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Antropocén, kapitalocén és poszthumán, ökofemi-
nizmus és petrokapitalizmus – csak néhány azok-
ból a fogalmakból, amelyekkel a klímaváltozást s 

annak társadalmi, tudományos és filozófiai kontextusait 
tematizáló kortárs diskurzus dolgozik. Mármint a művé-
szeti diskurzus. 2021 elejére e fogalmak értelmezése, egy 
(folyton csak) közelgő, de elkerülhetetlen természeti ka-
tasztrófa képe és azon belül főként a kortárs művészet le-
hetséges potenciáljának, funkcióinak keresése nemhogy 
általánosnak, de már-már alapfeltételnek tűnik bármilyen 
önmagát társadalmilag érzékenynek nevező művészeti 
projekt esetében. Ezzel párhuzamosan pedig egyre ne-
hezebb bevallani, hogy ezek a fogalmak kicsit még min-
dig idegenek – s talán kicsit mindig azok lesznek – még 
egy olyan értelmiségi közegen belül is, mint amilyen a 
kortárs művészeté. Süveges Rita, Horváth Gideon kép-
zőművészek, valamint Zilahi Anna költő és képzőművész 
2017 óta vizsgálja, használja, szerkeszti és közvetíti az 
emberközpontú világszemléletet meghaladó (társadalmi) 
létezés fenti fogalmait, elméleti keretrendszerét és sajá-

tos eszköztárát. Az xtro realm csoport olvasókörökön, 
erdei túrákon, üzembejárásokon, diszkurzív és közösségi 
eseményeken, kiállításokon és különböző publikációkon 
keresztül „enged hozzáférést” a fenti, antropomorf gon-
dolkodás kritikai olvasataihoz a „tudásmegosztás és a 
transzdiszciplinaritás jegyében”. 

Hogyan képzelhetünk el – egyáltalán el tudunk-e kép-
zelni – egy emberen túli világot? Milyen társadalmi kö-
töttségek határozzák meg a képzeletünket? Milyen ösz-
szefüggésben áll a klímaváltozás, a természeti környezet 
és a különböző társadalmi csoportok kizsákmányolása? 
Milyen fogalmakat használva tudunk gondolkodni és be-
szélni ezekről a kérdésekről? Ez csak néhány nagyobb 
halmaz a felvetések végtelennek tűnő és végső soron 
megválaszolhatatlan sorából, amelyet a csoport nagy-
részt kirándulásokon és terepbejárásokon, majd az azok-
hoz kapcsolódó beszélgetéseken indít útjára. S minthogy 
a bizonytalanság, az alakváltás és a lezáratlanság a klí-
maválsághoz kapcsolódó diskurzusnak is alapja, a cso-
port is szabadon hagyja saját kérdéseit – az organikus 
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elágazások és egymásra épülő események pedig moza-
ikszerűen rendeződnek egy-egy összegzőbb igényű pro-
jektbe, mint amilyen az xtro realm „anti-enciklopédiája”, 
az extrodæsia vagy a tranzitblogon és a budapesti tranzit 
gondozásában szerkesztett, a Mezosferán megjelent két-
nyelvű, teoretikus szöveggyűjtemény (Klímaképzelet szö-
veggyűjtemény / Climate Imaginary Reader). 

Az extrodæsia egyszerre enciklopédia és annak kri-
tikája is. Részben az antropocén diskurzus szótára – az 
elméleti írások mellé szépirodalmi szövegeket és grafikai 
munkákat rendelnek a szerkesztők, a képek itt a szö-
veggel egyenlő információs tartalmakkal bírnak, egymás 
mellett pedig gyakran akár ellentétes kijelentések jelen-
nek meg. Míg a klasszikus enciklopédia célja és funkciója, 
hogy a világról alkotott, egyetemesnek vélt emberi tudást 
rögzítse és közvetítse (egy meghatározott társadalmi réteg 
számára), az extrodæsia a bizonytalanságra, a fragmen-
tumra és állítások helyett kérdésekre épít. És így tesz a 
csoport szerkesztőként, kurátorként, művészként egya-
ránt. Csakhogy amíg egy hibrid művészkönyv vagy egy 
kurátorként szervezett csoportos kiállítás1 esetében a nyi-

tott kérdésfeltevések alapvető témájukra – a biztos, átfo-
gó emberi tudás lehetetlenségére, a megismerés bizony-
talanságára, a tudomány sérülékenységére reflektálnak, 
az önreflexió mintha hiányozna. Alapvetően nehéz helyzet 
elé állítja a kritikát egy olyan projekt, amely ennyire kevés 
állítást fogalmaz meg – akár a saját indentitásával, akár a 
saját közegével kapcsolatban.

A kapitalocénelméletek legfontosabb alapvetését – mi-
szerint „a környezetet (mind a természetet, mind a társa-
dalmat) eltárgyiasító viszony a kapitalista rendszer egyik 
alapvető vonása”2 – a legkülönbözőbb kontextusokban 
érintik az xtro realm szerkesztői (és kurátorai, szervezői, 
művészei), de a legtöbb, a klímaváltozás tágasabb törté-
neti-társadalmi kontextusait vizsgáló művészeti projekt-
hez hasonlóan saját pozíciójuk valahogy kimarad ebből 
a körből. Ez persze nem is lenne probléma, ha mondjuk, 
egy olyan művészeti entitásról lenne szó, melynek alap-
vetően része az (ön)irónia vagy a humor. Itt azonban erről 
nincs szó, a folytonos kérdésfeltevések közepette mintha 
az xtro realm megfeledkezett volna saját társadalmi be-
ágyazottságáról, az erősen nyugati, középosztálybeli, a 
polgári kultúrára és közönségre építő beszédmódjáról és 
edukációs funkciójáról. 

A tartalom kétségtelenül hiánypótló, de sajnos az az 
uroboroszba hajló logika is, ami végső soron impotenciára 
kárhoztatja a klímaválságot tematizáló kulturális munkák 
zömét. Nagyot markol, csak keveset fog. A zsámboki Bio-
kertben, az Észak-kékesi Erdőrezervátumban vagy a száz-
halombattai olajfinomítóban tett látogatások alkalmával, a 
szöveggyűjtemények cikkeiben és a különböző területek-
ről érkező elméleti szakemberekkel folytatott beszélgeté-
seken ugyanis egy olyan közeg szól egy olyan szűk közeg-
nek, amelynek tagjai elméleti fogalmak nélkül is pontosan 
tisztában vannak a kizsákmányoló rendszer működésével 
annak az élővilágra és saját társadalmi létezésünkre gya-
korolt hatásaival együtt. És bármilyen informatívak vagy 
inspirálók e témák, hiába tudatosítjuk magunkban a társa-
dalmi különbségek gyökereit és merengünk el azok lehet-
séges alternatíváin, egy olajfinomítóba látogató értelmiségi 
csoport láttán az emberben akaratlanul is felmerül egy 
rezervátumban tartott polgári gyűlés képe.

De még ezzel sem lenne probléma, ha az xtro realm 
elég radikálisan identifikálná magát. A Klímaképzelet 
szöveggyűjtemény egyébként az eddigi legkomplexebb 
munka, amit a csoport a pandémia miatt idén áprilisra 
halasztott OFF-Biennáléra szervez. Az ACLIM! – Agency 
for Climate Imaginary, ez a fiktív klímaügynökség, amely 
többek közt egy csoportos kiállítást és könyvtárat is ma-
gában foglal majd, pedig sokkal inkább önálló művészeti 
projektként jelenik meg. Egy ilyen, különböző tevékeny-
ségeket átfogó, elképzelt, az ügynökség önmagában pi-
aci-kapitalista reflexiójával dolgozó identitás már most, a 
megjelenése előtt izgalmasabb bármelyik elméleti beszél-
getésnél, hiszen rögtön eltávolít – s ahogy távolságot nyit 
az xtro realm és önmaga közt, behozza a fentebb emlege-
tett (ön)irónia és reflexió, a humor és a játék lehetőségét. 
Ami pedig már csak azért is fontos, mert ezek alapvető 
szerepet töltenek be a tudatos elfogadás, feldolgozás és 
a megbocsátás gesztusaiban, amelyek egyelőre finoman 
szólva is hiányoznak egy, a saját kizsákmányoló rendsze-
reinket és egyben azok felett érzett bűntudatunkat meg-
haladó, emberen túli világ puszta elképzeléséhez.
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