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ELŐSZÓ

INTRODUCTION

Az Eddig minden rendben című kiállítás tavasszal kényszerű
halasztásra került a koronavírus első hulláma miatt. Ekkor átmenetileg az online térbe helyeződött át a projekt: hétről hétre
a kiállítás témájához kapcsolódó cikkeket és műveket mutattunk be a Budapest Galéria Facebook oldalán. Ezek végül egy
sajátos szótárrá álltak össze, amolyan szubjektív szócikkekké,
amelyek egyrészt az Eddig minden rendben kiemelt témáit,
másrészt a koronavírus következtében megváltozott helyzetet
elemezték. A kiállítás anyagának kiválasztásában nem történt
változás a világjárvány hatására, hiszen pont arra voltunk
kiváncsiak, hogy ennek fényében milyen új jelentésrétegekkel
gazdagodhatnak a művek; az alábbi szubjektív „szószedet”
olyan fogalmakat és jelenségeket mutat be, amelyek most
különösen aktuálissá váltak. Egy-egy téma rövid bemutatását
és elméleti, filozófiai kapcsolódási pontjait kiemelve ezekhez
illeszkednek a kiállított művek is, leírásokkal. A kiadvány célja,
hogy egy tágabb kontextusba és elméleti keretbe helyezze
a kiállításon látott műveket és felhívja a figyelmet olyan fogalmakra és jelenségekre, amelyek segíthetnek abban,
hogy jobban megértsük, mi is történik körülöttünk.

The exhibition So Far So Good had to be postponed in the
spring of 2020 on account of the first wave of the pandemic.
The project was then temporarily relocated into the online
space: each week an artwork from the exhibition and a related
article was posted on the Facebook page of Budapest Gallery.
These eventually accumulated into a peculiar encyclopedia
with subjective entries, a kind of glossary for the exhibition,
analyzing the topics in focus of So Far So Good as well as the
situation that had changed due to the coronavirus.
The pandemic did not alter the selection of artworks to be
exhibited, as we were specifically interested in the new layers
of meaning the artworks would acquire, and so the subjective
glossary below highlights concepts and phenomena that
have now become particularly timely. Each topic includes
a brief introduction with theoretical, philosophical points
of reference, accentuated by the related artworks also with
brief descriptions. The purpose of the publication is to place
the works seen at the exhibition into a broader context and
theoretical framework and bring attention to such concepts
and phenomena that may help us better understand what is
happening around us.

KURÁTORI KONCEPCIÓ
Majdnem három hónapos késéssel tudott megnyílni a Budapest Galéria kiállítása, az Eddig minden rendben, amely
mindennapi szorongásainkat, a teljesítménykényszert, a
munkából fakadó kiégést, valamint az erre való reakciókat
vizsgálta. A kiállítás előkészítésekor senki sem gondolta, hogy
egy világjárvány megjelenésével ezek a helyzetek és érzetek
még jobban kiéleződnek. A koronavírus hatására a mókuskerék sokak számára leállni kényszerült – megakasztva
munkafolyamatokat és elbizonytalanítva megélhetéseket –,
mások számára pedig még jobban felgyorsult, és sokan egy
újfajta szorongással találták magukat szemben. Meghatározó
tapasztalattá vált, hogy féltünk az ismeretlentől, a kiszámíthatatlantól, attól, hogy nem tudtuk, meddig fog tartani ez
az állapot. Sokakban felmerülhetett, hogy visszaállhat-e a
„normális” élet, és mit nevezhetünk majd ezentúl normálisnak.
Most, hogy a fokozatos enyhítésekkel ismét egy megváltozott
helyzetbe kerültünk, fontossá válhat az a kérdés, hogy miként
tekinthetünk azokra az élethelyzetekre, amelyek eddig sem
voltak problémamentesnek nevezhetőek. A munkák, noha jóval a koronavírus megjelenése előtt készültek, mégis számos
olyan nehézségre mutatnak rá, amelyek az elmúlt hónapokban még jobban előtérbe kerültek vagy új jelentésrétegekkel
gazdagodtak. A kiállítás címe ironikusan fordítja ki az ismert
film mondatát, hiszen azt eddig is sejtettük, hogy semmi sincs
rendben, de most már talán beszélni is tudunk róla.
„Eddig minden rendben, eddig minden rendben…” – idézi egy
ötvenedik emeletről zuhanó férfi mantráját a Gyűlölet című
francia film egyik főszereplője. A mondat ellentmondásosságát alapul véve a kiállítás napjaink olyan, sokunk számára
alapélménnyé váló jelenségeiből indul ki, mint amilyen
a szorongás, a stressz vagy a kiégés. Ennek hátterében
jórészt a 21. század teljesítményelvűsége, a produktivitás
kényszerű hajszolása áll. Az én gyakorlatilag saját magával
versenyezve egy olyan önkizsákmányoló életmódot teremt,
amely sok esetben vezethet állandó szorongáshoz vagy
burnout szindrómához. Az állandó készenlétben állás
és a rugalmasság elvárásának köszönhető, hogy napjaink
késő kapitalista rendszerében egyre jobban összemosódnak
a határok munka és szabadidő között. Mókuskerékben érezzük magunkat, amelyből lehetetlen kiszállni.
Mégis, milyen kiutak létezhetnek ebből, az egyént egyre
jobban felemésztő helyzetből? Ki tudunk-e még kapcsolni
és ha igen, hogyan? Felmerül a kérdés, hogy mennyiben
nyújthatnak segítséget a különböző terápiás és önsegítő módszerek vagy a lassulást előtérbe helyező stratégiák. Hogyan
értékelődnek fel a nem tudományos és racionális, hanem
intuitívabb, spirituális és mágikus viszonyulások?
A nemzetközi, a régió alkotóit előtérbe helyező csoportos

CURATORIAL CONCEPT
The Budapest Gallery’s exhibition, So Far, So Good, which
examines our everyday anxieties, the compulsion to be productive, burnout from overwork, and our reactions to all three,
opened after a delay of almost three months.
During the preparations for the exhibition, none of us reckoned with the possibility that, with the onset of a pandemic,
these situations and feelings would become even more acute.
As a result of the coronavirus, the hamster-wheel came to
a halt for many people – suspending work processes and
destabilizing livelihoods – while for others it started spinning
even faster, and many found themselves facing a new kind of
anxiety. Our fear of the unknown, the unpredictable, and the
question of how long this condition would last became decisive. Many wondered if we could (or should) return to “normal”
life, and what would we consider normal from now on? Now
that we have returned to a more familiar situation with the
gradual easing of restrictions, the question of how to look at
situations in life which were hardly problem-free before this
dramatic moment may become more important. The works
of art, although created before the coronavirus hit the world,
nevertheless point to a number of difficulties which in recent
months have come to the fore or have been enriched with new
layers of meaning. The title of the exhibition ironically twists
the sentence from the well-known film, as we had already
sensed that things were not “alright,” but now perhaps we are
better able to speak about this.
“So far, so good, so far, so good…” – as one of the main characters of the French film La Haine quotes a man saying a mantra
to reassure himself while falling from a skyscraper. Taking the
contradictory nature of this quote as its point of departure,
our exhibition revolves around contemporary phenomena that
have become integral to our general mood: anxiety, stress or
burnout. For the most part, the performance-based character
of the 21st century and the compulsive pursuit of productivity
are to blame for this. Practically competing with itself, the self
gives rise to a self-exploiting lifestyle that can easily lead to
constant anxiety or burnout syndrome. It is owing to the expectation of constant standby and flexibility that the boundaries between work and free time are becoming increasingly
blurred in today’s late capitalist system. We feel trapped in a
treadmill that is impossible to get out of.
Still, what are the potential ways out of this situation that
keeps eroding the individual? Can we take a break and if yes,
how? The question arises: to what extent various therapeutic and self-help methods, or slow living strategies can
be of help? How are approaches that are less scientific or
rational and more intuitive, spiritual and magical becoming
more appreciated? With a focus on artists from across the

kiállítás egyfelől olyan műveket mutat be, amelyek hol közvetlenül, hol áttételesebben foglalkoznak a szorongással és
a stresszel. Ehhez kapcsolódva hangsúlyossá válik a (művészeti) munka egzisztenciálisan kiszolgáltatott jellege,
a művészként való elhelyezkedés és az önreprezentáció nehézsége, valamint a tágabb értelemben vett létbizonytalanság
kérdésköre is. Másfelől részben egyéni, részben közösségi
rítusokat, megoldási javaslatokat mutat be a kiállítás, amelyeket a művészek hol követendő példaként, hol pedig kritikusan
értelmeznek. Az alvás és pihenés fontosságának visszahódításától kezdve, a különböző meditatív, távol-keleti praxisokon
át, a társadalomból kivonuló, közösségi modellek kialakításáig
a kiállítás a válaszok heterogenitását helyezi előtérbe.

region, our international group exhibition presents, on the one
hand, works that directly or indirectly address anxiety and
stress. In relation to this, the existentially vulnerable quality of
(artistic) work becomes emphasised as well as the difficulty
of self-representation and finding a job, and the theme of existential insecurity in general. On the other hand, the exhibition
presents individual as well as collective rites and proposals
for solutions, interpreted by the artists either critically or
as examples to be followed. From the reclamation of the
importance of sleep and relaxation through various meditational, Far Eastern practices to the development of models for
communities seceding from society, the exhibition prioritises
the heterogeneity of answers.

(2020. július)

(July 2020)

MUNKAKÉNYSZER ÉS KIÉGÉS

COMPULSIVE WORK AND BURNOUT

Az Eddig minden rendben című kiállítás egyik fontos inspirációját Byung-Chul Han írásai jelentették. A Szöulban született,
de már évtizedek óta Németországban élő filozófus elméletéről még a magyar kötet (A kiégés társadalma, Typotex Kiadó,
2019) megjelenése előtt írt Horváth Bence alapos cikket
a 444-re, A munkánk lett az életünk és ebbe halunk bele címmel, illetve K. Horváth Zsolt Új Egyenlőségen megjelent kritikáját is érdemes még megemlíteni (Horváth 2020, K. Horváth
2020). Han tanulmányának középpontjában a teljesítményelvű társadalom áll, amely a fegyelmező társadalmat váltotta fel,
azaz a foucault-i test feletti kontroll elméletét a szerző szerint
a 80-as évektől kezdve az elménk feletti kontroll vette át.
Ebben a helyzetben az én gyakorlatilag saját magával versenyezve egy olyan önkizsákmányoló életmódot teremt, amely
sok esetben vezethet állandó szorongáshoz vagy burnout
szindrómához (Han 2020).
Mindez összefügg a munka (és azon belül is a kulturális
munka) prekár, azaz létbizonytalan jellegével. Az immateriális munkák térhódításával pedig – amelynek értelmében
gondolataink, ötleteink, sőt érzéseink válnak a munka alapjává
– egyre inkább előtérbe került a projekt-alapú, rugalmas
munkavégzés és a szerződés nélküliség is. Han felhívja a figyelmet arra a látszólagos szabadságra, melyet a technológiai
újításoknak és az internet térhódításának köszönhetően a mobiltelefonok által biztosított állandó elérés, illetve folyamatos
információhoz jutás jelent: ezek valójában még kiszolgáltatottabbá tesznek minket (Han 2020). A jelen társadalma nem egy
tiltó, hanem egy „barátságos” rendszert alkot meg, amelyben
a látszólagos szabadság révén „bárki lehetsz” és „bármit elérhetsz” – ezt érti Han a teljesítményelvű társadalom fogalma
alatt. Saját magunk ellenőrzése és a magunkkal folytatott
folyamatos versengés pedig komoly szorongást válthat ki.
A hiányzó külső kontroll révén nem érkezik visszajelzés a teljesítményünkre és munkánkra, amely abba az állapotba sodorja
az egyént, hogy még többet dolgozzon és gyakorlatilag egy
vég nélküli munkafolyamatban találja magát. Ezt nevezhetjük
annak a mókuskeréknek, amelyből lehetetlen kilépni.
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Some of the most important inspiration for the exhibition
So Far, So Good came from the writings of Byung-Chul Han,
philosopher and cultural theorist born in Seoul who has been
living in Germany for decades. Even before Han’s book The
Burnout Society was translated into Hungarian,
Bence Horváth wrote a thorough analysis of the ideas of
Han in an article entitled “Our work became our life and we
will die of it”, which was published on the online news portal
444. Zsolt K. Horváth’s critique in the journal Új Egyenlőség
is also worth mentioning (Horváth 2020, K. Horváth 2020).
Han’s study focuses on how the “performance society” has
replaced the “society of disciplinarity”, in other words, according to the author, Foucault’s theory of the control of human
bodies has been replaced since the ‘80s by the control of our
minds (Han 2020).
All this is in correlation with the precarious nature of work
(especially cultural work). With the expansion of immaterial labor – in the sense of which our thoughts, ideas, and
even emotions become the basis of work, – project-based,
flexible work has gained more impetus, along with the lack of
contracts. Han calls attention to the apparent freedom that is
implied, owing to technological innovation and the expansion
of the Internet, by the constant reachability and continuous
access to information provided by cellphones: in fact, these
make us even more susceptible (Han 2020). Instead of restrictive regimes, present-day society gives rise to a “friendly”
regime, in which “you can be anyone” and “you can achieve
anything” owing to the apparent freedom – which is what Han
means by the notion of performance society. Self-monitoring
and constant competition with ourselves can induce severe
anxiety. Without external control we get no feedback on our
performance and work, which drives the individual into a state
of constantly increased effort practically leading to an endless
work cycle. This treadmill might be referred to as a rat race
that is impossible to quit.
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VARJU TÓTH BALÁZS

ASKHOLIA

2020, háromcsatornás videoinstalláció
14’57”, 16’38”, 16’06”
A művész jóvoltából

2020, three-channel video installation
14’57”, 16’38”, 16’06”
Courtesy of the Artist

Varju Tóth Balázs háromcsatornás videoinstallációjában
a budapesti, tág értelemben vett művészeti közeg tagjaival
beszélgetve arra kereste a választ, hogy miként viszonyulnak
ezek az emberek a művészethez mint munkához, a pénzkeresethez és mindez milyen összefüggésben áll a pihenéssel és
a kikapcsolódással. A megszólalók számos különböző élethelyzetbe engednek betekintést és ebből világossá válik az is,
hogy Varju Tóth nem egy kizárólagos nézetet kívánt bemutatni, hanem a művészeti munkához kapcsolódó vélemények és
nézetek különbözőségeire mutat rá. Az interjúk idilli, zöldellő
tájban készültek, ami szándékosan idézi fel a romantikus,
világból elvonuló művész mítoszát, éles kontrasztot képezve
a megszólalások realitásával. Az interjúalanyok – akik közül
páran szintén kapcsolódnak a kiállításhoz – kendőzetlen módon beszélnek saját küzdelmeikről és szorongásaikról.

In his three-channel video installation, talking with members
of the Budapest art scene in the broader sense, Balázs Varju
Tóth seeks answers to questions like how these people relate
to art as work and a source of income, and how this is related
to relaxation and recreation. The interview subjects allow insight into various different life circumstances, making it clear
that Varju Tóth intended to present more than one specific
perspective: he points out the differences in opinions and
views related to art as work. The interviews were made in an
idyllic green landscape, intentionally alluding to the romantic
myth of the artist seceding from the world, forming stark contrast with the reality of the speakers. The interview subjects –
some of whom are also associated with this exhibition – speak
without reserve about their struggles and anxieties.
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STRESSZ ÉS SZORONGÁS

STRESS AND ANXIETY

Napjainkban már senki sem vitatja, hogy a produktivitás-kényszer és a túlhajszoltság hatására sok esetben alakulhat ki komoly stressz és depresszió. Ugyanakkor
a koronavírus kapcsán megváltozott helyzetünkben a szorongás jelensége egy újabb megvilágításba helyeződött: egyrészt
abból az általános bizonytalanságból fakad, hogy nem tudjuk,
mi fog következni és meddig tart ez az állapot, milyen további
módokon kell alkalmazkodnunk és újraterveznünk az életünket. Másrészt a karantén újfajta szorongásoknak is táptalajt
nyújtott, legyen szó a társas kapcsolatok hiányáról vagy az
egyedülléttől való félelemről.

No one contests any longer that the compulsion of productivity and overwork can often lead to severe stress and
depression. At the same time, as our situation has changed
on account of the coronavirus, the phenomenon of anxiety is
now seen in a different light: on the one hand, it arises from
the general uncertainty of not knowing what is to come and
how long this condition will last, in what other ways we are
supposed to adapt and reinvent our lives. On the other hand,
the quarantine served as fertile ground for new types of
anxiety, whether caused by the lack of social relations or fear
of solitude.

Dr. Máté Gábor, magyar származású kanadai orvos épp ezen
frusztrációk mechanizmusára világít rá a 444-en megjelent
cikkében. Máté amellett érvel, hogy egy ilyen válsághelyzetben hirtelen olyan egyéni félelmek és traumák tárulnak fel,
amelyeket eddig a mindennapi teendőkkel, programokkal el
lehetett fedni, amelyek elől el tudtunk menekülni a hétköznapokba. Most, hogy ezek a lehetőségek nincsenek, vagy erősen
korlátozva vannak, az ember hirtelen egyedül marad, ami csak
további feszültséget és dühöt szül. Másik fontos állítása az énképünkkel függ össze, amelyet szintén folyamatosan erősítenek a különböző külső ingerek és hatások, legyen az a munkahelyünk vagy a barátainkkal való találkozások. „Amíg el tudok
menni dolgozni, amíg ki tudok menni az utcára, étterembe,
színházba, vagy valahol összejönni emberekkel; addig van egy
képem önmagamról, amit fenn tudok tartani és táplálni tudok
saját magam számára – a külső világ támogatásával. Ha huzamosabb ideig egyedül vagyok, ezek az élmények elmaradnak,
akkor ez az önmagunkról alkotott kép megremeg. Talán meg
is kérdezem magamtól, vajon ki is vagyok valójában, ha nem
kapom meg azokat a pozitív visszajelzéseket a munkahelyemen, a sportpályán vagy a szakkörben, ahova járok.” – foglalja
össze az orvos (Máté 2020). Lassan közhelynek minősül,
hogy a koronavírus járvány során lehetőségünk volt számos
dolgot újragondolni magunkkal kapcsolatban. Ez bizonyos
szempontból egy fontos és máskülönben lehetséges, hogy
elmaradó folyamatnak tekinthető, ugyanakkor ez a szembenézés a fentiek értelmében sokszor igen fájdalmas is lehet,
ha arra gondolunk, mi marad belőlünk munkánk, barátaink és
egyéb körülményeink nélkül.

Published on the news portal 444, an interview with
Dr. Gábor Máté, a Canadian doctor of Hungarian descent,
sheds light on the mechanisms of these frustrations.
Máté argues that in such crisis situations, individual fears and
traumas, which under normal circumstances are masked by
everyday tasks and activities, suddenly surface. Now that
these distractions are no longer there or are severely restricted, one is suddenly left alone with these primal fears, which
results in further tension and anger. Máté also touches on the
importance of self-image, which is constantly reinforced by
various external stimuli and influences, be it our workplace or
encounters with friends. “As long as I can go to work, as long
as I can go out into the street, to a restaurant, to the theatre,
or somewhere I can meet people, I have an image of myself
that I can sustain and foster with the support of the outside
world. If one is alone for an extended amount of time, these
experiences vanish and our image of ourselves wavers. I might
even ask myself, who am I really if I don’t get the positive feedback at my workplace, on the sport field, or at the workshop
I attend?” (Máté 2020). It is virtually commonplace by now
that in the course of the pandemic we had an opportunity to
reconsider a lot of things in connection with ourselves.
From a certain aspect, this can be regarded as a process that
is significant, and otherwise potentially neglected. Then again,
this confrontation with our issues can often be quite painful if
we come to think of what remains of us without our work, our
friends and other circumstances.
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ADELINA CIMOCHOWICZ
TERMÉSZETES ÁLLAPOT/ NATURAL STATE
ELVESZETT/ GONE
2018, videó, 6’
2018, videó, 3’36”
A művész jóvoltából

2018, video, 6’
2018, video, 3’36”
Courtesy of the Artist

Adelina Cimochowicz Természetes állapot című videójában
három nő vallomását hallhatjuk, amint mindennapos szorongásaikról, félelmeikről beszélnek. Ezek nagyrészt olyan
alapvető dolgokkal függenek össze, mint a lakhatási helyzetük
és a megélhetésük, de a napi munkát érintő stresszhelyzetek
– mint amilyen az emailek érkezésétől való félelem vagy
a tömegközlekedés során kialakuló pánikroham – is markánsan megjelenik bennük. A személyes elbeszélések alatt egy
táncoló vagy aerobik gyakorlatot űző középkorú nő mozdulatait követhetjük, aki zenét hallgatva szinte transzszerűen
adja át magát a mozgás örömének, mintha megpróbálna
teljesen elfeledkezni az őt gyötrő gondolatokról. Noha a
tudatos mozgás jótékony hatása egyfajta kilépést jelenthet
a mókuskerékből, a nő repetitív mozdulatai és a narráció is
azt sugallják, hogy valódi megoldást ezen a ponton már nem
tudnak nyújtani.
A művész másik videója önéletrajzi ihletésű: miközben az
erdőben futó alak a filmvágásnak köszönhetően folyamatosan
megakad, a művész saját szorongásával, titkos félelmeivel
kapcsolatos belső monológját hallhatjuk.

The video Natural State by Adelina Cimochowicz features the
confessions of three women opening up about their everyday
anxieties and fears. These are predominantly related to basic
conditions such as housing and subsistence, with additional
emphasis on stressful situations pertaining to daily work – like
anxiety in anticipation of new emails or increasing panic in the
course of commuting. During their personal accounts, we see
footages of a middle-aged woman dancing or doing aerobics
to music, surrendering herself to the joy of movement in an
almost trance-like state, as if attempting to completely forget
the thoughts distressing her. Although the beneficial effect of
conscious movement can be a way to temporarily leave the
daily grind behind, the woman’s repetitive movements along
with the narration suggest that at this point it can no longer
offer a valid solution.
The other video is autobiographically inspired: while the images show a figure running in the forest and constantly stopping
due to the film’s editing, the narration reveals the artist’s internal monologue related to her own anxieties and secret fears.
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SEMMITTEVÉS

DOING NOTHING

A produktivitás és munkakényszer következtében egyre több
szó esik a pihenésről és az általában negatív konnotációjú
semmittevésről. Ugyanakkor ezek sokszor szintén valamilyen
hatékonysági faktort helyeznek előtérbe („hasznos pihenés”)
vagy pusztán egy átmeneti regenerálódási állapotot, amelyet
követően újra vissza tudunk térni a munkához. Jenny Odell
Hogyan csináljunk semmit (How To Do Nothing) című műve
éppen ezeket a kérdéseket állítja előtérbe: a szerző hosszan ír
arról a jelenségről, amelyet figyelem-gazdaságnak (attention
economy) nevez: ennek értelmében az online térben folyamatosan az időnkért és a figyelmünkért folyik a harc és
egyre nehezebben tudunk ebből a körforgásból kiszakadni.
Odell könyvében azt tűzi ki célul, hogy visszaszerezzük a
figyelmünk feletti irányítást és kiszakadjunk a figyelemgazdaságból. Ehhez nem a különböző self-help és mindfullness
irányzatokban látja a megoldást, (amelyek az átmeneti
„kikapcsolás” után ugyanúgy a nagyobb hatékonyságra ösztönöznek), hanem épp a semmittevésben. A semmittevést valójában nem kell teljesen szó szerint érteni (pusztán a kapitalista
produktivitás nézőpontja felől „semmi”), hanem inkább olyan
perspektíva-váltást jelent, melynek során megpróbálunk más
szemmel ránézni az eddig ismert dolgokra magunk körül és
változtatni a megfigyelési sémáinkon (Odell 2019).
A semmittevés összefügghet az alvással is, amely tevékenységnek az elmúlt évtizedekben végbement felgyorsulás és
munkakényszer, lássuk be, kevéssé kedvez. Paradox módon
arra törekszünk, hogy minél kevesebbet aludjunk, és többet
dolgozzunk, ugyanakkor alapvetés, hogy ha nem vagyunk
kipihentek, a munkánkat se tudjuk ugyanúgy végezni, illetve
a stressz miatt az alvás minősége is folyamatosan romlik.
Jonathan Crary 24/7 című könyvében, ahogy arra a találó
cím is utal, éppen a folyamatos ébrenlétet és a non-stop,
éjjel-nappali üzemmódot vizsgálja, amely a boltok nyitva
tartásától kezdve saját működésünkig terjed (Crary 2013).
Mindez összefügg a már említett folyamatos elérhetőséggel
és készenléttel, a megosztott figyelemmel és a multi-tasking
jelenségével. Mintha az alvás lenne az egyetlen olyan terep,
ahol még valamennyire szabadok lehetünk, és amelyet nem
hat át teljesen a piaci működés. Ugyanakkor a különböző
altatók, illetve energetizáló termékek megélénkült piacának
köszönhetően, amely szintén a késő kapitalizmus megváltozott munkakörülményei során felmerült alvásproblémákra
érkezik mint válasz, már az előző állítás is vitathatóvá válik.
Tényleg csak az álmainkban lehetünk szabadok és függetlenek vagy már azt is, hogy miről álmodunk, áthatja a hétköznapok szorongató közelsége?
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The topic of resting and doing nothing, the latter usually with
negative connotations, is ever so popular as a consequence
of productivity and compulsive work. However, this discourse
is also often focused on some sort of efficiency factor (“active
rest”) or merely a transitional regenerative phase after which
we can return to our work. Jenny Odell’s How to Do Nothing
focuses on these very questions: the author writes extensively about the phenomenon which she dubs the attention
economy. Odell contends that there is a continuous quest
to seize our attention and our time in the online world, and it
is becoming increasingly difficult for us to break out of this
cycle. In her book, she aims to show us how to regain control
of our attention and break free of the attention economy.
She sees the solution for this not in the various self-help and
mindfulness trends, which, after a temporary “shutdown,”
continue to encourage greater efficiency, but instead in
doing nothing. Doing nothing doesn’t necessarily need to be
taken literally (“nothing” is merely such from the capitalist
perspective of productivity). Rather, it in fact suggests a shift
of perspective, an attempt to look differently at the familiar
things around us and change our patterns of observation
(Odell 2019).
Doing nothing can also correlate with sleep, which activity,
let’s admit, benefits little from the acceleration and compulsion of work that have characterized the last decades.
Paradoxically, we endeavor to sleep as little and work as much
as we can, while it is granted that unless we are well-rested,
we are unable to adequately perform our work, while stress
also leads to a constant deterioration of sleep. In his book
24/7, Jonathan Crary examines constant wakefulness and
non-stop operation, as the title aptly implies, ranging from the
opening hours of shops to our own functioning (Crary 2013).
All this correlates with constant availability and standby,
as discussed before, as well as divided attention and multi-tasking. As if sleep was the only domain where we can still
be somewhat free and which is not entirely pervaded by market principles. Then again, what with the invigorated market
of various sedative and energizing products, which is another
response to the sleeping disorders that have arisen as a result
of the changing working conditions of late capitalism, even
the previous statement is controversial. Are we in fact still
free and independent in our dreams, or even our dreams are
infused by the grappling proximity of the next workday?
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BARBORA KLEINHAMPLOVÁ & TEREZA STEJSKALOVÁ
AZ ALVÓK MANIFESZTUMA
SLEEPER’S MANIFESTO
2014, videó, 11’08”
A művészek jóvoltából

2014, video, 11’08”
Courtesy of the Artists

Barbora Klienhamplová képzőművész Tereza Stejskalová
kurátorral közösen készített videómunkája, ahogy a címből
is sejthető, egy kortárs manifesztum, amely túlhajszolt, munkamániás társadalmunkban az alvás fontosságát és felforgató
erejét hangsúlyozza. Arra hívja fel a figyelmet, hogy ma az
alvásra szinte csak mint biológiai szükségletre,
felesleges rosszra tekintünk, helyette az „aktív pihenés” formáit keressük. Sokak számára a minél hatékonyabb munkavégzés az ébren töltött órák számával, nem pedig
a kipihentséggel vagy a megfelelő mentális egészséggel függ
össze, és ahogy a videóban is elhangzik, lassan élőhalottakká,
alvajárókká válunk. A barokk festményhez hasonló elrendezésben fekvő megszólalók az alvás nagyköveteivé válnak
és filmjük végére a befogadóban is átalakulhat a saját alvási
szokásaival és igényeivel kapcsolatos nézete: a mű felszabadító ereje segít észrevennünk, hogy a cél nélküli pihenés szinte
tabuvá vált mára.

This piece of video art is the result of collaboration between
visual artist Barbora Klienhamplová and curator Tereza Stejskalová. As its title suggests, it is a contemporary manifesto,
which stresses the importance and subversive power of
sleep in our overdriven workaholic society. It raises awareness of the fact that today sleep is practically regarded as a
biological necessity, a nuisance, instead of which we’d rather
seek forms of “active rest”. To many, the efficiency of work
is associated with the number of waking hours and not with
being well-rested or having proper mental health, and as it is
said in the video, we are becoming insomniacs and somnambulists. Reposing in an arrangement reminiscent of a Baroque
painting, the speakers become ambassadors of sleep, and by
the end of the film, the viewers might also change their views
regarding their own sleeping habits and needs: the film’s liberating force helps us notice that relaxation without a purpose
has essentially turned into a taboo.
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IZOLÁCIÓ

ISOLATION

A közösségi távolságtartás és a karantén sokak számára
hozott el egy váratlan egyedüllétet, míg más esetekben
éppen, hogy az összezártság okozott nehézségeket. Komoly
dilemmát jelentett például, hogy az amúgy is egyedül élő idős
hozzátartozóknak mivel tesz jobbat az ember: ha a koronavírussal kapcsolatos óvintézkedéseket betartva nem látogatja
őket, kitéve őket az elmagányosodásnak, vagy ha találkozik
velük és társaságot biztosít, ez esetben azonban a fertőzésveszélyt is növeli. Olivia Laing The Lonely City című könyvében
az egyedüllét és a magány jelenségét vizsgálja a nagyvárosi
léttel összefüggésben. Ahogy a The Guardian-ben megjelent
cikkében írja, „bárhol lehetünk egyedül, de sajátos hangulata
van annak az egyedüllétnek, amely a városban élésből fakad,
amikor millió ember vesz minket körül.” (Laing 2016). Laing
amellett érvel, hogy a puszta fizikai közelség nem elég ahhoz,
hogy elűzze a belső izoláció érzetét. Az egyedüllét, a magányosság nem szükségszerűen fakad a fizikai távolságból, sokkal inkább a kapcsolódás, a közelség hiányából és abból, hogy
nincs meg az a fokú intimitás, amire vágyunk. Ez pedig egy
sajátos helyzetet eredményez: folyamatosan más emberekkel
vagyunk körülvéve, mégsem tudunk hozzájuk kapcsolódni
(Laing 2016).
2020 egyik fontos szimbóluma lehet – a maszkon kívül
– az egyedül vagy kis csoportokban sétáló ember, mivel a séta
vagy a sportolás sok helyen a legszigorúbb lezárások idején is
az egyetlen megengedett tevékenység volt. Újragondolunk és
átértékelünk olyan egyszerű tapasztalásokat, mint amilyen a
séta és a városi tér szövetéhez való megváltozott viszony (lásd
pl: kiürült, turisták nélküli városok), amelyre egy más perspektívából tudunk ezáltal ránézni. És persze azt sem szabad elfelejteni, hogy a karantén lehetősége nem adatik meg mindenki
számára. A lakhatási nehézségek új megvilágításba kerültek
a koronavírus kapcsán: mi lesz a hajléktalan emberekkel és
azokkal, akiknek nincs hova karanténba vonulniuk, mint például a szobáikat elhagyni kényszerülő kollégisták,
akik adott esetben családjukat veszélyeztetik a hazaköltözéssel. Illetve a már korábban említett abuzív helyzetek kérdése
is megkerülhetetlen: a kényszerű összezártság sok ember
számára éppen, hogy a feszültségek és az agresszió melegágya, nem a semmittevésé és az unalomé. Fontos nyomatékosítani, hogy míg nem vitatható a bezártságából fakadó
számos mentális vagy lelki nehézség, azok az emberek még
mindig kiváltságos helyzetben vannak, akiknek jelenleg van
otthonuk, ahova vissza tudnak vonulni. Épp ezért az otthon
fogalmának újragondolására és (újra)értékelésére is lehetőséget adott ez a helyzet.
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Social distancing and the quarantine have brought unexpected solitude to many, while in other cases being forced to
be together was what caused problems. One of the serious
dilemmas was deciding which would benefit elderly relatives
already living alone: not visiting them in accordance with the
precautionary directives related to the coronavirus, thereby
making them susceptible to loneliness, or meeting them and
providing company, while also increasing the risk of infection.
In her book The Lonely City, Olivia Laing examines the phenomenon of loneliness and isolation in the context of urban
existence. As she writes in an article in The Guardian,
“You can be lonely anywhere, but there is a particular flavour
to the loneliness that comes from living in a city, surrounded
by millions of people.” (Laing 2016). Laing argues that mere
physical proximity is not enough to dispel the feeling of inner
isolation. The feeling of solitude and loneliness does not
necessarily stem from physical distance, but from a lack of
connection, closeness, and the lack of a degree of the intimacy we crave. And this results in a unique situation in which we
are constantly surrounded by other people and yet are unable
to connect with them (Laing 2016).
One of the important symbols of 2020 – apart from the face
mask – could be the individual walking alone or in small
groups, as walking or sports were the only activity allowed
during the lockdown in many places. We rethink and re-evaluate such simple experiences as walking and our transformed
relation towards the fabric of the urban space (cf., e.g., vacuous cities without tourists), which we can thereby regard from
a different perspective. And of course we must not forget that
the possibility of quarantine is not a given to everyone.
Housing difficulties are seen in a different light owing to the
coronavirus: what happens to homeless people and those
who have nowhere to retreat to quarantine themselves,
such as students living in dorms, who may be putting their
families in jeopardy by moving home. The question of the
aforementioned abusive situations is also inevitable: being
forced together under the same roof is to many the hotbed
of tension and aggression instead of doing nothing and boredom. It is important to stress that while the fact that several
mental or spiritual difficulties arise from confinement is indubitable, those people who have homes to retreat to are still
in privileged position. Which is why this situation was also an
opportunity to reconsider and re-evaluate the notion of home.
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BIZONYTALANSÁGI ELV

SZEMZŐ ZSÓFIA
UNCERTAINTY PRINCIPLE

2017-18, kollázs-sorozat; papír, textil
A művész jóvoltából

2017-18, collage series; paper, textile
Courtesy of the Artist

Szemző Zsófia kollázsain épületek, a világ különböző pontján
élő emberek, furcsa tárgyak kapcsolódnak össze egy sajátos
logika szerint, mégsem válnak koherens egésszé. A sorozat
címe a fizikában, egész pontosan a kvantummechanikában
alkalmazott határozatlansági relációra utal, amelynek lényege,
hogy létezik egy elméleti határ bizonyos fizikai mennyiségek
egyszerre, teljes pontossággal való megismerhetőségére.
A művész a határozatlanság elvét tágabb kontextusba emeli
és az egész életünket meghatározó, azt sokszor felborító
bizonytalanságot helyezi munkájának középpontjába.
Az asszociatív képzettársításokat előhívő, dadaista kollázsokat felidéző művek a kollázsok alapvető töredékességét
összefüggésbe állítják a felaprózódás érzetével is.
A túlvállalás vagy a multi-tasking, melynek értelmében sosem
tudunk egyszerre egy dologra koncentrálni vagy egy helyen
lenni, oda vezetnek, hogy egyre inkább kicsúszik alólunk a
talaj és teret nyer egyfajta állandó bizonytalanság érzet.

Zsófia Szemző’s collages link buildings, people, and strange
objects from all over the world according to a peculiar logic,
yet without constructing a coherent unit. The title of the series
refers to the uncertainty principle of physics, more precisely,
quantum mechanics, which essentially asserts a theoretical
limit to the precision with which the values for the pairs of
specific physical quantities can be predicted. The artist takes
the uncertainty principle into a broader context, focusing her
work on the uncertainty that determines and often uproots
our entire life. Evocative of Dadaist collages, these works trigger associations while connecting the fundamental fragmentedness of collages with a sense of disintegration. Overwork or
multi-tasking, which never allow us to focus on one thing or be
in one place at a time, lead to us losing our footing while a kind
of constant feeling of uncertainty gains ground.
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ÉRINTÉS ÉS SEBEZHETŐSÉG

TOUCH AND VULNERABILITY

A közösségi távolságtartás, a másfél méteres távolság,
a maszkviselés, kesztyű és kézfertőtlenítés új helyzetbe hozta
azt, ahogy egymáshoz viszonyulunk. A kézfogások, pusziadások és ölelések elmaradása rávilágított, hogy az érintés és
a másikhoz való közelség ilyen jellegű primer megnyilvánulásai mennyire a mindennapjaink részét képezték. Látható,
hogy a vírustól való félelem hogy kapcsolódik össze a potenciális terjesztőtől, a másiktól (a másik embertől) való félelemmel, amely érzést ugyanakkor folyamatosan megpróbáljuk
legyőzni. A felerősödő online jelenléttel pedig a másikhoz való
kapcsolódásnak, az intimitásnak egy újfajta, a technológia
által meghatározott aspektusa lép előtérbe. Hogyan érdemes
újragondolni a közelséget és a másikhoz való viszonyt ebben
a mediatizált térben? Az élő és online találkozásokban egyaránt egyfajta „protézist” használunk, ami egyszerre választ el
(maszk) és kapcsol minket össze (képernyő) egymással.
Eljön vajon az a pont, ahol a technológiai fejlődés már nem
csak a virtuális, hanem a valódi életünkre is kihat, ahogy
például a Years and Years című disztópikus brit sorozat egyik,
gyakorlatilag cyborggá váló szereplőjén láthattuk, aki ujjaiba
építi a telefonját és szemébe a számítógépét?
Sokak számára fokozott élménnyé válik napjainkban a
törékenység, a sebezhetőség érzete is, amely Brené Brown
elméletét segítségül hívva végső soron az empátiával hozható
összefüggésbe. Brown egyik célja könyveiben, hogy leszámoljon a sebezhetőséghez kapcsolt negatív konnotációkkal, egész pontosan azzal, hogy a sebezhetőség egyfajta
gyengeséget jelent. Amellett érvel, hogy egy ijesztő helyzettel
vagy szituációval való szembenézésben nem az a legbátrabb tett, hogy szembenézünk vele, hanem hogy felismerjük
és megéljük, hogy ez mennyire felkavaró helyzet (Brown
2012, Brunner 2020). A sebezhetőség Brown szavaival élve
„bizonytalanságot, kockázatot és érzelmi kitettséget” jelent,
ami akkor jelentkezik, ha kilépünk a komfortzónánkból és
valami olyat teszünk, amely elsőre nagy nehézséget okozhat,
legyen az például egy bocsánatkérés (Brown 2012). Alapvetően kerüljük ezeket a helyzeteket, amelyekben védtelennek és
sebezhetőnek látjuk magunkat, különböző „érzelmi páncélt”
rakunk magunk köré, hogy elkerüljük nap mint nap a szégyen,
a szorongás, a félelem és bizonytalanság érzéseit. De ezzel
a páncéllal a pozitív érzéseket is elnyomjuk magunkban,
vagy éppen folyamatosan a legrosszabb helyzeteket képzeljük el, akkor is, amikor próbálnánk jól érezni magunkat.
Brown összességében arra hívja fel a figyelmet, hogy meg kell
barátkoznunk a sebezhetőség érzésével: ismerjük fel ezeket
a pillanatokat (hogy miért érezzük magunkat így) és dolgozzunk rajtuk, próbáljuk megérteni. A sebezhetőség érzetének
elfogadása nélkül nemcsak a fájdalomtól, hanem az örömtől,
boldogságtól is megfosztjuk magunkat: mivel a sebezhetőség
és védtelenség szükségszerű velejárója az intimitásnak és az
emberi közelség pillanatainak (Brown 2012).
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Social distancing, keeping a meter and a half from each other,
wearing masks, gloves and using hand sanitizers have brought
the way we relate to each other into a new perspective.
The absence of handshakes, kisses and hugs shed light
on just how much touch and such primary expressions of
physical proximity used to be part of our quotidian life. It is
apparent how fear of the virus is linked to fear of the potential
spreader, the other human being, which fear we are constantly
trying to overcome. With increased online presence, a new,
technologically determined aspect of intimacy, of connecting
to others, comes to the fore. How should we rethink proximity and our relation to others in this mediatic space? We use
a sort of ‘prosthetic’ in both real-life encounters and online
ones, which at once separates (mask) and connects (screen)
us with each other. Will the time come when technological
progress impacts not only our virtual, but also our real lives,
as one of the characters in the British dystopian series Years
and Years demonstrated as she practically became a cyborg
by implanting her phone into her hand and her computer into
her eyes?
A sense of fragility and vulnerability is becoming an ever
so profound experience to many, which, if we turn to Brené
Brown’s theory, can ultimately be related to empathy.
One of Brown’s goals by her books is to do away with the
negative connotations associated with vulnerability, more
specifically with the way vulnerability is equivalent to a kind
of weakness. She argues that the bravest act in facing a scary
situation is not facing it per se, but recognizing and experiencing the exposed and unsettling condition to its full extent
(Brown 2012, Brunner 2020). In Brown’s words, vulnerability
is “uncertainty, risk, and emotional exposure”, the unstable
feeling we get when we step out of our comfort zone and do
something that may be difficult at first, such as apologizing
(Brown 2012). We basically avoid these situations in which
we see ourselves as unprotected and vulnerable. We “armor
up” emotionally to avoid feelings of shame, anxiety and
uncertainty on a daily basis, but this armor also represses the
positive emotions, or alternatively leads to constantly picturing worst-case scenarios even when we are trying to enjoy
ourselves. All in all, Brown directs attention to the fact that
we must get comfortable with the feeling of vulnerability: we
should recognize these moments (why we feel vulnerable) and
work on them, try to understand them. Without accepting our
feeling vulnerable, we deprive ourselves not only of pain, but
also of joy and happiness: as being exposed and vulnerable is
inherently part of intimacy and moments of human closeness
(Brown 2012).
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KRISTÓF KRISZTIÁN
JÉGTÖRŐ

ICEBREAKER

2018, installáció; selyempapír, paraffin, fa, kátrány,
köracél, kötél
A művész jóvoltából

2018, installation; silk paper, paraffin vax, wood,
tar, steel, rope
Courtesy of the Artist

Kristóf Krisztián munkája gazdagon ambivalens: a kompozíciót úgy is olvashatjuk, mint amelyen énünk aktív és szemlélődő
része harmóniában van egymással, kiegészítik egymást.
Ugyanakkor az önreflexió és a befelé fordulás mellett a műben
felsejlik az önmagunkkal való versenyfutásból fakadó egzaltáltság is. A napjainkra jellemző felfokozott individualizmus,
amelyben egyszerre van jelen az önvizsgálatra való hajlam és
a probléma előli menekülés, az egymagában evező alakban
ölt testet. A figura egyszerre stagnál és halad előre, folyamatosan szembenézve magával, személyiségének különböző
rétegeivel, melyek közül az eltérő helyzetekben más és más
kerekedik felül.

Krisztián Kristóf’s work is abundantly ambivalent: the composition may be read as such that represents the complementary harmony of the active and contemplative parts of our self.
At the same time, in addition to self-reflection and introversion, the piece also implies exaltation arising from the
race we run against ourselves. The intensified individualism
characteristic of our time, which at once involves a proneness
to self-scrutiny and an inclination to escape problems, is
embodied by the solitary paddling figure. The figure is at once
stagnant and moving forward, constantly facing himself and
the various layers of his personality, out of which a different
one prevails in different situations.

EDDIG MINDEN RENDBEN – A kiállítás szubjektív szótára

43 – 44

EDDIG MINDEN RENDBEN – A kiállítás szubjektív szótára

45 – 46

TOXIKUS POZITIVITÁS

TOXIC POSITIVITY

Az utóbbi időkben különösen nagy teret kapott az úgynevezett toxikus pozitivitás eszménye. Ez alatt azt a gondolkodásmódot értjük, melynek lényege, hogy akkor tudunk egy
sikeres és működőképes életet élni, ha igyekszünk (néha mármár kényszeresen) mindenben megtalálni a pozitív elemeket,
és a nehézségek, negatív hatások helyett (azokat elnyomva)
tudatosan ezekre próbálunk koncentrálni. Ez természetesen
nem egyenlő az úgynevezett pozitív pszichológiai irányzattal,
amelynek jellemzője, hogy megpróbálja a hangsúlyt nemcsak
a problémákra, gyengeségre, hanem az erősségekre is helyezni és arra bíztat, hogy azt is észrevegyük, aminek örülhetünk
magunk körül, vagy amiért hálásak lehetünk. És nem egyenlő
az optimizmussal sem, mivel a toxikus pozitivitás egy alapvetően rugalmatlan és torzításra hajlamos szemlélet, amely úgy
próbál csak az „élet napos oldalára” figyelni, hogy egyszerűen
kizárja a negatív érzéseket és helyzeteket, ezáltal azokat nem
átgondolja vagy tematizálja, hanem elnyomja és érvényteleníti
(Brunner 2020). A toxikus pozitivitás veszélye, hogy úgy állítja
be az életet, mintha minden esetben rajtunk múlna,
a mi választásunk lenne, hogy boldogok legyünk és minden
esetben meg kell őrizni a jókedvet és nem hagyni, hogy valami
letörjön. Pedig vannak helyzetek, amelyek egyszerűen csak
rosszak és nem tudunk rajtuk se változtatni, se elvonatkoztatni tőlük, legkevésbé megtalálni bennük a „pozitív” hozadékot
(hiába tekintünk rájuk egy másik perspektívából). Ha ezekben
az esetekben teljesen elfojtjuk a valódi érzéseinket és indulatainkat, vagy elbagatellizáljuk őket és elhitetjük magunkkal,
hogy minden rendben, akkor végső soron csak saját magunktól távolodunk el. Az érzelmi és mentális stabilitásunk nem
azzal függ össze, hogy folyton pozitív gondolataink vannak
és mindenben meglátjuk a jót, sokkal inkább azzal, hogy nem
menekülünk el a negatív érzésektől és szembe tudunk nézni
a fájdalmat okozó dolgokkal, illetve elfogadjuk azokat.
Azonban a túláradó és ellentmondást nem tűrő pozitivitás
nemcsak belülről, hanem környezetünk felől is érkezhet, ami,
ha lehet, még inkább nyomasztó: nem hiába, hogy egyre
nagyobb hangsúlyt kap a különböző terápiás irányzatokban
annak a fontossága, hogy üres frázisok és a „nézd a dolog
pozitív oldalát” mondatok helyett a beszélgetőpartnereket
megpróbálják az értő hallgatásra, az odafigyelésre ösztökélni
(Brunner 2020).
A karantén első hullámában számos javaslat fogalmazódott
meg arra nézve, hogy hasznosan töltsük az otthoni időt,
fejlesszük, valósítsuk meg önmagunkat. Online jógaórák,
nyelvtanfolyamok, színházi előadások próbálnak megoldást
kínálni az elmaradt közösségi, kulturális programokra, de
abba az irányba sodorhatnak minket, hogy azt érezzük: ebben
a megváltozott időszakban is produktívnak kell lennünk
és hasznosan töltenünk az időt. Ezt a tendenciát kritizálva
számos szerző próbált rávilágítani arra, hogy teljesen rendben van, ha valakinek nincs igénye ezekre a kikapcsolódási
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In recent times, the ideal of so-called toxic positivity has
exceptionally gained ground. It stands for a way of thinking
that hinges on the following idea: we can only live a successful and functional life, if we endeavor (sometimes almost
compulsively) to find positive elements in everything, and we
consciously try to focus on these instead of difficulties and
negative influences (which we repress). Of course, this is not
equivalent to the tendency of so-called positive psychology,
which is characterized by trying to place emphasis not only
on problems and weaknesses, but also strong suits, and
encourages us to recognize all that we can be happy about or
grateful for around us. Nor is it the same as optimism, as toxic
positivity is more like a rigid and distorted approach that tries
to “always look on the bright side of life” by simply blocking
out negative emotions and situations, thereby repressing and
invalidating them instead of thinking them over and addressing them (Brunner 2020). The danger of toxic positivity is that
it makes it seem like it is up to us, it is our choice to be happy
and we must stay jolly and not let anything bring us down.
However, there are situations that are simply bad and we can
neither change nor disregard them, let alone find their “positive“ perks (even if we regard them from a different perspective). If we completely quell our true emotions and passion, or
just trivialize them and make ourselves believe that everything
is all right, we will just ultimately distance ourselves from
our very own self. Our emotional and mental stability is not
related to having only positive thoughts and seeing the good
in everything, but much rather to not running away from negative feelings and being able to face hurtful things and accepting them. However, excessive and uncompromising positivity
can also come from outside, from our surroundings, which can
be even more depressing, if that is even possible: no wonder
that various tendencies of mental health and psychotherapy place so much emphasis on the importance of urging
conversation partners to listen perceptively and pay attention
instead of throwing around empty phrases and sentences like
“look at the positive side of things.” (Brunner 2020).
In the first wave of the lockdown, there were countless
proposals on how to spend our time usefully at home and
develop, fulfil ourselves. Online yoga classes, language courses and theatre performances, albeit intended as attempts
at offering some alternative to the cancelled communal and
cultural programs, can easily make us feel as if, even in these
changed circumstances, we should somehow be productive
and spend our time usefully. As a critique of this tendency,
many authors have tried to point out that it is perfectly okay
for someone to have no need for these forms of recreation
and not to spend all their free time — if they even have free
time under the circumstances — by further refining and improving their minds or honing various skills. Also, as people’s
circumstances are different, it is unrealistic to expect everyone to make themselves useful this way in this situation. In her
49 – 50

formákra és nem tölti minden szabadidejét – már ha van neki
egyáltalán az új helyzetben – azzal, hogy tovább pallérozza
elméjét és fejleszti képességeit. Illetve, mivel az emberek
körülményei sem azonosak egymással, képtelenség mindenkitől elvárni, hogy ilyen módon hasznosítsa magát ebben a
helyzetben. Aisha Ahmad, a Torontói Egyetem professzora
írásában amellett érvel, hogy valójában az a pozitívum, ha nem
tagadásban élünk és megengedjük magunknak, hogy dolgozzunk a szorongásunkon. „Semmilyen épeszű ember nem
érzi magát jól egy globális katasztrófa közepén, ezért inkább
legyünk hálásak azért a diszkomfortért, amit józanságunk vált
ki.” Ahmad írása azért hasznosak, mert a különböző self-help
(ezt dőlttel) oldalak tanácsai helyett arra ösztönöz, fogadjuk
el, ha ebben az időszakban máshogy, más ütemben és más
módokon létezünk, mint eddig... „Oké, ha 3-kor ébredsz fel.
Oké, hogy elfelejtettél ebédelni és nem tudsz részt venni a
Zoom jóga órán. (...) Tudd, hogy ettől még nem követsz el hibát. (...) Legyél lassú, hagyd, hogy ez a helyzet megzavarjon, és
megváltoztassa, ahogy a világról gondolkozol.” (Ahmad 2020).

writing, Aisha Ahmad, a professor at the University of Toronto,
suggests that it is in fact a positive gesture not to live in denial
and instead to allow ourselves to work through our anxieties.
“No sane person feels good during a global disaster, so be
grateful for the discomfort of your sanity.” Ahmad’s writings
are useful because, unlike the tips found on so many self-help
sites, they encourage us to accept that, under the circumstances, our existence has taken a different form, operates
at a different pace, and manifests itself in different ways than
previously.
“It is OK that you keep waking up at 3 a.m. It is OK that you forgot to eat lunch and cannot do a Zoom yoga class. (...) Know
that you are not failing. (…) Be slow. Let this distract you. Let it
change how you think and how you see the world.”
(Ahmad 2020).
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KATEŘINA KONVALINOVÁ
GYÓGYÍTÓ KAPCSOLATOK: KELLEMETLEN UTAZÁS
CORRECTIVE RELATIONS: BAD TRIP
2019, videó, 34’05”
A művész jóvoltából

2019, video, 34’05”
Courtesy of the Artist

Kateřina Konvalinová videójában egy sajátos meditatív
utazáson vehetünk részt. A művészt a különböző távol-keleti
meditációs módszerek foglalkoztatják és az, hogy miként tekintünk ezekre a gyakorlatokra európai szemmel, hogyan zajlik
a kulturális kisajátítás folyamata. Indonéziában töltött ösztöndíja során találkozott a jóga nidra módszerrel, amely egy olyan
belső utazásra hívja az embert, amelynek során legbelsőbb
félelmeivel szembesülhet. A művész szinte antropológusként,
a módszerre egyszerre nyitottan és kritikus módon egy ilyen
gyakorlatot rekonstruál, az ősi tudást szembeállítva a kortárs
önsegítő, önismereti módszerekkel is, amelyekben
a gyógyítás önkéntelenül egybekapcsolódik a fogyasztással. A videó második részében asszociatív és montázsszerű
módon összekavarodik egymással a múltbeli gyarmatosító
tekintet a művész jelenbeli spirituális tapasztalatával, amely
a Merapi vulkánnál (mint ősi szellemhely) tett kirándulásával
egy időkön és tereken átívelő utazássá válik.

This video by Kateřina Konvalinová takes us on a peculiar
meditational journey. The artist is interested in the diverse
Eastern meditational techniques and how we regard these
practices with a European eye, how the process of cultural
appropriation takes place. In the course of her Indonesian residency, she encountered the yoga nidra method, which invites
its practitioners on an internal journey throughout which
they may face their deepest fears. Acting almost like an anthropologist, the artist reconstructs such a practice,
at once open and critical towards the method, confronting the
ancient wisdom with contemporary self-help and self-awareness methods in which healing is inadvertently interconnected with consumption. In the second part of the video, in a
kind of associative montage, the colonizing gaze of the past
is intertwined with the artist’s current spiritual experience,
which turns into a journey through times and spaces with her
trip to Merapi volcano (home of ancient spirits).
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AZ ÚJ NORMALITÁS

NEW NORMALCY

A világjárvány következtében megváltozott élethelyzetünkben egyre inkább észrevettük azt is, hogy nem tudunk visszatérni egy úgymond „normális” életbe, mert ami idáig volt, már
az sem volt ideálisnak nevezhető. A koronavírus megjelenése
rávilágított számos olyan helyzetre és folyamatra, amely hos�szú idő óta problematikus (gondoljunk például a klímaválság
kérdésére vagy a nacionalista és populista, autoriter berendezkedések térnyerésére) és számos, 2020-ban megjelent
írásban olvashattuk, hogy a remény, hogy visszatérjünk a vírus
előtti, normálisnak gondolt életbe, valójában naivitás. Újra kell
gondolnunk azt, hogy mi számított „normálisnak” és hogyan
lehet a mostani krízishelyzetre „új lehetőségként” tekinteni,
amelynek következtében bizonyos berögzült működési metódusokat újragondolhatunk. Persze ez kihívás lehet egy olyan
közhangulatban, amelyet – ahogy a filozófus Franco „Bifo”
Berardi mondja – a jövő lassú eltörlése (slow cancellation of
the future) hat át (Berardi, Bifo 2011, Fisher 2014). Egy jelenbe
záródott világban élünk, ahol a jövőbe vetett hit gyakorlatilag
megszűnt és nem látszódik olyan horizont előttünk, amely
bármiféle változást hozna. Mark Fisher írja Bifo gondolataira
támaszkodva, hogy a 90-es évek technoutópista világát mára
a „no future”, azaz „nincs jövő” jelmondata váltotta fel, egy
depresszív és lemondó világlátás tanújaként (Fisher 2014).
Bifo No Future című könyvében végigveszi, hogy a huszadik
század avantgardjától kezdve hogyan változott a jövőről alkotott koncepciónk és az utópista víziók hogyan szűntek meg
a jelenünkben. Már elképzelni sem tudunk egy pozitív jövőt,
így a múlt jövőképeibe menekülünk vissza (Bifo 2011). Fisher
Ghosts of My Life című könyvében ennek kapcsán Jacques
Derrida hantológia elméletét is felidézi, melynek értelmében
nemcsak a múlt szellemei és el nem temetett halottai kísértik
a jelent, hanem az elveszett jövőképek is, amelyek soha nem
fognak beteljesülni. Így tehát a jelent egyszerre jellemzi egy
sajátos jövőnélküliség és egy nosztalgia, a múlt immár soha be
nem teljesülő jövőképei és utópiái iránt.

Our living conditions having changed owing to the pandemic,
we increasingly came to the realization that we are unable to
return to a ‘normal’ life, so to say, for what we had had up to
now had already been far from ideal. The emergence of the
coronavirus revealed a number of situations and processes
that had been problematic for a long while (just think about
the issue of the climate crisis or the spread of nationalist and
populist, authoritarian establishments), and many writings
published in 2020 argued that the hope of returning to the life
we had thought of as normal before the virus is sheer naivety.
We must rethink what was regarded as ‘normal’ and how it is
possible to regard today’s crisis as a ‘new opportunity’,
as a result of which we reconsider certain cemented modes
of operation. Of course this may be challenging in a public
atmosphere that – in the philosopher Franco „Bifo” Berardi’s
words – is infused with the slow cancellation of the future
(Berardi, Bifo 2011, Fisher 2014). We live in a world encapsulated in the present, with practically no hope in the future and
nothing on the horizon that might bring about any
sort of change.
Based on Bifo’s thoughts, Mark Fisher writes that the techno-utopian world of the 90’s has been replaced by the slogan
‘no future’, testifying to a depressive and resigned world
view (Fisher 2014). Bifo’s book No Future reviews how our
conception of the future has changed since the 20th century
avant-garde, and how utopian visions have dissipated in our
present. No longer being able to imagine a positive future,
we escape back into past visions of the future (Berardi, Bifo
2011). In his book Ghosts of My Life, Fisher recalls Jacques
Derrida’s theory of hauntology, in terms of which the present
is haunted not only by the ghosts and the unburied of the past,
but also by the lost visions of the future, which are never going
to come true. Thus, the present is characterized at once by
a peculiar futurelessness and a nostalgia for the never to be
realized utopias and visions.

A világjárvány még inkább felülírta életünk tervezhetőségét:
nem tudjuk, mit hoz a holnap, meddig fog tartani a válság és
a már korábban említett bizonytalanság válik az egyik legkomolyabb szorongási faktorrá, amely egyúttal azt is megakadályozza, hogy bármilyen jövőt el tudjunk képzelni. Most jött
el a világvége, vagy már egy ideje abban élünk, csak elfelejtettük észrevenni? Mit tudunk kihozni ebből a megnehezített
helyzetből, amely által mégis van lehetőség egy szolidárisabb
jövőt építeni, közösen? Ahogy a The Guardian szerzője írja:
„Sokan azt gondolják, hogy a világjárvány egy egyszeri lehetőség, hogy újjáépítsük a társadalmat és egy jobb jövőt teremtsünk. Mások attól félnek, hogy az eddigi társadalmi egyenlőtlenségek csak még jobban felerősödnek.” (Baker 2020).

The pandemic has overwritten the plannability of our lives:
we do not know what tomorrow will bring, how long the crisis
will last, and the aforementioned uncertainty will become
one of the most severe anxiety-inducing factors while also
preventing us from imagining any kind of future. The end of
the world just arrived or we were living in it already, but forgot
to notice? Can we gain something from this difficult situation
through which we might build together a more solidary future?
As The Guardian’s author writes: “Times of upheaval are always times of radical change. Some believe the pandemic is
a once-in-a-generation chance to remake society and build
a better future. Others fear it may only make existing injustices worse.” (Baker 2020).
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MADALINA ZAHARIA
AMIKOR ELFOGLALOM A JELENT
WHEN I OCCUPY THE PRESENT
2019, videó, 7’38”
A művész jóvoltából
A mű a 2019-es Art Encounters Biennále
megbízásából készült.
A Londonban élő román képzőművész videója a művészi önreprezentáció és érdekérvényesítés kérdéskörét állítja
a középpontba a művésszel folytatott beszélgetés (artist talk)
műfaján keresztül. A videóban két női alakot láthatunk,akik
mintegy megtestesítik a narrációt, amely többek között Amy
Cuddy pszichológus a testbeszéd fontosságát hangsúlyozó
TED előadásából áll és a sikeres kommunikáció részleteit taglalja. Zaharia mindezt a Power Point vizuális nyelvén keresztül
érzékelteti, ami napjaink egyik leggyakrabban használt prezentációs technikája. A film ironikus módon ábrázolja a „my entire
practice kind-of slide” azaz „a teljes munkásságomat bemutató
dia” fogalmát, amely pontosan megragadja azt a nyomást és
kényszert, amellyel számos művész és kurátor szembesül,
amikor röviden, frappánsan kell bemutatnia saját praxisát.
Zaharia munkája nemcsak a felgyorsult társadalomra és a minél kompaktabb, érthetőbb információátadás problematikájára
hívja fel a figyelmet, hanem indirekt módon arra is, hogy saját
személyiségünk folytonos prezentálása milyen módon torzulhat a különféle közösségi média felületeken keresztül.
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2019, video, 7’38”
Courtesy of the Artist
Commissioned for the 2019 Art Encounters Biennial.
The video by the London-based Romanian artist focuses
on the issues of artists’ self-representation and advocacy
through the genre of artist talk. The video features two female
figures virtually embodying the narration that is composed,
among others, of psychologist Amy Cuddy’s TED talk on the
importance of body language, and discusses the elements of
successful communication. Zaharia uses the visual language
of Power Point, one of the most popular contemporary presentation techniques, to demonstrate this. The film ironically
represents the notion of “my entire practice kind-of slide”,
which accurately captures the pressure and constraint many
artists and curators are faced with when required to introduce
their praxis in a concise yet catchy manner. Zaharia’s work
brings attention not only to our accelerating society and the
problem of ever so compact and clear information transfer,
but indirectly also to the ways the constant presentation of
our own personality may become distorted through various
social media.
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GONDOSKODÁS ÉS SZOLIDARITÁS

CARE AND SOLIDARITY

A londoni ICA (Institute of Contemporary Arts) 2020 tavaszán
minden napra összeállított egy válogatást, amely cikkeket,
videókat, zenéket javasol a jelen helyzet értelmezéséhez.
Számos szöveg foglalkozott a gondoskodással, az ápolással
mint munkával, illetve a betegség időbeliségével. Sam Levigne
és Tega Brain művészeti projektje, a Getwellsoon oldal egy
olyan szövegkollázs, amely a gofundme.com-on található,
kórházakat támogató adományok mellé írt kommentekből áll
össze. A weboldal a jókívánságok és jobbulást kifejező mondatok archívuma, amely az egészségügyben dolgozók iránti
szimpátiát, hálát fejezi ki. A projekthez írt kísérő szövegében
Johanna Hedva koreai-amerikai művész és író összekapcsolja
egymással a betegség és a forradalom időbeliségét, amikor
arra keres választ, mi fog majd megváltozni a vírus jövőbeli
lecsengésével. Amellett érvel, hogy a mostani időszak jó alkalmat adhat rá, hogy átgondoljuk, hogy is nézhet majd ki egy lehetséges forradalom, amelyet inkább a betegséghez kapcsolt
passzivitás és a leállás jellemezhet. Hedva szerint a betegség
és a forradalom, noha teljesen más okból, de egyaránt egy kiterjesztett és meghosszabbított jelen időben léteznek. A szerző manifesztum-szerű szövegében így fogalmaz: „Számunkra,
akiknek a betegség a mindennapok részévé vált, már régóta
világos, hogy rendelkezhet egyfajta forradalmi potenciállal.
Tudjuk, hogy a forradalom lehet egy vízszintesen fekvő test
is, amely nem tud dolgozni menni. Tudjuk, hogy a forradalom lehet több százezer test az ágyban fekve, akik közösen
lakbérsztrájkot szerveznek, megpróbálva leválasztani életüket
a kapitalista produktivitásról. Tudjuk, hogy a forradalom lehet
egy nővér munkája, aki életben tartja a pácienseit, vagy egy
barát segítsége, aki bevásárol neked.” (Hedva 2020).

In the spring of 2020, ICA (Institute of Contemporary Arts,
London) compiled a daily selection recommending articles,
videos and music to help with the interpretation of the current
situation. A number of texts discuss care and nursing as jobs
and the temporal aspect of the disease. An art project by Sam
Lavigne and Tega Brain, the Getwellsoon webpage is a collage
of texts, composed of comments of support next to donations
supporting hospitals at the crowdfunding website
gofundme.com. The webpage is an archive of get-well-soon
wishes and sentences expressing support, sympathy and
gratitude to healthcare workers. In her text accompanying
the project, Korean-American artist, writer Johanna Hedva
connects the chronology of disease and revolution, and seeks
answers to what will change once the virus dies down. She
argues that the current period can be a good opportunity to
think over what a potential revolution may look like: it could
be described more as something slow or passive, connected
to sickness. According to Hedva, disease and revolution, although for entirely different reasons, both exist in an extended and prolonged present. In her text, which is practically a
manifesto, the author writes: “Those of us for whom sickness
is an everyday reality have long known about its revolutionary potential. We’ve known that a revolution can look like a
horizontal body in a bed, unable to go to work. We’ve known
that it might look like hundreds of thousands of bodies in bed,
organizing a rent strike, separating life’s value from capitalist
productivity. We’ve known that a revolution can look like the
labor of a single nurse, keeping the patients in her ward alive,
or the labor of a single friend, helping you buy groceries.”
(Hedva 2020).

Mindez összekapcsolódhat egy másik kulcsfogalommal,
a szolidaritással. Az amerikai írónő és esszéista Rebecca
Solnit számos írásában hangsúlyozza (például a Katarina-hurrikán utóhatásait vizsgálva), hogy krízishelyzetekben nem
pusztán az emberek önző karaktere tör elő, ahogy azt elsőre
gondolhatnánk, hanem pont ellenkezőleg: az egymással való
szolidaritás is hangsúlyossá válik (Solnit 2020). Solnit kimutatja, hogy válsághelyzetekben számos alulról szerveződő és
egymás segítésén alapuló, kreatív kezdeményezés szökken
szárba, sok esetben az állam szerepét véve át ezeken a
területeken. Legújabb cikkében a koronavírus kapcsán szedte
össze ezeket a kezdeményezéseket (Solnit 2020). Eközben
fontos, hogy ne felejtsük el: a „we are all in this together”, azaz
a „mindannyian együtt vagyunk ebben” optimista logikája egy
tévedés: noha a világjárvány tényleg mindenkit érint valamilyen formában, ez közel sem ugyanolyan mértékben történik
és ahogy egy interneten terjedő mém jól összefoglalta, ebben
a viharban valaki yachttal, de valaki egy tutajon próbál túlélni.

All of this can be associated with another key concept,
solidarity. American author and essayist Rebecca Solnit, in
her reflections on the aftermath of Hurricane Katarina, for
instance, emphasizes that in times of crises, while one might
expect selfishness to come to the fore, more often than not
people tend to show remarkable solidarity (Solnit 2020).
Solnit shows that in crisis situations, a number of creative,
grassroots initiatives were started, in many cases playing
roles and performing tasks which would have been the responsibility of the state.
In her latest article, she catalogued the initiatives which
emerged in response to the coronavirus (Solnit 2020). In the
meantime it is important not to forget: the optimistic logic of
“we are all in this together” is a misconception: although the
pandemic does indeed affect everyone in one way or another,
it is not nearly the same for all, as a meme has aptly summarized: in this storm some try to pull through on a yacht, while
others try to survive on a raft.
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EMBER SÁRI
MESSZEVÁGYÓK

LONGING FOR FAR

2013 –, fotósorozat; c-print
A művész jóvoltából

2013 –, photo series; c-print
Courtesy of the Artist

A kiállítás záró terében, egy, az utóbbi évek műveihez képest
intimebb sorozat látható Ember Sáritól, amelyben ismét vis�szatér a fotóhoz. A fotók leginkább a művész diplomamunkájához, az M albumához köthetők, amelyben barátait örökítette
meg; a sorozatot azóta is folytatja a szinte rituális gyakorlattá
vált vízitúrákon. A közösség számára a mindennapok rutinjából és aggodalmaiból kilépve meghatározó élménnyé válik
ez az esemény, ahol azonban nem pusztán a pihenésnek és
a kikapcsolódásnak van jelentősége. A vízitúra szervezése
valójában a csapatot folytonosan kihívások elé állító munka és
energiabefektetés. A tájkép és a portré keresztmetszetében
lévő fotókon a szereplők szinte összeolvadnak a tájjal,
az analóg nagyításnak köszönhetően mintha vízi istenségeket
látnánk. A művek nem pusztán a természetbe való kivonulást
idealizálják, hanem a közös munkáról is beszélnek,
egy közösség akár átmeneti működéséről és az ebben rejlő
nehézségekről. Mindezt egy olyan világban, ahol egyre nagyobb hangsúly helyeződik az együttműködésre és önszerveződő közösségek kialakítására.

In the last space of the exhibition, Sári Ember’s return to photography offers a series that is more intimate than her work of
recent years. The photo series can most of all be associated
with her diploma work, Album for M: she had already been
portraying her friends back then, and the lot of them have
retained an all but ritual tradition, their regular summer canoe
trip. For the community, this event is a highly significant
experience, abandoning their daily routines and constant
apprehension. At the same time, it is not only about recreation. In fact, organising the canoe trip is a task that presents
constant challenges to the group and requires a lot of effort.
The characters in the photos – landscape-portrait hybrids –
almost blend into the natural environment, and owing to the
analogue printing technique, they appear to be water-deities.
Then again, the series is much less about the idealisation of
secession into nature and much more about collective work,
the – even temporary – functioning of a community and
the difficulties it poses. All this in a world where increasing
emphasis is placed on collaboration and the emergence of
self-organised communities.
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MÁGIA

MAGIC

Felmerülhet, hogy a mostanihoz hasonló válságos időkben
olyan kiutakat és megoldásokat válasszunk, amelyek nem
racionálisan, hanem sokkal inkább intuitívabb és irracionális módon próbálnak reagálni a jelen helyzetre. A varázslat,
a mágia témájának felértékelődése (nem csak a kortárs
képzőművészetben) ennek köszönhető: amikor a megszokott
tudásformák csődöt mondanak, megjelenik egy olyan hit vagy
meggyőződés, amely a szabályokon és normákon túllépve,
egyszerre ironikusan és komolyan, képes lehet a válaszadásra. Elsőre csak egy újabb trendnek tekinthető, de ha jobban
megnézzük az asztrológia, a tarot fellendülését vagy például
a boszorkány alakjának, mint feminista szimbólumnak
újragondolását, láthatjuk, hogy ezekben mind megjelenik
az ősi tudások és kultúrák iránti érdeklődés, tisztelet. Az ősi
tudásokból inspirálódó, ezeket újragondoló kortárs gyakorlatok nem pusztán ezek feltámasztására törekednek, hanem az
újraértelmezés révén azt vizsgálják, hogy a jelenben milyen
egyéni vagy kollektív rítusok segíthetnek abban, hogy megoldást vagy átmeneti enyhülést kapjunk. Egyfajta alternatívákként tűnnek fel ezek a gyakorlatok, amelyek ugyanakkor egy
olyan értelmezésbe is kerülhetnek, mely szerint az archaikus
mágikus formákat ma a technológia váltotta fel, amelyhez
egy eltávolodott és kevéssé intim viszonyunk van. Számos
kezdeményezés épp ezért ezt a két területet kapcsolja össze:
az új technológiák és az alternatív, ősi tudásformák egymás
mellett élését.
Mindehhez fontos táptalajt jelentenek Silvia Federici szövegei
is, aki a boszorkány alakján és a boszorkányperek történetén keresztül mutatja be a nők folyamatos elnyomását és
marginalizációját, ami szorosan összefüggött az olyan, nők
által végzett munkák háttérbe szorításával (gyógyító, segítő és
gondozó feladatok, archaikus tudások), amelyek nem feleltek
meg a piaci alapú és egyre jobban iparosodó szakmák elvárásainak és eszményeinek. Fontos, hogy a boszorkány alakját
megfosztja a sötétség és a gonosz szimbólumaitól és éppen
a segítés és gondozás feladatait kapcsolja hozzá, amely –
mivel nem felelt meg a korszak uralkodó elveinek – , deviánssá
és üldözötté vált. Így a boszorkány alakja ma a női összefogásnak, összetartásnak is fontos szimbólumává válhat
(Federici 2004).
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In times similar to the current crisis, we might look for such
solutions and ways out that attempt to react to the situation
in an intuitive and irrational manner. The appreciation of the
topic of magic (not only in contemporary art) is a result of
this: when customary forms of knowledge fail, a belief or
conviction emerges that transcends rules and norms, and
provides an answer that may be both serious and ironic. At
first it may be regarded as a new trend, but if we take a closer
look at the rise of astrology and tarot, or the reconsideration
of the figure of the witch as a feminist symbol, we can see that
all of these represent an interest in and respect for ancient
knowledges and cultures. Contemporary practices inspired
by and rethinking ancient knowledges do not merely endeavor
to revive these, but through reinterpretation they examine
what individual or collective rites may help us in the present
to seek a solution or temporary relief. These practices emerge
as sort of alternatives, which may well be subject to such
interpretations as the one according to which archaic magical
forms have been replaced by technology, towards which we
have a more distanced and less intimate relation. For this
reason, several initiatives connect these two areas, promoting
the coexistence of new technologies and alternative, ancient
forms of knowledge.
Silvia Federici’s texts serve as fertile ground for these tendencies, as through the figure of the witch and the history
of witch trials, she presents the continuous oppression and
marginalization of women, which was closely related to the repression of such jobs carried out by women (healing, helping
and nursing duties, archaic knowledges) that did not comply
with the expectations and ideals of the market-based and
increasingly industrialized world of work. It is important that
she divests the figure of the witch of the symbols of darkness
and evil and associates her with duties of assistance and care,
which became deviant and persecuted as they did not fit the
dominant principles of the period. Thus witches have become
an important symbol of women’s union and solidarity
(Federici 2004).
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VIRGINIA LUPU

TIN TIN TIN

2016, fotósorozat; inkjet print, ultrakróm tinta,
Hahnemühle papír
A művész jóvoltából

2016, photo series; inkjet print and ultrachrome pigment ink
on Hahnemühle paper
Courtesy of the Artist

Lupu már több éve dokumentálja roma boszorkány közösségek mindennapjait Romániában. Fotósorozatában bepillantást nyerhetünk a közösség mindennapjaiba, a családi
összejövetelektől, ünnepektől kezdve, a gyógyító és egyéb
mágikus praktikák, rítusok alkalmazásán át egészen a korrupt
politikusok megátkozásáig. A művész értelmezése szerint
(ahogy egy interjúban elmeséli) a boszorkányok a mágián
keresztül mindennapjaink védelmezőivé válhatnak, gyógyító
és gondoskodó eljárásaik egy másféle tudásba engedhetnek
betekintést. A roma boszorkány közösség egyfelől egy marginalizált csoportot képvisel, akik ebből erőt kovácsolva, saját
módszereikkel küzdenek a teljesítményelvű társadalom és
a folyamatos önkizsegerelés ellen ősi rítusok megidézésével
és alternatív változatok megteremtésével.
A boszorkány alakja mindemellett a független és emancipált
nők feminista szimbólumává is válik, aki a közösség erejével
küzd a felvilágosodás utáni nyugati gondolkodásmód követése helyett egy nem-racionális világkép beillesztéséért
a kortárs társadalomba.

Lupu has been documenting the everyday life of Roma witch
communities in Romania. Her photo series allows insight into
the daily life of the community, from family gatherings and
celebrations through the performing of healing and other
magical practices and rites to incantations cursing corrupt
politicians. In the artist’s interpretation (as she recounts in an
interview), witches can become our protectors through magic, their practices allow insight into an altogether different
kind of knowledge that can help us with healing and self-care.
On the one hand, the Roma witch community represents a
marginalised group, who forge this circumstance into their
forte, using their own methods to resist the meritocracy and
constant self-exploitation by evoking ancient rites and giving
rise to new, alternative ones. On the other hand, witches
become feminist symbols of independent and emancipated
women, who use the power of community in their struggle
for the integration of a non-rational world view into contemporary society instead of conforming to post-Enlightenment
Western thought.
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