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bent arra, hogy érdekeivel ellentétes az, amit a látvány segítségével nyomaté-
kosított világmagyarázatban felfedezni és megérteni vélt.

Az alkotók kiállított műveit az ilyen világértelmezési kísérletek struktúráját 
felfedő, működését leleplező alternatívaként bemutatni igen leegyszerűsítő 
eljárás, legyen szó akár Thomas Demand sajtóképek alapján konstruált tere-
iről, Cindy Sherman „portréiról” vagy Andreas Grusky hatalmas méretű, 
a bahreini versenypálya látványát feldolgozó printjeiről. Nem kevésbé restrik-
tív az eljárás Olivio Barbieri műszaki kamerával készült, a látványt sajátos 
makettvilággá transzponáló látképei esetében sem, hiszen a négy jól ismert 
művész ennél lényegesen komplexebb problémákkal foglalkozik. Demand 
eddigi képein a bemutatott (megkreált) helyek sivárságát és műviségét, emo-
cionális ürességét hangsúlyozta, miközben folyamatosan lebegteti, hogy 
miként teremt saját valóságot a fényképezés folyamata. Sherman inkább fog-
lalkozott műveiben az uralkodó mediális reprezentáció különféle változatai-
ról, miközben ráirányította a figyelmet ezek működési mechanizmusaira, míg 
Gursky a korai „tájképeket” követően inkább a fogyasztói társadalom nega-
tív vonásait emelte ki jellegzetes helyszínek ábrázolásával, később pedig egyre 
inkább előtérbe került a hatalom és annak a kívülálló számára abszurd önrep-
rezentációja. Barbieri a különféle topográfiai helyek sajátos vonásaira, jelleg-
zetességeire összpontosít, miközben kritikusan viszonyul a mai európai és 
észak-amerikai életformához annak tipikus megnyilvánulási módjait kutatva. 
Az emberi tapasztalás korlátaival foglalkozik többek között Melanie Wiora, 
aki mintha saját szemén keresztül tárná fel a világot; akként láttat dolgokat, 
mintha mi is az ő szemével nézhetnénk. De vajon kinek a tekintete válik itt a 
sajátunkká? — kérdezhetnénk. Képei egyben arra is rámutatnak, hogy a reali-
tás nem feltétlenül a technikai kép révén deformálódik, változik meg és válik 
fikcióvá. Ehhez hasonlóan viszonyul a realitás kérdéséhez a háborús riportokat 
idéző Paolo Ventura, aki megrendezett jeleneteivel utal magának az ese-
ménynek a látszatszerűségére, amit csupán a technikai eszközök tesznek az 
érzékelésünk számára reálisan létezővé. 
Gregory Crewdson valamelyest kilóg a művészek sorából, hisz az ő képeinek 
referenciája szándékoltan és deklaráltan nem a valóság. Egyértelműek hivat-
kozásai a nagy depresszió festészetére, Hollywoodra, valamint a pszichoana-
lízisre, ezek mindegyike fontos „attribútuma” állandó „szereplője” Crewdson 
képi világának. Hozzá hasonlóan Elena Dorfman törekvései is messze áll-
nak a tanulmányokban értelmezett fogalmak képi megformálásától. Művé-
szetében inkább foglalkozik az emberi kapcsolatok lehetetlenségével, illetve 
annak pótlására tett szánalmasnak ható kísérletekkel. Beate Gütschow vagy 
Osang Gwong is inkább a kép és képhasználat formáira, illetve a fotografikus 
kép más jellegű hatásaira (miként válunk magunk is képpé) és egyéb funkcióira 
mutat rá munkáiban. Az olasz Moira Ricci, aki fiatal kortársként került a válo-
gatásba, szintén a kurátori koncepciótól eltérő kérdéseket feszeget. Ő saját 
családi fényképeinek felhasználásával készíti saját műveit, amelyekben édes-
anyja helyébe illeszti önmagát (az arcot cseréli ki a képeken), és ezáltal keres a 
megszokottól eltérő kapcsolatot anyjához, illetve teremt új személyes törté-
neteket, amelyekben megélhetővé teszi a maga számára is a hozzáférhetet-
len múltat.

Tény, hogy a kortárs művészetben a fotó már nem pusztán a valóság előállí-
tása, re-prezentációja a szó hagyományos, illetve a Heidegger által bevezetett 
jelentésében, bár a fotó továbbra sem puszta képalkotó eszköz. Mindig magá-
ban hordozza ugyanis mindazokat a jelentéseket, amelyek aktuálisan és törté-
netileg is összekapcsolódnak a fényképpel, még akkor is, ha jelenleg a kép-jel-
leg (ikon13) erősebb, továbbá ha el is vitatják, hogy lenne olyan realitás, amely 
időben megelőzi a képen feltárulót és azzal kapcsolatba is hozható. A kiállí-
táson bemutatott alkotások éppen ebből a kettősségből, illetve az erre való 
hivatkozásból és utalásból nyerik hatásukat. Mégsem egyenlőek a médiumhoz 
köthető jelentéstartalmakkal, nem redukálhatók csupán arra a különbségre, 
ami láthatóvá válhat a fénykép által megjelenített és a között a valóságmoz-
zanat között, amely rögzült a fényképen. Ilyen módon nem korlátozódik arra 
sem, hogy ennek a különbségnek az evidenciáját feltárja és mindenki számára 
megtapasztalhatóvá tegye.

13  Vö. Wilibald Sauerländer megjegyzését a Gottfried Boehm által bevezetett „Iconic 
Turn” fogalommal kapcsolatban. in: u. ő. Iconic Turn? Egy szó az ikonoklazmusért, in: Nagy 
Edina [szerk]: A kép a médiaművészet korában, L’Harmattan Kiadó, 2006. 123-124. o.
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• Anglia bármely pontján, bárkivel találhatunk közös társalgási témát anélkül,  
hogy bármit is megtudnánk a beszélgetőpartnerünk személyéről, politikai, 
illetve vallási beállítottságáról, vagy akár csak egyszerűen valamit az ízlésé-
ről. Ez a szeretettel dédelgetett, elkerülhetetlen téma az időjárás. Minderről az 
Angliába költözött és híressé vált magyar író, Mikes György How to be an alien? 
(Anglia Papucsban az első magyar kiadás szerint, avagy Hogyan legyünk ide-
genek?) című könyvében így ír: „Ez a legfontosabb társalgási téma a szigeten. 
Ne hagyja magát félrevezetni fiatalkori emlékei által, amely szerint ha valakit 
kivételesen unalmasnak talál, arról általában kiderül, hogy ’Ő az a típusú ember, 
aki az időjárásról társalog.’ Mindezzel ellentétben kivételt képez Anglia, ahol 
ez egy állandóan érdekes és izgalmas téma és jobb, ha jó az ember az időjárás-
ról való társalgásban...” Mindezek után leír egy jó és egy rossz időre szabott 
társalgási sémát, amely segítségével az, aki frissen került a szigetre, bármely 
szituációban elboldogulhat. Az 1946-ban kiadott, az angolokat igaz humorba 
oltva, de erősen kritizáló könyv kirobbanó sikert aratott, ami egyébként jelzi 
az angolok egészséges önkritikáját. Nemcsak meghallgatják egy „outsider”  
kritikáját fura nemzeti szokásaikról, de még jól is szórakoznak rajta.
Ez a fajta angol nemzettudat, és egyben a hozzá való erős kritikai hozzá-
állás tűnik szembe Martin Parr képein is*, amelyeken szeretettel és cini-
kus humorral beszél hontársairól. Pályafutása elején a Bad weather (Rossz idő, 
1982) című fekete-fehér sorozatában az időjáráson keresztül nemcsak a „nem-
zeti ízlést”, hanem társadalmi változásokat is dokumentálta. A kilencvenes 
években ismét ez a téma kerül munkája középpontjába videofilm és fotóso-
rozat (Think of England / Angliára gondolva, 2000) formájában. Észak-Anglia 
tengerparti városaiban barangolva, az utca embereit hazájukról faggatva kerül 
abszurd helyzetekbe, hogy azután elénk tárja az angol átlagember ezzel kap-
csolatos gondolatait: így például azt, hogy „Anglia a hely, ahol lenni kell. Nem 
mennék külföldre nyaralni, mert ott annyiféle vírus van, és azokra gyógyszert 
kellene szedni.” „Riportalanyai” esőben, a süvöltő szélre dőlve haladnak előre, 
az esernyő kicsavart állapotban, tetemként hever a kezükben, s mégis min-
denféle irónia nélkül jelentik ki: „Nem is esik, szép az idő!” Parr a képanyag és 
a mondanivaló közötti nyilvánvaló disszonanciát — a szemmel láthatóan esős 
idő nyilván nem hihető gyönyörűnek, mint ahogy az angol reggeli sem kimon-
dottan egészségesnek — fokozza erőteljes kontraszttá. A megható szeretet 
és az abszurditás kifigurázásának kettőssége a realitás objektív és szubjektív 
oldalára világít rá. Parr ezen az úton elindulva, az időjárástól, a nyaraláson és a 
fogyasztáson keresztül jut el később a gazdagság és divat vizsgálatáig. Fotói, 

*   Martin Parr-ról ld. korábban: Győrfi Réka: A hétköznapok harsány unalma. Martin Parr 
retrospektív 1971—2001. Balkon, 2004/7.
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videói, de legfőképp tárgy-, könyv- és képeslapgyűjteményén keresztül nyer-
hetünk betekintést ebbe a különös világába, amelyet a párizsi Jeu de Paume 
Parr Bolygó-nak titulálva mutat be.

A hetvenes évek angol fotográfiai színtere untatta ezt a dél-angol, pima-
szul kíváncsi, kezdő fotográfust. Az akkor divatos, a társadalmi szituációkat 
dokumentum-szerűen leíró fotográfia nem érdekelte, nem idealizálni akarta 
a látottat, hanem az abból kisugárzó belső érzelmeket kívánta megjeleníteni. 
Saját útját keresve fedezi fel az amerikai fotográfia olyan nagyságait, mint 
Garry Winogrand vagy Lee Friedlander, és igen jól ismeri Tony Ray-Jones mun-
káit, amelyek a hidat jelentették a számára az angol és az amerikai fotográ-
fia közötti, s egyben segítettek a modern és a tradicionális közötti feszült-
ség megértésében, feldolgozásában. A dokumentumfotózás hagyománya-
ira épülő, új társadalmi ideálok, szerepek feltérképezésére irányuló fotográ-
fia (Friedlander, Winogrand vagy Diane Arbus) nem idealizálni akar: a kimó-
dolt mosoly eltűnik, a képeket valós érzelmek hatják át; a részletekben felfe-
dezhető valóság az egyéni, de legfőképp a társadalmi szerepek törékenysé-
gére világít rá. Parr az élet nehezen körülírható „lényegét” megragadó fotográ-
fia csodálatából merít, s a banálison és kaotikuson keresztül alakítja ki sajá-
tos stílusát. Tanulmányai során nagy hatást gyakorol rá Robert Frank munkás-
sága is, aki szintén a valóság rejtett pillanatait, s azok sérülékenységét rögzíti. 
A manchesteri Politechnikum a fotográfia technikai ismereteit nyújtja, de nem 
segít a gondolkodásban, a saját út megtalálásában. Ezen változtat az inspiráló, 
észak-angol ipari környezet, ahol első sorozatában a mindennapok bemutatá-
sán keresztül a társadalmi mozgásokat, a tradíció átalakulását ábrázolja egy 
eltűnő kultúra szemtanújaként.
Fotóin radikális változást hoz a szín használata. A nyolcvanas évek jelentős 
társadalmi változásait a szabadidő eltöltés, a fogyasztás, a felpörgetett turiz-
mus, a divat vagy a kommunikáció új sémáin keresztül írja le. Ahogy a nemzeti 
tudatot az időjáráson keresztül vizsgálta, úgy a fogyasztást a nyaralás tükré-
ben mutatja meg. A tömegkultúra és a gazdaság liberalizálásának agresszivi-
tása alapvető változásokat okoz a társadalom szinte minden területén. Az Íror-
szágból visszatérő Parr megdöbbenve veszi kezébe fényképezőgépét és elké-
szíti a Last resort (1986) című, meglehetősen szarkasztikus hangvételű fotóso-
rozatát. A Thatcheri-politika eredményeként az emberek újradefiniálják magu-
kat, mégpedig nem a szociálisan örökölt viszonyítási pontok vagy a műveltség 
mentén, hanem a fogyasztás nyújtotta keretek között. A képzeletnek itt nem 
marad hely, a tömeg igényeket kielégíteni vágyó kereskedelem, az elsődleges 
vásárlói impulzusokra hat. A közízlés radikálisan megváltozik, az eredetiség 
eltűnik, marad a látszat-valóság. A vakációzást az északi országrész munkás-
rétege a társadalomban való felemelkedéseként éli meg. Parr azonban kímé-
letlen iróniával közelít rá az Észak-Anglia homokos tengerpartjain zajló „üdü-
lési tevékenységre”: az északi, elfelejtett munkásvárosok helyzetét az idilli-
nek tűnő nyaraló család és az azokat körülvevő szeméthalom kontrasztjában 
mutatja be. Képein a gyerekek zavartak vagy közönségesek, a felnőttek unat-
koznak vagy ijedten figyelik környezetüket. Az egyik legfeltűnőbb változás az 
étkezési szokások hirtelen átalakulása: tömegek tolonganak az újonnan meg-
nyílt gyorsétkezdék előtt, vagy mohón habzsolják a fagylaltot. A szín hasz-
nálata fontos kifejező eszköznek bizonyul ebben a kiglancolt díszlet-világban, 
amelyet mindenki új valóságnak fogad el. Parr a részletekbe belemerülve új 
arányokra talál rá, amelyek „felszabadítják”, dinamikusabbá és „valószerűbbé” 
teszik felvételeit. Emberek grimaszait, természetes mimikáját kapja lencse-
végre, olyan helyzetekben, melyek nem válnak előnyükre, s ahol nem tudnak 
a megszokott módon pózolni. Ilyen például a nyolcvanas évek végén készített 
sorozata a One day trip (Egy napos út, 1989), a fogyasztás lázában égő ango-
lokról, akik egynapos hajóúttal kelnek át Franciaországba olcsóbb áruk beszer-
zése végett. Parr a fogyasztás felfokozott, extrém-állapotában követő tüle-
kedő, modortalan és gyakran részeg angolokat mutat be. Képein már felismer-
hető sajátos stílusa, amelyben a lecsupaszított valóságot cinikus humorral és 
kritikai hangvétellel fűszerezi.
A kilencvenes évek felé közeledve érdeklődése, a munkásréteg és középosz-
tály után, a külvárosokban élő tehetősebbek felé fordul. A korabeli szocio-
fotókon megjelenő társadalmi szituációkat most az „ellenkező irányból”, a 
jólétben telő mindennapok felől vizsgálja, számára a társadalom folyamatai 
innen nézve is éppúgy leírhatóak, mint a szegényebbek világának bemutatá-
sán keresztül. Saját társadalmi rétegét fényképezve mutatja be a thatcheri-
politika friss haszonélvezőit. Nagylátószögű lencsével és flash használatá-
val hatol az unalmas társadalmi összejövetelek pszichológiai dimenzióinak 

„mélyére”, ahol emberek közötti (áthidalhatatlan) távolságokat, magányt és 
egy egyensúlyvesztett állapotokat talál. Az anyagi világ biztonsága egyálta-
lán nem teszi az embereket magabiztosabbá, elégedettebbé vagy vonzóbbá. 
Az énközpontúság és az izoláció megakadályozza a mélyebb társas kapcso-

latok kialakulását. A jólétben a materiálison, a kézzel fogható javakon túl, 
nincs más, több: marad az egyedüllét, a társadalmilag elvárt viselkedésfor-
mák szerepei mögött szomorú és boldogtalan emberek bújnak meg. 
Parr a társadalmi helyzetelemzést a státusz szimbólumként kezelt nyaralás-
sal folytatja: a Small world (Kicsi világ, 1995) sorozata ismert turisztikai helye-
ken vándorol, végig kísérve az azokat ellepő turistákat. Bemutatja, hogy egy 
hely jelentőségét nem egyedisége, hanem hírneve, szimbólum-értéke adja: a 
hely maga — tehát annak kulturális, az emberiség történetében játszott sze-
repe, értéke, netán „szellemisége” —, többé már nem fontos, sokkal lénye-
gesebb az ott eltöltött pillanat rögzítése. Az ismert helyek státuszkérdéssé 
válnak, egy adott társadalmi réteghez való hozzátartozást fejeznek ki: az ott 
készült fotográfia értéke sokkal jelentősebb, mint a térben töltött idő. Sőt, 
a pillanat a térben lecsökken egy fénykép elkészítésének idejére. Parr a turisz-
tikát, mint századunk egyik legjelentősebb gazdasági forgalmát fenntartó és 
generáló fogyasztói ágat mutatja be, igaz, a maga paradox mivoltában: ember-

Martin Parr
Japán. Miyazaki. Mesterséges tengerpart az Óceán Dómon belül, 1996, (Kicsi világ-
sorozatból) színes fotó, 140 × 175 cm© Martin Parr, Magnum Photos / Kamel Mennour

Martin Parr
USA. Hollywood. Jótékonysági rendezvény résztvevői, 2000, (Luxus-sorozatból)
digitális nyomat, 45 × 55 cm © Martin Parr, Magnum Photos / Kamel Mennour
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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.


