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Mióta a huszadik század zenei avantgárdja a fluxussal karöltve felszabadí-
totta a kulturális prekoncepciók alól a művészeti események terét, elméle-
tileg kiterjesztett „befogadási készültségbe” kerülhetett a társadalom, az 
általános befogadó. Russolótól kezdve, Cage-en át egészen a kilencvenes 
évek glitch1 mozgalmaiig megfigyelhető egy olyan jellegű törekvés, amely 
a Gestalt-i értelemben vett figuráról átteszi a hangsúlyt (vagy legalábbis 
azzal egyenrangúvá teszi) a háttér fogalmát.2 Esetlegességek, mediális 
zajok, környezeti tényezők, nem szándékolt események kapnak helyet 

1  A glitch jelensége a 90-es évek kiábrándulása a digitális hordozókból: azok hibái, a nem 
szándékolt hátterek, a felszíni zajok – Cage-i hagyományként – mind a kompozíció részévé 
válnak. Bővebben lásd Kim Cascone: A hiba esztétikája. Ford. Kovács Balázs. Balkon, 2003/12., 
39-44. ld. http://balkon.art/1998-2007/balkon03_12/12cascone.html

2  Az alaklélektan szerint a figurának látott előtér egy idő után mindig átkerül a háttér 
szerepébe. Marshal McLuhan a figura/háttér fogalmat kiterjesztette minden média 
területére: akár a halakhoz hasonlóan, amelyek már nem realizálják, hogy vízben élnek, egy 
adott médiumnak nem csak a tulajdonságait kell értenünk, hanem a kontextusát is, amelybe 
ezek beleágyazódnak. In: Bodost, Ian: Play Anything, Basic Book, New York, 2016, 74.

a kompozícióban, amely ezáltal megnyílik az 
új lehetőségek előtt, utat engedve a non-line-
aritásnak és a nem várt meglepetéseknek.
Bár esztétikai szempontból ez a tendencia 
minden képp üdvözlendő, va lódi társa-
dalmi hatást nehezen tud kifejteni, mivel 
főként a befogadó individuumra vonatko-
zik, akinél a kontextus egyfajta szűz, fehér 
vászonként jelenik meg (nem véletlen, hogy 
Cage Rauschenberg fehér vásznait jelöli 
meg inspirációs forrásként), mindenfajta 
társadalmi konzekvencia nélkül. Ez a hang 
esztétizálódásához vezet, a véletlen hatá-
sok és nem várt történések pedig a szervező 
elvek eszköztárának elemeivé válnak: a zaj 
elveszti univerzális, megfoghatatlan jellegét, 
klisé lesz belőle. Mattin,3 egy a Digicult-nak 
adott interjúja szerint4 többek között ezt a 
jelenséget fordítja meg munkáiban: a valódi 
disszonanciát kutatja, a zenei prekoncepci-
óktól elvonatkoztat, felforgató, diszruptív 
célzattal alkalmazza a zajt és a szorosan 
hozzá kapcsolódó improvizáció lehetőségeit.

3  Martin Artiach Oraa (Mattin), 1977. Baszk 
származású művész. Főként a zaj matériáján és 
performatív események létrehozásán keresztül kutatja 
és térképezi fel a jelenkori társadalmi renszerek 
diszfunkcionláis működési mechanizmusait. Amellett, 
hogy rendszeresen publikál no-licence/ anti-copyright 
alatt (pl: Anthony Iles-szel Noise & Capitalism kötet 
szerkesztője) olyan, főként az experimentális zene 
vonalán mozgó lemezkiadók működtetésében vesz 
részt, mint a w.m.o/r, Free Software Series valamint a 
Desetxea netkiadó. Ld. még: http://www.mattin.org/

4  Martina Raponi interjúja alapján, THE 
AUTHORITY OF TASTE. MATTIN AND THESES 
ON NOISE: http://www.digicult.it/news/authority-
taste-mattin-theses-noise/ 
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Té r
A zenei technológia és a tömegkommu-
nikáció fejlődése segítette az alternatív 
zenei és kulturális hálózatok létrejöttét.  
Az akusztikus hangszerek és az emberi hang 
kierősítése függetlenítette a zenei entitá-
sokat aktuális környezetüktől, akusztikai 
határterületeiktől. A elementáris szonikus 
erőtér így bárhol, bárhogyan megjelenhet, 
időtől, és rezonáns struktúráktól függetlenül.  
Az élő performansz, a kihangosított zenekar-
tól kezdve a meglévő felvételeket felhasználó 
és újraértelmező DJ-ken keresztül az expe-
rimentális elektroakusztikus zene eredet 
nélküli hangzuhatagáig, megtalálta a maga 
befogadó közegét és mediatizált csatornáit. 
Majd, az amplifikáció zenei kolonizációját 
felváltotta egy új jelenség: a walkman-nel, 
később pedig az ipod-okkal és a telefonok-
kal a zene el-vihetővé vált, intim, személyes 
tereinkbe is beférkőzött, észrevétlenül a 
mindennapi élet hátterévé vált. Ezáltal  
a vele eltöltött idő desza k ra lizá lódott, 
kiemelt státusza beleolvadt halkan zúgó, 
ma már alig hallható gépeink böngészési 
szokásaiba, s ezzel együtt a multinacionális 
cégek által irányított csatornák és streamek 
végeláthatatlan óceánjába.
A befogadói jelenlét így – akár a közösség 
számára készített, kihangosított esemény 
keretében, akár a személyre szabott, digitális 
hálózaton hallgatott keretekben – közvetí-
tett tartalommal találkozik. A közvetítettség 
(mediatizáltság) pedig a kapuőrök,5 a szolgál-
tatók és a telekommunikációt kontrolláló 
nagyhatalmak kezében van. A közvetített-
ség rövidtávon a szabadság illúzióját kínálja 
az írható és olvasható weben, amely az új 
középosztály olvasztótégelyévé, a közvetí-
tők (Amazon, Spotify, Google stb) anyagi 
érdekekre alapozott adatgyűjtő nyersanyag-
lelőhelyévé változott. 

Za j
„A rabszolgasorsban szenvedő elnyomott 
népek, a gyarmatosító kontextus vagy a 
globális kapitalizmus elnyomott osztályai 
számára a zene gyakran központi eszköze a 

5  A kapuőrök (gate keepers) a közönség meghatáro-
zott érdekeit akarják kielégíteni azzal, hogy az 
információt eljuttatják a vevői oldalra (a közönséghez). 
A média személyzete (kommunikátorok) nem 
önkényesen dönti el, hogy milyen információ jut el a 
közönséghez, mi kerül bele a híradásokba. A média 
gyűjti, értékeli és szelektálja az információkat, hogy 
feldolgozás után eljuttassa azokat a közönséghez. 
Forrás: Wikipedia https://hu.wikipedia.org/wiki/
M%C3%A9dia_(kommunik%C3%A1ci%C3%B3)

domináns kultúra diskurzusába való beavatkozásnak és azon kifejezési 
formák megteremtésének, amelyek a saját kultúrájukat érvényesítik.”6 
Korunk diskurzusa pedig – legalábbis a tömegkultúra szintjén – egy nar-
cisztikus individualista lázálom illuzórikus fenntartásának szintjén mozog. 
Az egyént bedarálják a virtuálisan támasztott társadalmi normák és meg-
felelési kényszerek, a termékek eladásának, a kommutáció sebességének, a 
technológiai látszat innovációk szükségességének mesterségesen generált 
láncolata folyamatos transzban tartja a fejlett társadalom hálózatba kötött 
résztvevőit. 
A zaj információelméleti értelemben a jel ellentéte, ahol egy csatornán 
keresztül való közvetítés esetén a jelentés (információ) közvetíthetőségének 
ellehetetlenítéséhez járul az intenzitásának növelése. A zaj tehát alapvetően 
univerzális, nem kívánatos, egy adott rendszer működését akadályozó 
entitás. Ugyanakkor, mint az európai kánonon kívül eső, marginalizált 
zenei formák (népzene, gyapotszedő zene, illegális techno partik zenéje 
stb.) esetében, társadalmi funkcióval bír, Mattin szavaival élve a „Zaj szo-
ciális cselekedet, hiszen ha zajt csapsz, más felfigyel rá.”7 Ilyen értelemben 
a zaj figyelemfelhívó, diszruptív, kizökkentő szociális hatással bír: segít a 
megszokott rutinok beégett szekvenciáinak megkérdőjelezésében. A mai 

6  Robin Balliger: Az ellenállás hangjai, Helikon, Irodalomtudományi Szemle 2008/4., 
520-538., ld. http://www.inaplo.hu/helikon/017-Robin_Balliger-Az_ellenallas_hangjai.pdf

7  Mattin: Thesis on Noise, 2006.05.25., London, http://www.mattin.org/essays/THESES_
ON_NOISE.html, (utolsó megtekintés: 2017.10.01. 12:09.) 
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társadalomnak nincsenek (vagy csak elvétve, marginálisan vannak) igazi 
kérdései a közösségi média, a közvetített felelősség, a több helyen egyszerre 
való jelenlét8 legitimitását illetően, miután a mediatizált tér immunissá 
tette az emberi pszichét e problémák érdembeli feldolgozására. A media-
tizáltság, a közvetítettség elidegenedéshez vezet, a virtuális kapcsolatok 
sekélyessége és a kognitív disszonancia egyenes következmény. Számos 
példa akad azonban a tőke által vezérelt öngerjesztő, illuzórikus berendez-
kedés hegemóniájának lebontására: „A vokalitás és önkifejezés lokalizálása 
nélkül lehetetlen az ellen-narratíva kialakítása, az ellen-lényeg felmutatása 
és az „objektív” tudás és igazság legitimitásának kritikus támadása.”9 
Mattin ezt a szociális disszonanciát dörgöli a látogató orra alá, méghozzá 
úgy, hogy az esemény egy élő tézissé válik. Hakim Bey immediatista Ide-
iglenes Független Zónái,10 a blockchain11 által kínált valódi decentralizált 
hálózat autonomitása és anonimitása, a szabad szoftverek filozófiája, a 
jelenlét és az improvizáció esetlegességének ereje mind egymásra talál 
a Documenta Halle egy hátsó, zárványszerű, különös akusztikai belső 
terében.12 Ebbe a térbe a kiállítótérből jut be az ember, s a hátsó kijáraton 
(vészkijárat) hagyhatja el az utca felé. 

S oc ial  D i s sonance
A Social Dissonance, műfaji meghatározását tekintve „durational concert” 
– egy olyan időben kibontakozó folyamat, amelyet, bár a megnevezés ezt 
sugallja, mégis nehéz megközelíteni a koncert, mint hangszeres zenei 

8  Douglas Rushkoff igen szemléletes módon tárgyalja ezt a problémát, miszerint a digitális 
eszközök időszervezésének köszönhetően egyszerre több helyen kell jelen lennünk. 
Roushkoff, Douglas: Jelensokk. Budapest, HVG könyvek, 2014

9  Robin Balliger: Az ellenállás hangjai, Helikon, Irodalomtudományi Szemle 2008/4., 522.,  
ld. http://www.inaplo.hu/helikon/017-Robin_Balliger-Az_ellenallas_hangjai.pdf,

10  Hakim Bey: Autonóm területek – Immediatizmus. Ford. Deák Ágnes és Koronczay Dávid, 
Helikon, Irodalomtudományi Szemle 2008/4., 360., ld. http://www.inaplo.hu/helikon/07-
Hakim_Bey-Immediatizmus.pdf

11  A block chain-t sokak az internet új inkarnációjának tartják, mivel megvalósítja a hálózat 
eredeti célkitűzéseit: anonim, elosztott hálózati protokoll. A rendszer egy folyamatosan 
növekvő, adatblokkokból álló listát tart nyilván, a hamisítást és módosítást kizáró módon.  
A blokkok a kezdeti megvalósításokban csak adatot tároltak, de a modern megvalósítások 
(például az Ethereum) már futtatható kódok tárolására is alkalmasak. Egy blokk tranzakciók 
listáját és benne tárolt programok által végzett műveletek eredményeit tartalmazza, valamint 
meta adatokat, amik időponthoz és az előző blokkhoz kapcsolják. Forrás: Wikipedia https://
hu.wikipedia.org/wiki/Blockchain

12  http://www.documenta14.de/en/artists/13587/mattin

előadás, fogalmának társadalmilag rögzült 
értelmezési mezejében. Ebben a folyamat-
ban nincsenek olyan szerepek, mint zenész/
performer vagy néző/befogadó, s hangszerek 
sem szólalnak meg. 
Az esemény nélküli napokon a koncert hely-
színe szinte teljesen üres: egy kijelzőn futnak 
az előző időszakban dokumentatív céllal 
készült helyszíni felvételek,13 a falra kirakva 
pedig eg y instr ukciós kotta olvasható.  
Az ehhez kapcsolódó interpretációs kísér-
letek általában négy egymást követő napon 
történnek meg hetente, este 7 és 8 óra között. 
A helyszínre pontosan érkező nézők (majd a 
későbbiekben résztvevők) belépnek a térbe. 
A Social Dissonance kottái, amiből játszani 
fognak, ekkor egy kottaállványon vannak 

– a nézőként érkezők közül általában min-
denki magához vesz egyet és elkezdi olvasni.  
Az üres teremben várakozó figyelemmel téb-
láboló emberek közül hárman hamarosan 
különválnak14, és elmondják a játékszabá-
lyokat: a koncert 1 órás lesz, a megszólalta-
tása pedig a hallgatóság részvételét igényli. 
Az eseményről videó felvétel készül, amit 
egyrészt az esemény ideje alatt online köz-
vetítenek a periscope.tv oldalán, másrészt a 
következő napokon a térben elhelyezett kép-
ernyő tartalmává válik. A termet elhagyni 
csak a hátsó kijáraton lehet, de aki menni 
szeretne, ne várjon tovább, induljon most. 
Viszont mondja el, hogy miért nem szeretne 
mégsem maradni. 
Ebben, a bevezető által kellőképpen meg-
a lapozot t lélekt a n i helyzet ben kezdő-
dik a zenemű megszólaltatásának fázisa.  
A feladatokat az instruktoroktól kapjuk:  

13  Live stream: Athen: www.periscope.tv/
socialdissonanc, Kassel: www.periscope.tv/
socialdissonant: documentáció: www.youtube.com/
channel/UCZN3mZD45YnZjD27prGoMjw

14  Performerek/interpretátorik Athénban és 
Kasselben: Dania Burger, Dafni Krazoudi, Danai 
Liodaki, Smaragda Nitsopoulou, Ioannis Sarris, and 
Eleni Zervou

„csinálj valami olyat, amit nem szoktál a mindennapi életedben”. A résztvevő 
közönség lassan feloldódik s a térben őrültebbnél őrültebb folyamatok 
bontakoznak ki. A tevékenységi-formák ismétlődő láncolatokat hoznak 
létre, az emberek elkezdik követni egymás hülyeségeit. Egyre nagyobb 
zajt csapnak, amihez a legkülönfélébb eszközöket is felhasználják (cipő, 
táska stb.). Amikor már nincsen további eszköz és lehetőség, ami az alap-
vetően üres helyzetet kitölthetné, a falakon kezdenek dörömbölni, a kotta 
papírlapjait tépik szét apró darabokra. 
Egyszer csak valaki lefekszik a földre, a többiek a kotta széttépett darab-
jaival terítik be. Előkerül a térben elhelyezett mikrofon, aminek hosszú 
kábele segítségével kört alakítanak ki, már a projektben részt vevő alkotók. 
Egyikük felhívja a figyelmet, hogy ez most egy új felállás: vannak emberek, 
akik a körön belül helyezkednek el, s vannak, akik a körön kívül maradtak. 
Az új helyzet új szabályokat hoz létre: akik a körön belül vannak hangokat 
generálhatnak, de úgy, hogy a körön kívül esőknek kell ebben közremű-
ködniük, előidézniük azokat. Tapsolós gyerekjátékok, csiklandozás, a 
hangadás kiprovokálása különböző módszerekkel…, a résztvevők ismét 
improvizáltan, közösen hozzák létre a zajmasszát, immáron az előzőleg 
kijelölt kör fizikálisan és mentálisan egyre koncentráltabb közegében. 
Hamarosan a körön belülre kerül a kottatartó: mágnesként odavonzza az 
emberek egy meghatározó csoportját, akik közösen elkezdik megénekelni 
a documenta programfüzetét, majd random felolvasnak belőle szavakat. 
Amikor már nem lehet tovább feszíteni ezt a helyzetet sem – amúgy pont 
a koncert felénél, 30 percnél járunk – az egyik performer a mikrofonnal a 
kezében egy kérdést tesz fel a kottaállvány körül csoportosulók közül egy 
lánynak: „Mennyire érzed magad instrumentalizáltnak?” Majd egy idősebb 
férfi következik a megszólaltatottak sorában. A mikrofon ezután egy fiúhoz 
kerül, aki azonban már nem erre a kérdésre válaszol, hanem vicces han-
gokat próbál a mikrofon segítségével előidézni. Az egyik performer ekkor 
azt mondja: „Ti vicces emberek vagytok, szeretnétek inkább valami vic-
ceset játszani?” Holott a kérdés koránt sem volt mulatságos vagy könnyed.  
A provokáció célba talál, egy idősebb hölgy egyből meg is kérdezi, hogy 
tulajdonképpen mit is jelent adott helyzetben hogy instrumentalizáltak 
vagyunk? 
Az események kibontakozása a második fél órában már ezen a vonalon 
halad tovább, felolvassuk a kotta szövegét értelmezzük a szavait. Egyéni 
felszólalók elemzik a helyzetet, amiben éppen vagyunk – ki és ki által 
instrumentalizálódott az elmúlt fél órában, majd agóraszerű helyzetbe 
rendeződve a résztvevők a kapitalizmusról beszélgetnek, s arról milyen 
szerepe van az egyénnek és a társadalomnak a rendszer konstans fenn-
tartásában. Milyen kívül lenni a rendszeren? Lehetséges e egyáltalán ez? 
Diskurzus, párbeszéd indul, s tart a közös 60 perc végéig. 
Ez csak az a verziója a kotta olvasatának, amivel a cikk szerzői találkoztak, 
azonban visszanézve az eseményekről készült dokumentációkat, elmond-
ható, hogy a dramaturgiai kiállások a közösen eltöltött idő adott pontja-
ihoz köthetőek. Az alkotók irányított helyzetek által, az improvizáció és 
a tudatos vezetés módszerével, játszanak a matériaként, nyersanyagként 
értelmezett résztvevő emberekkel. Ezeken az instruált helyzeteken belül, 
mindenki a maga kedve s belátása szerint cselekszik és dönt, de a szabá-
lyokon belül mozogva – a részvevők így válnak a mű megszólaltatásának a 
hangszereivé. Természetesen ki-ki a maga módján és eszközeivel. Az önálló 
identitással és szociális, társadalmi háttérrel rendelkező instrumentumok 
a kottát követve csoportokat képeznek, reflektálnak egymásra, követik 
egymást, leképezik és visszatükrözik a csoport karakterét. 
A téma kifejtésének alapvető – totálisan immediatizált, interakciós – for-
mája tehát a beszélgetés, ami egyfajta katalizátor szerepet tölt be a folyama-
tok társadalmi szintű, ugyanakkor az abban részt vevő individuumok szint-

jéig is eljutó formálásában. Ennek során jön 
létre a résztvevő, aki képes a folyamatokat 
alakítani: a rögzített kommunikációs és 
képalkotó eszközök közvetített világából 
kilépve szabaddá tudja tenni magát, s a köz-
vetlen élőbeszéd reflektív kommunikációs 
formáját választja. Amikor ez a párbeszéd 
bekövetkezik és a résztvevők csoportja 
már képes egymással kommunikálni, nem 
csupán individuumként értelmetlen zajt 
csapni, akkor történik meg a kotta szerinti 
definíciós kísérlet, ekkor már kollektíven s 
nem instrumentumként. A helyzet immár 
a gondolat szabadságának terepe, az egyén 
szabaddá tételével alakuló csoport műkö-
dése és tevékenységének kibontakozása. 

Fol yama t
A projekt teoretikus alapjait egy 5 éves kuta-
tás készítette elő, amelynek összefoglalása 
Mattin doktori tézisében olvasható.15 Ebben 

– mint szabad szubjektumok – a képzőművé-
szek és a zenészek szerepét vizsgálja a társa-
dalmi folyamatokban, illetve a társadalmi 
alkalmazkodó készség útjait kutatja a munka 
világában. Kitért az én-elméletek és az indi-
viduális szubjektum társadalmi tapaszta-
latainak kérdéskörére, s ennek mentén az 
érték fogalmának kulturális és gazdasági 
szempontból történő körülhatárolására a 
kapitalizmus ok-okozati összefüggéseihez 
és az elidegenedés kérdésköréhez is kap-
csolódva. 
A teljes társadalmi struktúrákat érintő, a 
tudás hozzáférhetőségének problematiká-
ját is felvető dilemmák mentén jut el végül 
mindezen folyamatok szonikus leképezhe-
tőségének kérdéséhez. A hangsúly itt tevődik 
át a hangzó formák s ezen belül a zaj tisztán 
esztétikai értelmezéséről a művész vagy 
zenész tevékenységének társadalmi válto-
zásokat generáló attitűdjére, s ezen túlme-
nően a művek befogadásának legfontosabb 
tényezőjére, a hallgatóság, a befogadó jelen-
létével teljessé váló folyamat lényegi kompo-
nensére. Hogyan válhat az általa létrehozott 
hangzó közeg egy olyan lehetőség-térré, ami 
kimozdítja a befogadót komfort zónájából, 
az individuális gondolatok helyett egy cso-
port reflexióit képezi le és tükrözi vissza?
Mindez végül a Social Dissonance redukált 
és sűrített instrukciókból álló kottájában 
nyerte el jelenlegi formáját, ami tulajdon-
képpen nem több mint egy a befogadónak 

15  Mattin: Social Dissonance, 2017 - International 
PHD Thesis, Universidad del País Vasco

Social Dissonance / Durational Concert / 
videódokumentációk: www.youtube.com/channel/
UCZN3mZD45YnZjD27prGoMjw
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Ha a Pneuma Szöv. név alatt alkotó kollektíva tevékenységét röviden 
szeretnénk leírni, talán a lélegző szociális szövet(kezet) lenne a legtalálóbb 
szókapcsolat. A csoportot jellemző közösségi játékba vonás vagy a fantázia, 
mint kitüntetett művészeti szervezőelv gyakorlata már nevük megválasz-
tásánál is érvényesült. Az ógörög pneuma (levegő, lehelet, lélek) és a szöv. 
rövidítés összevonása kellemesen tág, asszociatív jelentésmezőt kínál a 
dolgok meganimálhatóságán (pneumával való megtöltésén) túl, a rövidítés 
feloldásának variációiig: a kézen fekvő társulási formáktól – szövetkezettől 
vagy szövetségtől – a levegőt mozgásba hozó légzőszövetig, vagy akár a 
légszövőszékig…, de ne szaladjunk ennyire előre.
A Pneuma Szöv. lélegző közössége 2008-ban kezdte meg működését, első 
nyilvános közösségi művészeti projektjük a több hónapon át futó Lufthase 
(Légnyúl/ Léggyár) közösségi performansz volt 2008-ban,1 amelynek máso-
dik kiadásával az OFF-Biennále 2017 szolidaritás- és demokrácia- (társas 
eg yüttélés) kísérletek programjába is pályázott a csoport. Gyakorlatilag a 
kilenc évvel ezelőtti Léggyár – amelyet az akkori beszámolók, például a Kul-
túrház helyszíni tudósítása,2 egy közös  narratív keretre felfűzött multimédia 
installációként jellemeztek – újrajátszásának lehettünk tanúi, amennyiben 
fellátogattunk az OFF-időszak alatt a Heinrich-udvar legfelső emeletére.3

Újrany i t  a L éggyár
„2008 óta megcsappant a munkaerő, az újranyíló Léggyár munkásokat 
keres!” – olvashattuk a részvételre buzdító felhívást a projekt köré épülő 
kommunikációs felületek egyikén. Itt fontos megjegyezni, hogy a Légg yár 

– amelyre a narratív installációs keret, a performatív environment vagy a 
posztdramatikus színház fogalmi skatulyái mellett egy szabadon szervezett 
művészeti kutatásként is tekinthetünk – egyik kiemelt vizsgálati területe 
éppen maga a kommunikáció: a (köz)befolyásolás, a társadalmi szinten 
felnagyított félelmek, a biztonság és paranoia kultúrája,  az összeesküvések, 
az ál- és alternatív tények valósága.
A hétvégenként nyitott g yárlátogatási alkalmak vibráló vizuális felszí-
nén könnyen megakadt a látogatói tekintet. Hiszen ki ne akart volna egy 
rágógumi-kompozíciókban gazdag büfé kínálatából szemezgetni (Poór 
Dorottya), egy afrikai óriáscsigák gondolatait felhangosító laborató-

1  http://pneumaszov.org/hu/ látványosság volt.lufthase/

2  https://www.youtube.com/watch?v=Yqb9loSF2gw

3  http://offbiennale.hu/hu/program/air-factory-reclaim-the-air

riumon átsuhanni (Békefi Róbert), meg-
ízlelni az Ongoing Project formáció (DE) 
félelemkoktéljait, vagy Monhor Viktóriától 
kölcsönzött ruhadarabokban – szigorúan 
a Léggyár munkavédelmi előírásainak meg-
felelően – egy közös tréningen részt venni, 
ahol is a látogató elsajátíthatta a dolgozói 
közösség titkos nyelvét. Ez utóbbi kétségte-
lenül a későbbi légbefolyásolási képességünk 
alappillérévé válhat – állították a Léggyár 
dolgozói. Összegezve: a Pneuma Szöv. tagjai 
és szövetségeseik (vagyis a léggyári munká-
sok) által kialakított tér – atmoszférájában 
kétségtelenül nagyon domináns, már-már 
csapdaszerűen magával ragadó, s ugyanak-
kor – a figyelmünket megosztó, fókuszunkat 
szétszóró látványosságként működött.
Kezdésként – az Iparművészeti Múzeum-
mal szemben – a Heinrich-udvar4 patinás 
lépcsőháza fogadott minket, majd egy nagy 
lélegzetvétellel, négyemeletnyi lépcsőmá-
szás után érkezhettünk meg a helyszínre, 
a Pneuma Szöv. ideiglenes bázisára. A 19. 
századi épület legfelső, U alakú részében 
tizenhét plusz egy tematikus szoba (a Lég-
g yár osztályai és váróterme) fogadtak ben-
nünket. A kis kabinetek közötti kapcsolatról, 
az őket térben egymáshoz fűző folyosón túl, 
Sarah de Günther (a Pneuma Szöv. művé-
szeti vezetője) tematikus, offline – ebből 
fakadóan helyspecifikus – rádiócsatornája 
gondoskodott. A koherens, közös narratíva 
további fenntartásáért – a gyárlátogatás 
elmaradhatatlan rituáléi mellett: igazi név 

4  http://24.hu/kultura/2017/11/18/ismeretlen-
budapest-evszazados-kereskedoudvar-az-
iparmuveszeti-muzeum-arnyekaban/
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Léggyári munkás voltam
Pneuma Szöv. & Ongoing Project: Léggyár – Reclaim  
the Air!  – OFF-Biennále Budapest programja
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átadott eszköz, a fenti társadalmi és esztétikai vizsgálódások saját úton 
történő bejárásához. 
Az eszköz használata azonban nem működne a koncert ideje alatt jelenlévő 
interpretátorok közreműködése nélkül, akiket Mattin a documenta szerve-
zőcsapatán keresztül egy felhívás segítségével talált meg. A jelentkezőktől 
elsőként nem kért többet, minthogy próbálják meg követni az instrukciókat, 
s ezáltal értelmezzék a darabot. Az elsődleges követelmény a téma iránti 
elkötelezettség volt: nem volt feltétel hangszeres vagy más, technikai tudás. 
A jelentkezők workshopokon alakították ki saját felelősségük és szerepkö-
rük határait: először közönség nélkül, a háttér információkat járták körül, 
majd a teoretikus alapokat vizsgálták. Később, a közönség jelenlétében, a 
kezdeti feltételezések nem várt fordulatokat vettek, az elképzelt végered-
mény máshogy valósult meg, mint azt tervezték. A közös interpretáció,  
a folyamat új irányokat és formákat adott a kompozíció-sorozatnak. Ami az 
esemény alapvető dramaturgiai pontjainak kapcsán egységes maradt, az az, 
hogy a performansz elején kihúzták a talajt a résztvevők alól (unground): 
diszlokálták, a kényelmi zónán kívülre juttatták őket. Ezt általában 
egy konfrontatív, kérdező helyzet követte, amit fokozatosan átvezettek  
egy értelmező diskurzusba, ahol mindenki megszabadult a kezdeti pózo-
lástól és prekoncepcióktól. Miután együtt átélték a kimozdítás állapotát, 

„közös, nevezőre” kerültek, ahol már nem számítottak a kezdeti peremfelté-
telek. A hangszeres improvizáció helyett emberi értékek és kérdések váltak 
a megvalósítás útjaivá. Mattin olvasatában a hangszer, az instrumentum 
elhagyása oda vezet, hogy az alkotók és a résztvevők rájönnek arra, hogy 
az adott eszköz által behatárolt területet elhagyva a szándékok és lehető-
ségek egy komplexebb és gazdagabb terepe nyílik meg a számukra, Mattin 
szerint: „Ha elveszed a hangszert ebből a folyamatból, az elvezet a valóság 
és a mediatizáltság (ti. elidegenedés) tényleges elképzeléseihez, ahol az 
emberek maguk közvetítik a folyamatokat a beszéden és az egymás iránt 
tett reakcióikon keresztül.” 

H álóza t 
Mattin egy netes video beszélgetés16 során több érdekes részletre is kitért 
a projekt kapcsán. A fizikai jelenlét és a társadalmi kapcsolatok elide-
genedése mellett sokszor említette a közösségi hálózatok által kialakult 
problémákat is, ahol az említett jelenségek – mind az aktivitás, mind az 
alkotás és kreativitás szintjén – még jobban kimutathatóak. A legfőbb gond 
az, hogy a hálózat (internet) a kezdeti neutrális, nyitott állapotából mára 
óriáscégek, által kontrollált médiabirodalommá alakult, ahol a tartalom 
nem az emberek kezében van, hanem kapuőrök vigyázzák és cenzúrázzák. 
Médiaszolgáltatói felelősségük nincs, s így el is jutottunk a tartalmon túli 
problémákhoz, a Mattin által oly sokat hangoztatott szerzőiség problé-
maköréhez, illetve az ehhez kapcsolódó felelősség, valamint a gazdasági 
érdekek vidékéhez. A javak és a tőke egyrészt láthatatlanul manifesztálódik, 
az adatok szolgáltatása, termékesítése révén, másrészt ezek a tranzakciók 
mindig egy köztes entitáson17 keresztül történnek meg. Ez lehet Pay Pal, egy 
bank, egy állam adórendszere, vagy bármilyen más gazdasági közvetítő. 
A documenta esetében például ez utóbbi tényezők nehezítették a pro-
jektben résztvevők kifizetését: a német adórendszer teljesen más, mint 
a görög, így a projektben résztvevő alkotók csak pénzük töredékéhez 
juthattak volna hozzá, ha állami szerveken keresztül történik a kifize-
tés, szerződés. A documenta igen progresszív lépésként a már korábban 

16  Mattin-nal szeptember végén egy élő videó beszélgetésben kitértünk pár személyes 
benyomásra és részletre a documenta és a Social Dissonance kapcsán.

17  Az internet világában a 3rd party, avagy harmadik fél alkalmazása rendkívül gyakori 
helyzetté vált: mára a legtöbb online tevékenységhez (utalás, vásárlás, publikálás, levelezés, 
akár saját adatok felhő alapú tárolása stb.) egy külső szolgáltatót veszünk igénybe.

említett blockchain felé fordult és a pénz-
ügyi folyamatba bevonta Enric Duran-t, 
a Freedom Coop18 alapítóját és a FairCoin19 
nevű kriptovaluta fejlesztőjét is. Duranék 
külső cégként segítették a kifizetéseket és 
a szerződéseket, s miután a banki utalások 
a fizetendő összegek majd felét a bankok 
javára írták volna, kriptovalutában fizettek 
több esetben is, így a résztvevőknek csupán 
pár százalékot kellett fizetniük a konverzióra. 
Mattin szerint, ha ez a fajta segítség nincs, 
feltehetően az ő projektjük sem tudott volna 
megvalósulni ilyen formában, az országok 
közötti adminisztrációs többletköltségek 
vonzata miatt. Ez a megoldás jól szemlélteti a 
jelenlegi kultúrfinanszírozás egy harmadik 
direktíváját is, amely legális alternatíva a  
költséges állami, banki transzferes, vagy  
a – sajnos létező – illegális, szerződés nélküli 
finanszírozási rendszerekkel szemben. 
A hálózat jelenlegi problémái a központo-
sított, harmadik felek körül keresendőek: 
ezeknek köszönhetőek a szociális tünetek, 
a szerzői jogok tisztázatlan helyzete, a gaz-
dasági egyenlőtlenségek és a net neutra-
litásának elvesztése. A fent említett példa 
az elméleten túl a gyakorlatban, a projekt 
megvalósításának egyik alappilléreként is 
jól mutatja, hogyan kínálhat alternatívát a 
tönkrement hálózatnak egy valódi elosz-
tott, közösségi érdekek által működtetett 
rendszer.
Mattin a beszélgetés során többször említi, 
hogy a Social Dissonance-szal nem szándé-
kuk úgy túllépni az elidegenedettségen és a 
mediatizáltságon, mintha valamiféle utó-
pisztikus alternatívát vázolnának fel. Egy-
szerűen csak felfedeznek, kérdéseket tesznek 
fel, foglalkoznak a problémával, ahogyan a 
dolgozatában és korábbi munkáiban is tette: 
élő tézist alakít ki. Pont, mint a betűkkel, 
csak itt emberi individuumokkal, a köztük 
lévő kapcsolatokkal.

18  A Freedom Coop egy olyan szervezet, amely 
magánszemélyek önmenedzselését, foglalkoztatását és 
gazdasági autonimitását segíti. Forrás: http://wiki.
p2pfoundation.net/Freedom_Coop

19  A FairCoin egy kriptovaluta, amely elsősorban 
gazdasági megtakarításokat segít, eltérően a jelenleg 
elterjedt kriptovaluták bányászat orientált szemléleté-
vel. Enric Duran és társai 2014-ben indították el a 
valutát, amely azóta számtalan projekt és szervezet 
kifizetését tette lehetővé. A FairCoin fejlesztés alatt áll, 
és Duran-ék a kapitalizmusban mára elterjedt 
módszerek egy élhető alternatívájaként tartják számon. 
Forrás: http://wiki.p2pfoundation.net/Faircoin


