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TartalomKedves Olvasók!
A zaj növekedésével a figyelem lehetőségei 
csökkennek. A jelenkor ambientjéből, ebből a 
végtelen hírfolyamból csupán állításokat tud 
kinyerni az egyén, de a teljes képig nem jut el. 
Mielőtt pedig teljesen szétesne az e-mail-hul-
lámfürdőben edzett individuum, új perspektívák 
keresésébe fog.

Jelen lapszámunk Hiperfókusz című blokk-
jában az olvasó a rajzot és festészetet precízi-
ós tevékenységként űző alkotók elemzésétől 
a képfelületet tematizáló monokróm festészet 
konceptuális olvasatán keresztül jut el a kísérle-
ti film és a képzőművészet kategóriáinak köztes 
tartományában létrejövő, felforgató művekig, de 
szó esik a Netflix-élménnyel fémjelzett korban 
megváltozó befogadói tapasztalatról és a figye-
lem ellehetetlenedéséről is. A határterületek fe-
szegetésének elméleti vonatkozásait Kőszeghy 
Flóra írása fűzi tovább, melyben az építészetnek 
a digitalitás által áthangolt kilátásait elemezi.

Az új művészeti intézményeket bemutató so-
rozatunkban most a Q Contemporary nemzet-
közi szinten működő projektjébe nyerhetünk 
betekintést. Ezenkívül a Várfok Galéria jubileu-
mi bemutatóján, Soós Nóra egyéni kiállításán, a 
Laci & Balázs művészduó fanyar humorú tárla-
tán és Bánki Ákos legújabb munkáit felvonultató 
kiállításán is körbevezetjük az olvasót. 

Lapszámunkban a művészeti szcéna tágabb 
horizontjára is ráirányítjuk a figyelmet: a mú-
zeum intézményének pandémia utáni, globális 
perspektíváiról Szántó Andrással beszélgettünk. 
Sípos László problémafelvető írása a digitális 
térben újradefiniált múzeumi lehetőségekre fó-
kuszál, végül Török Judit cikke következik az 
Arte Selláról, mely a befogadói élményt zöld 
környezetbe és napfénybe helyezi.

Elméleti mellékletünk a 90-es évek különböző 
előjelű valóságrétegeibe enged bepillantást sze-
mélyes vallomások, visszaemlékezések és kuta-
tások nyomán. Egyes szövegek rázoomolnak a 
90-es évek délszláv háborúinak idején súlyosan 
traumatizált társadalom összetett kérdéseire, 
majd feloldódásként olyan popkulturális tapasz-
talatok kerülnek terítékre, amelyek a nosztalgia 
és a minden korábbinál tempósabban átalakuló 
társadalmi és mediális tér feszültségének dina-
mikáját rajzolják ki.
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