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Legyen ön is

Folyamatok IV. — Szocio-média

• Videospace Budapest

• 2011. április 8 — 2011. május 14.

„Tudom, hol laksz, ismerem azt a várost.
Ismerem azt a fekete vízesést.
Anyád a tetőre járt napozni,
nyáron a bányatóban fürödtetek.
Ismerem azt a láb nélküli embert
aki a kapualjban lakik,
ismerem azt az országot, ismerem
vonatait, sírását, klór egét,
savas esőit, lassú havazását,
túlöltöztetett, sápadt csecsemőit.”
(Tóth Krisztina: Kelet-európai triptichon)

A Videospace Budapest galériában immáron negyedik állomásához, vagy még 
inkább tematikus csomópontjához érkezett a három éve tartó Folyamatok-
sorozat. A 2008-ban rendezett Folyamatok I. — Művészvideók című kiállítás1 
akár már folytatása is lehetett volna a galéria előző, lightboxokat közép-
pontba állító bemutatójának2, hiszen a tér elrendezése és a csoportos kiállítás 
koncepciója hasonló. A 2009-es Folyamatok II. — Valós kép kiállítóterében hat 
installáció — három magyar és három külföldi művész (illetve, egy esetben 
művészcsoport) munkája — fogadta a látogatót: a Folyamatok paradigmájá-
hoz igazodva a valóság digitálisan rögzített képeit emelték be a kiállítótér falai 
közé, amelyek már csak azért is reprezentálódtak valós képként, mert valójá-
ban fölvett, igazi kamerafelvételekből összeállított alkotásokról volt szó.  
A Folyamatok III. — Animációk kiállításon 2010-ben, szintén egycsatornás, 
ezúttal valamilyen animációs technikával készült művészvideók voltak lát-
hatóak. A jelenlegi válogatásban, az alcímből is sejthetően — Folyamatok IV. — 

1  Folyamatok I. — Művészvideók. 2008. febr. 13 — márc. 21. (ld. Hermann Veronika: Jelet 
adok a gépnek. Balkon 2008/4., 19-21.); Folyamatok II. — Valós kép. 2009. márc. 20 — máj. 
22. (ld. Hermann Veronika: A valós képek halmaza. Balkon 2009/6., 24-27.); Folyamatok III. 

— Animációk. 2010. ápr. 9 — máj. 15. (ld. Rózsás Lívia: Animált folyamatok — folyamatos 
animációk. Balkon, 2010/7,8., 34-36.) 
2  Light Box — Fényképek, digitális grafika, objektek világító dobozban. Videospace 
Budapest, 2007. nov. 28 — 2008. jan. 25. (ld. Hegedűs Orsolya: Világító-doboz-világ. 
Balkon, 2008/1., 24-26.)

Szocio-média —, a bemutatott alkotásokat a társadalmi jelenségekre, illetve a 
jelenlegi kulturális-reprezentációs térre adott reflexió köti össze. A kiállítótér 
ezúttal megjelenésében is alkalmazkodik a tematikához: a kihelyezett padok 
mindannyiunk számára ismerősnek tűnő kockás plédekkel voltak letakarva, 
erősítve a posztkádári nosztalgiát, és azt a Pilinkszky által leírt, részvétből 
fakadó szeretetet, amelyre egy későbbi szöveghelyen még vissza fogunk térni.
Ahogyan a térben is megjelent a kiállított alkotások tematikája, úgy értelmez-
hető kétféleképpen az alcím is, hiszen a szocio-média egyrészt utal a videókban 
figurálisan, vagy a metaforákat lebontva megjelenő szociális jelenségekre, illetve 
arra is, hogy a társadalmi valóság valójában erőteljesen annak reprezentációján, 
vagyis médiumain alapul. Jean Baudrillard híressé vált, egyebek mellett a Mátrix-
trilógiában is kiaknázott hipervalóság (hyperreality) elmélete szerint a médiu-
mok uralta reprezentációs, technológiai és társadalmi térben a valóság fogalma 
bizonytalan, fikciók és szimulációk mediatizált hálózatává vált. Többszörösen 
igaz ez a kiállítás talán legerősebb alkotására, Sugár János Honvágy című 2005-
ös videójára, amely az évekig magas nézettségi adatokat produkáló Legyen ön 
is milliomos! című tévés vetélkedőt használja fel „alapanyagul”. A nemzetközi 
licenszen alapuló vetélkedő alapvetően a (nép)mese narratív sablonjait működ-
teti, hiszen egyenlő esélyekkel kecsegteti az embereket: bárki jelentkezhet és 
győztessé válhat, vagyis megkaphatja az oly lényeges tizenöt perc hírnevet. 
Az ilyen típusú történetek — a legkisebb fiú szerencsét próbál, majd elnyeri a 
királylány kezét — éppen a mese narratívájában működő szociális és kulturális 
beidegződések miatt aratnak komoly közönségsikert. A nagyobb összeget nyerő 
játékos egy időre az egekbe emelkedik, a program szerkezete azonban egyfajta 
gépezet-metaforát is játékba hoz, amelyre Danny Boyle zajos sikert arató Get-
tómilliomos (Slumdog Millionaire, 2008) című filmje is fölhívja a figyelmet. Sugár 
tízperces videójában a vetélkedő első pár percét vágja össze, amikor a műsor-
vezető Vágó István — akit rejtélyes módon a magyar média hipervalósága az 
igazi értelmiségi műsorvezetőként hajlamos reprezentálni — név és város alap-
ján bemutatja az aznapi játékra kiválogatott tíz szerencsést. Közülük majd az 
kezdheti a játékot, aki a leggyorsabban megválaszolja a beugró kérdést (tegye 
sorrendbe születési dátumuk alapján a következő színészeket stb.). A videónak 
azonban ez már nem része: a Honvágy kizárólag a bemutatásokból végtelení-
tett, ha úgy tetszik videó-kör, amelyben neveket és városokat hallunk, miköz-
ben honfitársaink integetnek a képernyőn. Babiczki István, Dani Emőke, Tóth 
Józsefné, Sümeg, Budapest, Nyíregyháza, Várpalota, ismertebb és soha nem 
hallott települések, emberek, akik annak reményében integetnek a képernyőn, 
hogy ezúttal ők lesznek a népmese ravasz hősei, hogy majd megnyerik, és haza-
viszik, és híressé válnak. „Ön nem elég karakteres. (...) Ön nem elég egyedi és 
nem tipikus. (...) Ön született céltábla.”3 — ezek a mondatok Hajas Tibor emb-
lematikus, Öndivatbemutató (1976) című rövidfilmjében hangzanak el, amely 
bizonyos értelemben a Honvágy előzményeként is értelmezhető. Hajas videója 
a kamera által megfigyelt embereket ugyanúgy kiemeli társadalmi kontextu-

3  HAJAS Tibor: Öndivatbemutató. In: UŐ.: Szövegek. Sajtó alá rendezte F. ALMÁSI Éva, 
Budapest, Enciklopédia, 2005, 194.
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sukból, ahogyan a tévés vetélkedő neonfényű stúdiója, miközben ugyanúgy 
reprezentál és elmossa a különbözőségeket: az egyes emberek identitását a 
kiemelés révén voltaképpen homogenizálja. „Nem járunk végére a történe-
tének.”4 — miközben éppen a történet lesz az, ami hiányozni fog a néhány 
másodpercre felvillanó, a kamera és az instrukciók miatt zavarban lévő 
ember körül. A körforgás fájdalmasan ismerős társadalmi (hiper)valóságunk 
tökéletes bemutatója. A befogadónak a tablószerűen felvonultatott embe-
rek láttán határozottan az az érzése támad, hogy ezek a sosemvolt és mégis 
mindenhol jelen lévő emberek — akik a kereskedelmi televíziózás szövevényes 
archeológiájában örökre egy név és egy város maradnak — kizárólag neki inte-
getnek. A videó paradoxona, hogy a nevek és arcok listája egyszerre tűnik vég-
telen hosszúnak, és voltaképpen ugyanolyannak. A Honvágy ilyen értelemben 
az Öndivatbemutatóhoz hasonlóan archívumnak is tekinthető, mely felvillantja, 
mintegy leltárba veszi a kor embereit, hogy aztán a jövő majd a kollektív emlé-
kezet segítségével múltat konstruálhasson belőlük. A bevezetőben említett 
idézet a kiállítás vezetőjében a Honvágy leírásánál szerepel: Sugár Pilinszkyt, 
Pilinszky Simone Weilt idézi: „A hazát egyedül részvéttel szabad és részvéttel 
lehet szeretni.” Sugár János videója végtelen iróniával teszi idézőjelbe a nép-
szerűséget, a műsort, az egyént, miközben az irónia mellett, vagy talán éppen 
amiatt kifejezetten magasztos olvasatot is implikál, hiszen a címben megje-
lölt fogalom az egyik legerősebb és köznapi értelemben legmeghatóbb érzés, 
amely számtalan műalkotásnak alapja. 
Magasztos és profán kettősségét használja ki Szigeti G. Csongor alkotása.  
A Sírfeliratok (2010) című LED-objekt pontosan az, ami a címe: különböző kor-
szakokból és különböző temetőkből összeválogatott sírfeliratok villódznak 
piros LED-display maszkban. A maszk kifejezés használata azért is különö-
sen fontos, mert a sírfelirat-olvasás, és az ehhez kapcsolódó műértelmezés 
óhatatlanul Paul de Mannak a sírfeliratot mint a névnek arcot adó maszkot 
értelmező szövegét, vagyis a prosopoeia alakzatát idézi föl.5 A névtelen sírfel-
iratokat felvonultató alkotásra átfordítva mindezt: Szigeti G. Csongor munkája 
egészen hasonló szerkezetet produkál, mint Sugár honvágy-videója, a vetélke-
dőben bemutatott, a megnevezés ellenére is „identitkus prototípussá” össze-
olvadó arcok rajzolódnak ki a valós sirfeliratok sosem ismert címzettjeiből. 

„Emléked szeretettel őrizzük”, „Csak az hal meg, akit elfelejtenek”, „Életben 
tart az emlékezet”, hogy csak néhányat idézzünk a fényreklámnak álcázott sír-
feliratokból. A szinte hivalkodó piros betűkkel megjelenő, sokszor régies felira-
tok (nem meglepő módon) főként az emlékezet és az örök élet tematikája köré 

4  Uo.:, 195.
5  Ld. DE MAN, Paul: Az önéletrajz mint arcrongálás. In: Pompeji 1997/2–3, 93–106.

csoportosulnak, egészen pontosan összekötik a kettőt, hiszen az arc fennma-
radását a felejtés ellenében konstruálják. Ahogyan a Honvágy (valós) szereplői 
a névvel való bemutatás ellenére feledésbe merülnek, illetve egymásba olvad-
nak, úgy a sírfeliratokban olyan emlékezet-konstrukció jelenik meg, amelyben 
egy folyamatos arc illetve alak ígérete jelenik meg a névtelenségbe rejtve.
Mécs Miklós Altkleider című videója egy 2006–2011 közötti akciósorozat 
dokumentációja6, melynek során a művész levetkőzik, egymás után belerakja 
a ruháit egy konténerbe, majd kisétál a képből. A videón különböző városok 
(Drezda, Graz) és szeretetszolgálatok használtruha-gyűjtő konténerei, és 
különböző ruhák szerepeltek, az akciót azonban minden alkalommal a levet-
kőzés motívuma uralta. Ruha és test, illetve test és meztelenség kapcsolata 
kiemelt területe a kultúratudomány divatszociológiai és divatelméleti diskur-
zusainak. Az általunk ismert nyugati világban alapvetően tabu a meztelen test, 
így a testeket — beleértve a saját, vagyis az „én” testét is — elsősorban felöltö-
zött testként értelmezzük. „Mindazonáltal (...) egy másik egyértelmű és jelen-
tős tény, hogy az emberi testek felöltözött testek. A ruha alapvető tényezője 
a társadalmi életnek, és az antropológusok szerint ez minden ismert kultúrára 
igaz. Az öltözködés konvenciói teszik észlelhetővé és érthetővé a testet egy 
adott kultúrán belül, és olyan jelentésekkel telítik, melyek révén ’illő’, megfe-
lelő és elfogadható lesz az aktuális kontextusban. A ruhák nem pusztán arra 
szolgálnak, hogy megvédjék méltóságunkat, és nem csupán a természetes 
testre vagy az adott identitásra vonatkoznak: díszítik a testet, az általában 
használatos anyagok olyan jelentéseket tesznek hozzá, amelyek egyébként 
nem léteznének.”7 (saját fordításom — H.V.) Ebben az értelemben a ruha a 
test határának meghosszabbítása, amely Fred Davis szállóigévé vált monda-
tát idézve „az identitás vizuális metaforájaként” működik.8 A videón látható 

6  A mű egy korábbi változata látható volt a Trafó Galéria Próbálj tenni valamit, még ha 
csekélység is! / Try to make a simple gesture, no matter how small! című kiállításán is 
(Budapest, 2009. ápr. 7 — máj. 24.; ld.: Dékei Kriszta: Kis lépés az emberiségnek. Balkon, 
2009/6., 21-24.)
7  Eredetileg: „However, (...) another obvious and prominent fact: that human bodies 
are dressed bodies. Dress is a basic fact of social life and this, according to 
anthropologists, is true of all human cultures that we know about. (...) Conventions of 
dress transform flesh into something recognizable and meaningful to a culture and are 
also the means by which bodies are made „decent”, appropriate and acceptable within 
specific contexts. Dress does not merely serve to protect our modesty and does not 
simply reflect a natural body or, for that matter, a given identity; it embellishes the body, 
the materials commonly used adding a whole array of meanings to the body that would 
otherwise not be there.” In: ENTWISTLE, Joanne: Fashion and the Fleshy Body: Dress as 
Embodied Practice in Fashion Theory. The Journal of Dress, Body & Culture, Volume 4, 
Number 3, August 2000, 323.
8  Eredetileg: in DAVIS, Fred: Fashion, Culture and Identity. Chicago–London, The 
University of Chicago Press, 1992, 19.
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Szirtes János: Prágai tavasz, 2007;
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© Fotó: Kerekes Zoltán
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kultúrát szintén meghatározó, a kereszténység megjelenése óta egyetemes 
értéknek feltüntetett szeretet-parancsnak a hipervalósághoz hasonlóan min-
dent elleplező narratívája szerint — jótékonyság címén — jogilag tulajdonkép-
pen közszemérem-sértést követ el. A videó legdirektebb, talán túlságosan is 
didaktikus mozzanata a Sugár János által megidézett Pilinszky sorhoz hasonló 
részvétet jelenít meg, amikor a művész egy magyar zászlót is ruhadarabként 
visel, majd azt a többihez hasonlóan leveszi és az éppen aktuális konténerbe 
helyezi. A kulturális átöltözésben — vagyis levetkőzésben — a társadalomnak 
az a képmutatása jelenik meg, amely a kulturális tabuk mentén konstruálódó 
társadalmi felelősségvállalás és a hazaszeretet, illetve látszólagos felelősség-
vállalás és látszólagos hazaszeretet bonyolult kapcsolatát mutatja be.
Szintén egy performansz dokumentációja Szirtes János Prágai tavasz (2007) 
című videója, amelynek alapkoncepciója szerint a művész egy, a tér épületeihez 
piros huzalokkal kikötözött biciklin ül. A cím megidézi a posztkommunista orszá-
gok közös történeti traumáját, az 1968-as prágai eseményeket, amely különböző 
mértékben és módon ugyan, de mindenkit érintett. Ezt erősíti az is, hogy az 
akció egy olyan sorozat részeként zajlott, melynek során a világ különböző pont-
jairól érkező művészek mutattak be 12 órás performanszokat a Prágai Tavasz 
tiszteletére. A térbeli hálót alkotó piros kötelek és a közöttük biciklin egyensú-
lyozó művész képe a városra mint olvasható térre, illetve térbeli hipertextusra 
hívják föl a figyelmet. Ez a figuralitás nemcsak az adott városra vonatkoztat-
ható, de a régió városai és országai közötti rétegzett, társadalmi-kulturális 
azonosságokkal és konfliktusokkal terhelt viszonyok olvashatóságára is utalhat. 
A performansz műfajának jellegzetessége, hogy a megtervezettségen kívül a 
véletlen, illetve a művészi-művészeti koncepción túl a „való élet” is alakítja.  
Ez történt a Prágai tavasz esetében is, hiszen az akció alatt elkezdtek gyülekezni 
az emberek, majd kiderült, hogy egy valódi tüntetés helyszínén zajlott Szirtes 
biciklis mutatványa. Ez a tény különös többlet-tartalommal, és a címben rejlő 
kulturális metafora lebontásával teszi még összetettebbé az értelmezést.
Erhardt Miklós Parallax című 2010-es videójában szintén szerepet játszik  
a véletlen. A videón „városszéli kóbor kutyacsapat szinkrontevékenységét lát-
hatjuk”9. A cím a görög parallaxis, vagyis átalakulás, módosulás kifejezésből 
származik, és arra a jelenségre utal, amikor a testek illetve a nézett tárgyak 
képe különböző szögekből szemlélve változik. A videóban a parallaxis egyik 
pontja az állatokat felvevő kamera, a másik pedig a befogadó szeme. Emberi 
tulajdonságok vagy tárgyi-fogalmi absztrakciók állat-allegóriának álcázott 
bemutatása az ókori irodalomig visszanyúló, meglehetősen közkedvelt hagyo-
mány. Erhardt Miklós videóján a kutyák azonban nem úgy viselkednek, mint az 
emberek: állatok esetében nem működik a megfigyelő paradoxona. A művész 
először valamiféle hangjelet ad a kutyáknak, akik erre szinkronban elkezdik 
hegyezni a fülüket. Mivel azonban az első jelet nem követi megerősítés, visz-
szaheverednek a helyükre. Hogy a kutyák mennyi ideig feküdtek ilyen nyugod-
tan a fűben, azt a vágás és a felvétel beállításainak viszonylagos önkényessége 
miatt nem lehet pontosan tudni, a bemutatott alkotáson mindenesetre a 
befogadó csak annyit láthat, hogy nem történik semmi. A videó szinte állókép-
nek tűnik, s ennyiben kifejezetten kapcsolódik a Folyamatok-sorozat második, 
Valós kép című kiállításához. Az állókép-szerű videók hagyományának alapvető 
darabjai Andy Warhol több órás, különböző dolgokat egy kameraállásból rög-
zítő munkái (Sleep, 1963; Empire, 1964), amelyeket Boris Groys is példaként hoz 
arra a zavarba ejtő érzésre, amely az ilyen, szinte állókép-szerű videók szemlé-
lésekor tör a befogadóra: „A múzeum látogatója hirtelen ismét olyan helyzetbe 
kerül, amilyenben a múzeumon kívüli életben volt, vagyis olyasfajta helyzet-
ben találja magát, amelyről tudjuk, hogy ott mindent elszalasztunk: az úgy-
nevezett való életben ugyanis mindig az az érzésünk, hogy rosszkor vagyunk 
rossz helyen. Ha egy múzeumlátogatás során megszakítjuk egy video-vagy 
filmmunka szemlélését, hogy majd később ismét visszatérjünk hozzá, feltét-
lenül az lesz az érzésünk, hogy valami lényegeset szalasztottunk el, s többé 
már nem tudjuk, hogy az installációban igazából mi is történik.”10 A Parallax 
tökéletesen megvalósítja ezt a szituációt, a néző az indokoltnál hosszabb ideig, 
szinte hipnotikusan mered a képernyőre annak reményében, hogy esetleg tör-
ténik valami. De nem történik.
A Szocio-média öt, látszólag különböző műalkotást helyez a kockás plédek-
kel kialakított térbe, világos azonban, hogy ezen alkotások a Szirtes János 
videójában látott házakhoz hasonlóak: piros huzallal több, olykor nehezen 
észrevehető, olykor meghökkentő, vagy nem várt ponton vannak összekötve, 
s közöttük a befogadó, akárcsak a művész, egy biciklin egyensúlyoz. Próbál 
eligazodni a térben, miközben gyűlik a tömeg. Aztán lekapcsoljuk a tévét.

9  7 Részlet a kiállítás vezetőjéből.
10  GROYS, Boris: Médiaművészet a múzeumban. Balkon 2006/1., 8.
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