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művészettörténészek hitelt érdemlően bizonyí-
tani.16 (A csoport egyébként a művészettörté-
nészeket a művészettörténet meghamisítóinak 
nevező Szentjóby műveinek17 lelkes multiplika-
gyártója is.)
A kiállítótér központi eleme az ex-artists’ 
collective által újraépített és egyúttal új tartal-
makkal is bővített Poipoidrom, egy alkotói-kre-
ativitási inkubátor, amely szinte már a tranzit.hu 
iroda fizikai határait is szétfeszíti. 1976-ban a 
budapesti Fiatal Művészek Klubjában készítette 
el Robert Filliou Joachim Pfeufer építész köz-
reműködésével a Poipoidrom prototípusát, ami 
Filliou Permanens Alkotás Intézet elképzelésé-
nek fizikai megvalósulása.18 
Filliou a tanítás mellett a tanulást is művé-
szeti gyakorlatként értelmezte (Teaching and 
Learning as Performing Arts / A tanítás és a 
tanulás mint performanszművészet, 1970)19 és 
a különböző művészeti megnyilatkozásokra jel-
lemző részvételi technikák fontosságát hirdette. 
A térben végezhető manuális tevékenység és a 
közös gondolkodás lehetősége a nézőt/olvasót/ 
látogatót mint társalkotót szólítja meg, akinek 
aktivitása a Poipoidrom működésének szüksé-
ges feltétele. 
A kiállításba beépülő installáció az eredeti 
elképzelés szerint tehát az alkotást folyamatá-
ban, a gondolkodás, kommunikáció és cselekvés 
viszonyrendszerében helyezi el.20

A közösségi pedagógia erőterei – Kreativitási 
gyakorlatok című kiállítás tulajdonképpen egy 
helyspecifikus projekt, amelynek helyét legin-
kább a tranzit.hu 10 éves működésének kontex-
tusa jelöli ki. A tranzit.hu programjainak oktatási 
profilja az iroda alapítása óta elsődleges szem-
pont (Művészetelméleti- és gyakorlati sza-
badiskola,21 Kurátori szótár, workshopok és 
oktatáshoz kapcsolódó művészeti programok, 
pl. Művészek az iskolában, 201222). A sűrű kiállí-
tás szükséges lábjegyzeteinek megismerésében 
pedig korábbi tranzitos kutatási projektek (pl. 
Párhuzamos kronológiák, 2009; Rendszerváltás-
befejezetlen program, 2012)23 összeolvasása 
lehet segítségünkre.

16  Sebők Zoltán: http://librarius.hu/2015/03/05/hany-legjobb-
baratja-van-az-embernek/, 2015. március 5. (utolsó hozzáférés: 
2015. november 7.)
17  https://multiplika2000.wordpress.com/tag/szentjoby-
tamas/
18  Robert Filliou-val beszélget Beke László, 1976. szeptember 
18. In: http://www.artpool.hu/Fluxus/Filliou/Poipoi2hu.html 
(utolsó hozzáférés: 2015. november 7.)
19  Robert Filliou: Lehren und Lernen als Aufführungskünste / 
Teaching and Learning as Performing Arts. Verlag Gebr. Koenig, 
Koeln - New York, 1970
20  Robert Filliou - Joachim Pfeufer: Poipoidrom. In: http://www.
artpool.hu/Fluxus/Filliou/Poipoi3hu.html (utolsó hozzáférés: 
2015. november 21.)
21  http://hu.tranzit.org/hu/szabadiskola/0/ (utolsó hozzáférés: 
2015. november 21.)
22  http://hu.tranzit.org/hu/projekt/0/2012-04-01/mvszek-az-
iskolban-projekt (utolsó hozzáférés: 2015. november 21.)
23  http://hu.tranzit.org/hu/projekt/0/2009-05-20/parallel-
chro n o lo g ies - - - exhibi t io n - c opy,  ht tp: // tranzi t .org /
posttransition/ (utolsó hozzáférés: 2015. november 21.) 

„A szemüveges ember számára a saját szemüvege, annak ellenére, hogy »szinte 
kiveri a szemét«, a környező világ részeként messzebb van, mint a szemközti 

falra akasztott festmény. Eszköze olyan közel van, hogy viselője többnyire észre 
sem veszi.”

(Pierre Bourdieu)

Michel Houellebecq a Térkép és a táj című könyvében Jed Martin, a tökéletesen 
középszerű festő életét követhetjük végig, aki Franciaország turisztikai térképeiről 
készített festményeivel hatalmas sikereket ér el. Nem az absztrakció újragondo-
lása vezérli a térképek megfestésekor: szerinte egész egyszerűen a turisztikai tér-
kép, vagyis a követhető útvonalak méretarányosan kicsinyített szabályos hálózata 
érdekesebb, mint maga a valós felszín. Élete akkor vesz igazán fordulatot, amikor 
találkozik Michel Houellebecq-kel, a nagy francia írózsenivel, akit találkozásuk 
után brutálisan meggyilkolnak. Houellebecq saját halálát a regény legfontosabb 
és egyben a legviccesebb momentumává emeli: nem elég, hogy meggyilkolják az 
őt megformáló karaktert, a gyilkosságot úgy követik el, hogy testét egy Jackson 
Pollock képpé trancsírozza gyilkosa. Jed Martinra ugyan keveset gondolok, de a 
MINDSETS kapcsán mind az ars poeticája (a térkép fontosabb, mint a táj) mind 
a regény utolsó, legfontosabb vicce (a halott Houellebecq Pollock-képként) 
eszembe jutott. 

MINDSET – MI AZ?
Gadó Flóra és Kútvölgyi-Szabó Áron koncepciója alapján nemzetközi cso-
portos kiállítás kiállítás nyílt a Súdió Galériában 2015. október 20-án MINDSETS 
címmel.1 A mindset kifejezés a különböző gondolkodásmódokat, az elme “mind” 
észlelési sémáit, a tudat stabil beállítódásait jelenti, tehát gondolkodásmódot, 
attitűdöt, habitust. A kiállítás koncepciója szerint a “mindset”-ek tulajdonképpen 
egyfajta szűrőként működnek, befolyásolják a percepciónkat a bennünket érő 
különböző jelenségekről, formálják saját magunkról, és ezzel összefüggésben a 
világról alkotott képünket. Akár tudunk róla (mert emlékszünk rá), akár nem (mert 
formáló hatása tudattalanná vált) a mindsetünket, az identitásunkat, a személyes 
történelmünk, emlékeink, a „külső” gazdasági és társadalmi tényezők, valamint az 

1  Kiállítók: Albert Ádám, Borsos Lőrinc, Igor Bošnjak, Irina Botea, Nilbar Güreş, Kútvölgyi-Szabó Áron, 
Martin Piaček, Tranker Kata. Kurátor: Gadó Flóra (http://mindsets-fkse.tumblr.com/about)
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intézményrendszer, amelyben mozgunk, formálja olyanná, amilyenekké lettünk.2  
A tárlat ezeknek az egyéni szemléleteknek, „koordináta-rendszereknek” az egy-
más mellett létezését, illetve a különbségükből fakadó konfliktusokat igyekszik 
bemutatni. A mindset fogalmához tartozó keretrendszeren belül, olyan kérdé-
sekkel foglalkozik ez a nemzetközi válogatás, mint az identitásképződés, a törté-
nelemhez – hangsúlyosan a közép-kelet-európai történelemhez – való viszony, 
valamint az 1989 utáni korszak hétköznapjainak átpolitizáltsága. 
A mindset fogalmát egy kiállítás központi koncepciójává tenni veszélyes lehet. 
Amíg ugyanis azt figyeljük, hogy a kiállító művészek milyen gondolati úton, saját 
habitusukat miként „mozgósítva” jutnak el a művük megvalósításához, nem fog-
lalkozunk a „művel magával”. (Fontosabb lesz a térkép, mint maga a táj.) Erre a kér-
désre, hogy a műveket lehet-e önmagukban vizsgálni (anélkül, hogy figyelembe 
vennénk mind a művet néző, mind az alkotója mindsetjét), a kiállítás alaposabb 
vizsgálata során egyértelmű választ kapunk. Ugyanis részben épp a naiv szem, 

2  Éber Márk Áron megnyitószövege (http://mindsets-fkse.tumblr.com/opening)

az önmagában vizsgálható mű eszményének 
újragondolására késztet a kiállítás, arra, hogy 
lássuk, hogy mit mivel és hogyan észlelünk és 
értelmezünk.

A GONDOLATI MODELLEK VÉLT 
AUTONÓMIÁJA ÉS AZ ÉSZLELÉS 
FELTÉTELEI
A MINDSETS koncepciója két gondolatrend-
szert vesz alapjául: egyrészt Mannheim Károly3 
tudásszociológiáját, másrészt Pierre Bourdieu4 
a művészeti észlelésről megalkotott szocioló-
giai elméletét. Mannheim 1931-ben megjelent 
Tudásszociológiájában a tudás úgynevezett 
„léthezkötöttségének”, vagyis az állásponthoz 
kötődő nézetstruktúrák elméletét fejti ki. Azzal 
a céllal alkotja meg a tudásszociológia fogalmát, 
hogy a „gondolkodásmódok, és elméletek sok-
féle kötöttségét – leghangsúlyosabban a társa-
dalmi kötöttségeit – a kutatás tárgyává tegye”. 
A megismerésnek, vagyis annak a folyamatnak, 
hogy miként lát valaki egy dolgot, mit ragad meg 
benne és ebből hogyan konstruál meg gondo-
latban egy tényállást, társadalmi kötöttségei 
vannak. Ez azt jelenti, hogy a megismerést és a 
nézetstruktúrákat nem kizárólag a „szellemi dia-
lektika” hajtja, hanem elméleten kívüli tényezők 
is döntően meghatározzák. Vagyis a megisme-
rés menetét társadalmi folyamatok is irányítják, 
amiből következik, hogy az egyes elméletek és 
nézetstruktúrák nem individuális, hanem kollek-
tív jellegűek. (Az egyes elméletek, és erre épülő 
gondolkodási modellek tehát nem a rendkívüli 
zsenik ötleteként merülnek fel.5) Mannheim 
azt állítja, minden kornak és szemléletmódnak 
meg van a maga sajátossága, melyben a meg-
ismerések rendszere (az egyes nézetszerkeze-
tek) kialakulnak. A gondolkodás eredményét, az 
egyes nézetszerkezeteket a gondolkodó helye 
és hovatartozása határozza meg elsősorban.  
A létrejövő gondolati modellek pedig autonó-
mak ugyan, de a látókörük korlátozott lehet asze-
rint, hogy miként választják meg az eddigiekkel 
harmonizáló tartalmakat, s miként törekednek e 
koherencia a megtartására. Ezek az életünk során 
folyamatosan alakuló, látszólag zárt rendszerek 
ugyanakkor képesek párbeszédbe lépni egy-
mással. Mannheim nem a kijelentések megtéte-
lének szintjén elemzi vagy bírálja a gondolkodást, 
hanem a konstitúció szintjén. A tudásszocioló-
gia azt vizsgálja, hogy egy jelenség miként jelent 
mást és mást az egyének számára, akiknek elke-
rülhetetlenül különbözik a tudásszerkezetük, 
hiszen különféleképp helyezkednek el az adott 
a történelmi-társadalmi térben.

3  Mannheim Károly: A tudásszociológia. In: Tudásszocioló-
giai tanulmányok, Osiris Kiadó, Budapest, 2000, 299-343.
4  Pierre Bourdieu: A művészeti észlelés szociológiai elméle-
tének elemei. In: Műveszetszociológia, Közgazdasági és Jogi 
Könvyvkiadó, Budapest, 1978, 175- 200.
5  Mannheim Károly: A tudásszociológia. In: Tudásszocioló-
giai tanulmányok, Osiris Kiadó, Budapest, 2000, 304.

MINDSETS, részletek a kiállításról
© Fotók: Kútvölgyi-Szabó Áron
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Mannheim tudásszociológiáját mint a MINDSETS 
kiállítás keretrendszerét megjelölni több szem-
pontból is téttel bír. Mannheim álláspontokhoz 
kötődő nézetstruktúrákat mutat fel: azt, hogy a 
nézetbeli szembenállás nem szükségképpen 
ideológiai. Fontos lehet egy kiállítótérben ezzel a 
gondolati modellel találkozni, főleg akkor, amikor 
a vizuális környezetünket olyan elemek uralják, 
melyek kisszerű jelszavak révén akarják bizony-
tani homályosan körvonalazott ideológiákhoz 
való tartozásunkat, és ezek alapján próbálnak 
közösségbe szervezni. Ugyanígy fontos az FKSE 
tereiben azzal foglalkozni, hogy a gondolatok 
nem elszigetelten, rendkívüli zsenik ötleteiként 
merülnek föl, különösen akkor, ha arra gondolunk, 
hogy a Képzőművészeti Egyetem még mindig 
mesterrendszerben oktatja a diákjait. 
A MINDSTES kiállítás koncepciójának másik 
támpontja Pierre Bourdieu A művészeti észle-
lés szociológiai elméletének elemei című tanul-
mányához kötődik. Bourdieu alapállítása szerint 
minden műalkotás észlelése tudatos, vagy tudat-
talan dekódolást, értelmezést feltételez. Nincs 
olyan észlelés, amely ne mozgósítana valamilyen 
kódot: egzisztenciális tapasztalatunkon alapulót, 
ikonográfiait vagy esztétikait. Tehát annak, hogy 
a műalkotás megértésének élménye létrejöj-
jön, feltételei vannak. Észlelési, gondolkodási és 
kifejezési sémákat kell elsajátítani, ahhoz, hogy a 
kiállítótérben állva, a műre ránézve a megfelelő 
módon tudjuk alkalmazni a megfelelő kódokat. 
A műalkotások így nem csak a műkereskede-
lem számára áruk, hanem szimbolikus javak is, 
melyek csak azok számára léteznek, akik ren-
delkeznek a megismerésükhöz, megszerzésük-
höz és elsajátításukhoz szükséges eszközökkel. 
Minden embernek meghatározott és korláto-
zott kapacitása van arra, hogy felismerje a mű 
által nyújtott információt. A kiállítás koncepciója 
épp arra késztet, hogy tudatosítsuk ezeket a min-
ket befolyásoló tényezőket (társadalmi helyzet, 
család, iskola stb.). A kulturális örökség, mely egy 
mű értelmezéséhez szükséges (akár tudattalan) 
tanulás útján szerezhető meg, nem természeti 
adottság, vagy képesség. A MINDSETS arra ösz-
tönöz, hogy ismerjük fel, mit nézünk, és ugyan-
akkor milyen kompetenciát mozgósítunk a mű 
értelmezésekor. Próbáljuk meg észrevenni mind 
a mű mögött álló, mind a saját mindsetünket, 
amelyek szükségesek a dekódoláshoz. Mindez 
pedig ráirányítja a figyelmet az oktatás, a közve-
títés, a mediáció gyakorlatának fontosságára az 
értelmezéshez használatos kódok „kisajátításá-
nak” megakadályozásában. 

MINDSET MŰVEK
Albert Ádám a mindennapi élet tárgyait mint 
mikrotörténetek hordozóit használja műveiben. 
Tárgyakat fedez fel – sokszor saját múltjából 
beemelve –, gyűjt és rendszerez egymás mellé. 
A kiválasztott tárgyak, melyek aztán művekké 

Albert Ádám
Cím nélkül, 2015
© Fotó: Kudász  
Gábor Arion

Albert Ádám
Cím nélkül, 2015
© Fotó: Kútvölgyi- 
Szabó Áron
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válnak, „szimbolikus javak” intervenciói: művészettörténeti toposzokra utalnak, 
személyes emlékek hordozói, egy-egy kor archeológiai lenyomatai. Egy-egy 
műben több idősík rétegződik egymásra: a tárgyak együttese nem jelöl ki pon-
tosan behatárolhatóan egy kort, a bizonytalanná váló idő több irányba mutató 
referenciahálót épít ki. Albert művészetében nemcsak a tárgyak, hanem a kiállítá-
sok is egy referencia hálózatban értelmezhetőek, folyamatosan utalnak egymásra. 
Ha a mindset fogalmi rendszerében maradva akarjuk megfogalmazni: egy észle-
lési séma, egy állásponthoz kötődő nézetstruktúra elemei a kiállítások és azok 
tárgyai. A Stúdió Galériában bemutatott installáció főbb elemei a rajzoktatáshoz 
használt kisméretű mértani testek egy alumínium tálcán. Albert régóta gyűjti eze-
ket az alumíniumból készült, jellegzetes növényi ornamentikával díszített, olcsó 

ezüstöt imitáló tárgyakat.6 Fontos, és szimbolikus 
anyag a bauxit a 20. századi magyar történelem-
ben: utal arra a történeti ívre, amelynek kezde-
tén, az 1950-es évektől az ipar, a vas és az acél 
országává akart válni Magyarország, hogy végül 
az 1990-es években épp azokat a gyárakat, ipari 
struktúrákat, melyeket erre a célra létrehoztak 
bezárják, felszámolják vagy privatizálják. 
Az alumínium tálcán geometriai konstrukciók 
jelennek meg, melyek kötődnek az iskolai rajz-
oktatáshoz és emlékeztetnek a gyerekjátékként 
használt fakockákra is. Albert szimbolikus tárgya-
ival mintha történeteket mesélne el, ez azonban 
mégis egy illúzió, mivel az események leírása 
nem fontos. A szimbólumokat, mint kapaszko-
dókat adja a néző kezébe, de a történetüket a 
nézővel mesélteti el. Egy-egy geometriai konst-
rukció, a fotóin megjelenő térillúzió és a néző 
viszonya érdekli. A néző és a nézett kettőssége: 
a megfigyelő és a néző változó szerepköre.  
A MINDSETS kiállításon bemutatott installáció-
jával azt a kérdést feszegeti, hogy választásaink 
milyen sémák mentén történnek meg: döntése-
inket milyen társadalmi szerepek, vagy helyze-
tek determinálják, és hogy miként játszanak bele 
ebbe a folyamatba a múltbéli tapasztalatok. 
Kútvölgyi-Szabó Áron Albert Ádámhoz hason-
lóan egy magánuniverzum elemeiből építi fel 
Magán koordináta-rendszerek (2015) című 
munkáját. Nagyapja életének főbb eseményeit 
mutatja be olyan fotókon keresztül, melyek 
elbeszéléseiben a leggyakrabban, ismétlődően 
visszatértek, tehát amelyek a leginkább megha-
tározták az életét. Az egyéni gondolkodásmódot 
meghatározó életeseményeket tematizálja, meg-
mutatva, hogy az egyes események milyen visel-
kedési szokásokat, milyen mechanizmusokat 
eredményeztek. A történelmi-társadalmi térben 
való elhelyezkedést – és ezáltal a mindsetjét – a 
lakóhelye (rákoscsabai családi háza), a munkája 
(orvosi műszerész), a hobbija (kertészkedés), és 
egy történelmi trauma (hároméves szovjet hadi-
fogság) formálta. A nagyapának az installációban 
bemutatott tevékenységei révén a művész nem-
csak a családja történetét írja le, hanem ezen a 
mikrotörténeten és memoáron keresztül létre-
hozza, megkonstruálja a korszak egy (nagyon 
személyes) képét is. A fotókra különböző koor-
dináta-rendszerek (hálók, vagy rácsok) vetülnek, 
melyek eltérő rendezési elvek szerint osztják 
fel a képeket. Kútvölgyi-Szabó munkájában így 
többrétegű a mindstet fogalmának értelmezése: 
az installációba beemelt tárgyak és fényképek 
használata megmutatja a családtagja identitását 
befolyásoló társadalmi kötöttségeket, a nézet-
szerkezeteket pedig, erre vetítve, egy koordináta 
rendszerben modellálja. 

6  http://www.kisterem.hu/archive-exhibitions-2014/adam-
albert-the-bauxite-crisis/ (ld. még: Varga Tünde: Utópisztikus 
múlt. Albert Ádám: Bauxit-krízis, Balkon, 2014/4., 32-37.)

Albert Ádám
Cím nélkül, 2015 © Fotó: Kudász Gábor Arion

Kútvölgyi-Szabó Áron
Magán koordináta-rendszerek, 2015 © Fotó: Kútvölgyi- Szabó Áron
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Borsos Lőrinc7 2013-ben elkezdett Önkritikus 
portré című projektjének egyik alprojektjét 
mutatta be a MINDSETS kiállításon. Borsos Lőrinc 
2008-ban „jött létre” Borsos János és Lőrinc Lilla 
képzőművészek hibridjeként. 2013-tól kezdve fog-
lalkoznak ennek a fiktív entitásnak a megjeleníté-
sével az Önkritikus Portré projektben. A munka 
során nem kizárólag Borsos Lőrinc képének meg-
alkotása a cél, hanem az ehhez a fiktív személyhez 
való viszonynak, és a Borsos Lőrinchez kötődő sze-
repnek a felülvizsgálata is. Az identitás megkonst-
ruálásával, az ebben játszott szerepekkel, a művész 
személyéhez kötődő „hőskultusz” kérdésével fog-
lalkoznak. A folyamatot Oltai Kata koordinálja és 
elemzi, rajta kívül Szenteleki Gábor festő vesz 
részt a közös munkában. 
Az alprojekt elsősorban az identitáshoz kötődő 
tudatalattira, a titkokra, a misztériumra koncent-
rált. Az installáció szürreálisan hosszú körmű, 
húsos ujjat ábrázol, véres testrészeket, derengő 
szörnyeket, egy poszthumán-társadalom hibrid-
lényének testrészeit. Két kép egymással vízszin-
tesen szembe fordítva, a földtől pár centire lóg, 
a néző a vászon hátulját látja. Egy homályosan 
visszatükröződő fekete felületben látjuk a képet, 
valószínűleg ugyanannak a misztikus szörnynek 
az arcát, vagy annak részleteit. Az installáció 
része még egy belső szerveket ábrázoló festmé-
nyekből összeállított doboz (utalva David Lynch 
A sötétség útja – Mulholland Drive (2001) című 
filmjére) és egy jegyzőkönyv, melyben ponto-
san rögzítik a projekt résztvevői az alkotói folya-
mat első lépését, amint megszületik az ötlet. 
Sejtelemes mű ez, mely az identitáskeresés iga-
zán rejtett titkaiba avatja be a nézőt. Képeket 
látunk, melyek valójában megközelíthetetlenek, 
sejtetik tartalmukat, de nem hozzáférhetőek. 
Nilbar Güreş Soyunma (Undressing) című 2006-
os videójában a saját magára kötött fejkendőket 
fejti le arcáról tapogatózó mozdulataival. A fejken-
dők különféleképp vannak megkötve, s kicsomó-
zásuk közben mindig annak a női rokonának, vagy 
barátnőjének a nevét mondja ki hangosan, aki a 
kendőjét így viseli. Güreş nemcsak gender megkö-
zelítésből reagál az iszlám valláshoz kötődő hagyo-
mányokra: vontatott, feszültségekkel teli művében 
az iszlám kultúra finom belső különbségeire, elté-
réseire is felhívja a figyelmet, kritika alá vonva ezzel 
az – épp az ilyen különbségek iránt – érzéketlen, 
homogenizáló, ítélkező nyugati tekintetet.
A MINDSTES történeteket állít egymás mellé. 
A Stúdió Galéria terében mindennek a törté-
nete válik fontossá: a nagyapáé, a sztárművészé, 
a nemzeti és vallási jelképeké. A történeteken 
keresztül a nézetstruktúrák és identitások vizs-
gálatára késztet, arra hív, hogy mérjük fel saját 
helyzetünket, lássuk meg a szemüveget, melyen 
keresztül nézzük a műtárgyakat, a másik identi-
tását, reakcióit vagy humorát. 

7  http://www.borsoslorinc.com/hu/ 
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