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Háború a képernyőn
Christian E. Graczával, a Robert Bosch 
Stiftung kultúrmenedzserével  
Csizek Petra beszélget

 

• Csizek Petra: A pécsi Hattyúház Galériában nemrégen ért véget egy általad 
szervezett kiállítás.1 A címe — wargames — Fikció vagy valóság? — a komputeres 
lövöldözős játékokra utalt. Miért érdekes számodra ez a téma?
• Christian Gracza: Már több mint két éve foglalkozom ennek a kiállításnak a 
felépítésével, de még mindig nem állt össze teljesen az anyag. Eredetileg a szá-
mítógépes játékokkal foglalkozó műalkotásokra fókuszáltam, de mivel túl kevés 
jó munkát találtam, kitágítottam a kört általában a háborúra, mint tematikára. 
2005-ben a ZKM rendezett egy kiállítást Screening War címmel2, abból indultam 
ki. „A huszadik század nem csak mint a két világháború, és azon kívül számos 
más háborús konfliktus évszázadaként jelentős, hanem mint azon évszázad, 
melyben a háború mediális jelenléte elsősorban az erőszak átélését jelentette, 
anélkül, hogy abban személyesen részt vettünk volna, másrészt viszont csak a 
média által közvetített háborúkat tette elérhetővé. Ezen megállapítás megen-
ged egy másik gondolatmenetet, melyet paul Virilio a kilencvenes évek elején 
fogalmazott meg: a képek maguk váltak a töltényekké, és valós idejű megjelení-
tésük a televíziós és számítógépes képernyőkön a harcok stratégiájának döntő 
elemévé vált. A televízió és a számítógép sokkal nagyobb mértékben járult 
hozzá az erőszak virtualizálásához, mint a fényképészet vagy a filmművészet. 
A háborús képek lenyűgöznek totalitásukkal, az erőszakkal, a militáris kódolá-
sukkal, de csak azért, mert a média távol tartja őket tőlünk. Miközben támogat-
ják a háborút, mobilizálják a művészetet. A háborús képek új láthatósága, mint 
az öbölháború, vagy a szeptember 11-i merényletek esetében, a katasztrófajele-
netek és apokaliptikus képek egy új megéléséhez vezetett.”3 
• A pécsi kiállításon való szereplésre külföldi és magyar művészeket egyaránt 
felkértél. Számomra a legmegdöbbentőbb és egyben legprovokatívabb mű Héctor 
Solari last Flight (2005) című videomunkája volt. Ebben a művész — a számító-
gépes játékokhoz, például a Counter-Strike játékokhoz hasonlóan — a pilóta szem-
szögéből mutatja be a tragédiát, úgy, mintha az csak a virtuális térben történt 
volna meg: a néző a pilótafülkében ülve robban bele a WTC ikertornyába. A másik 
fontos videomunka Marek Brandt lipcsei művészé, aki az utcai tüntetésekkel 
foglakozik. Négy olyan férfit állít kamera elé, akik korábban már valóban részt vet-
tek valamilyen demonstrációban, a videón azonban csak játszadoznak a kezükben 
levő utcai fegyverekkel (riot boys, 2008). A magyar művészek, akiket felkértél a 
részvételre, hogyan kerültek a látóteredbe?
• palatinus Dóra pécsi szobrászművész munkáját (Álombuborékok, 2008) 
idén tavasszal állította ki az Ernst Múzeumban4, őt korábban nem ismertem. 
De nagyon örültem neki, mert pontosan beleillik a kiállítás koncepciójába és 
mindemellett még nagyon szép munkának is tartom. A művész olyan üvegfél-
gömböket állít ki — felidézve gyermekkorunk hóesés gömbjeit –, melyekben a 
kastély vagy a téli táj helyett miniatűr tank, terroristák, szeméttelep, felrobbanó 
autó látható. A mellékelt füzetből kiderül, hogy a zárványként befoglalt jele-
netek a közelmúltban megtörtént tragédiák kicsinyített másai. Nemes Csaba 
Remake I-X. (2007) című munkájára az interneten találtam rá, de később mások 
is ajánlották. Az ő részvétele is nagyon fontos, nem csak amiatt, hogy szintén 
tökéletesen illeszkedik a tematikába, de azért is, mert így a pécsi közönségnek 
is lehetősége volt látni a teljes, 10 részből álló animációt. Szolnoki józsef 
installációja (Paranoia Recycling, 2003) — bár kevésbé tartom önálló műalkotás-
nak (központi eleme egy az 1960-as években a honvédelmi minisztérium által 
megrendelt oktatófilmekből összevágott videó) — egy fiktív atomtámadás túl-
éléséhez ad instrukciókat a civil lakosságnak. Ugyanilyen dokumentációs jellegű 
munka Carlo Crovatoé is (Pop the grape, 2008), aki egy BBC interjút vetített 
le jimmy Massey-vel: a katonaság kötelékét elhagyó ex-tengerészgyalogos arról 
számol be, hogy miként irtott az amerikai hadsereg a civil lakosságot Irakban. 

1  Wargames — Fikció vagy valóság? Hattyúház — Kortárs Művészeti Kiállítótér, pécs, 2008. 
május 1—18.
2  Screening War. Zur Repräsentation von Krieg in der Videokunst. ZKM, Karlsruhe, 2005. október 
14 — november 20. 
3  http://on1.zkm.de/zkm/stories/storyreader$4762
4  Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíjasok beszámoló kiállítása. Ernst Múzeum, Budapest, 
2008. április 5—20.

Az igazsághoz tartozik azonban, hogy az elmúlt hetekben felröppent egy sajtó-
hír, ami megkérdőjelezte Massey szavahihetőségét. Crovato ezért ragaszkodott 
hozzá, hogy az erről szóló, elég nagy terjedelmű írást is kitegyük a tV képernyő 
mellé: így teljes a történet. 
• Mindez persze jól kapcsolódik ahhoz a kérdéskörhöz, ami téged egyébként is 
foglalkoztat, és amire a kiállítás címében utalsz is: a politika és a nagyhatalmak 
felelősségére a gyűlöletkeltés gerjesztésében, továbbá a médiával szembeni ki-
szolgáltatottságunk mértékére, így például a média szerepére abban, hogy milyen 
információkból kiindulva alkotunk véleményt. Erről mit gondolsz? 
• A látogatónak — és persze nem csak a kiállítóteremben — el kell tudni dön-
tenie, mi a valóság és mi a fikció. A média ezzel nem foglalkozik: csak a hír, az 
újdonság érdekli. A második vagy a harmadik öbölháború például nemcsak 
a háborúk eddigi egyik legvisszataszítóbb arcát mutatta meg a világnak, de a 
média érdektelenségét is a tények hitelességével kapcsolatban.
• A kiállítás legemblematikusabb munkáját — amit meghívóképnek is választottál 
— egy AK47-es gépkarabélyt — elég fenyegetően — belógattátok a kiállítótérbe. Erről 
a munkáról mit kell tudni?
• Ez Sandro porcu és Andreas jeriga közös munkája, ami csak első ránézés-
re pontos mása egy Kalasnyikov-típusú lőfegyvernek, de ha jobban megfigyeled, 
a tust egy mankó felső részeként alakították ki a művészek. Fából készült, és 
hozzávetőlegesen súlyra is megegyezik egy AK47-es súlyával. Egyfelől „megbíz-
ható” gyilkológép, másfelől támaszt ad a rászorulónak (Double side, 2005).  
Nagyon cinikus munka, mint ahogyan ez a többi mű nagy részéről is elmondható.
• Kiállítottál három munkát a Youtube-ról is. Miért érezted fontosnak bemutatni 
őket?
• Magam is sokat keresgélek, többek között a youtube-on is, hogy új informá-
ciókhoz jussak. Azt gondolom, sokan vannak ugyanígy ezzel. Amikor rátaláltam 
ezekre a hasonló kérdéskörrel foglalkozó pacifista, háborúellenes videókra 
(Bombings — Stop war! 2005, Nato 2005, Where is love? 2006), azt gondoltam, 
hogy érdekes lenne behozni a kiállítótérbe valami olyat is, ami nem művészi 
szándékkal készült. Ezeknek a munkáknak az esetében a szerzői jog kérdése is 
felmerült, ám hiába vettem fel a kapcsolatot a szerzőkkel, nem igazán mutattak 
érdeklődést ebben a kérdésben. 
• Mik a terveid a kiállítással a jövőben?
• Ha minden jól alakul, 2009-ben kiállítják lipcsében is, de addig még megvál-
toztatom kicsit a művek összetételét: szeretném például meghívni az orosz 
AES+F csoportot is.
• 2007. augusztusa óta élsz Pécsett. Ez volt az első kiállítás, amit itt szerveztél. 
Mivel foglalkozol még?
• A stuttgarti robert Bosch Alapítvány ösztöndíjával kerültem Magyarország-
ra. Ez tulajdonképpen egy 2 évre szóló munkaösztöndíj, az a feladatom, hogy 
kulturális projekteket menedzseljek. 

sandro Porcu—andreas Jeriga
Double side, 2005

Palatinus Dóra
Álombuborékok, 2008
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• A szüleid magyarok, de te már Németországban születtél. A származásodon 
kívül mi vonzott ebbe az országba?
• Mindig is ide akartam jönni dolgozni, de nagyon későn kezdtem el foglalkozni 
a magyarországi társadalom- és kultúrtörténettel. A szüleim, akik 1972-ben 
disszidáltak Németországba, magyarul beszéltek hozzám, de én többnyire né-
metül válaszoltam. Egészen 16-17 éves koromig nem voltam hajlandó magyarul 
megszólalni, csak amikor idejöttem vakációzni, akkor kényszerültem rá.  
A magyarság-képem pedig tulajdonképpen a szüleim magyarság-képe 
volt. Ki akartam alakítani a sajátomat. 
• A magyar művészeti élet korábban is szerepet játszott az életedben. Milyen 
kapcsolódási pontok voltak ezek?
• A Szombathelyi Képtárban töltöttem le — még az egyetem idején — a mú-
zeumi gyakorlatomat. Három hónapot dolgoztam ott és rengeteget tanultam 
Fabényi júliától. Akkor találkoztam először kortárs magyar művészettel is. 
Később, az 1999-es frankfurti könyvvásáron — amikor Magyarország volt a dísz-
vendég — ismét együtt dolgoztunk. Fabényi asszisztenseként az én feladatom 
volt a logisztika, a szállítás, a biztosítás megszervezése, egy szóval egy nemzet-
közi kiállítás lebonyolítását tanulhattam meg akkor. 
• Lipcsében az egyetem elvégzése után másodmagaddal nyitottatok egy galériát, 
a Galerie Lichtungot. Mivel foglalkozott ez a galéria?
• részben kelet-európai művészeket, részben helyieket hívtunk meg, installáci-
ós és médiaművészeti projekteknek próbáltunk teret adni. lipcsében akkoriban 
már elkezdődött az a festészeti dominancia, ami a mai napig tart: akárhova is 
mentél, szinte csak festményeket lehetett kiállítani. Mi ezt az űrt próbáltuk 
kitölteni. 
• Állítottatok ki magyar művészektől is?
• Igen, Komoróczky tamás és Németh Hajnal videomunkáit. De más lipcsei 
helyszínekre meghívtam még Szarka pétert, Braun Andrást, ravasz 
Andrást is. Frankfurtban ismertem meg a munkáikat és nagyon megtetszet-
tek. érdekes volt látni a műveikben azt a kis különbséget, vékony határvonalat, 
ami akkor a nyugat- és kelet-európai művészet között érezhető volt. A német 
közönséget egyébként nagyon érdekelte ez a másfajta megközelítésmód.
• 2005-ben — Essennel versenyezve — Görlitz is pályázott Európa Kulturális Fővá-
rosa címéért. Te is részt vettél a görlitzi projektben. Mi volt a feladatod?
• Héctor Solarival, aki akkor az art director volt, szerveztünk egy kiállítást 
Art in the container címmel. A folyón álló hajók belseje volt a kiállítótér.  
De ami még fontosabb, hogy megszerveztünk egy nemzetközi videokiállítást 
is A szépség múlandósága címmel5 olyan résztvevő művészekkel, mint 
Matthew Barney, Bill Viola, Catarina Campino, julian rosefeldt,  
az orosz AES+F csoport és még további alkotók.
• A görlitzi munkából kifolyólag komoly tapasztalataid vannak az EKF projektek 
terén. A két város — Pécs és Görlitz — ráadásul adottságaiban, méretében is nagyon 
hasonló. Hogyan látod az itteni helyzetet?
• Nem fest túl rózsásan a dolog. Ami biztosan megvalósul, az a Zsolnay-
negyed, a tudásközpont és a Hangverseny- és Konferenciaközpont. Ezen kívül, 
hiába írunk már 2008-at, még semmi sem történt. Nem lesz például olyan 
méretű, és technikailag színvonalas kiállítótér, ahova egy komoly nemzetközi 
kiállítást meg lehetne hívni. Ahova kölcsönadják, mondjuk egy Bauhaus vagy 
egy Matisse-kiállítás anyagát. Egy másik komoly akadály az infrastruktúra szűk 
keresztmetszete, kiépítésének hiányosságai, pedig ennek a megfelelő szín-
vonala alapfeltétele a dolog sikerének. Egy EKF programnál átlagosan évi 1,2 
millió látogatóval lehet számolni, ami naponta átlagosan 25 ezer embert jelent. 
Zökkenőmentes kiszolgálásukhoz autópálya, reptér, normális vonatközlekedés, 
szálláshelyek kellenek. 
• A korábbi EKF-tapasztalataidat felhasználva milyen projektekben veszel részt a 
közeljövőben?
• A Közelítés Művészeti Egyesülettel közösen dolgoztuk ki a felvezető és az 
azt követő 2010-es év programjait. Főként köztéri projektekről van szó, ugyanis 
szükségesnek tartom, hogy ne csak ingatlanokban, hanem szabadabban — min-
denféle pénztől és politikától függetlenül — tudjunk gondolkozni. A másik fontos 
szempont az, hogy az emberek mindennapi életterébe vigyük el a művészetet, 

5  Die Vergaenlichtkeit des Schoenen. 2006. június. 22 — július 2. Stadthalle, Goerlitz

ne várjunk arra, hogy majd ők mennek be a kiállítótérbe. Az első, idén ősszel 
induló program 2010 mandulafa ültetése lesz a városban és környékén. A man-
dulafa janus pannonius óta a város szimbóluma, s ezt akár város-marketingre, 
reprezentációs célokra is jól fel lehetne használni. (A város vezetősége például 
csemete mandulafákat adományozhatna a külföldi delegációknak.) persze 
2009-től más köztéri, öko-projektek is elkezdődnek, így például az újságcikkek-
ben elhíresült, immár 19 éve lakatlan 25 emeletes magasházzal kapcsolatban, 
de ez maradjon meglepetés.
• Egyéb terveid vannak-e az EKF projektet illetően, akár a Janus Pannonius Múze-
ummal közös szervezésben?
• Igen, szeretnénk meghívni julius popp német médiaművészt, egy 2006-ban 
készített egy installációjával. A Bit Fallban zuhanó vízcseppekből formálódnak 
véletlenszerűen szavak aszerint, ahogy a hozzákapcsolt számítógép kereső-
programja az interneten random rájuk talál. A víz a földön fekvő tartályba ömlik, 
ahonnan egy szivattyú segítségével újra felhasználásra kerül. tulajdonképpen 
az interneten állandóan ránk zúduló és folytonosan változó adatmennyiség 
metaforája ez a munka. 
• Idén októberben második alkalommal szervezi meg a Közelítés Művészeti Egye-
sület a Médiagyárat6. Ebben te is közreműködsz?
• Igen, Dobovitzki Attila és Varga rita felkértek kurátornak. Meg szeret-
nénk hívni Carlo Crovatót egy workshop megrendezésére, Marek Brandt pedig 
valószínűleg a pécsi állatkertben ad elő majd egy performanszot: ha rá tudnánk 
irányítani a figyelmet erre mostoha sorsú intézményre, talán újra képes lenne — 
legalábbis egy kis időre — integrálódni a város vérkeringésébe.
• Foglalkozol zenei programok szervezésével is. 
• Korábban, még lipcsében három évig működtettünk egy elektronikus zenei 
klubot. Ennek aztán vége szakadt, mert nem tudtam összeegyeztetni más, 
nappali tevékenységeimmel. De tulajdonképpen ennek folytatásaként veszek 
részt a Headphones elnevezésű elektronikus zenei fesztivál szervezésében. Most 
áprilisban, már összehoztunk egy ilyen programot a Zsolnay Gyár laborjában.7 
2010-re is szervezünk egy hasonló, csak jóval nagyobb volumenű, sokkal több 
nemzetközi fellépőt felvonultató rendezvényt. Az április műsor tulajdonképpen 
egy próba volt arra, hogy mik lehetnek a buktatók, mire kell odafigyelnünk.
• Magyar szülők gyermekeként, de Németországban nevelkedtél, az anyanyelved is 
a német. Melyik határozza meg inkább az identitásodat?
• tudom, hogy ez tűnhet a könnyebb válasznak, és nem is fedi le teljesen a 
dolgot, de nehéz lenne választanom a német és a magyar identitás között, ezért 
inkább európai polgárnak tartom magam.

6  www.mediafactory.hu (ld. Erdősi Anikó: MédiaGyár — MediaFactory. Balkon, 2004/5,6)
az idei tervekkel kapcsolatban: www.kozelites.net
7  http://www.tokafi.com/news/headphone-festival-going-east-straight-your-ears/
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