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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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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
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kiválasztása, a megfelelő munkaruha felöltése stb. – olyan, az installáció 
bejárásának, felfedezésének egyéni pályáiról kizökkentő elemek is feleltek, 
mint a légriadó vagy a szimulált munkabalesetek. 
Érdemes a művészeti projektben mélyebbre ásni, s a berlini foglalt házak 
példáin vagy az olcsó anyagokból épülő efemer installációkon túl azzal 
foglalkozni, amit a Léggyár suttogó propagandája harsog magáról. A gyár 
toposza köré épülő vizuális, narratív elemek – a tematikus szobák – a fikció 
szövetének erősítésén túl, nyitott helyzeteket kínáltak fel a látogatónak, 
vagyis a gyár munkásainak: egymással interakcióba lépve döntéseket 
hozhattak, akár a pillanatnyi játék, akár a Léggyár működési kereteit 
illetően. A projekt résztvevői így – szándékaikhoz és motivációjukhoz 
mérten – valóban egymás egyenrangú alkotótársává válhattak, s mi több 

– a hazai kortárs közösségi művészet fontos és eleven példájaként – ebben a 
közösségi keretben gondolkodhattak és tevékenykedhettek három héten 
keresztül. Kipróbálhatták és egyben megtapasztalhatták az ezzel a közös 
működéssel járó felelősséget, a saját döntéseik mentén formálódó mun-
kaszervezés előnyeit és nehézségeit. Vagyis a Léggyár egy olyan tanuló- és 
gyakorlópályává vált, amely kézzel fogható közelségbe hozva Sztehlo 
Gábor5 gyerekköztársaságának önszerveződő közösségi modelljét, az idei 
OFF-Biennále központi hívószavát a Gaudiopolist.6

Így volt példa arra, hogy a Léggyár szakosztályai az elmúlt hetekben újabb 
részlegekkel bővültek, vagy épp új nevet kaptak, lecserélődtek,  megalakult 
eg y titkos szakszer vezet, és a dolgozók a meghirdetett látogatási 
időpontokon túl újabb félnyilvános eseményeket (filmvetítés, moderált 
beszélgetések)7 szervezetek. A Léggyár további erénye, hogy (egy színházi 

5  https://hu.wikipedia.org/wiki/Sztehlo_G%C3%A1bor

6  http://offbiennale.hu/gaudiopolis-2017

7  Ilyen esemény volt például a Térkereső Műhely-beszélgetés, amelynek kivonata az 
index-link 2017 novemberi és decemberi számában jelent meg. Online elérhető: https://issuu.
com/pneumaszov/docs/link_89

térbe szerkesztett, a frontális befogadás fel-
oldásán fáradozó darabhoz képest) a bevo-
nódás folyamata nem kapcsolódott konf-
rontatív helyzetekhez, direkt akcióhoz: a 
részvételiség foka, mértéke a gyár bejárása 
során egyéni döntés kérdése volt. Ez egy-
részt a Léggyár nem lineáris időkezeléséből 
fakadt, másrészt a közös légtermelési narra-
tíva szabályai alól kibújó, azokat esetleg csel-
lel megtévesztő látogatók a részvételiség egy 
lazább szintjén kapcsolódhattak be a gyár 
életébe megfigyelőként, vagy akár provo-
katív kérdéseik révén.

„We’re all  on the same side. We’re 
al l  br ea t hing.”8

Még is, a k kor k ik a Lég g yá r dolgozói? 
A fent idézet t, a Lég g yá r P ropaganda 
Osztályáról kölcsönvett szlogen szerint 
mindenki (aki lélegzik). Én is. Vag yis a 
Léggyár felfedezéséhez, a mögötte húzódó 
a l kotói konc ep c iók me g i smeré s éhe z 
elengedhetetlen volt a fikcióval szemben 
tanúsított nyitottság. (Magam is a résztvevő 
megfigyelő és a tevékeny léggyári munkás 
posztja közt lavírozva próbáltam a játék 
határait kitapogatni, megismerni.)
Az is tény viszont, hogy a projekt kommu-
nikációjában megfogalmazott alacsonyabb 
belépési küszöbön túl (csatlakozz, ha léleg-
zel) – a Tilos Rádió9 és a Heinrich Alkotói 
Szint10 szomszédságában – könnyen akad-
hattunk ismerősökre a léggyári előadásokra 
igyekezve, ami igazán nem meglepő a buda-
pesti művészeti színtér méreteit, az egy elv-
közösséget való művészekből, barátokból 
álló kollektívák belső szerveződését ismerve. 
A Pneuma. Szöv. működésébe kódolt atti-
tűdből – az együttműködés határainak laza 
értelmezéséből – következik, hogy az alapí-
tókhoz (bár ez a különbségtétel számukra 
irrelenváns) később csatlakozó újabb tagok 
is korábbi projektek során kerültek közel 
a Pneumához, mint ahogy az is valószínű, 
hogy a Léggyár tavasz óta bontakozó előké-
szítése és október második felére koncentrált 
működése ezúttal is a csoport gyarapodásá-
hoz vezet majd.

8  A Trónok Harca nagysikerű tévésorozat egyik 
főszereplőjének toposz-szerűen ismétlődő mondata: 

„Mind egy oldalon állunk, mind lélegzünk.”

9  Magyarország első, 1991 óta létező közösségi 
rádiója. Ld. https://tilos.hu/

10  Fiatal tervezőknek otthont adó műteremház, 
lazább szakmai közösség. Ld. https://hu-hu.facebook.
com/HEINRICH.alkotoiszint/

L égü r e s ter ek
Felmerülhet a kérdés, hogy miért épülnek 
léggyárak, egyáltalán szükség van-e még 
rájuk, illetve hogy miben különbözik ez 
a mostani változat a 2008-as Blaha Lujza 
téri elődjétől? Az első látásra – a projekt 
résztvevői által is gyakran – megfogalma-
zott poétikus kérdéseken túl, praktikusan 
elmondható, hogy az OFF-Biennále Budapest 
szeptemberi indulása előtt üresen álló szint, 
még ha bő egy hónapra is, de kulturálisan 
hasznosult. Így a Pneuma Szöv. projektje 
az alulról szerveződő, kulturális ingatlan-
hasznosítás gyakorlata felől is értelmezhető: 
a Léggyár működés ismét ráirányította a 
figyelmet az üres ingatlanok és a belváros-
ból lassan kiszoruló független kulturális és 
civil kezdeményezések elmúlt hónapokban 
sokat vitatott ügyére.11 A budapesti alternatív 
művészeti szcénában jártas, szemfüles láto-
gató például olyan vizuális rekvizitumokat 
fedezhetett fel, mint a nemrégiben bezárt 
Müsziből – Művelődési Szintről12 átmentett 
bútorok és kellékek sokaságát. A sors fintora, 
hogy a Légg yár/ Lufthase 2008-as kiadása 
épp a Corvin Áruház legfelső emeletén üze-
melt: ott, ahol három évvel később, ugyan 
egy szinttel lejjebb, megnyitotta kapuit a 
Müszi.
A projekt körül mindenképp felmerülnek az 
artist-run space működtetésével, a saját hely 
birtoklásával járó édes és terhes szabadság 
kapcsán újra és újra felmerülő problémák. 
Jelen esetben egy olyan helyé, ahol egy fele-
lős, önszervező és -szabályozó közösség – 
amelyben, mint fentebb említettem, nem 
csak a Pneuma Szöv. oszlopos tagjai – hozzák 
a döntéseket. A csoport a szabályok, a közös 
munka/játék kialakításának helyzetét nyi-
totta meg a közönség előtt, amikor minden 
csatlakozó számára felkínálta, hogy a Lég-
gyár dolgozójaként járja be/alakítsa a teret.
Ezen a ponton még érdemes megemlíteni a 
Léggyár kettős retorikáját, amely egyszerre 
poétikus és mozgalmi. „A van valami a leve-
gőben…” pop frázistól, a közös célok meg-
fogalmazásán át („rontani kell a levegőt”) 
a negyedik emeleten a páratartalomtól és 
penésztől feltüremkedő tapétafoszlányokig 

– amelyet a Léggyár interpretátorai a levegő 
feltartóztathatatlan terjedésének ékes bizo-
nyítékaként villantottak fel a vezetések során. 

11  A témában ld. Varga Gergő: Dzsentrifikáció, 
kultúra, ellenállás, in: Tett (medium.com), 2017. 
augusztus 14.

12  http://muszi.org/

Humor és komoly ügyek – az üresen álló ingatlanok és a kiszoruló szociális 
funkciók láthatatlan problémájának – egymás mellé rendelése ebben az 
esetben a játék erősségét adta. A kialakult közösség számára izgalmas kérdés 
lehet, hogy az OFF-Biennále végeztével az elmúlt hetekben részvételiséggel, 
közös gondolkodással megtöltött térnek lesz-e közvetlen folytatása, s ha 
igen, merre indul és hol ereszt ismét gyökeret a Léggyár Budapesten?

A képlé ke ny ké p l et
Végül, mégis milyen fogalmakkal mentén írhatjuk le a Léggyárat, mit lehet 
tudni azokról a légből kapott mítoszokról, amely nyomán a gyár felépült? 
A csoport önmeghatározása szerint projektjeikben: „posztdramatikus 
performanszaik installációkat, public art-, és szabadpedagógiai formákat 
olvasztanak magukba. Munkájuk sokszor találkozik a művészeti alapú 
kutatás, az aktivizmus, a társadalomfilozófia, az urbanisztika és az alacsony 
küszöbű szociálterápia területeivel is.” A Pneuma Szöv. alkotói gyakorlata 
a kortárs színház és képzőművészet határmezsgyéjén mozog, vegyes esz-
köztárból építkezik, és a fenti rövid öndefiníción túl, a csoportot láthatóan 
sokkal inkább a gyakorlatban megszerezhető és továbbadható tudásformák 
érdeklik. A walk-in environment fogalmától – ahol a bejárás, a felfedezésre 
való igény valóban alap befogadói attitűd kell, hogy legyen – így jutunk 
el a Léggyár szempontjából testhez álló work in environment fogalmához.
A projektet összefogó fikciós keret kapcsán röviden még érdemes megismerni 
a légcég történetét, amelyet a helyszínen a multinacionális vállalatok steril 
enteriőrjét idéző folyosón tablókon tanulmányozhatott a figyelmes látogató. Léggyári folyósórészlet © Fotó: Csányi Krisztina / OFF-Biennéle Archívum

Léggyár – On Air 
helyszíni adás a 
Kék szo bából. 
© Fotó: Kovács 
István / OFF-
Biennéle Archívum

Félnyilvános 
események 
formálták a tér 
arculatát is – 
Térkereső Műhely, 
fali jegyzet 
(részlet) © Fotó: 
Salamon Júlia
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Manuel Pelmuş és Jianan Qu egyaránt a kortárs tánc területéről érkezett: 
olyan alkotók, akik az emberi test bevonásával értelmezik újra a vizuális 
művészetek műtárgy-orientált tereit, a köz-, illetve kiállítóterekben elhe-
lyezett művekhez való viszonyunkat. Performanszaikon keresztül a térben 
és időben rejlő lehetőségeket kutatják: változó paramétereket – mozgás, 
tánc, performansz, műalkotás/néző/előadó interakció – állítanak szembe, 
konfrontálnak a műtárgyak állandóságával, időtlenségével. Ezzel az alkotói 
attitűddel egyre gyakrabban találkozunk a képzőművészet intézménye-
sült tereiben, de akár köztereken, szobrok és emlékművek relációjában is. 
Ezeknek a kezdeményezéseknek a hatására a műfaji határok elmosódnak 
a kortárs tánc és a vizuális művészet között, a műtárgyak „kiterjesztett” 
tereibe pedig alkalmanként a látogató is bevonódik – s még ha önkéntelenül 
is, de – résztvevővé válik. A tendencia felerősödését és a kontextualizálás 
igényét jelzi, hogy a „performatív vagy performansz fordulat” fogalma, 
amely az elmúlt években került be a művészeti diskurzusba, épp ezt a 
jelenséget tematizálja. A performansz gyakorlata, értelmezése a művé-
szeti kontextusban eddig jellemzően a rendszerkritika, az intézményi 
keretekkel való szembehelyezkedés kérdésfelvetéseire fókuszált. A tánc, 
performansz és képzőművészet határán mozgó „immateriális” alkotások 
paradox módon egyfelől magukban hordozzák a fogyasztói társadalom, 
illetve a művészet kommercializálódásának kritikáját, miközben nagyon 
is jól illeszkednek a gazdasági, társadalomi változásokat az „élménytár-
sadalom” és az „esemény kultúra” fogalmaival leíró trendekhez, ahol az 
első számú árucikké az emlékezetes pillanatok, az átélt élmények váltak.

Manuel Pelmuş román táncos-koreográfus az utóbbi tíz évben koreográfusi 
praxisát kiterjesztve, elsősorban képzőművészeti közegben tevékenykedik. 
2013-ban, az 55. Velencei Biennálén Alexandra Pirici-vel – a szintén táncos-
koregráfus hátterű, bukaresti bázisú művésszel – közös munkája volt a román 
pavilonban bemutatott An Immaterial Retrospective of the Venice Biennale.1  
A „darabban” a világ első számú képzőművészeti eseményének több mint 100 
évre visszatekintő történetét a biennáléval kapcsolatos szituációk, pillanatok, 
az ott bemutatott legkülönbözőbb médiumú ismert, vagy éppen teljesen 
ismeretlen alkotások „eljátszásával” (enactment), táncosok közreműködésével 
rekonstruálták. A festmények, szobrok, installációk vagy azok részletei nem 

1  https://issuu.com/an_immaterial_retrospective/docs/shortguide; https://www.youtube.
com/watch?v=rDNRnZ1UCe8

kronologikusan, hanem egy szubjektív nar-
ratívát követve, a táncosok mozdulatsorain 
keresztül, egy folyamatos akcióban (ongoing 
action) aktualizálódtak. Az újrajátszás közvet-
len, puritán gesztusa – táncosok mozognak 
hétköznapi öltözetben egy steril, white cube 
térben – komplex jelentésrétegeket hívott elő: 
egy a periférián elhelyezkedő pavilon/ország 
interpretációjában az „egyetemes” művészet-
történet momentumai emelkedett hangvé-
telüktől megfosztva anyagtalanul, mégis 
intenzíven átélhető módon jelentek meg.  
A pavilonba lépve először az üres térrel 
szem besü lt ün k, amely kü lönös erővel 
hatott, amikor a táncosok – a tér különböző 
pontjain elhelyezkedve, egészen közel állva 
és szembefordulva a fallal – azt jelenítették 
meg, ahogy az 1968-as biennálén a forra-
dalmi eseményekkel való szolidaritásukat 
kifejezve, egyes kiállító művészek a fal felé 
fordították munkáikat. Az ürességet érzé-
kelve keresni kezdtünk, körbesétáltunk a tér-
ben és így öntudatlanul is részeivé váltunk, 
megtapasztaltuk az emberi testet matériaként 
felhasználó, élő kompozíciókból kialakított 
efemer munkát. A mű további meghatározó 
aspektusa volt, hogy befejezetlen: az alkotók a 
többi pavilon anyagából inspirálódva bármi-
kor kiegészíthették, módosíthatták a biennále 
nyitvatartása alatt napról napra újrajátszásra 
kerülő mozdulatsort. 
Pelmuş és Pirici azóta számos hasonló 
karakterű munkán dolgozott együtt. Múze-
umi terekben vagy köztereken megvalósított 
helyspecifikus akcióik során az adott térhez 
vagy helyzethez valamilyen módon köthető, 
történetileg beágyazott előképekből (múze-
umi gyűjtemény darabjai, köztéri szobor 
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Immateriális kompozíciók
Performatív alkotói stratégiák a vizuális művészet  
terein innen és túl

Manuel Pelmuş és Jianan Qu Budapesten

Az alapítás története James T. Matthews (1770-1815) angol teakereskedőhöz13 
nyúlik vissza, aki amellett, hogy a napóleoni háborúk alatt a francia és angol 
diplomáciai kapcsolatok ápolásán fáradozott, egyben az első paranoid ski-
zofréniával diagnosztizált beteg volt az orvoslás történetében. Matthews 
hallucinációiban központi szerepet kapott egy gépezet, az ún. légszövőszék / 
air loom, amelyet egy titkos társaság levegő útján terjedő közbefolyásolásra, 
például a politikai vezetők manipulációjára használt. A budapesti leány-
vállalat a légszövőgép örökséget gondozza olyan legfrissebb manipulációs 
technológiák alkalmazásával, mint a „chamtrail-összeesküvés, szabad piaci 
ideológia, liberális pártok...” – olvashattuk a Légg yártás Mag yarországon 
egyik tablóján. A projekt tartalmi szinten sokat merít a kortárs médiatér 
felépítéséből, viszont nem fogalmaz meg direkt kritikát azzal kapcsolatban. 
Sokkal inkább az álhírek, alternatív tények és médiabuborékok világán 
keresztül kínál hátteret a Léggyár minitársadalmához. A befolyásolást a min-
ket körül vevő társadalom megváltoztathatatlan részeként fogja fel, viszont 
azt is állítja, hogy ez szabadon felhasználható saját világaink kiépítésére. 
A Pneuma Szöv. saját mitológiában a légnyúl14 – vagy olykor egyéb mitikus 
lények (gombák vagy a már említett gondolatolvasó csigák) – testesítik meg 
a másfajta kormányzás ideáját. Vagyis a művészetet egy kísérleti térnek –  
a világról való gondolkodás egy módjának – tekintik, ahol a közös cselekvésen 
keresztül szerzett tapasztalat egy új minőségű tudást hozhat létre.

Összességében az OFF-Biennále programjában egy olyan üdítő közösségi 
művészeti alkotásnak lehettünk tanúi, amelynek bár nem szolgált köz-
vetlen referenciájául a Gaudiopolis történeti példája, és nem is nevezhető 
edukációs projektnek, felépítésében és szellemiségében mégis közel állt a 
gyerekköztársaság utópiájához. 

13  https://en.wikipedia.org/wiki/James_Tilly_Matthews

14  A Pneuma Szöv. visszatérő toposza a Léggyár egy konkrét akciójához is kapcsolódott.  
A október 13-i hivatalos megnyitó előtt a résztvevők egy óriásnyúl testrészeit mozgásba hozva 
tisztították meg szimbolikusan a levegőt, ahol a mozgás irányát mindig a nyúl farkát 
animálók határozták meg. Ez az állatelvűség egyébként végigvonul a csoport korábbi 
munkáiban is (pl. Mókus Maxi – 20 forintos operett [2012, 2013, 2014], EXIT POLLoska 
rádiójáték és előadás [2013, 2014, 2015]).

Izgalmas feltenni a kérdést, hogy – a tar-
talmi szempontokon (demokráciamodelle-
zés, -játék) túl – ez a spontaneitás mennyire 
keltett feszültséget a biennále látogatóiban? 
Mennyire volt komfortos léggyári munkássá 
válni két-három órára azért, hogy a kínált 
művészeti élmény hozzáférhetővé váljon? 
Mennyire illeszkedett az OFF-Biennále rend-
szerébe (koncentrált időszak, sok, egyszerre, 
párhuzamosan futó művészeti eseménnyel) 
egy ilyen nyitott művészeti formátum: meny-
nyire volt türelmük az oda betérőknek eset-
leg többször visszatérni, elidőzni a térben? 
Milyen irányba tolta volna el a Léggyárat egy 
tervezettebb-követhetőbb működtetés: pél-
dául a látogatók számának limitálása a gyár-
bejárási alkalmakkor vagy egy pontosabban 
meghatározott menetrend? 
Ami tény: a Léggyár egy olyan önmagát 
szervező közeget hozott létre, ahol a művészeti 
koncepció lényege a saját szabályok, a 
rendszer határainak nyitva hagyott újra-
írási lehetősége. Ebből és a pragmatikus, 
gyakorlati hozzáállásból fakadt a léggyári 
környezet spontán, néhol esetleges alaku-
lása: a Léggyár nyitott estjei minden alka-
lommal más-más helyzeteket kínáltak az 
odalátogatóknak.Ugyanakkor a Léggyár 
alakíthatósága, a döntés szabadságának 
megélése olya n t a nu lá si folya mat hoz 
hasonlítható, amely a Gaudiopolis-ban is 
megfogalmazott örömelvűség, szellemi 
épülés és a munkaiskola praktikumának 
ötvözetét adta.

Léggyár – Kék szoba, fali festmény 
nyúllal és „Make Your Own 
Chemtrail” felirattal  
© Fotó: Salamon Júlia


