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Az ideiglenesen revitalizált Otthon Áruház egy 
hétig komplex művészeti megmozdulások 
helyszíneként szolgált. Olyan diszkurzív 
jellegű művek kerültek bemutatásra – 
képzőművészek, a Magyar Képzőművészeti 
Egyetem Képzőművészet-elmélet tanszéke, 
az OFF-Biennálé Budapest és a Moholy-
Nagy Művészeti Egyetem Építészeti Intézet 
MA-szakos hallgatóinak együttműködésével 
–, amelyek közvetlenül reagáltak a lakhatás 
összetett kérdéskörére és annak kiterjedt 
szociális vonatkozásaira. A romos tér retrólég-
körében a geometrizáló mozaikok, a graffitis 
kirakatablakok, az impozáns, háromszintes 
aréna az eseménysor aktív kontextusaként 
működött, ahol a képzőművészeti kiállítás 
mellett zajlott kerekasztal-beszélgetés, filmve-
títés, táncelőadás, performansz és workshopok 
is. A részben environmentszerűen installált 
művek a tereket új funkcióval ruházták fel, 
gyakran beépítve vagy eltérítve a helyszín 
jellegzetes auráját.

A lakhatás témakörét a művészek szubjektíven 
közelítették meg: a kutatómunka helyett inkább 
intuíciójuk, illetve személyes tapasztalataik szol-
gáltak kiindulópontként. Talán az információ- 
szerzés és -feldolgozás hierarchikus rendszerei 
inadekvátnak tűnnek egy olyan kérdéskör 
boncolgatásában, ami kifejezetten az egyén 
társadalmi és valós térben betöltött pozíciójának 
bizonytalan jellegére irányítja a figyelmet.

A rendhagyó helyszínen a kiállításlátogatót 
egy eligazodást segítő alaprajz vezette végig. 
A falszövegek a kiállított művekhez kapcso-
lódóan összefoglaló jelleggel fogalmaztak 
meg egy-egy, leginkább a fiatal generációt 
érintő, azonban szélesebb rétegekre is 
könnyen kiterjeszthető problémakört, amely 
a gyorsan változó lakásárak és az elsőre 
kiismerhetetlennek tűnő szociális támogatások 
világa között navigáló, családi és intézményi 
védőburokból kiszakadt egyént érintik, továbbá 
felvetették azt a diskurzust, amivel a kérdés 
jelen ideje és jövőbeli lehetőségei vizsgálhatók. 

Mézes Tünde az enter- és escape-gombokat 
köti össze egy felnagyított, falnak támasztott, 
horizontális billentyű képében, ami a költészetet 
és a ready made-et egy enigmatikus tárgyban 
egyesíti. A fekvő emberi testhez kalibrált, balról 
jobbra olvasható mű pendant-ja a szintén 

Mézes által installált szivacs, amely egy padlóra felragasz-
tott lakásalaprajzon belül jelenik meg. Felette egy light-
boxban japán matrachirdetés reprodukciója kapott helyet 
– mellettem négy-öt fiú fordítja Google-applikációval a 
szöveget, telefonjuk képernyőjén már magyarul jelenik 
meg a két szó: Nulla romantika, ami a mű címe is.

Vida Szabolcs Térmásolat című műve – Mézes belakha-
tatlan terével szemben – a művész privát szférájába ad 
bepillantást, hiszen az 1:1 arányú fénymásolatkollázs a 
művész saját szobáját képezi le. A művi úton reprodukált 
parkettára azonban tilos rálépni, így a szoba túloldalán 
lévő könyvgerinceket sem tudom kibetűzni. Bár a tech-
nikai eljárásnak köszönhetően a tér mikroszinten rögzült, 
a személyes tér mégsem közelíthető meg jobban általa. 
A megidézés dokumentumértékét az Otthon Áruház 
enyészetnek kitett tere is felülírja: ahol véget érnek a 
fénymásolatok, lepusztult falakat látunk magunk előtt.

Mindenhol jó
Otthon – Művészeti projekt a lakhatásról

t a y l e R  P a t R i c K  n i c h o l a s
Otthon Áruház, Budapest, 2019. V. 17–24.

Kicsiny martHa és zsoLDos anna: Térj be, feküdj le!, 2019, 
installáció, talált tárgyak, 
megközelítőleg 150×100×100 cm és 300×250×500 cm
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Molnár Judit Lilla installatív munkájában, az Alap, amelyre 
építhet című moduláris egységekből felépülő műben a lakás-
támogatások különböző fajtáit építőkockákhoz rendeli hozzá. 
Az elemekből egy szerény lakás alaprajzának lekicsinyített 
mására egy otthonnak kellene felépülnie, azonban ezt a nyers-
anyagok hiánya ellehetetleníti. A kérdésfelvetés drámaiságát 
ellensúlyozza a tarkaság, a gyerekjátékokhoz igazított paletta.

A Gazdálkodj okosan!-társasjáték porszívóvásárlásainak és egyéb 
lakáscsinosító köreinek megnyugtató kiszámíthatósága már-már 
nosztalgiának hat abban a széttartó közegben, amit ez a kiállítás 
is igyekezett feltérképezni. Vannak-e még fix kilátásaink, amikor 
korunk „digitális nomádjainak”* magánterülete leginkább elektro-
nikus eszközökben jelenik meg, valahol ott, ahová Mézes Tünde is 
pozicionálta: az enter és az escape között?

Kurátorok: Csejdy Borka, Ölvedi Réka, Peták Dénes, Solymár Fanni

Jegyzet

 * Tsugio Makimoto kifejezése.
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BaLLa csöngE: Szelíd forradalom, 2019, installáció, vegyes technika, 67×74×36 cm

varju tótH BaLázs: Cím nélkül, 2019, installáció, vegyes technika, 200×150×63 cm

Lakatos Attila lakCím nélkül című munkájának 
virtuális terében, VR-szemüvegben nézelődve, 
állandóan átalakuló személyes és kevésbé 
személyes terekkel szembesülünk. Az üres 
szobát dobozok látványa váltja fel, majd 
megjelenik egy falra akasztott elektromos 
gitár. A változó kép a tér kisajátíthatatlanságát 
veti fel, illetve különböző belakási kísérleteket 
mutat be. Hasonló kérdést jár körül Kicsiny 
Martha és Zsoldos Anna environmentje is, ahol 
a mű egyfajta „horrortripre” invitálja a nézőt a 
sötét térben. „A mi jelenlétünk a felhalmozódó 
vakolatnak csupán egy rétege” – írja a két 
művész, meghatározva ezzel az egyén környe-
zetre mért csekély hatását.

Varju Tóth Balázs Lakótársak című videó-
munkájában a szülőktől való különköltözés 
a felnőtté válás kritériumaként jelenik meg. 
A kínosan hosszú jelenetekben a művész 
anyjával kártyázik, tereget. Olyan mindennapi 
tevékenységekkel foglalkoznak, amelyek 
kívülről szemlélve valóban egyfajta időn kívüli 
céltalanság látszatát keltik.


