre is ráirányítja 
a figyelmet, hogy a sztereotip, a voltaképpeni személyiséget elfedő női szerep ellenére az étel készítője 
sajátos módon, az általa készített ételek révén, mégis képes reprezentálni önmagát — az efféle 
reprezentáció azonban soha nem lehet teljes értékű és komplex.
Hivatkozott művek: Tele tálak 1—16., 2002, C-printek, kb. 35 ×30 cm; Heti étrend 1—7., 2000, digitális 
C-print és szöveg alumíniumlemezen, kb. 50 × 100 cm; Főzési tanácsok, 1999, C-print alumíniumlemezen, 
50 × 100 cm
4  Az elhagyatott épületek átalakításához kapcsolódó projektjeiről híres Gordon Matta-Clark a New 
York-i Soho negyedben hozta létre saját, Food nevű éttermét. A korábban Comidas Criollas (vagyis Kreol 
Ételek) nevet viselő létesítmény új, az étkező rész felé nyitott konyhájának önkéntes munkatársai 
olyan gasztronómiakedvelő művészek voltak, akik a gazdaságosság és vendégszeretet jegyében 
csekély anyagi hozzájárulás fejében, heti váltásban, vendégszakácsként főztek aktuális vendégeiknek. 
Matta-Clark csaknem 3 évig működő éttermének különlegessége pontosan a nyitott konyhában rejlett: 
a főzések és a közös étkezések így rendhagyó közösségi eseménnyé, valóságos performansszá váltak. 

munkavégzésének biztosítása céljából alakult 

művésztelep koncepciója ugyanis fokozato-

san kiüresedett, elveszítette eredeti funkci-

óját: súlytalan tradícióvá, tartalmát vesztett 

hagyománnyá vált. Az intézményes vezetés 

elsődleges problémáját az épületek jó állapotá-

nak folyamatos fenntartása mellett a — nyári 

időszakban, kéthetes turnusokban a helyszínre 

érkező — művészhallgatók ellátásának (élelme-

zésének) biztosítása okozta. 

A Sugár János kezdeményezésére megvalósult, 

és blog formájában is dokumentált5 új kon-

cepció részben azért vált népszerűvé mind az 

egyetemi vezetőség, mind pedig az ide érkező 

hallgatók körében, mert a résztvevők minimá-

lis anyagi hozzájárulásából képes volt minőségi 

étkezést, és a meghívott vendégelőadóknak 

köszönhetően színvonalas programokat bizto-

sítani, valamint megteremteni a műhelymun-

kához szükséges feltételeket — mindezt  

a közös ételkészítés személyiségformáló, tole-

ranciára nevelő, közösségteremtő- és meg-

tartó aktusa által. 

A hagyományosan a meghívás, a vendéglá-

tás6 fontosságát hangsúlyozó, és a Bank of 

Common Knowledge7 mintájára épülő, „min-

denki tud valamit”-gondolat szellemében 

kialakított új koncepcióhoz idén több mint 30, 

nagyrészt intermédia szakos hallgató csatla-

kozott. Ők, illetve a helyszínre invitált vendé-

geik8 — és az ott véletlenül, avagy ismeretlenül 

felbukkanó látogatók — a főzés csoportot kata-

5  http://tranzit.blog.hu/2008/08/02/food_1?token=6c907
d4709a50e0f54e1e42ff30ce183
Az étkezést tematizáló blogok szempontjából érdekes 
kezdeményezés a MKE egyik intermédia szakos hallgatójá-
nak, Tulisz Hajnalkának Ételnapló című munkája: http://
mitettem.blogspot.com/ 
E munka a manapság divatos és elterjedt — a média egyes, 
testképpel és testátalakítással fogalakozó, a külső 
megjelenés pozitív megváltozatását célzó műfajaiban is 
fokozottan előtérbe került — fogyókúrázás jelenségéhez 
kapcsolódik, illetve a tudatos, tervezett étkezés vágyára, 
evvel együtt pedig az étkezés- és testkontrollálás 
problematikájára reflektál.
Tulisz, aki Ételnaplójával III. helyezést ért el a 2009/2010. 
tanévben megrendezett Intézményi Művészeti Diákköri 
Konferencián, 2009 februárjától kezdve figyeli, és fotók 
formájában folyamatosan dokumentálja saját étkezési 
szokásait: csoportosítja és rendszerezi az általa elfogyasz-
tott élteket A naplószerű blog-forma amellett, hogy ideális 
terepe lehet az önmegfigyelésnek, a saját szokások — akár 
kritikus — elemzésen túl az étkezésen keresztüli önreprezen-
tációt („Az vagy, amit megeszel.”) is szolgál(hat)ja.
6  Bora Gábor, a Comidas Criollas-projekt korábban 
hivatkozott blogjában található, Hospitality című írásában 
Jacques Derrida ide vonatkozó gondolatai kapcsán elemzi a 
’hospitality’ (vendégszeretet) szó etimológiájában, illetve 
annak ’feltételek nélküli, a vendéget teljes ismeretlenségé-
ben és idegenségében, előfeltételek nélkül elfogadó 
vendégszeretet’ jelentésében rejtőző paradoxon mibenlétét. 
Az ember „társas lény”-létének apóriáit vizsgáló Derridához 
hasonlóan Bora is arra a következtetésre jut, hogy a 
vendéglátás aktusa végső soron arra emlékezteti a 
vendégség résztvevőit, hogy „a feltételmentesség nélkül a 
feltételes nem létezhetne.” http://tranzit.blog.
hu/2008/11/03/hospitality
7  „A közösségi tudás bankja” elnevezésű kezdeményezés 
az emberi tudás védelmére, kiterjesztésére és a közösségi 
kommunikációs tereken (is) történő megosztására tett 
egyedülálló kísérlet. Bővebben: http://www.socialdesignsite.
com/content/view/165/73/
8  Az idei művésztelep meghívott vendégei között volt 
például: Halász András, Lendvai Ádám, Kozma Zsolt, Muladi 
Brigitta és Petrányi Zsolt.
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lizáló tevékenysége révén váltak idén is (étel)

fogyasztókból autonóm közösséggé. 

A 2008-as Intermédia Művésztelep Comidas 

Criollas—projektjében részt vevő diákok9 a 

művésztelep után egy, a Laborban rendezett 

kiállítás10 keretében mutatták be saját tevé-

kenységüket. Prezentációjukban nemcsak a 

főzés közösségteremtő erejének állítottak emlé-

ket, hanem egyszersmind felidézték Gordon 

Matta-Clark alakját, és a művésznek az ún. fog-

laltházak11 jelenségköréhez is kapcsolódó mun-

kásságát. Humoros formában elevenítették fel a 

Tihanyi Művésztelep történetét, valamint a Willi 

Bongard-féle, 1982-ben készített Kunstkompass 

elnevezésű társasjáték előny-hátrány kártyáinak 

kritikus aktualizálása révén a hazai művészeti 

élet jelenségeire is reflektáltak.

A főzés, az ételkészítés mint közösségépítő- és 

összetartó tevékenység fokozódó népszerűsé-

géről tanúskodik, hogy a tihanyi művésztelep 

első Comidas Criollas-projektjével azonos évben, 

2008-ban, két hasonló tematikájú és szerkezetű, 

a gasztronómiát népszerűsítő televíziós főző-

műsor, ún. gasztroreality is indult. 

Az RTL Klubon futó Vacsoracsata és a TV2-n 

vetített Hal a tortán című vendégváró valóság-

show-k — melyekben hétről-hétre 4-5 vállalkozó 

kedvű hazai híresség méri össze főzőtudását — 

középpontjában a vendégvárás-vendégfogadás 

némiképpen rituális/szertartásos aktusa áll.  

A konyha e műsorokban nemcsak a versenyhely-

zet terepe, hanem a vendégvárás izgalmas és 

örömteli, olykor kudarcokkal is terhes helyszíne.

A közös étkezés sem csupán a végső meg-

mérettetésről szól: a vacsora sokkal inkább 

játék, mint valódi küzdelem. Az étkezés nem 

a meghívottak kritikus, vizslató tekintetétől 

való szorongás ideje, sokkal inkább a kapcsolat-

felvételé, a beszélgetésé, az egymással való 

kommunikációé, vagyis az együttlété.  

A vendégfogadás kölcsönössége — vagyis a 

tény, hogy a heti „versenytársak” mindig egy-

más személyes életterébe (lakásába, kertjébe, 

nyaralójába) nyernek bepillantást — a főzést 

(annak körülményeit, folyamatát) is sajátos 

(ön)indentifikációs jelleggel ruházza fel.  

A soron következő vendéglátó ugyanis a ven-

dégvárás előkészületei és megvalósítása, végül 

pedig az étkezés folyamata során — az elkészí-

tett fogásokkal csakúgy, mint a dekorációval, 

9  A 2008-as Comidas Criollas-projekt résztvevői (és a 
Laborban rendezett kiállítás létrehozói) Bada Emőke 
Majohunbo, Bán Krisztián, Bordács Boglárka, Csege Vera, 
Fillér Máté, Huszti Zoltán, Ilcsik Nóra, Ipsics Barbara, Lugosi 
Ágnes, Lukács Orsolya, Mózes Réka, Rácz Lőrinc, Rácz Márta, 
Radics Márk, Ruszty László, Simon Klára, Szabó Márk, 
Szentpétery Annamária, Szép Gabriella voltak.
10  Comidas Criollas — A művésztelep új koncepciójának 
laboratóriuma, Labor, Budapest, 2008. szeptember 30 — ok-
tóber 20.
11  „A squat (magyarul foglaltház) olyan elhagyott vagy 
használaton kívüli ingatlan, amit a tulajdonos tudta nélkül 
erőszakmentesen birtokba és használatba vettek többnyire 
alternatív csoportok.” 
Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Squat

Comidas Criollas-projekt, MKE Intermédia Tanszék Művésztelep, Comidas Criollas felirat felszerelése, 
Tihany, 2008
© Fotók: Sugár János

Comidas Criollas-projekt, MKE Intermédia Tanszék Művésztelep, zöldségelőkészítés, Tihany, 2008

Comidas Criollas-projekt, a Comidas Criollas menüje,  
Labor, Budapest, 2008. szeptember 30 — október 20., 

© Fotó: Sugár János
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avagy a főzés, vendégvárás felelősségteljes 

feladatához való általános hozzáállásával — 

végeredményben saját személyiségét, saját 

társas identitását reprezentálja mind vendégei, 

mind pedig a televíziónézők számára. 

A jól ismert „az vagy, amit megeszel” mottó így 

a gasztroreality-k világában megváltozik: „olyan 

vagy, ahogyan vendégeidet várod”. A meghí-

vottak elismerésének és a nézők szimpátiájának 

elnyerése érdekében az aktuális vendéglátó-

nak nemcsak a „jó szakács” jelzőt kell kivívnia, 

hanem a „jó házigazda” szerep(kör)ét is hitele-

sen kell alakítania, ellátnia. A vendégfogadás 

ugyan e műsorokban nem minden érdek nélküli 

tevékenység (hiszen a szereplők pontozzák, 

értékelik egymás konyhai teljesítményét, így 

állítva fel egy végső sorrendet), mégis hasonló  

a tihanyi művésztelep azon célkitűzéshez, hogy a  

projekt ideje alatt a résztvevők bárkit készség-

gel vendégül látnak. A vendéglátás pedig éppen 

azt az „előfeltételek nélkül elfogadó vendégsze-

retetet” jelenti, amely alapja a társas kapcso-

latok kialakításának, az időleges — legalábbis 

az együttlét idejére szóló — közösségi terek 

építésének.

Amennyiben kísérletet teszünk a Comidas 

Criollas-projektnek az említett műsorokkal való 

— elsősorban a vendéglátás és a közösségépítés 

hívószavai révén párhuzamba állítására, a nyil-

vánvaló eltérések mellett számos hasonlóságot 

fedezhetünk fel.

Mindkét említett koncepció esetében célként 

tételeződik az együttlét: a művésztelepen ez 

a közös főzéssel, a műsorokban a közös vacso-

rával veszi kezdetét. A versenyhelyzet lété-

től, illetve hiányától függően ugyan eltérés 

mutatkozik az adott napi menü publikus/tit-

kos voltát illetően, az, hogy minden nap más 

személy főz, s hogy e főzések sorrendje valamennyi résztvevő által ismert 

keretek között, előre tisztázott sorrendben történik, újabb közös vonás.

További hasonlóság, hogy az adott nap vendéglátójának döntése alapján a cso-

port bővül(het) további (meglepetés)vendégekkel. Míg azonban az említett 

gasztroreality-kben (a verseny-jelleg okán) elvárásként tételeződik az egyéni 

főzés, s ennek ellenkezőjét pontlevonással büntetik, addig a Comidas Criollas-

projektek közreműködői számára egymás segítése, támogatása bír pozitív 

előjellel. Bár a művésztelep közegében is egyvalaki felelős az adott vacsorával 

kapcsolatos teendők irányításáért, a főzésben való részvétel mindenki számára — 

beleértve a vendégeket is — fakultatív.

A Gordon Matta-Clark-féle „nyitott konyha” fogalma tehát a Comidas Criollas-

projektek esetében a szó konkrét, ’a közönség/vendégek felé nyitott’ jelentésén 

túl a főzés „közös esemény” és performansz asszociációit is előhívja. A nyitottság 

ilyen módon a befogadásra, az eseménybe bekapcsolódó tagok számának tetszés 

szerinti bővíthetőségére is utal.

A Matta-Clark-féle „nyitott konyha” kialakítása egyedülálló, ámde nem egyszeri 

(művészi) vállalkozás. A Food-projektben megvalósuló, közönség előtt történő 

főzés ötlete számos követőre talált. A thaiföldi művész, Rirkit Tiravanija ’90-

es évekbeli galéria-performanszainak keretében például a résztvevők szeme lát-

tára, azok megvendégelésének céljából thai-curryt főzött12. Vagy gondolhatunk  

a performansz, a szobrászat és a fényképészet műfajait a főzéssel ötvöző Corin 

Hewitt színházi előadásoknak is beillő — az ételek múlandóságán keresztül az 

emberi élet múlandóságát, a születés-megsemmisülés körforgását implikáló, s 

azt szoborcsendéletei révén az Eat Art hagyományának kontextusába ágyazó — 

projektjeire13.

Nem kell azonban feltétlenül külföldi példákat említeni, hiszen itthon is találkoz-

hatunk a Comidas Criollas-projekthez hasonló kezdeményezéssel.

A Kitchen Budapest (KIBU)14 kutató- és fejlesztőcsapatának egyik jelenleg is aktív 

projektje ugyanis „az étkezés és főzés örömeinek megosztását” célzó EatUp! 

elnevezésű webes szolgáltatás megtervezése. A projekt ötlete és első, a KIBU 

honlapján is prezentált változata15 a MOME 2010-es kurzushetén, a kulturális 

tudásmegosztást és az interdiszciplináris szakmai párbeszédet célzó „Share-elsz 

vagy Like-olsz?” kurzus16 keretében született meg. 

A projekt résztvevői a pillanatnyilag fejlesztés alatt álló, majdani weboldalt 

(eatup.com) és a hozzá kapcsolódó mobil alkalmazásokat a népszerű közös-

ségi oldalakhoz (pl. a hivatalosan 2004 januárjában indult, amerikai alapítású 

facebook-hoz, a 2002-től létező magyar iwiw-hez, vagy a 2006-ban indult MyVIP 

— magyar ismertségi hálózathoz) hasonlóan a szociális kapcsolattartás17 virtuális 

formájának logikája mentén képzelik el. 

12  Rirkit Tiravanija tevékenységéről egy londoni kiállítás kapcsán bővebben ír CSIZMADIA Alexa: 
http://artportal.hu/aktualis/hirek/ki_jon_a_hazamba
13  Corin Hewitt projektjeiről ld. még NAJMÁNYI László, Corin Hewitt: Mag szípad című írását! http://
artportal.hu/aktualis/hirek/najmanyi_laszlo_corin_hewitt_mag_szinpad
14  A Kitchen Budapest „a Magyar Telekom innovációs laborja […] egy városi térrel, mobilkommunikáci-
óval és internettel foglalkozó multifunkcionális hely, ahol fiatal kutatók számára teret és eszközt 
biztosítunk a szabad gondolkodásra, s a kreatív csapatmunkára. Egyik alapvető célunk, hogy 
megkeressük a társadalom, a művészet, a tudományok, és az új média közötti kapcsolódási pontokat 
[…] ” http://www.kitchenbudapest.hu/hu/about
15  http://www.kitchenbudapest.hu/hu/projects/eatup_hu
16  A MOME 2010. márc. 16 — 19. között, második alkalommal megrendezett intenzív kurzushetén a 
meghívott előadók között volt a Kitchen Budapest Médialabor programigazgatója, Sipos Melinda is, 
aki a Vizuális Kommunkáció Tanszék hallgatóinak „Share-elsz vagy Like-olsz? Tudásmegosztás a szabad 
kultúrában” című előadássorozatában az integrált tervezés és a szabad kultúra jelenségeit ismertette, 
illetve Bujdosó Attilával és Nagy Ágostonnal együtt támogatta a kurzushét tematikájához kapcsolódó 
EatUp!-projekt résztvevőinek munkáját. Résztvevők: Ula Kowal, Justyna Brząkalik, Anna Cséfalvayová, 
William Speed (vendéghallgatók).
17  A fent nevezett internetes közösségi portálok megalakulásuk után egy csapásra a virtuális 
kapcsolattartás egyik legelterjedtebb és legnépszerűbb formájává váltak világszerte — megjelenésük-
kel fokozatosan redukálva (kiszorítva) a társas érintkezés hagyományos módjait. E felületeken a 
kapcsolattartás egy új, sokkal kötetlenebb — bizonyos értelemben közvetlenebb — típusa jött létre, 
evvel párhuzamosan azonban a szó szoros értelmében vett interperszonális kommunikáció szempont-
jából izoláltabb, szűkebb és — a látszólagos személyesség ellenére is — sokkal személytelenebb 
közösségi tér született meg. 
Szinte már közhelynek számít az a tény, hogy bár ezeken az oldalakon az egymással kapcsolatban álló 
egyének például a megosztott, saját adatlapra feltöltött fotók, az ún. „hangulatjelentések”, vagy az ún. 

„üzenőfal”- funkció által a másik legprivátabb életébe is betekintést nyerhetnek (ilyen értelemben tehát 
maguk is a valóságshow-k egyik legvonzóbb vonását, a voyeur-effekust működtetik), a felhasználók 
közötti tényleges testi kapcsolat teljesen megszűnik. A valódi társas érintkezést kívánó tevékenységek 
helyett a tagoknak lehetőségük nyílik rá, hogy ugyanezen tevékenységeket virtuálisan imitálják (pl. 
egymással azonos időben, ám különböző térben ugyanazon filmet nézzék). 

Comidas Criollas-projekt, a kiállítás bejárata, sült krumpli,  
Labor, Budapest, 2008. szeptember 30 — október 20., 
© Fotó: Sugár János
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A regisztrált felhasználók számára e honlap 

révén lehetővé válhat, hogy saját elképzelé-

sük alapján online módon megszervezzenek 

egy közös vacsorát, étkezéssel egybekötött 

összejövetelt, hogy az ételkészítésbe bevonják 

ismerőseiket, barátaikat, vagy — a közös főzés 

apropóján — gasztronómiakedvelő idegenekkel 

ismerkedjenek. Az EatUp!—rendszer haszná-

lói tetszés szerint megoszthatják egymással a 

főzéshez kapcsolódó teendőket (pl. alapanyagok 

beszerzése-szállítása, menüsor tervezése stb.), 

vagy fordítva: böngészőprogram segítségével ők 

maguk csatlakozhatnak egy szervezés alatt álló 

főzős eseményhez. 

Az étkezésre specializálódott EatUp!—hálózat 

azonban nemcsak e specializáció okán különbö-

zik a többi közösségi oldaltól, hanem azért is, 

mert egy olyan tevékenység internetes előké-

szítését szolgálja, amelynek tényleges meg-

valósítása már valós térben és időben történik. 

Az eatup.com ilyen módon egyszerre eszköze és 

felülete az információk gyors és könnyed meg-

osztásának, valamint katalizátora az emberek 

közötti szociális kapcsolatok személyes kiépí-

tésének-ápolásának. Amellett, hogy a főzés 

példáján keresztül szemlélteti a fentebb hivat-

kozott kurzushét egyik tanulságát — vagyis azt, 

hogy az internet a digitális információk meg-

osztása mellett a valós élmények valós időben 

történő megosztására is alkalmas — az autonóm 

közösségek önszerveződését is modellezi. Az új 

médiaformák-, és technikák felhasználóbarát 

alkalmazásával egészséges egyensúlyt teremt 

a virtuális és a valós kapcsolattartás között, 

ötletesen ellensúlyozza tehát a sokak által fel-

színesnek bélyegzett online kommunikáció — 

manapság egyre jellemzőbb — kizárólagosságát. 

A Comidas Criollas kapcsán tárgyalt „mindenki 

tud (itt: hozni, segíteni, a közösség munkájához 

hozzátenni) valamit”-szellemiséggel és a közös 

főzésben rejlő gazdaságosság gondolatköré-

vel a Kitchen-projekt esetében is találkozha-

tunk. Ahogyan a művésztelep új koncepciójának 

résztvevői — vagy éppen a Gordon Matta-Clark-

féle Food étterem egykori munkatársai —, úgy 

az EatUp! csapata is evidenciaként kezeli, hogy 

„egy személyre főzni egyszerre unalmas, időigé-

nyes és költséges”. Ezt hangsúlyozza az EatUp!—

hálózat szlogenje is: „Egyél másokkal közösen! 

Találkozz emberekkel! Spórolj időt és pénzt! — 

Egyszerűen csak érezd jól magad!” 

Az EatUp! tehát gasztronómiai programszer-

vezésre és az ehhez kapcsolódó feladatok 

összehangolására, tényleges találkozások elő-

készítésére szolgáló eleven, virtuális felület. 

Látnunk kell azonban, hogy közösségi hálózat-

mivoltánál fogva könnyen újabb terepe lehet a 

népszerűségért vívott harcnak, mint ahogyan  

az elkészített ételeken (pl. az egyes ételekhez  

társított asszociációkon), és a felhasználók 

egyéni ízlésén keresztüli önreprezentációnak is. 

Az EatUp! ugyanis képes tökéletesen leképezni vagy rekonstruálni a gasztro-

reality-kből jól ismert versenyhelyzetet: a megvalósult vacsorák után az esemény 

résztvevői nemcsak az elkészített étel(eke)t osztályozhatják, hanem a házigazdát 

és egymást is.

A két projekt kapcsán vizsgált szempontok, közös jelenségek fényében mind-

azonáltal elmondható, hogy — akár pozitívnak, akár negatívnak értékeljük is e 

tényt — az új televíziós főzőműsorok (a népszerű gasztroreality-k) gondolatköre 

és struktúrája, a közösség szervezésének e műsorokban megnyilvánuló módsze-

rei, mechanizmusai, jellemzői sok esetben mintául, vagy legalábbis inspirációul 

szolgál(hat)nak más, a képzőművészetben is tetten érhető művészi megköze-

lítésmódok számára. A széleskörű információ-, tartalom- és tudásmegosztást 

szolgáló virtuális felületek (pl. közösségi hálózatok, blogok) pedig lehetővé teszik 

bizonyos, a képzőművészek által is tematizált problémakörök, (társadalmi) jelen-

ségek új szempontú vizsgálatát és vizuális elbeszélését.

A szerző az Oktatási és Kulturális Minisztérium Kállai Ernő Ösztöndíjasa.

http://www.kitchenbudapest.hu/hu/projects/eatup_hu


