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Sarah Vanhee

Feledés
Sarah Vanhee belga művész egy évig gyűjtötte saját – megfogható és megfoghatatlan – sze-

metét. A hozzávetőleg kétórás performansza során ezt a szemetet kicsomagolja a dobozok-
ból, miközben a lentebb olvasható szöveget mondja. Sarah szétteríti a tárgyakat a színpadon, 
jelentőséget adva minden egyes darabnak, minden pillanatnak. A performansz végére a színpad 
egy gyönyörű szemét-tájképpé válik. 

Egy másik rend lép érvénybe.
Nem tudjuk, mikor játszódik ez a film – valamikor a jövőben.

Egy családot látunk együtt, egy lakásban.
Ez egy furcsa család. Egy anya – nagyon vékony és nagyon fiatal.

Két eltérő bőrszínű gyermek.
Több, egymástól különböző nyelven beszélnek. 

A fiúk egy olyan nyelven beszélnek, amelyet nem értünk. 
Nem játékokkal játszanak, 

hanem veszélyes hulladékokkal, gyúlékony, mérgező anyagokkal.
És jelen van még egy kecske is. 

Különböző szobák vannak a lakásban, 
de a falak annyira túlexponáltak, 

hogy szinte teljesen fehérnek látszanak, mintha eltűnnének –
mintha egyetlen nagy, nyitott térré válna az egész,

mintha az emberek egyszerűen csak átléphetnének a falakon. 
A bejárati csengő cseng. 

Az egyik fiú kinyitja az ajtót. 
A férfi az, aki a szemetet hozza. 

A fiú átveszi a csomagot. 
A család az ebédlőasztal köré ül, és kicsomagolja a szemetet,

mintha élelmiszer lenne.
Az anya a hűtőbe tesz egy fonnyadt póréhagymát.

Többféle meghatározhatatlan szemét látható. 
Az egyik fiú a füleibe és az orrába teszi a szemetet,

vagy a lábujjai közé, vagy a köldökébe. 
Anya elkeni a szemetet a padlón,
a maradék a körme alatt marad. 

A másik fiú mélyen a mosogatókagylóba ereszt 
egy marék szemetet,

az ablakok sarkaiban, a vécékefe szálai közé. 
Aztán mindannyian visszaülnek az asztalhoz. 

A szemeteszacskóból
üvegeket vesznek elő, az üvegekben kevés folyadék,
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gomba és kenyérhéj. 
Kinyitnak egy üveget,

poharakba öntik a gomba- és kenyérhéjkoktélt, és megisszák.
Aztán anya két kézzel megragad

egy halom odasült spagettit a csomagból, 
és három tányérra osztja szét.

A spagetti hajszálakkal és porral keveredik. 
A legkisebb fiú előbányász egy nagyjából 30 használt teafiltergubancot,

kibogozza, és egy kristálydobozba helyezi el őket. 

A szemétvacsora után mindannyian a vécécsésze köré ülnek,
és a fiúk történeteket mondanak anyának, halandzsa szövegekből.

Anya fáradt, a hálószobába megy,
és ébren ül ott még néhány órán át. 

Az ágyából, álmatlanul, mozdulatlanul,
hosszú beszédeket tart a szobában található tárgyakról,

visszavezetve őket eredetükre. 
A ruhaakasztók, a zoknik, a sminkkészlet...

Aztán azt mondja: „Én várok. Várom, hogy jöjjenek és elborítsanak minket.
A fiatalemberek Algériából, Kongóból, Irakból, Szíriából,

Afganisztánból, Bangladesből, Eritreából. 
Jönni fognak, már jönnek is, hallom őket, hangosan nevetnek. 

Tiszta szívvel, gátlások nélkül. 
Nevetnek letisztult nyelveinken, tiszta utcáinkon, 

rendezett kis kertjeinken, szürke és depressziós népességünkön,
az ünnepeinken, művészeti templomainkon. 

A büszkeség és látszat utolsó morzsáihoz ragaszkodva,
mintha lenne mit felajánlanunk nekik, azt mondjuk:

„Ez most már mind a tiétek, mit fogtok kezdeni vele?”
Ők pedig azt mondják: „Először is üljünk le, és igyunk meg egy kávét.”

Minden lassú, túlexponált. 
A karakterek néha csukott, néha nyitott szemmel beszélnek.

Lassan, de biztosan minden egyes tárgyra sor kerül a házban. 
Az ablakból 

a fiúk megjegyzéseket fűznek 
az ablak alatt elhaladó emberekre,

mintha csak jeleiket olvasnák. 
Az anya, a fiúk és a kecske sosem hagyják el a házat. 

Mintha azért lennének ott, hogy életet leheljenek minden dologba.
Semmi sem hagyja el a házat, soha. 

Ha valami belép, szemétté válik. 

Nem szarsz a szarószobába. 
Szarni a vécére mész, az illemhelyre, a mosdóba,

a férfi vagy női mosdóba, a toalettre, a mellékhelyiségbe vagy a budiba.
Abudibabudibabudibaaa
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A házad legkisebb szobájában, 
a szobában, ahol mindig egyedül vagy, „a magánhelyeden”

válaszra találnak legsürgősebb igényeid,
a legnagyobb diszkréció mellett termeled meg a szarodat.

A szarás ülést feltételez. 
A vécé számodra az, ami egy királynak a trón. 

Senki sem láthatja, hogy a testedből származó saját szarod 
hogyan válik vállalati szarrá. 

Csak akkor lépsz be a kicsi szobába, amikor az semleges állapotban van. 

Ha megtörténik, hogy valaki más mellékhelyiségében kell szarnod,
figyelj arra, hogy utána eltüntess minden fizikai nyomot és szagot.

Ha közvécékben szarsz, soha ne ülj rá a vécécsészére.
Mindenesetre szarás előtt mindig ellenőrizd, 
hogy vannak-e nyomai az előtted szarónak –

ha igen, a legjobb más vécét választani. 
És soha ne szarj egy másik ember szarának a tetejére. 

Nem szabad megérinteni a szart.
Nem szabad megenni a szart. 

Amikor szarsz, nem ajánlott hangokat kiadnod,
ne jöjjenek rá mások, hogy mit csinálsz. 

Miután szartál, a szarod csak addig a tiéd, amíg látható. 
Amint lehúzod a vécét, a szarod már nem a tiéd. 

A víz, amellyel lehúzod a vécét, tiszta. 
Ennek ellenére NEM szabad belemártanod a kezed. 

Kezet mosni azzal a vízzel a legszigorúbban tilos. 

Miközben a vécén vagy,
megvizsgálhatod azt is, hogy van-e a fogaid között ételmaradék,

vagy kellemetlen-e a hónaljszagod.
Izzadni egészséges, de nem kell büdösnek lenni. 

Menstruáló nőknek figyelni kell arra, 
hogy ne áradjanak szagok a nemi szervükből.

Sürgősségi ürítés esetén
tartsd észben, hogy szarhatsz a hányásodra, de nem hányhatsz a szarodra.

Állandóan bacilusok vesznek körül: 
láthatatlan lények tömege, amelyek a magad és mások egészségét veszélyeztetik.

Nem tudod kiirtani a bacilusokat, csak ha szakember vagy, 
de azért még tehetsz óvatossági intézkedéseket: 

mosakodj meg naponta egyszer, mosd meg az egész tested, 
és legalább öt alkalommal szappannal mosd meg a kezed.

Mosakodj fehér fürdőkádban, 
a legjobb, ha porcelánból vagy csiszolt fémből készült,
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ezek láthatóvá teszik a koszt, tisztaságodat bizonyítják. 
Figyelj arra, hogy mosakodás után megtöröld a kezed, 
lehetőleg papírtörlővel, amelyet használat után eldobsz. 

Sok veszélyes bacilus található a testnedvekben, 
például a nyálban, a spermában, a vérben, a hüvelyváladékban.
Ha kontaktusba kerülsz ezekkel, alaposan tisztítsd meg magad.

A ruháid legyenek tiszták és folttalanok.
Ha nincs otthon mosógéped, 

járj nyilvános mosodába. 
SOHA ne tedd rá a kezed mások szennyesére.

És SOHA ne tedd rá a kezed mások tiszta ruháira –
megfertőzheted őket a bacilusaiddal. 

Próbáld távol tartani magad és a gyerekeidet az állatoktól
és az olyan emberektől, akik betegnek, mosdatlannak, fésületlennek tűnnek,

vagy akikről úgy tűnik, piszkos ügyeik vannak.
Minden ismeretlen potenciálisan veszélyes. 

Nők számára, ha terhes vagy, 
a fogantatás pillanatától kezdve ellenőrizned kell az embriót. 

Jobb tudni, hogy valami baj van, míg a gyerek még a méhben van. 
Súlyos rendellenességek esetén fontold meg 

a megsemmisítés lehetőségét. 
Születésed pillanatától kezdve jogi személyiség vagy. 

Ha megvásárolsz valamit, az a tulajdonod. 
Amikor használat után megszabadulsz tőle, 

többé már nem a tulajdonod –
kétségkívül közüggyé válik.

Ezt a közügyet szakmunkások kezelik marginális helyeken. 

A házadban tartasz egy tartályt, benne eldobható műanyag zacskó.
Minden dolog, amelyet elhasználsz, amely piszkos, 

kellemetlen, rendetlen vagy divatjamúlt,
ebben a tartályban végzi. 

Eldobni őket egyet jelent a személyiség megerősítésével. 
Az eldobható műanyag zacskókat elviszed egy erre kijelölt helyre. 

Figyelj arra, hogy ne legyenek benne tárgyak, amelyek téged azonosíthatnak.
Soha ne nézz bele mások zacskóiba.

A zacskóidat szakmunkások távolítják el. 

Ne lépd át az egyének határait. 
Ne érj hozzá a melletted álló férfiakhoz és nőkhöz.

Ne érj hozzá 16 évnél fiatalabb gyerekekhez,
minden kapcsolat bűnvádi eljáráshoz vezethet. 
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Az emberek itt követik a szabályokat. 
Szabály az, amit követni kell.

Az emberek, akik nem követik a szabályokat, 
azt kockáztatják, hogy vastag falak mögé zárják őket. 

A fal egy nagyon fontos dolog. 
Ha valami – anyagi vagy digitális, emberi vagy más – fenyeget téged,

a legjobb megoldás erre a fenyegetésre, ha építesz egy falat. 

Ha elérsz abba az életkorba, amikor nem tudsz már rendesen működni, 
átadnak szakszerű gondozóknak. 

Amikor meghalsz, egyedül halsz meg, és egyedül temetnek, vagy égetnek el. 
Szakmunkások rendelkeznek a hullád felett. 

Vigyáznak arra, hogy testnedveid, csontjaid, a hamvaid,
ne keveredjenek el mások testnedveivel, csontjaival, hamvaival. 

Sarah spam szövegeket mond.

Ez a munka, amelynek most a részesei vagytok, 
nem jöhetett volna létre Linda nélkül,

aki az összes valódi és virtuális szemetet archiválta,
a szemetet, amelyet már nem nevezhetünk szemétnek. 

Nem jöhetett volna létre Mette és Berno nélkül, akik segítettek az egészet végiggondolni. 
Nem jöhetett volna létre a parázs viták nélkül.

Alma és Hendrik nélkül, akik kezelték a hangot. 
Jakob nélkül. 

Anélkül, hogy ezek az emberek alaposan lássanak, 
hallgassanak, reflektáljanak és artikuláljanak. 

Az érzékenységük, intelligenciájuk, elkötelezettségük nélkül.

Ez a munka nem jöhetett volna létre Kristof nélkül, aki élénk érdeklődést mutatott
a projekt iránt, amikor azt Sarah 2013 decemberében neki először bemutatta. 
Dirk nélkül, aki megalapította a Nieuwpoorttheater-t, aztán meg a CAMPO-t,

és aki elsőként hívta meg Sarah-t a CAMPO-ba, 
és feltétlen bizalmat szavazott neki. 

Bart nélkül, Piet és Leen és Pol, Philippe, Korneel és Anne nélkül.
Wim nélkül, aki mindig megőrzi a hidegvérét. 

Mieke nélkül.
Carl nélkül, aki mindig pontosan fizeti az embereket. 

Egy adott ponton, amikor Sarah hat hónapos terhes volt, 
Carl segített neki elrendezni néhány asztalt a stúdióban,

ez pedig lehetővé tette, hogy tisztán, a térben lássa a munkát.
Marika nélkül, Marika őszinte és pontos visszajelzései nélkül. 
Justine, Manuel, Erwin, Arabel, Marijke, Liza, Dorine nélkül. 

Sarah szülei nélkül, és Tine, a nővére nélkül, 
aki egyszer-másszor vigyázni tudott a gyerekre. 
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Nem történhetett volna meg a gyümölcsös müzli és török joghurt nélkül,
amelyet Sarah minden reggel megevett – e nélkül összeomlott volna. 

És nem történhetett volna meg Sarah fekete teája nélkül, amely ébren tartja őt. 
A mosogatógép nélkül, amely elmossa a teáscsészét

és Sarah barátja, valamint a lengyel szerelő nélkül,
aki összeszerelte a mosogatógépet,

az Impulsetanz Fesztivál csapata nélkül, 
akik hat évvel ezelőtt egy bulit szerveztek,

amelyen Sarah és a jelenlegi barátja találkoztak. 
Nem történhetett volna meg Sarah ősz hajszálai nélkül:

a tükör előtt kihuzigálni őket segíti Sarah-t a gondolkodásban,
mint ahogy a mitesszerek nyomogatása segített neki gondolkodni, 

amikor tinédzser volt.

Idősotthonban élő idős emberek fényképei nélkül. 

Nem lennénk most itt Ana nélkül, aki a porról beszélt. 
Azt mondta, hogy por mindig van, mindenütt. 

Hova megy, és honnan jön? 
És mi a por, valamivel kapcsolatban, és a semmi összefüggésében?
Roland Barthes kollázsai nélkül, amelyekben az együttélésről beszél

és arról, hogy 
„mikortól tekintünk egy teret piszkosnak?”,
illetve amikor a dicsőséges testekről beszél. 

A szentek testéről, a modellek testéről, műanyag testekről. 
Ant nélkül, akinek van egy testvére, Martin, 

aki két filmet is csinált olyan emberekről, akik nem tudnak eldobni semmit.
A filmek hatására Sarah különleges lényeknek kezdte látni 

a mindent felhalmozókat,
olyanoknak, akik emlékeztetik a társadalmat az elfelejtett szemétre. 

Fredrik nélkül, aki Walter Benjamin Lumpensammlerjéről írt. 
Karlien és Guy és Christoph és Mark és Sarah és Annemie nélkül. 

Végül is emberekről van szó, nem intézményekről. 
Natalie nélkül.

Ő írt Sarah-nak Louis-Ferdinand Celine Utazás az éjszaka mélyére című könyvéről.
Hogy mennyivel demokratikusabb az államnál a szar – a szar kommunizmusa –, 

amely Dominique Laporte könyvének, A szar történetének is az alapötlete. 
Ő jobban szereti a szar totalitarianizmusát, mint az állam totalitarianizmusát. 

Laporte Pierre Guyotat-ot idézi.
Így ismerte meg Sarah Guyotat-ot és az Eden, Eden, Edent:
„katona keze kigombolja a kezeslábast, előhúzza a végtagot;

lány felszívja a húst a katona arcán, rágja,
csukott szemek, a kezei kitárva;

katona, izmok játéka az arctól a hasig, izgató,
fedetlen fej, szalmapor, zavart, felemelt lábak, 

lányba lövellt tiszta, forró mag.”
Sarah nem találta volna meg A szar történetét és az Eden, Eden, Edent

az aaaaaarg.org nélkül.
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Ez a munka nem jött volna létre Julian nélkül, aki
Sloterdijk szféráit ajánlotta Sarah barátjának olvasásra. 
Sarah nem foglalkozott volna továbbra is művészettel

az amszterdami Mime Opleidingben dolgozó Loes nélkül,
aki bátorította. 

Jo, Judith, William, Juan, Julie, Carola, nélkül,
mindannyian összefüggésekkel, ötletekkel, hivatkozásokkal jöttek,

gondolataik inspirálták a Feledés munkafolyamatát. 
A legtöbb ötlet nem inspirálta a munkafolyamatot,

de segített Sarah-nak megérteni, 
hogy mi az, amiről nem szól a darab. 

Az Ubuweb nélkül. 

A Szabályok idegen szaróknak 17 változata nélkül. 
Az Újrabefektetés 13 vázlata nélkül. 

8 szemeteskukával készített szelfi nélkül,
a szövegek hónapokon át tartó tanulmányozása nélkül.

Az üresség nélkül.
A városi szlengszótár nélkül. 
A szkizóaffektív zavar nélkül.

A Szent Sebestyént behajítják a Cloaca Maximába című kép nélkül.
A „Sauberkeit ist Gesundheit” nélkül. 
Marcos alvezér utolsó szavai nélkül. 
A Bagme 69 Bin Night cikke nélkül.

A Burger család nélkül. 
A Kína nem hajlandó már a szemetünket sem megvásárolni

és a Megenni a méhlepényt című cikkek nélkül. 

Sarah keményen dolgozik. 
Középosztálybeli családból származik, 

amely az 50-es években még meglehetősen szegény volt. 
A nagy rendezők és nagy művészek

általában gazdag családból származó férfiak. 
Sok művészettel foglalkozó ember származik tehetős családból;

kevésbé valószínű, hogy valaki ezt a bizonytalan megélhetést választja,
ha nem áll mögötte biztos családi háttér. 

Mivel Sarah családja nem gazdag, keményen kell dolgoznia
még akkor is, ha tudja, hogy a kemény munkát

manapság lenézik a művészek. 
Ez a munka nem jöhetett volna létre a néhai pepe és meme nélkül, 

és Sarah nagymamája meg nagypapája nélkül,
előbbiek kilenc, utóbbiak pedig hét gyereket hoztak a világra.
Így hát mindegyik gyereknek meg kellett állnia a saját lábán. 

„Nem tetszik, amit éppen mondtam,
de kötelességem elfogadni az egész szakaszt, 

mert megtörtént velem.”
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Sarah-t soha nem inspirálhatták volna Clarice Lispector írásai,
ha nem keresett volna olyan irodalmat, amelyben nem szerepelnek emberek.

A Place Flagey-en álló City Delhaize nélkül, a bioshop, 
és a Chaussée d’lxelles-i kis Carrefour nélkül.

Kína nélkül. Ghána nélkül. 
Repülőgépek, teherautók, hajók és vonatok nélkül. 

A Feledés-paradox nélkül:
csinálni akarok valamit valamiből, amit máskülönben semminek tartanak. 

Megtartom, amit máskülönben elhajítanék. 
Hogy ezt megtehessem, el kell felejtenem, 

hogy megtartom, amit máskülönben elhajítanék,
és abban a pillanatban kell eszembe jutnia, amikor elhajítom. 

Az eldobás tudatának meg kell előznie a megtartást. 
Nem tudok nem-felejteni. 

Tristan Garcia nélkül, 
aki szavakról, gondolatokról, tárgyakról, érzésekről, 

horizontális síkon létező dolgokról írt. 
A dolgok nem tudnak eltűnni,

ezért egyre több és több dolog jön létre,
amelyek csupán intenzitásukban változnak. 

A 3 képernyő, három videolejátszó és videokamera nélkül,
amelyek hajdan részei voltak ennek a díszletnek,

de eltávolítottuk őket pár nem túl kielégítő próbálkozás után. 

Anélkül a 4 nyári nap nélkül, amikor Sarah barátja elutazott a gyerekkel,
és Sarah végül pihenhetett és feltöltődhetett. 
A választásnélküliség lehetetlensége nélkül. 

A financializáció, globalizáció, neoliberalizmus, kizsákmányolás és spekuláció nélkül. 
Az indiai kisfiú nélkül, aki 5 évvel ezelőtt eladott egy üveg vizet Sarah-nak

és megkérdezte, melyik a legjobb szakma nyugaton, 
amelyből meg lehet gazdagodni. 

Egy óceánjárón szeretett volna dolgozni
és nem hallott soha a „válságról”.

Ennek a munkának néhány része megkívánta, hogy Sarah egyedül legyen. 
Nem viseli el a gondolatot, hogy valaki fölötte vagy alatta legyen

és állati sikoltozását, ordibálását hallja. 
Ezért aztán megvárja, míg mindenki elmegy,

az órát, amikor az irodai dolgozóknak lejár a munkaideje. 
Az irodai dolgozók rögzített munkaideje nélkül. 

Ez a munka nem jöhetett volna létre annak felismerése nélkül, 
hogy hamarosan nem lesznek már források 

a korlátozott piaci potenciállal rendelkező művészet számára.
Ezért gondolta Sarah azt, hogy jobb megragadni a pillanatot,
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amíg még lehetséges valami olyasmit létrehozni, ami megáll önmagában,
valami kiszámíthatatlant.

Meglehet, hogy ez a műalkotás az utolsó fehér rinocérosz a dzsungelben. 
Sarah nem használta volna a rinocérosz szót,

ha nem rögzült volna a fejében négy évvel ezelőtt,
amikor Jean Paul Van Bendegem használta azt, 

Sarah egy másik darabjában. 
Ha nem hallgatta volna végig ugyanazt a felvételt legalább százszor,
ez a műalkotás nem az utolsó rinocérosz lett volna a dzsungelben,

hanem talán az utolsó pingvin az Antarktiszon. 
A Google nélkül Sarah azt is írhatta volna: „az utolsó jegesmedve az Antarktiszon”.

A Google nélkül a saját emlékeire alapozott volna. 
A Microsoft Word nélkül, az Open Office nélkül, az Adobe Reader nélkül,

a Clipgrab nélkül, az iCal nélkül, az Excel nélkül,
a QuickTime nélkül, a Firefox nélkül, a Safari nélkül.

Az internet nélkül. 
Gondok nélkül. Makacsság nélkül. 
A Cardinal Mercier bölcsőde nélkül, 

ahova a gyereke szeptember óta hetente 5-ször jár. 

A tulajdon és illendőség nyugati kultúrában létrejött összefüggése 
amelyet Roberto Esposito tárgyalt kimerítően –

tette érdekeltté Sarah-t mindabban, ami illetlen, tisztátalan.
A bizalmatlanság nélkül, amely saját rendérzékelésére irányult.

Ha valaki nem mondta volna neki, hogy ez rossz ötlet,
most divatbemutatókat rendezne vak emberekkel a kifutón.

Ha nem lenne ennyire kiemelt fontossága a javaknak,
semmi nem lenne.

Semmi nem lenne most előttetek.
Ti ott lennétek, és én ott lennék.

Talán ott lennénk mi, és semmi nem lenne köztünk,
semmi közvetítés, semmi reprezentáció,

talán csak egy fa, amelyet körbetáncolhatnánk.
Ez a fa Jean-Jacques Rousseau ötlete volt.

Köszönhetően a lisszaboni kis házikónak, a graçai háznak, az Airbnb-nek,
Sarah-nak végre volt ideje Rousseau-t olvasni.

Ha a Társadalmi szerződést nem fordították volna le
angolra,

Sarah csak nehezen tudta volna elolvasni;
talán el se olvasta volna, ha az Amazon nem szállítja ki,

pontosan egy nappal, mielőtt elutazott volna Portugáliába.
Ha nem utasította volna vissza 2007-ben, hogy eljátssza Csingiling szerepét

egy gyerekeknek szóló Pán Péter-előadásban,
nem ment volna el Michelangelo Pistoletto rezidenciájára, Biellába,

ahol más módon kezdett el gondolkodni a munkájáról 
nem Michelangelo Pistoletto miatt,

hanem a többi ember miatt, akivel ott találkozott.
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A Brüsszel−Ghent közötti vonatút 35 percet tart,
túl rövid ahhoz, hogy csinálj valamit, túl hosszú ahhoz, hogy ne csinálj semmit,

így hát ezen a vonatúton csak elmélkedni lehet,
és az elmélkedés során a gondolatok kiélesednek. 

Mi történik a nem eléggé éles gondolatokkal? 
Benne maradnak-e a fejünkben, vagy elhagyják a fejet, 

és ha igen, hová tűnnek?
„Hova tűnnek az álmok, amelyekre nem emlékezünk?”

Már régóta nélkülözhetetlenek a rágógumik.
Felszívják és mederbe terelik a fölös energiát, miközben a számítógép előtt ülünk. 

Orális energia. 
Adolf Wölfli, Christoph Schlingensief, Rainer Werner Fassbinder, Luis Buñuel.

A YouTube nélkül, 
amely megmutatja a klipet, anélkül, hogy végig kellene nézned a filmet!

David Foster Wallace, Don De Lillo, Achille Mbembe, Valentin Yves-Mudimbe,
Joseph Conrad, Gregg Kennedy, Georges Bataille, John Scanlan,

Jacques Attali, Michel Foucault, Jonathan Swift, ...
Miért csak férfiak? 

Agnes Varda, Susan Strasser, Leanne Simpson, Martha Rosler, ...
Világunk teljesen más képet mutatna,

ha nem múltak volna el korok, évtizedek és évek, még mindig
a férfiak elveinek az irányítása alatt. 

Ez a darab nem jött volna létre egy olyan világban, amelyet női elvek irányítanak. 
Ez a darab nem jöhetett volna létre a magánvécé feltalálása nélkül. 

Marcel Duchamp-nak viszont nincs ehhez semmi köze. 
Vagy talán mégis. Most. 

A gazdagok nélkül, 
akiknek szükségük van az éhezőkre, hogy gazdagok maradhassanak. 

Jorge Luis Borges nélkül, aki az epikusról beszél. 
Az unalmas beszélgetések nélkül, 

amelyeknek köszönhetően Sarah gondolatai elkalandoznak
és más, őrültebb dolgok felé tartanak. 

Az unalom más fajtái nélkül. 
Az otthonos dolgok unalma, 

annak unalma, hogy többször kell megismételnünk ugyanazt a dolgot,
annak az unalma, hogy engedelmeskednünk kell valakinek

anélkül, hogy tudnánk, mit is akar ez a valaki. 
A határidők nélkül. 

A vágy nélkül, hogy megértsünk valamit,
anélkül, hogy tudnánk, mit is akarunk megérteni. 

A vágy nélkül, hogy más valóságokat képzeljünk el és hozzunk létre,
ugyanaz a vágy, amelynek köszönhetően Sarah gyerekkorában hetente 

5 könyvet is elolvasott,
Sarah édesanyja nélkül, aki egy könyvtárban dolgozott és dolgozik

és el tudta látni őt heti 5 könyvvel,
a tanárok nélkül, akik megtanították olvasni. 
A Mikulástól kapott kis olvasólámpa nélkül. 

Gutenberg nélkül. Gutenberg édesanyja nélkül. 
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Belgium végtelen, hideg, esős estéi nélkül,
inkább otthon maradsz egy könyvvel, minthogy kidugd az orrod.

Az első tűz nélkül, amelyet körülültek az emberek
és történetek mesélésével töltötték el az időt. 

A tűz nélkül. 
Anélkül, hogy: 

Kihirdették a vészhelyzetet, humanitárius vészhelyzet van, mondják.
De a „vészhelyzet” kifejezés azt feltételezi,

hogy csupán rövid távú megoldás lehetséges,
ez pedig gátat szab minden hosszú távú tervnek,

aztán pedig a vészhelyzet politikai eredetét elfelejtjük.
Anélkül a kép nélkül, amelyen négy ember átutazza Európát,

egy szeméttel teli teherautón. 
A vágy nélkül, hogy nyugton üljünk, ne mozduljunk. 
Hogy biztos legyen, hogy nem termelünk semmit. 

Tallózni, ez a régi módszer.
Anyám azt mondaná: mindent szedjél fel, hogy ne menjen kárba.

Mostanság sajnos már nem csináljuk,
mert most már túlságosan hatékonyak a gépek.

Azelőtt azonban, igen, én is
a szomszédaimmal,
búzát és rizst is...

Felvettem a nagy kötényemet, 
és mentünk a búzakalászokat,
nagyszerű kalászokat találtunk.

Reggeltől estig a tűző napon, csíptek a szúnyogok és a bogarak,
nem volt kellemes, 
de mi szerettük. 

Estére teljesen elfáradtunk.
Aztán hazaértünk a zsákjainkkal és kötényeinkkel,

jól eltelt az idő, kacagtunk,
és kávét ittunk együtt.

Én egy farmon születtem,
és ott is fogok meghalni.

Egy éven át, míg ezen a projekten dolgoztam,
megpróbáltam nem eldobni semmit. 

Így hát minden, ami most itt van – minden hang, minden tárgy, minden szó –
része annak, amit amúgy kidobtam volna. 

hulladék
limlom

eldobható
ürülék – szar vér sperma hányás izzadság takony nyálka – 

piszok
szenny
kacat
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mocsok
elektronikus hulladék

törölt
maradék
szemét

ócskavas
leépítés

láthatatlan
tudattalan

döntés
szétszedett
elfeledett

el
eltávolított

nyom
abjekt

gazdaság
halál

bacilusok
kudarc

végesség
diszkrimináció

elválasztás
elveszett
homály
pária

söpredék
spam

hatékonyság
vágás
rend

metafizika
technológia

háború
közegészségügy

biopolitika
kolonializmus

szelf
elavulás
terület

racionalizáció
erőszak

szegregáció
hiányos

marginális
lemorzsolódás

védőoltás
higiénia
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fal
haladás

történelem
optika

hulladék
fogyasztás
túltermelés

bőség
kosz

humusz
megosztás

túlzás
dekadencia

ürülék
bűz

értéktelen
egyszerhasználatos

divat
háj

termékenység
közösség

kölcsönös függőség
rítus

dzsungel
ünneplés
lakoma

árvíz
éjszaka

pornográfia
szexualitás

oralitás
testi
hang
zaj

horror
banalitás

magárahagyás
könnyedség

luxus
eredménytelenség

kényelem
lustaság
közöny
fesztivál
hálózat

befogadás
öröm
alvilág
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emlékezet
relikvia

vulgaritás
kitörés

intimitás

Saatchi egy 25 milliós szerelemhajón
Három főszereplő van: Obama, Putyin, Ferenc pápa

Nyomás alatt a szólásszabadság
A külvárosi gyerekeknek új focipálya épül

Hogyan látja a NASA minden online tevékenységedet
Mi akadályozza az MH370-es eltűnt gép felkutatását? 

Weltmeister!
Miért aggódnak jobban a venezuelaiak az élelem, mint a bűnözés miatt

A megfulladt szír kisgyerek sokkoló képei 
rámutatnak a menekültek tragikus helyzetére

Támadások a szabadság ellen
Kezeslábasban születni

A Germanwings pilótája begyakorolta a halálos manővert
David Cameron, még mindig tartozol nekünk a rabszolgaságért

Gyerekek, akik az éhség miatt nem tudnak koncentrálni az iskolában
Spanyolország új politikai helyzete 

kérdéseket vet fel a bikaviadalok jövőjét illetően
Skócia utolsó ítélete

Figyelmeztetés a miniszterek számára: ne rongálják meg a történelmi helyszíneket
Peaches: a heroin volt az

Bizonytalan a palesztin éhségsztrájkoló jövője
Az IMF szerint Ciprus jó úton halad a kisegítő reformokkal

A Pistorius-per
Oscar-díjat nyert a 12 év rabszolgaság

Blatter továbblép és maga mögött hagyja a világbajnokságot
Kim Jong-un nem tréfa, nyilatkozza egy észak-koreai menekült

Ismerkedjenek meg az ISIS ellen harcoló kurd nőkkel
Az orrszarvútartók ellenzik a szarvkereskedelem tiltását

Donald Trump visszautasítja a vádat, 
hogy túl éretlen lenne az elnökséghez

Figyelj, írtam valamit,
van valamim a számodra, rendben? 

Ez neked van, barátom.
...

Tanúi leszünk az ember hozzájárulásának
a faj legmagasabb jutalmához. 

Oroszlánszíve dobog...
és...
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idióta,... démonikus,
azt mondom, hercegi és igaz. 
Csak nézz körül a világban.

A szörnyű tények, mit tett velünk az úgynevezett civilizáció. 
Csomagolóanyag, üvegek, konzervdobozok, 

rajtuk szavakkal, amelyek hazudnak és összepréselnek
míg úgy nézünk ki, mint az összecsapott ravioli. 

A nyálka vagyunk, a váladék.

Viseljük öltönyeinket,
hordjuk magunkon a ruhát,

...

Mi napjaink legfőbb energiaforrása? 
A kőolaj.

Tudjuk-e, mi az a kőolaj?
A föld alatti kőolajlelőhelyek

egy elképzelhetetlen katasztrófa anyagi emlékei.
Tudatában vagyunk – mert mindannyian tudjuk,

hogy a kőolaj az állati élet, növényvilág stb. stb. maradványa.
El tudod képzelni, micsoda elgondolhatatlan katasztrófának

kellett a Földön megtörténnie? 
Jó lesz ezt észben tartani. 

(franciául)
...elutasítani az élőhalott létet.

Mert annak érdekében, hogy ne termeljen több szart, 
egyet kellett volna értenie a nemléttel,

de nem tudott úgy dönteni, hogy elveszítse a létet,
vagyis, hogy élve meghaljon.

A létben
van valami különösen vonzó az emberiség számára, 

és az a valami semmi más, mint
A SZAR.

(angolul)
Tallózni, ez a régi módszer.

Anyám azt mondaná: mindent szedjél fel, hogy ne menjen kárba.
Mostanság sajnos már nem csináljuk,

mert most már túlságosan hatékonyak a gépek.
Azelőtt azonban, igen, én is

a szomszédaimmal,
búzát és rizst is...

Felvettem a nagy kötényemet, 
és mentünk a búzakalászokat,
nagyszerű kalászokat találtunk.

Reggeltől estig a tűző napon, csíptek a szúnyogok és a bogarak,
nem volt kellemes, 
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de mi szerettük. 
Estére teljesen elfáradtunk.

Aztán hazaértünk a zsákjainkkal és kötényeinkkel,
jól eltelt az idő, kacagtunk,

és kávét ittunk együtt.
Én egy farmon születtem,
és ott is fogok meghalni.

Január környékén lettem népszerű ebben az évben.
Zavarban vagyok, hogy ez miért történt. 

Ha csak arról van szó, hogy szemetet gyűjtök,
van épp elég jó szemétgyűjtő a környéken.

Azt hiszem, azért van, mert korábban hajléktalan és koldus voltam,
és így sok mindent tehetek sok emberért, 

míg a saját életem nehéz. 

(franciául)
De természetesen ez csak egy gondolat, az erők egyike, 

a történelem egyik központi hajtóereje.
Erőszak vagy nem erőszak,

ez a történelem központi gondolata. 
És itt számomra Gandhi a legfontosabb személyiség,

akit ismerünk, mondjuk így, a múlt századból.
Rendkívüli az a létmód, az a kitartás, az a bátorság...

mert valójában ez a központi gondolat,
amelyet nála megtalálunk,

a parancsolat, nem az első parancsolat,
hanem a tizedik parancsolat: ne ölj –

ez az, valójában erről van szó, az erőszak.

(angolul)
A titok az, hogy nincs univerzális kultúra. 

Észbe kell tartani a helyet és az időt. 
San Francisco 1980.

Egy manhattanizálódó város,
egy dzsentrifikálódó város, 

egy kondomíniumizálódó város,
egy spekuláló város, 

titkos szavak utalnak a várostervezés titkos tényeire.
Meg tudod határozni a rassz, kultúra és osztály metszéspontját? 

A titok az, hogy megosztott társadalmakban titok a kultúra,
titok a kultúra az osztálytársadalmakban.

Egy kultúra van az utcákon, más kultúra van a zárt ajtók mögött. 
Bezárni az ajtót: privilégium.

Az utcáról nézve a zárt szobák kultúrája
csupa csillogás, csupa misztérium. 

A zárt szobák kultúrájának ablakai mögül
az utca kultúrája csupa hamis ragyogás, egzotikum.
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Az ablakok mögül
az utca kultúrája szemétnek tűnik.

Ó, ha köveket hordanánk fényképezőgép helyett,
forradalmároknak látszanánk. 

De ehelyett
semmibe vesszük a lábaink előtt heverő fegyvereket,

megfeledkezünk küszöbön álló megsemmisülésünkről. 
Elveszett generáció vagyunk, 

kétségbeesetten ragaszkodunk bármihez, amit valósnak érzünk, 
de túlságosan félünk attól, hogy magunk váljunk valóssá. 

Vereséget szenvedett generáció vagyunk, 
beletörődtünk az előttünk járók képmutatásába, 

a lázadás dalait énekelték ők egykor
most pedig eladják nekünk ezeket a dalokat.

Az utolsó generáció vagyunk,
minden előző dolog beteljesedése,

amit megsemmisít a mindent körülölelő sekélyesség. 
A hipszter a nyugati civilizáció végét jelenti, 

egy kultúráét, mely annyira távolságtartó és szétválasztott,
hogy már nem képes életre hívni semmit.

Így hát New York lakosaként
figyelemmel kísértem a dolgok kibontakozását,

aztán egy adott ponton dokumentaristaként rájöttem,
hogy részt szeretnék venni mindabban, ami történik,

mindabban, amit az Egyesült Államok a világban tesz. 
És eldöntöttem, hogy dokumentálom az iraki háborút.

És részben azért, mert naponta szembesülnöm kellett a hírekkel,
a naponta meghalt irakiak veszteséglistájával,
és valamiféle éles ellentét látszott kirajzolódni
az Egyesült Államok veszteséglistái között, 

az áldozatok itt saját nevükön, és pontosan megszámolva szerepeltek
és aközött, amit Irakban láttunk, ahol

ezek a testek névtelenek,
ezeket a testeket nem számolták meg,

ezek a testek nem kapcsolódnak hozzánk. 
És így úgy éreztem, hogy fontos megpróbálni megérteni, hogy néz ki ez a világ,

vagy megpróbálni valahogy áthidalni ezt a különbséget. 

(németül)
Őszintén szólva mindig csak ezt látjuk,

ezt a gyereket, legyekkel a szemei körül,
akinek kolerája van, aki AIDS-es, súlyosan sebesült, és háború van,

és semmi más kép nincs Afrikáról,
és ez így egyszerűen nem helyes.

Én nem akarom többé látni ezeket a képeket. 
Csak akkor kell adományt adnom, ha valaki szenved Afrikában, és ez így nem helyes. 
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Afrika potenciálja éppen az a bizonyos világosság, az a spirituális tisztaság.
Az emberekben, akik ott élnek, 

megvan még az a szabadság, amelyet mi elvesztettünk.
Mi falakkal vettük körül magunkat – mindannyian ezt tettük –

Hogyan ismerhetem meg önmagam, ha valaki folyton azt mondja:
„figyelj, írj rám, adj hozzá ehhez, mondd meg nekem azt,
akarsz a barátom lenni, akarsz itt lenni, akarsz ott lenni?”

Ott vagyok még akkor, valójában?

(angolul)
Nézd, csak hatan maradtak. 

Az evezős és a hetedik ember lelépett.
Különösnek találom ezt.

Nézd, még itt vannak az evezőlapátok.

Biztos vannak még indiánok a környéken. 

Legjobb lesz, ha visszamegyünk a táborba.

Tartsd nyitva a szemed!

Segítség!
Indiánok! Indiánok!

Az imádság nem elég, Carvajal testvér.
Vissza akarom ezeket az embereket vinni, és keresztényi módon eltemetni.

Igazad van, fiam...
... a lelkük megnyugszik majd a megszentelt földben.

A legkevesebb ez, amit megtehetünk
a szegény fiúkért, akik oly bátran haltak meg. 

2014, november 21.
a szarás volt az első dolog, amit ma megtettem, 8:30 körül

egy kicsit állagtalan volt a tegnapihoz képest,
ezért többet kellett törölni

a nővérem lakásán elfogyott a budipapír
de semmi gond, lezuhanyzom rögtön utána

a mennyisége jó
azt hiszem, ez lesz az egyetlen szarás ma

November 22.
reggel

késztetést érzek
de a legtöbb, ami kijön két nagy szellentés, 

egy csomó levegő
aztán semmi több, egész nap
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November 25.
este 9 óra felé egy indiai étteremben

a mangó lassi félig üres
szagtalan levegő hirdeti be

a nagy adagot
a hatalmas adagot

papírt teszek a vécékagylóra, hogy leülhessek
ha jól emlékszem

két vastagot és egy vékonyabbat
megkönnyebbülök

van megint hely a hasamban

November 27.
már reggel próbálkoztam

de nem működött, és elmúlt a késztetés
aztán a délután közepén izgatottan és idegesen,

valamint egy csomó zöld tea után, 
hirtelen rohannom kellett

a leghosszabb, legnagyobb szar jött ki belőlem hosszú idő óta
egyetlen darabban

a vécécsészébe csúszott és hagyott egy kis nyomot,
nagyon jellemző szag, egy kissé ronda, de hamar szétfoszlott

egy kilóval kevesebbnek érzem magam

November 29.
a tegnap egész nap nem szartam, mert úton voltam

nem tudok ráülni a repülőterek vécéire
és az állva szarás csak akkor megy, ha nagyon, nagyon folyékony

így hát visszatartottam
reggeli után egy jó kávé, 

aztán egy nagy adag, nagyon büdös

December 4.
utazás napja

az elmaradt szarás napja

December 12.
reggel szartam, palacsintaevés után 

(sok vajjal és fekete teával).
Egy órával később megint szartam, a nőgyógyásznál.

Nem tudom, talán csak ideges voltam. 
Gondoskodtam arról, hogy jól ki legyen törölve a seggem

sose lehet tudni, talán a seggem is megnézi, 
amikor megnézi a pinám.

Egy a kávézóban.
Papírt tettem a vécécsészére, ráültem.

A szokásosnál kissé könnyedebb volt, vékony kolbász, de jó hosszú.
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Erősen bűzlött
és láthattam az utánam következő nő arcán, hogy ezt ő is megállapította.

December 25.
Egész nap nem tudtam szarni. 

Este azt éreztem, most már muszáj.
Egy csomó levegő.

Aztán nyomás, nyomás, 
végül kijött pár fájdalmas, kemény darab.

Láttam a spagetti darabjait, 
amelyet három órával azelőtt ettem.

December 27.
székrekedés

fingás
semmi szar

a fing nagyon bűzlik

No de ez különös volt.
Este későn éreztem egy kis késztetést.

De még így is nagyon keményen kellett nyomnom
(elképzeltem, ahogy a végbélnyílásom kissé kitágul)

egy vékony, minimális kis szarért.

Január 14.
Szarul éreztem magam ma, hasmenésem volt.

Csak az első két dolog volt kemény abból, ami kijött belőlem,
a többi folyékony.

A végén már úgy tűnt, csak víz.
Inkább sárga volt, mint barna.

Épp ettem valamit, és most úgy érzem, megint mennem kell
és megint hasmenés lesz belőle.

Január 15.
igazán nagyszerű szarás volt, tényleg

először sok fingás, 
aztán a teljes adag, pont amilyennek lennie kell, olyan konzisztenciával

Január 16.
beteg vagyok

egyszerű hűlés
de megakadályozza a szarást

Január 18.
délután 6 óta fingok

(a datolya? Azt hiszem, a datolya késztet fingásra.)
Aztán ebédeltem valakivel, így vissza kellett tartanom a fingást.

Amiután elment, megint fingtam.
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Aztán egy telefonhívás, aztán megint – a hívás alatt – 
az emésztési folyamat felgyorsult.

A hívás után a mosdóba rohantam.
Nyomni kellett egy kicsit, éreztem, hogy a végbelem, mint egy száj, kitárul,

aztán egy nagyon hosszú, egyenletes szar következett, egy kis nedvességgel a végén.
Csak egy, de úgy éreztem, 400 gramm. 

Amikor megtöröltem, világosan kivehető magok voltak
a sötét, sötétbarna anyagban.

Most megint sokat mozgolódik a gyerek,
talán mert több helye van?

Január 25.
Este 10-kor sürgősen vizelnem kell, 

majdnem felrobban a húgyhólyagom,
lemegyek a kávézó pincéjébe, ahol a vécék vannak

erősen bűzlik
amint megérzem a bűzt, nekem is rögtön szarnom kell

a vécék nem néznek ki túlságosan mocskosnak
papírt teszek a vécécsészére

még a vizelés előtt
hatalmas adag szar jön ki, három részletben,

háromszor hosszú és vastag
van időm elolvasni a feliratokat a falon

a bűz ellenére
ez az ellazulás pillanata

Kedves Sarah,
Ezek a dátumok megfelelnek nekem. Beírtam őket a határidőnaplómba.

Július 5. vasárnapra esik, nekem oké.
Csak ellenőrizni szeretném, hogy ez-e a helyes dátum?

Gondolom igen, mert kedden, 7-én van a próba.
És igen, június 18-ig Németországban vagyok, 19-én kezdem el tehát a munkát.

Minden jót :-)
Viszlát

Kedves Julie,
A CAMPO különböző alkotásainak terjesztéséért vagyok felelős,

a Feledés miatt írok.
Sarah továbbküldte nekem az e-mail levelezést,

megpróbálok a lehető legtöbb információt megadni a számodra,
tudva, hogy az alkotást még létre kell hozni

és hogy természetesen vannak még elvarratlan szálak.
érdekes a helyzet Jarryvel, 

régóta nem olvastam róla semmit!
Itt fogok válaszolni, a sor alatt, zöld színnel,

meleg üdvözlettel

működni fog...!
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(hollandul)
Jó volt Berlinben?

Hosszasan beszélgettem Markkal, 
aki meg szeretné csinálni a Feledés holland premierjét –

a koprodukció azon múlik, hogy lehet-e belőle NXTSTP projekt, vagy nem,
de ez egy kissé inkább Cristoph-on múlik...

és volt egy kedves beszélgetésem Katriennel is, a KIT-től –
már régóta nem találkoztam vele.

A LEF tökéletes lenne a metropolis programba... – folytatása következik.
viszlát

(angolul)
kedves mindenki,

ha még nem láttátok volna: 
minden info a Gatz 2015 utolsó fordulójára vonatkozó döntéséről.

1.800.000 €, kevesebb támogatás, mint az ajánlatban
(és ahol kijavítja, a tanács ellenére, az egyenesen kínos)

rothadt.
terjesszétek a hírt – 

még akkor is, ha ez egy egyszeri alkalom, semmi esetre se fog megtörténni.

(hollandul)
Hoppá, én is azt gondolom, hogy gyönyörű,

de a kommunikációs részét nézve nem túl vonzó, 
mint az előadás produkciós képe...

Akkor már a „kicsomagolt” kép jobban elindította az ember fantáziáját.
ez, amit épp most átlapoztam, 

nem indít be sok mindent, és túl sok erőfeszítést kíván a néző részéről,
látni, hogy mi az, gondolkodni azon, hogy mi van benne,...

Kevés maradt a hirdetésre is az eg.rekto:verso-n, két színben.
Talán voltak még más lehetőségek is?

Ez nehéz döntés, és természetesen a tiéd az utolsó szó,
de ez az őszinte véleményem a közönségkapcsolatok szempontjából. 

(angolul)
Sziasztok;

Minden össze van kapcsolva a Zinnemában, a hangot illetően.
4 független csatornánk van (L-R-Aux1-Aux2).

A 2 minijack készen áll, a wireless mikrofon működik.
Egyelőre minden működik.

Holnap átadom Lindának Vooruit-ban a kábeleket;
amennyiben a Zinnemának szüksége van kábelekre hétfőn.

Ha így lesz, egyszerűen csak kicserélhetitek.
Jelen pillanatban a rendelkezésünkre áll a Zinnemában:

8 XLR kábel, és 2 jack-male XLR.
Ha bármi probléma van hétfőn, hívjatok!
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(hollandul)
Nálad kell lennie a végső órarendnek!

Azt hiszem, Jakob az, aki teljesen össze van zavarodva...
x

(angolul)
Ez a férjem volt. A gondolatok embere.

Szia Sarah, 
Hogy s mint mennek a dolgok? 
Csak azt szeretném kérdezni... 

beszéltetek-e a költségvetésről és honoráriumokról pénteken?
Jó lett volna...

Melegen üdvözöl

A szülés után kihagytam egy hónapot a gyűjtögetésben.
És kihagytam két hetet, mert vakáción voltam.

Annyi üveget dobtam el!

Folyton elfelejtettem, hogy nem szabad eldobnom az üvegeket.

Elég sok konzervdobozt is eldobtam.
Néha egyszerűen megfeledkeztem a konzervdobozokról.

Nem tartottam meg semmi organikus szemetet. Csupán lefényképeztem őket.

Egy csomó hajat eldobtam.
Nem tudtam, mit kezdjek vele: tartsam meg, vagy készítsek róluk fényképeket? 

Néha eldobtam dolgokat utazás közben,
mert választanom kellett, 

hogy a bőröndömet, vagy a szemetest akarom hazavinni.

De az üveg. Annyi üveget eldobtam!

Isten hozott barátaim
a nagy álarcosbálba.

Padadam padadam padadampampampam
Egyik kezemben ott a víz,

másik kezemben ott az üveg.
Tadadadadadadam

Víz vagy üveg.
Üveg vagy víz.

A víz – ha egyenesen a forrásból isszák – zéró kilojoulest tartalmaz.
Zéró euró, zéró kilojoules.
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Az üveg 2 euró 21 centbe kerül a Flagey téri kis Carrefourban.
Hány kilojoules? 

A műanyag nyers kőolajból készül.
A nyers kőolaj ezernyi vegyület összetett vegyüléke. 

Egy kőolaj-finomítóban kell megtisztítani.
A desztilláció folyamata során a nehéz nyers kőolajat
frakcióknak nevezett könnyebb csoportokra bontják.

Minden frakció szénhidrogénláncok vegyüléke,
melyek különböznek egymástól a molekuláik méretét és szerkezetét illetően.

Az egyik ilyen frakció, a könnyűbenzin, a műanyaggyártás legfontosabb eleme.
A műanyaggyártásban használt két legfontosabb folyamat

a polimerizáció és a polikondenzáció;
mindegyik sajátos katalizátorokat kíván.

A polimerizációs reaktorban
a monomerek, mint az etilén és a propilén összekapcsolódnak

és hosszú polimérláncokat hoznak létre.
A műanyagok két nagyobb polimér családba sorolhatóak: 

hőre lágyuló és hőre keményedő műanyagok.
Barátunk, itt a jobb kezemben

hőre lágyuló műanyag, a neve polietilén-tereftalát.
Etilén-tereftalát monomer polimerizált egységeiből áll össze,

Ismétlődő (C10H8O4) egységekből. 
Fő nyersanyagai a következők: 

Tisztított tereftálsav – PTA – CAS No.: 100-21-0
Dimetil-tereftalát – DMT – CAS No: 120-61-6

Monoetilén-glikol – MEG – CAS No.: 107-21-1
Egy magas molekuláris tömeggel rendelkező polimér előállításához 

katalizátorra van szükség.
A legelterjedtebb katalizátor az antimon-trioxid.

Ez csupán a kezdet kezdete kis barátunk megalkotásában.
Mindent összevéve egy műanyag üveg előállításához összesen 10 millió kilojoule szükséges. 

10 millió kilojoule egy műanyag üvegben.
10 millió kilojoule a jobb kezemben

szemben
0 kilojoule a forrásvízben, a bal kezemben.

Melyiket választod? 
10 millió kilojoule szemben a 0-val.

Melyiket választod?
Tadam tadam tadam

Természetesen téged választottalak.
Szelvényem a sorsjátékban.

Ezüstbányám.
Aranyszaró szamaram.

Energiabombám.
Tőketermelőm.
Fluxusalkotóm.
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Világutazóm. 
Egy nagy tankhajóban utaztál

az Atlanti-óceán mélyéről
Nigéria partjai mellett,

csővezetékekben, teherautókon és vonatokon
egy hatalmas gyárba Új-Delhibe, Indiába,

az Arab-tengeren át,
a Vörös-tengeren át,

a Földközi-tengeren át,
Albániához közel, 

hajón érkeztél meg Brindisibe,
széles utakon és keskeny utcákon át

Pármába,
elhagytad Olaszországot
Európa autópályáin át,

az antwerpi tárolókon át,
a brüsszeli üzlethelyiségbe,

ahonnan aztán elvittelek Ghentbe, Berlinbe, Lancasterbe, Noisielbe, Lisszabonba, Brüsszelbe...

A turnénk után újra útra kelsz majd – még nem tudod, merre.
Talán el egészen Kínába,

ahol egy gyönyörű kislány majd keskeny kis ujjaival felvesz,
és egy centért elad majd a gyárnak. 

De az is meglehet, hogy Európában maradsz és az átalakulásodon dolgozol.
Vagy a Csendes-óceánra kerülsz újra, hogy a hullámokon szörfölj.

Annyi elmén és kézen átmentél már,
nem számít a faj, az osztályhelyzet, a kor, az oktatás.

Erőműtelepem része vagy, 
energiamezőm,
spontán diétám.

Te, a tudomány csodája.
A hálózatszerveződés csodagyereke vagy.

Te vagy a reményem a jövőre.

A földed vagyunk. A talajod. A lelked. Az emlékezeted.
Mindent tudunk rólad.

A DNS-ed vagyunk. A szabadságod. A demokráciád.

Te alkottál meg bennünket,
te pusztítasz el bennünket.

A pusztítás megalkotói vagytok.
Ki vagyunk mi neked?

A kitermelés, kiadás, kiterjedés, kizsákmányolás, kisajátítás termékei.
Mi vagyunk...

Sarah improvizál.
Az alkotási folyamat során megtörtént különböző dolgokról beszél.

Fordította: Seprődi Attila
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Sarah Vanhee: Feledés Forrás
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