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Nagy Mercédesz és Seres Szilvia beszélgetése  
Aj Vej-vej-ről és a pekingi szcénáról*

• Seres Szilvia: Hogyan kerültél Pekingbe és mennyi ideig éltél ott? 

• Nagy Mercédesz: 2002 és 2007 között éltem Pekingben, amikor részben tudó-

sítóként és angol tanárként dolgoztam. Bejártam a pekingi Csinghua (Qinghua) 

Egyetemre, ahol kínaiul tanultam. Már akkor is nagyon érdekelt a képzőművészeti 

szcéna. Az ember nap mint nap érezte a programajánlókból, hogy milyen forron-

gás van a művészeti életben, és el is mentünk ezekre az eseményekre a később 

híressé vált művésznegyedekbe, mint például a 798-ba. Visszaérkezésem után 

döntöttem el, hogy komolyabban szeretnék foglalkozni a kortárs kínai képzőmű-

vészettel, és legközelebb már kutatási szándékkal tértem vissza 2010-ben. Ekkor 

találkoztam személyesen többek között Aj Vej-vejjel is.

• S. Sz.: Milyen volt ez az öt év? Milyen volt az akkori Peking?

• N. M.: Nagyon izgalmas. Az első sokk mindjárt a megérkezés első napjaiban a 

Tienanmen tér volt. Amikor az ember odakerül a világ legnagyobb terére, egy kis 

semminek érzi magát. Ráadásul már sötét volt, a teret övező részben pagodás, 

finoman távol-keleti, részben birodalmian súlyos, kommunista épületek fényei 

egészen szürreálisan hatottak. Előtte nem volt ilyen élményem. Amit még ma is 

lehet érezni — de akkor még erősebb volt —, hogy nagyon erősen együtt él a jelen-

nel a kommunista múlt. Például nagyon sok taxinak a szabadjelzője egy vörös 

csillag volt még akkoriban, de jellemző volt a régi tradicionális, nyugodt, kiegyen-

súlyozott úgynevezett távol-keleti harmónia, ami az emberekből is áradt az 

utcán. Ugyanakkor már tíz évvel ezelőtt is érződött az az őrült tempójú fejlődés, 

ami az utóbbi évekre nyilvánvalóvá vált. 

• S. Sz.: Hogyan kerül a kínai kortárs képzőmű-

vészet a nemzetközi porondra, és mivel magya-

rázható a berobbanása? 

• N. M.: A legfontosabb 1989, ez talán az 

egyik alapja a globális térhódításnak. Az, ami 

a Tienanmen téri eseményekig bezárólag meg-

történhetett a kínai kortárs képzőművészettel, 

az 1978-ban meghirdetett Teng Hsziao-ping-

féle (Deng Xiaoping) nyitásnak köszönhető. Kína 

évszázadokig elzárkózott a világtól, aztán bejött 

a kommunista forradalom, ami még tovább 

eszkalálódott 1966 és 76 között. A Teng-féle 

konszolidációs időszak alatt a művészek, az 

értelmiségiek végre jobban körülnézhettek a 

nagyvilágban, és megérkeztek Kínába a külföldi 

áramlatok, például az avantgarde is. Ugyan volt 

már a 30-as években is lehetőség utazásra, de 

ekkora mértékű információ beengedésére nem 

volt mód. 

Az egész légkör művészeti téren is sokkal nyi-

tottabbá vált, és lehetőséget adott a kísérlete-

zésre. 1979-től kezdődően komoly mozgalmak 

születtek, például a Csillagok (Hszing hszing 

hua-huj) nevű társulás — ennek Aj Vej-vej is a 

tagja volt —, melyek jelenlétét az állam egyre 

inkább tűrte és támogatta, mint tiltotta. 1985-

ben alakult meg az Újhullám művészeti moz-

galom, ami még a csillagosoknál is radikálisabb 

volt. 1989-re odáig jutott a kortárs művészeti 

fellendülés, hogy maga a Kínai Nemzeti Művé-

szeti Múzeum (NAMOC) — melynek nemrég a 

Szépművészeti Múzeumban Hagyomány és meg-

újulás, Kínai művészet az ezredfordulón címmel 

volt látható kiállítása augusztus 9. és szeptem-

ber 9. között — engedte be a falai közé a China/

Avant-Garde nevű kiállítást 1989 februárjában, 

ahol már egészen észveszejtő dolgok történ-

tek. Olyan performance-ok jöttek létre, amelyek 

miatt be is kellett zárni a kiállítást. 

Sok történész, művészettörténész, politológus 

úgy gondolja, hogy ez a kiállítás már egyér-

telműen az áprilistól kezdődő Tienanmen téri 

megmozdulások előjele volt, ami után persze 

néma csend következett. 1992-ben az 1989-

es avantgarde kiállítás anyagát Hongkongban 

mutatták be Új kínai művészet 1989 után címmel. 

A hongkongi kurátor sokat átmentett a korábbi 

kiállítás anyagából, de válogatott későbbi műve-

ket is. Több kategóriába sorolta az alkotásokat. 

Ezek közül egyik volt a politikai pop, de volt egy 

cinikus realizmus kategória is. Ezek lettek a leg-

híresebbek. A kiállítás óriási nemzetközi vissz-

hangot kapott. Különösen a politikai pop címszó 

alatt összegyűjtött anyagok váltak jól eladha-

* A SÁRKÁNY SZEME — képzőművészeti hype a Nagy (Tűz)
Falon túlról című beszélgetés szerkesztett és aktualizált 
változata. Elhangzott 2012. szeptember 21-én az Ernst Mú-
zeumban az alábbi kiállítás kísérőprogramjaként: AJ VEJ-VEJ: 
New York 1983–1993., Ernst Múzeum, 2012. augusztus 16 — 
2012. november 25.

A 22 Art Street és a Today Art Museum főterén, háttérben az Art Street-hez tartozó 
ingatlanberuházással, előtérben Jüe Min-csün (Yue Minjun) nagyméretű térplasztikájával, Peking
© fotó: Nagy Mercédesz
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tóvá külföldön. Azonnal vitték is Ausztráliába 

tovább a kiállítás ezen részét. 

• S. Sz.: Mennyire volt a véletlennek köszönhető 

akkor művészek sztárrá válása?

• N. M.: Szerintem nagyon sokban. Akkoriban 

kezdtek külföldi, nyugati kritikusok, művé-

szettörténészek megjelenni Kínában, hogy 

feltérképezzék az anyagot. Aki akkor összetalál-

kozott mondjuk Karen Smith-szel — aki 9 fiatal 

művészről írt monográfiát Nine Lives címmel- 

vagy más, az angol nyelvű világ felé hangszó-

róként működő közvetítővel, nagyon gyorsan 

híressé és gazdaggá válhatott.

• S. Sz.: Aj Vej-vej hogy került ki a nemzetközi 

porondra?

• N. M.: A 90-es években Peking svájci nagy-

követe, a remek üzleti és mecénási érzékkel 

megáldott Uli Sigg felvásárolt egy jó adag 

kortárs képzőművészeti alkotást, köztük Aj 

Vej-vej-nek is több munkáját. Sigg beszélt a 

szintén svájci Harald Szeemann-al, aki 1999-

ben a Velencei Biennále kurátora volt, és felhívta 

a figyelmét a gyűjteményére, akinek nagyon 

megtetszett. Így került az 1999-es és a szintén 

általa kurált 2001-es Velencei Biennáléra számos 

munka közülök, így Aj Vej-vej alkotások is. Ez 

nagyon sokat hozzátett ahhoz, hogy beindul-

jon a kínai kortárs képzőművészeti boom. De 

Aj Vej-vejnek 1987-ben már volt egy kiállítása 

New York-ban, így neki lehettek más kapcsola-

tai is. Többek közt szintén ebben az időszakban, 

a kilencvenes évek legvégén ismerkedett össze 

Berlinben Alexander Ochs-szal, akivel azóta is 

együtt dolgozik.

• S. Sz.: Hogyan jutott el Amerikába? 

• N. M.: Az akkori barátnője kapott ösztöndí-

jat Philadelphiába, és az ő szülei intézték el, 

hogy vízumot kaphasson és utána mehessen 

még 1981-ben. Miután szakítottak, egy dara-

big a nyugati parton mozgott, aztán 1983-ban 

költözött át New Yorkba, ahol ugyan beiratko-

zott a Parsons School of Design-ba, de a kint 

töltött idő jó részében illegalitásban élt, egészen 

1989-ig. Aj Vej-vej a Tienanmen téren levert tün-

tetésnek köszönheti a zöldkártyáját.

• S. Sz.: Emlékszel még, hogy mikor hallottál 

először Aj Vej-vej-ről?

• N. M.: Arra emlékszem, hogy amikor Peking-

ben éltem és bejártunk műtermekbe, ahol talál-

koztunk művészekkel, ott kifejezetten ciki volt 

Aj Vej-vej. Úgy volt elkönyvelve, hogy beszél 

angolul, és ezért az összes külföldi újságíró, aki 

Pekingbe megy, interjút készít vele, ami után 

azt gondolják, hogy mindent tudnak. Miközben 

mindent csak az Aj Vej-vej szűrőjén keresz-

tül kapnak meg a pekingi szcénáról. Őszintén 

szólva nem volt osztatlan lelkesedés Aj Vej-vej 

bármilyen Peking külvárosában megszervezett 

eseménye iránt, legalábbis 2004–2005-ig bizto-

san nem. Én magam is sokkal később tudtam 

csak igazán komolyan venni, mint ahogy először 

A 798 művészeti negyed egyik utcája, Peking
© fotó: Nagy Mercédesz

Plakát a Caocsangti negyedben: „művészet, harmónia, öröm, igazság, jólét, béke”
© fotó: Nagy Mercédesz

A Moma művészeti vállalkozás a 798 negyedben
© fotó: Nagy Mercédesz
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hallottam róla. Talán a nemzetközi és hazai szakmai közvélemény esetében is 

hasonlóan történhetett ez. Be kellett bizonyítania, hogy nemcsak a nevének és  

az angol tudásának köszönheti a hírnevét.

• S. Sz.: Változott a megítélése mára Kínában a nemzetközi hírnévnek köszönhe-

tően?

• N. M.: Kínában még mindig nem annyira ismert. Nem volt saját önálló repre-

zentatív kiállítása, leszámítva a New York-i fotókat, melyeket az előhívó galéria, 

a Three Shadows Photography Art Center állított ki. A blogos szférában betöltött 

tevékenységét ugyan sokan követik, de az egész kínai lakossághoz képest az  

a néhány millió blog- és Twitter-követő kevés. 

• S. Sz.: Nagyon jól használja a kínai társadalmi viszonyok feltérképezéséhez, a 

rendszer kritikájához az új infokommunikációs technológiákat. Ez az egész blogos 

világ és aktivitás, illetve a mai személyisége mennyire táplálkozik az Amerikában 

töltött évekből, hangulatból? 

• N. M.: Művészegyénisége már az Amerikában is megmutatkozó apró részle-

tekből tevődött össze, mint például a folyamatos dokumentálás, a New Yorkba 

érkező kínaiak organizálása, kapcsolattartás — angoltudásának köszönhetően —  

a New York-iakkal és a folyamatos ellenállás. Nagy érdeklődéssel követte az 

ottani tüntetéseket. Itt ismerte meg Andy Warhol munkásságát, aki abszolút 

hatással volt rá, akárcsak Marcel Duchamp és természetesen Joseph Beuys is. 

Amikor 1993-ban visszatért Kínába nem csak fordította a műveiket, de mint egy 

médium, szórta is az igét.

• S. Sz.: Mi teszi ennyire mániákus kommunikátorrá? 

• N. M.: A transzparencia a lényeg számára. Ami nem válik publikussá, az olyan, 

mintha meg sem történt volna. Ez el is hangzik 

a róla készült Never Sorry1 című filmben.  

A kommunikációnál ugyanígy látja: ha nem 

közlöd, amit gondolsz, benned marad, az olyan, 

mintha nem is lenne. És másokban ugyanígy 

eltűnhet a hasonló gondolat. A mai Kínában ez 

fontos és kényes ügy. Szintén a filmben említi, 

hogy neki azért kell most küzdenie, hogy a fia 

generációjának már könnyebb legyen, és egyben 

azért is, mert az apja generációja nem végzett 

elég jó munkát.

• S. Sz.: Mennyire tartod hitelesnek az Alison 

Klayman Never Sorry című filmjében bemutatott 

Ai Vej-vejt? Objektív ez a film?

• N. M.: Alison Klayman filmje egy sikeres, 

szinte hollywoodi recept alapján készült, széles 

közönséget megszólító alkotás. Ennek meg-

felelően könnyen dekódolható, fekete-fehér, 

jók-rosszak narratívát használ. Egy ilyen jellegű 

film népszerűségének nem feltétlenül tesz 

jót, ha belemegy a részletekbe, ha bemutatja, 

hogy egy szecsuáni rendőr a magánéletében 

akár éppen szimpatikus is lehet, vagy nem 

kérdez rá olyasmire, hogy a pozitív főhős, Aj 

Vej-vej milyen pénzügyi háttérrel lát hozzá 

grandiózus munkáihoz, kik a támogatói, mind 

anyagilag, mind pedig a Kínában szokatlanul 

provokatív politikai szerepléseiben. Ezektől 

eltekintve nagyon fontos és jó filmnek tartom 

a Never Sorry-t, mert ha ugyan kicsit egyolda-

lúan is, de mindenképp bepillantást enged a 

kínai közéletbe, és az egész világnak szánt üze-

nete pedig pozitív és inspiratív. Mindemellett 

roppant szórakoztató film, akárcsak Aj Vej-vej 

szinte egész munkássága, akinek legújabban 

a koreai sláger, Gangnam-style ihlette videója 

lepte el az internetet (persze Kínában betiltva), 

és amire szinte azonnal támogató klipet készí-

tett Anish Kapoor és csapata, valamint a 

Brooklyn Museum munkatársai.

• S. Sz.: Ki tudnál emelni fontosabb projekteket 

a művészi „formálódásból”?

1  A filmet itthon a Magyarhangya forgalmazza, október 
közepétől több helyszínen is vetítették.

Ai Vej-vej
New York Photographs, 1983–1993 / Outside Tompkins Square Park, 1986 
C print, változó méret

Ai Vej-vej
New York Photographs, 1983–1993 / Önarckép, 1986 
C print, változó méret
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• N. M.: Rengeteg fontos projektje volt. 

Az Artinfo Magazin az utóbbi öt év 100 

legikonusabb alkotása közé három Aj Vej-vej 

munkát is beválasztott. Közte van a Napraforgó 

magok (negyedik helyen), a 2008-as szecsuáni 

földrengés áldozataira emlékező, iskolatáskák-

ból a müncheni Haus der Kunst homlokzatára 

kirakott mondat, mely így szól „Boldogan élt e 

földön hét évig”. Ezt egy anyától vették kölcsön, 

miközben a földrengésben eltűnt gyerekek ada-

tai után kutattak. Az Állatkör/Zodiákusfejeket  

is ide sorolták. 

Én személy szerint a 2007-es Documentán 

bemutatott munkáját szeretem a legjobban, 

ahova kiutaztatott 1001 kínai embert, akik egy 

részét egészen távoli falvakból szedték össze a 

városi emberek mellé. Így olyan utazók is voltak, 

akik olyan szegény helyekről érkeztek, hogy a 

nőknek nem volt még saját nevük sem. Ahhoz 

hogy ki lehessen állítani az útleveleket, Aj Vej-

vej és csapata nevet adott ezeknek az embe-

reknek. Utána mindenki kapott egységes kis 

bőröndöt, és elutaztak Kasselba, a Grimm test-

vérek városába, és ezért Aj Vej-vej Tündérmesé-

nek nevezte el a projektet. 

• S. Sz.: A londoni Tate Modernben kiállított 

Napraforgómagok esetében webkamerákat helye-

zett el, amelyen keresztül a kiállítás látogatói 

üzenhettek neki. Mennyire fontosak ezek a vissza- 

csatolások? Ez a fajta kommunikációs gépezet, 

ami mögötte áll, mekkora stábot jelent?

• N. M.: A Fake irodában, ahol az interjút csinál-

tam vele, az egyik teremben legalább 15 ember 

ült monitorok mögött. Ők végezték a Szecsuáni 

földrengés utáni kutatás dokumentálásait is.  

A másik irodában, ahol egy óriási faasztalnál 

ülve adja az interjúkat, szintén keringtek körü-

lötte a segítők. Érdekes módon sok fiatal és 

külföldi volt. Sok közölük művész aspiráns, vagy 

önkéntes segítő. A beszélgetésünk alatt ki is 

szólt egy nagyon fiatal kínai lánynak, aki szintén 

a teremben tartózkodott, hogy napok óta nem 

foglalta össze a Tate-es kommenteket, pedig  

az ő feladata lenne.

• S. Sz.: Egyszerűn el tudtad érni? 

• N. M.: Jártam a pekingi művésznegyedeket, 

és tudtam, hogy melyik az ő területe. Sok 

művészt látogattam meg, és sok inter-

jút készítettem el. A végére hagytam a Cao 

Csang-tít (Cao Changdi-t), mely az ő territóri-

uma. Többen jelezték, hogy nagyon problémás 

hozzá bejutni, és viszonylag komoly bürokra-

tikus úton menne csak. Mivel kevés időm volt 

már, azt találtam ki, hogy egy ismerősömmel 

odamegyünk az épületéhez. Akkoriban pont 

háziőrizet alatt volt, és állt is egy autó a kapu 

előtt, amiben valószínűleg egy fiatal rendőr ült. 

Egyszer kijött valaki az irodából, aki nagyon 

hasonlított rá. Valószínűleg a testvére lehetett, 

aki nagyon nézett minket, ahogy mi is őt, majd 

megkérdezte tőlünk, hogy mi járatban vagyunk. 

Ai Vej-vej
Fairytale, 2007,

1001 kínai vendég 
Kasselben a 

documenta 12  
első hónapja alatt

© Ai Weiwei, Galerie 
Urs Meile, Peking—

Luzern
Támogatók: Leister 

Alapítvány, Svájc;
Erlenmeyer 

Foundation, Svájc
© fotók: Julia 

Zimmermann / 
documenta GmbH;

Julia Fuchs
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vagyok, és a pekingi művészeti szcénáról szeretném írni a disszertációmat.  

Aj Vej-vej személye pedig megkerülhetetlen a témában. Néhány másodpercig 

gondolkodott, majd odaadott egy mobilszámot, hogy hívjuk fel. Egy közeli kávé-

zóból felhívtam, Aj Vej-vej vette fel, és másnap 11 órára adott nekem tíz percet.

• S. Sz.: Hajlandó volt együttműködni az interjú során? Vagy inkább ő irányította  

a kommunikációt?

• N. M.: Úgy vettem észre akkoriban, hogy hatalmas divatja lett a hagyomá-

nyos dolgok, anyagok újrafogalmazásának. Például rengeteg papírból készült 

fantasztikus alkotással találkoztam. Ezért a kérdésem az volt, hogy azáltal, 

hogy Kína gazdasági és világhatalmi pozíciója ennyire megváltozott, milyen 

identitásváltozás történt, illetve történt-e identitásváltás a képzőművészeknél. 

Erre az volt a válasza, hogy nincsen semmilyen identitásváltás, itt folytonos-

ság van, hagyomány van és kész. Ebben igaza is van, de erről nem akart többet 

beszélni. Azt is megkérdeztem tőle még, hogy mit szól ahhoz, hogy egész Nyu-

gat-Európa tulajdonképpen kritika nélkül behódol Kínának csak azért, mert gaz-

daságilag szüksége van rá. Emiatt nagyon csalódott volt, és azt mondta, hogy 

az, aki elnézi a jogsértéseket, maga is részesükké válik. Akoriban írt is egy nyílt 

levelet David Cameronnak ezügyben, amit lehozott a Guardian.

• S. Sz.: Számos műfajban alkot, és az éppen adott lehetőségekhez képest válto-

gatja is ezeket. Definiálható ennek ellenére, hogy mi is ő valójában?

• N. M.: Csinált egy saját karaktert, egy „Gesamkünstlert“, aminek nagy része  

a kommunikáció, nagyon nagy része a hagyomány és most az emberi jogok is. 

Értékek szintjén tradicionális, de azokhoz képest „másként” gondolkodó.

• S. Sz.: Ennek köszönhető hogy a svájci Herzog & de Meuron építészeti iroda őt 

kérte fel a Madárfészek tervezői csapatába?

• N. M.: Akkor már jól ismert művész volt és építészeti projektjei is sikeres-

nek számítottak. Nyilván jó érzéke van a hagyományhoz, illetve a hagyomány 

kreatív kezeléséhez, ezért kérték ki a tanácsát 

a svájciak a Stadion tervezésénél, ami ezzel 

a tradicionális ételhez hasonlítható dizájnnal 

tényleg siker lett.

• S. Sz.: Ezt a típusú állandó és határokat 

átlépő kommunikációt, rendszerkritikát másnak 

is szabad? Mennyire egyedüli jelenség ezzel  

a kortárs hazai szcénában?

• N. M.: Nagyon sok olyan történetet hallot-

tam, hogy neves pekingi helyszíneken, akár a 

Caocsangti-ban vagy a 798-ban, ha olyan előa-

dást, performanszt tartanak fiatal művészek, 

melyet lehet rendszerkritikusan is értelmezni, 

utána eltűnnek. Minél kisebb a név, annál kisebb 

a védettsége. Láthattuk, hogy Aj Vej-vejt is 

nagyon megverhették Szecsuánban, és később, 

amikor letartóztatták 2011 áprilisában, talán épp 

csak megúszta. Úgy eltűnt 81 napra, hogy senki 

semmilyen információt nem tudott róla. 

• S. Sz.: A szecsuáni ügy után — a rendőrök ver-

ték és megakadályozták fogvatartásával, hogy 

tanúskodhasson egy földrengés-aktivista perénél 

— agyműtétje is volt, amire valószínűleg a bántal-

mazások következtében kialakult sérülés miatt volt 

szükség. Változott a provokaktív ereje ezután?

• N. M.: Amikor én 2010 októberében jártam 

nála, akkor már túl volt az agyműtéten, de még 

nem tartóztatták le. Nekem úgy tűnt, hogy 

Ai Vej-vej
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fenyegetve érezte magát, de azért még nagyon 

szerette kimondani és megosztani különösen 

a kormányt bíráló véleményét. Azon a BBC-s 

videón, amit akkor vettek fel éjszaka, ami-

kor hazaérkezett a rendőrségtől, látható, hogy 

nagyon meg volt törve. Nyilván még sokk alatt 

állt, és közölte, hogy nem nyilatkozhat, min-

denki élje a saját életét. Néhány hónappal 

később, amikor nyilvánosan megszólalt, nekem 

úgy tűnt, sokkal visszafogottabb lett. Ugyan-

úgy artikulálja a véleményét, de már kevésbé 

radikálisan. Abból, amivel nagyon szeretett 

operálni, hogy minden fekete-fehér, minden igaz 

és hamis, hogy jókra és rosszakra ossza fel a 

világot és ezen keresztül üzenjen, ebből mintha 

visszavett volna kicsit. Persze még az is közre-

játszhat, hogy közben született egy kisfia, aki 

mostanra lett akkora, hogy igazán közel kerül-

hessen hozzá.

• S. Sz.: A helyi társadalmi viszonyok legnagyobb 

kritikusaként meddig védheti a nemzetközi hír-

név? Megvédheti egyáltalán?

• N. M.: Úgy néz ki, hogy igen. Most a kínai 

belpolitikában is óriási zavar van. Ősszel kellene 

megtörténnie a vezetőcserének, ami nemcsak 

az elnököt és a miniszterelnököt, Hu Csin-taót 

(Hu Jintao) és Ven Csia-paót (Wen Jiabao) érinti, 

hanem az országot irányító kilenctagú politikai 

bizottság állandó bizottságának sok tagját is. 

Emiatt is próbálnak mindenféle kormányt bíráló 

dolgot visszafogni, nehogy megzavarják ezt az 

eseményt, ami már így sem zavartalan. Például 

maga az elnöki várományos Hszi Csin-pin (Xi 

Jinpin) — akit nemsokára ki kellene nevezni —, 

teljesen érthetetlen módon, hivatalos magya-

rázat nélkül tűnt el két hétre a nyilvánosság 

elől. Ráadásul most zajlik ez a ki tudja, pontosan 

honnan irányított Japán-ellenes felfordulás, ami 

hozzánk is elért. Nagy zavar van, és emiatt még 

erősebb a kontroll.

• S. Sz.: 2007-hez képest milyen volt Peking 2010 

végén? Érzékeltél változást akár trendek szintjén?

• N. M.: Erősebb lett a Tibet-mánia, ami nem-

csak negatív, hanem onnan merítő értékeket is 

jelent. Tibet nagyon összetett dolog. Amióta 

megépült a Peking-Tibet közvetlen vasútvonal, 

azóta nagyon felerősödött az amúgy is kelle-

metlen belföldi turista-invázió, ami tönkreteszi 

Tibetet. Miközben az évtizedek óta tartó leigázás 

történik, párhuzamosan felerősödött a Tibet-

romantika is. Nagyon szeretnek tibeti tárgya-

kat vásárolni a kínaiak. Ez a művészeket mind a 

két vonalról megihleti. Van az a művész, aki sok 

képet szeretne eladni, és ezért tibeti idillt fest, és 

van az a művész, aki Tibet fájdalmas helyzetét 

fejezi ki valamilyen módon a képein.

• S. Sz.: Mit gondolsz, milyen lesz Peking, amikor 

újra visszatérsz?

• N. M.: Ugyanaz a nyüzsgés, talán nagyobb 

idegességgel, feszültséggel a levegőben. Már 

amennyi levegő marad egyáltalán.
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