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• A főzőshow másodlagos retorikája és a műfaj ironizálása
Csábítani, párt találni, férjhez menni. Tökéletesnek, vonzónak, kívánatosnak, 
egyszóval szupernőnek lenni — a konyhában is. Nehéz feladat hárul Gőbölyös 
Lucára, akit ezúttal, Férjhez akarok menni! című projektjében műsorvezetői 
szerepben láthatunk. Gőbölyös, akinek az elmúlt években folytatott tevékeny-
sége szisztematikusan kapcsolódott az emlékezet és a személyes emlékezés 
problémaköréhez, projektjében a legújabb médiaműfajok- és technikák fel-
használásával ötvözi a fotó műfaját. 
Öt részből1 álló, rendhagyó főzőshow-jában a szerelmi varázslások, a népi 
hagyományok- és hiedelemvilág egyes elemeinek konkrét felhasználásával 
és gyakorlati megvalósításával folytatja a kollektív emlékezet témáját. Egy 
modern stúdió és egy szakavatott televíziós stáb segítségével, nem kevés 
etnográfiai kutatás során szerzett lexikális tudással felvértezve avatja be 
nézőit a párkeresés és -találás dédanyáink által is gyakorolt rejtelmeibe. Pro-
fesszionális reklámfotókkal kísért oktató videójához — a hivatásos tévés 
szakácsok marketingstratégiáit imitálva — tetszetős szakácskönyv formájú 
katalógust készített, kiegészítve azt a főzőműsorban bemutatott, meghök-
kentő receptekkel, illetve a megvalósítást könnyítő további tanácsokkal, trük-
kökkel. 
Az új, divatos médiatechnikák használatával és a népszerű televíziós 
műfaj bevett forgatókönyvének, kliséinek imitálásával szándékoltan az 
elbulvárosodás szociológiai kérdésére, valamint a női szerepmintákra- és konf-
liktusokra reflektál. Működésbe hozza a nő konyhai „funkciójához” kapcsolódó 

1  1. Megtalálni az igazit, 2. Elbűvölni, magunkhoz láncolni a kiválasztott férfiút, 3. 
Férjhez menni, 4. Visszaszerezni a férfit, ha elhagy minket, 5. Elveszejteni a párunkat, ha 
már teljesen elbűvöltük, de mégsem kell. 

hagyományos asszociációkat, hogy azután a humor, az irónia és a meghökken-
tés eszköztárával érvénytelenítse azokat. 
Munkájában a gastroreality — tárgyából adódóan tetszetős, az étkezést és az 
ételek elfogyasztását pozitív, kívánatos cselekvésként ábrázoló — műfaja a 
Julia Kristeva által abject-eknek2 nevezett visszataszító, olykor gusztustalan, 
sőt, esetenként groteszk elemekkel (különféle testnedvekkel, testváladékok-
kal stb.) párosul. A Gőbölyös Luca által elkészített ételek hozzávalói között 
mindig akad valami szokatlan, undorító. Valami, ami felborítja, megzavarja, iro-
nizálja a tökéletes, idilli képet: almára kent menstruációs vér, pogácsába sütött 
köröm, ingnyakba varrt hajszál vagy kávéba darált szeméremszőrzet. Gőbölyös 
Luca műsorának külső narratíváját ugyanis a szerelmi varázslás, az abject ele-
meket sem nélkülöző boszorkányság gyakorlásának bemutatása adja. 
Az ételkészítés oka rituális — ez magyarázza tehát a különleges (abject) hoz-
závalók használatát. A műsorvezető célja hangsúlyozottan a mihamarabbi 
férjhezmenetel. Egy férfi megszerzése, megtartása, manipulálása, egyszóval 
birtoklása — amely nélkülözhetetlen eleme, legfontosabb szimbóluma a női 
identitás kiteljesítésének. 
A projektben Gőbölyös3 határozott — ámde férj hiányában még nem teljes, nem 
tökéletes — identitással jelenik meg előttünk. Műsorvezetői szerepében, illetve 
a műsorszituációból kifolyólag egyszerre képviseli a sztereotip háziasszonyt 
és az önmegvalósításra törekvő szupernőt. Megjelenése nőies, kifogástalan, 
akárcsak autentikus konyhai szaktudása, amellyel magához kívánja láncolni a 

„kiválasztott férfiút”. 
„Bájos műsorvezetőként” való felkonferálása a konyhatündér asszociációt hívja 
elő a nézőben, ám azonnal bebizonyosodik, hogy az általa kialakított nő-imázs 
jóval komplexebb ennél. Ő nem kiszolgálni, hanem manipulálni akarja a fér-
fit. A show végső soron arra szolgál, hogy a néző számára bebizonyosodjon: 
Gőbölyös igenis képes erre! Noha a konyhában — igaz, egy hipermodern, jól fel-
szerelt konyhában — ténykedik, nincsen alárendelt szerepben: minden gesztu-
sával, a női nézőkre való folytonos kikacsintásával4 a vágyott, az élet minden 
területén sikeres nőkép elérésére ösztönöz. A férjhezmenetelt szándékoltan 

2  Ld. in: Julia KRISTEVA: Power of Horror. An Essay on Abjection, New York: Columbia 
University Press, 1982 
3  Az alkotó — műbeli szerepe szerint — maga a műsorvezető, ám fontos hangsúlyozni e 
szerep áttűnő, lebegtetett voltát. Habár a mű ideje alatt Gőbölyös Luca azonosul az 
általa képviselt karakterrel, a szó szoros értelmében véve nem azonos vele. Amikor a 
továbbiakban Gőbölyös Lucáról beszélek, a művészről, mint műsorvezetői szerepben 
megnyilvánuló alanyról beszélek. 
4  Gőbölyös Luca hangsúlyozottan a nőkhöz szól, nem bénítják „vizslató férfitekinte-
tek”. Mivel maga is a vágyott nőideál elérésén fáradozik, s nézőit is erre ösztönzi, több 
alkalommal ölti magára a cinkos szerepét. A műsorban többször elhangzik és a 
szakácskönyvben is gyakran szerepel pl. „…a kiszemelt legény nem veheti észre, miben 
mesterkedünk…” — mondat. 
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az önmegvalósítás eszközének láttatja, műsorvezetői mivoltában a művész 
maradéktalanul azonosul a szereppel, amelyet reprezentál. 
Látszólag interiorizált nőképének vizuális és verbális kommunikálásához — a 
valódi, televíziós gastrorealitykhez hasonlóan — több különböző médiumot 
használ.5 Nála is megjelenik az ételekről és önmagáról készített reklámfotó;  
a videofilm részeként bemutatott előzetes, illetve a zenés videoklippel kombi-
nált főcím; valamint a nyomtatott, szakácskönyv formájú katalógus. A nőkép 
közvetítéséhez transzparensül szolgáló médiumok együttes hatását tovább 
erősíti egyfelől a műsorvezető külső megjelenése, amely egy az egyben 
megfelel az aktuális női test- és divatideálnak, másfelől az ételek készítése 
közben elhangzó, a műsorvezetőt még rokonszenvesebbnek, segítőkészebb-
nek láttató gesztus, a tippek, trükkök, személyes tapasztalatok megosztása. 
Gőbölyösnél ezek a gyakorlati tanácsok hivatottak helyettesíteni, pótolni az 
elektronikus média (pl. a műsorhoz kapcsolódó saját, interaktív webes felület) 
hiányát. 
Gőbölyös Luca a műsor kivitelezésének és saját megjelenésének, azaz a külső-
ségek szintjén látszólag komolyan veszi a gastroreality műfaját, de az abject 
elemek szisztematikus alkalmazásával mindvégig fenntartja az ironizált műfaj, 
valamint a rendhagyó téma (népi varázslások a gyakorlatban) közötti feszült-
séget. Az első pillantásra komolynak tűnő show önmaga karikatúrájává válik. 
Az archaikus gondolkodásmód megidézésével a művész a (sokak szerint mél-
tatlanul) felkapott gastrorealityt s annak minden kellékét irónia tárgyává teszi. 
Beleértve azt a látens — és a személyiség-hatalom-test foucaulti trichotómiája 
szempontjából semmi esetre sem elhanyagolható — üzenetet is, hogy a célcso-
port (a középosztálybeli nők) a hasznos recepteken kívül életviteli, életvezetési 
mintát, a szupernő-imázs eléréséhez szükséges útmutatást kaphat a műsor-
ból a műsorvezető személyén keresztül. Gőbölyös Luca virtuális, azonosulásra 
csábító valója a főzőshow kontextusában tehát egyfelől reményt adó minta a 
néző számára — hiszen minden porcikájával önön sikerességét reprezentálja —, 
másfelől egy folyamatos pszichikai nyomás manifesztációja: a mintának való 
megfelelési kényszer szimbóluma is. 
Miközben a néző megnyugszik, hogy készen kapott trükkök segítségével — a 
művészhez hasonlóan — ő maga is képes lehet a vágyott, társadalmilag kívá-
natosnak tételezett tökéletesség elérésére, állandósul szorongása is, hogy 
kizárólag saját gyengesége gátolhatja meg céljai elérésében. Az elérendő cél 
így öntudatlan, interiorizált mintává válik, mialatt maga az ironizált műfaj 
lényegül át a mintaképzés rejtett eszközévé. A média nyomása, annak szorgal-
mas „fogyasztása” által hat a bizonytalan nézőre. E mintaképzést segíti, hogy 
a művész által közvetített, több oldalról megerősített, külső tökéletességé-
ben megnyilvánuló ego magabiztos: a rendelkezésére álló praktikák önbizal-
mat adnak. A műsorvezető humora, (ön)iróniája éppen abból fakad, hogy tudja: 
közel jár az áhított önmegvalósításhoz. A vágyott — és a show keretein belül 
kifogástalanul eljátszott — szupernő-imázs teljessé tételéhez már csak egyet-
len feladatot kell megoldania: férjhez kell mennie — mindenáron. 
Magatartása az Eperjesi Ágnes Önarckép-szeletek6 című sorozatának egyik 
munkájában megjelenő ironikus és önreflexív megnyilvánulásra emlékeztet. 
Sőt, a szupernő-imázzsal való teljes azonosulás vágyának felvállalásával túl 
is lép azon. Bár Eperjesi első, jól csengő, „nem ülök fel a média nyomásának” 
kijelentése látszólag tagadja a média által közvetített, elérhetetlennek tetsző 
szupernő-szerepet, második mondata már épp ennek ellenkezőjéről tanús-
kodik: „Egyszerűen minden elvárásnak megfelelek.” Mintha a külső elvárás 
ellen annak belsővé tételével védekezne: elhiteti magával, hogy csak önma-
gának kíván megfelelni, miközben a szövegben lappangó ellentmondás éppen 
arra világít rá, hogy magának is csak e külső elvárások teljesítésével felelhet 
meg. Eperjesinél az (ön)irónia oka az a felismerés, hogy a tökéletességre való 
törekvés, a külső elvárásoknak való megfelelni vágyás tulajdonképpen nem 
más, mint az elutasított média nyomásának rejtett hozadéka. A két frappáns 
mondat tehát egy önmagába visszatérő, ördögi kört képez. Hiába az egyén lát-
szólagos szabadsága: belső tökéletesedése nem valósulhat meg az elutasított 
külső elvárásoknak való megfelelés nélkül. 
Eperjesivel ellentétben Gőbölyös Luca nem azért „nem ül fel a média nyomá-
sának”, mert nincs tisztában a média által közvetített elvárásokkal, vagy mert 
nem azonosul a szupernő-szerepmodellel, hanem amiatt, mert a show ideje 
alatt, a műsor keretei között ő maga a média. Ő képviseli a médiát, kiszol-
gálja a nézőket, azonosulásra csábít: olyan médiummá lesz, aki „egyszerűen 

5  A különféle médiumok együttes megjelenéséről, a „többrétegű szövegként működő” 
’Stahl-projektről’ ld. még Alexandrov Andrea Stahl konyhája című, a népszerű hazai 
főzőműsort elemző írását. Stahl konyhája, ALEXANDROV Andrea: Médiakutató, 2004 ősz 

— Gasztronómia rovat, http://www.mediakutato.hu/cikk/2004_03_osz/07_stahl 
6  Eperjesi Ágnes: Önarckép-szeletek, 2004, C-print alumíniumlemezen. Bemutatva: 
Eperjesi Ágnes: önarckép-szeletek / slices of self-portraits. kArton Galéria, 2004. március 
24 — április 24. 

minden elvárásnak megfelel”. Arról a mesterségesen generált igényről, hogy 
a néző azonosulni akarjon a műsorvezető által képviselt szuper-identitással, a 
főzőshow műfajának másodlagos retorikája gondoskodik. E másodlagos reto-
rika körébe utalható az a vizuális apparátus, amely a műsor követése közben 
a nézőt a közvetített szerepmintával való azonosulásra ösztönzi. Ez sarkallja 
arra, hogy ő maga is utánozza a műsorvezető öltözködését és viselkedését, s 
hasonló életvitel kialakítására törekedjen az adásban megjelenő tárgyak, esz-
közök, ruhák, kiegészítők, berendezések megszerzésének (megvásárlásának) 
segítségével. Nem véletlen, hogy a műsorvezető pozitív, harmonikus kapcso-
latban van az őt körülvevő (design)tárgyakkal: ezek révén is saját identitását 
közvetíti a nézők felé. 
A manapság élénk társadalmi érdeklődésre számot tartó, divatos és elfoga-
dott szingli életforma, a házasság és a férjhezmenetel kényszerének ironi-
kus tematizálása, valamint a tárgyi környezet identitásképző szerepe Szabó 
Benke Róbertnek a közelmúltban bemutatott, Hajadonok című fotósoroza-
tában7 is egyértelműen megjelenik. Szabó Benke modelljeinek környezete, a 
háttérként szolgáló közeg, amelyben a ruhát felöltik, a fényképeken szereplő 
tárgyakhoz hasonlóan a fotóalanyok belső világát jelképezik: azok individuá-
lis sajátosságairól árulkodnak — akárcsak a műsorvezetőként megnyilvánuló 
Gőbölyös Luca főzőshow-beli fellépése,8 a stúdió berendezése vagy az általa 
használt (konyhai) eszközök. A tárgyak mindkét művész munkája esetben 
jelentőséggel bíró attribútumok: az alany önmeghatározáshoz járulnak hozzá. 
Jelek a külvilág felé arról az egóról, amely immár nemcsak a testén, hanem a 
testhez tartozó járulékos dolgokon, a test tágabb értelemben vett kiegészítőin 
keresztül is kifejeződik. Mintha a gondosan kiválogatott díszlet az egyébként 
a szó szoros értelmében korlátozott, szabályozott, lefaragott-karcsúsított 
saját testhatárok látens kiterjesztésére, helyreállítására szolgálna. 
A műfaj ironizálása a tárgyi elemekben testet öltő és a műsorvezető megjele-
nésén keresztül megnyilvánuló másodlagos retorika ellenében ható, eltávolító 
stratégiákon keresztül történik. Ezek az eljárások, úgymint az archaikus sze-
relmi varázslás modern környezetbe helyezése (1.), az abject elemek váratlan 
megjelenése, azaz a főzőműsor „ártatlan” közegében a groteszk felbukkanása 
(2.), a magasztos végcélt, a műsor voltaképpeni tárgyát szimbolizáló férfi arc-
talan bábuval való helyettesítése (3.), valamint a tippek, trükkök, jó tanácsok 
közötti folyamatos önreflexív, önironikus kiszólások jelenléte (4.) irányítják rá 

7  Szabó Benke Róbert: Hajadonok (fotósorozat). Budapest — Margitszigeti Víztorony, 
2006. május 26 — június 5. Szabó Benke munkája már a címmel is a szingli-jelenség 
ambivalens, fonák, kétarcú természetére reflektál, amikor menyasszonyi ruhás — egyéb-
ként egyedülálló, 25 évesnél idősebb — modelljeit nem „vénkisasszonyoknak” vagy 

„pártában maradtaknak”, hanem Hajadonoknak nevezi. A művész szóhasználata megőrzi 
az egyedülálló nők méltóságát: reményt, lezáratlanságot, átmeneti egyedüllétet sugall. 
Nyilvánvaló azonban, hogy a nőknek a kor előrehaladtával párhuzamosan csökken az 
esélye a házasságra. Noha a fotóalanyok voltaképpen megbékéltek helyzetükkel és nem 
érzik tehernek, kudarcnak az egyedüllétet, a menyasszonyi ruha felöltésének játékos 
gesztusa mégis a saját személyiséget szimbolizáló környezet Gőbölyös Luca projektjében 
is megfigyelhető felfogásával párosul. Érdekes adalék, hogy Gőbölyös Luca közvetlenül is 
kapcsolódik Szabó Benke munkájához: ő a fotósorozatban szereplő hajadonok egyike. (ld. 
még: TATAI Erzsébet: NEM és NEM. Balkon, 2005/3, 35-37.)
8  A főzőműsornak a házastárstól való megszabadulást célzó 5. epizódjában a férj 
elveszejtése érdekében kifordítva viselt ruhadarabok egyikére pl. többször ráközelít a 
kamera, megmutatva a kilógó címkén látható, népszerű, sokak számára státuszszimbó-
lumnak tekintett márkajelzést. 
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a befogadók figyelmét média és manipuláció összefüggéseire. Gőbölyös Luca 
projektjében nemcsak önnön társadalmi testére, a nőkkel kapcsolatos nemi 
sztereotípiákra, hanem a főzőshow műfajának felhasználásával és kritikájával 
a vélt vagy valós társadalmi elvárások összefüggéseire is reagál. Azt vizsgálja 
és tudatosítja, miképpen hatnak ezek az elvárások, szerepminták az egyén 
saját (nemi) szerepével, testével, identitásával kapcsolatos elképzeléseire.

A test mint eszköz
Tanja Ostojić, a jugoszláviai születésű interdiszciplináris művész — akinek 
műveivel legutóbb a Ludwig Múzeumban megrendezett Digitalizált Testek /  
Virtuális látványosságok9 című kiállításon találkozhatott a hazai közönség — 
egyik munkája volt a „Looking for a husband with an EU Passport”10 című pro-
jekt. A migráció kérdéseit női szemszögből bemutató, társadalmi-politikai 
problémákra11 reflektáló projekt valódi célja a német állampolgárság megszer-
zése és a németországi letelepedés volt. Mivel a művész sokáig nem kapta 
meg az áhított német állampolgárságot, úgy döntött, hogy egy kopaszra 
borotvált fejű, egész alakos, meztelen fotót tesz közzé magáról a világhálón, 
s ennek a fényképnek, illetve a címben szereplő mondatnak a segítségével 
vonzza magához a potenciális, EU-útlevéllel rendelkező férjjelölteket. Ostojić 
emlékezetes projektje sikerrel zárult: valóban férjhez ment egy német férfi-
hoz, és letelepedett az országban. Azonban talán e szerencsés végkifejletnél 
fontosabb az a mód, ahogyan a művész ezt a Gőbölyös Lucáéval közös témát, 
vagyis a férjkeresést és férj találásának tematikáját megközelítette saját tes-
tének tudatos, a szó szoros értelmében vett felhasználásával. 
Az azonos témát feldolgozó, testüket céljaik érdekében kihasználó képzőmű-
vészek — a látszólagos hasonlóságok ellenére — ugyanis eltérő módon viszo-
nyulnak saját testükhöz, s e viszony különbözősége az általuk meghatározott 
és képviselt női identitás(ok), az elérendőnek tételezett (társadalmi és nemi) 
szerepminták különbségéből ered. Ahhoz, hogy megértsük e különbségek 
okait, az első és legfontosabb dolog az említett két projekt címeinek összeha-
sonlítása. A megházasodás, a férjtalálás aktusának különbözősége ugyanis 
a projektcímekben szereplő igék által verbálisan is megjelenik. 
Míg az önmagát meztelenül közszemlére tevő, szélsőségesebb, direktebb 
vizuális kommunikációt folytató Tanja Ostojić a férj kerestetik [looking for] szó-
fordulatot, azaz a keresni [looking] főnévi igenevet használja, a külső megjele-
nés tekintetében sokkal visszafogottabb, diszkrétebb Gőbölyös Luca a szavak 
szintjén üzen agresszívabban és egyértelműbben: nem férjet keres, ő férjhez 
akar menni. A címekben is tetten érhető ellentét, illetve a verbális megnyi-
latkozásokhoz kapcsolódó vizuális üzenetek (és a megjelenő női testek) által 

9  Digitalizált testek — Virtuális látványosságok, Ludwig Múzeum — Kortárs Művészeti 
Múzeum, Budapest, 2001. október 25 — november 25.
10  Tanja Ostojić: „Looking for a husband with an EU Passport”, interaktív web-projekt, 
2000–2005, legutóbb a Gender Check című kiállításon bemutatva. Lásd: www.
gender-check.at
11  Ostojić projektje a kilencvenes években lezajlott balkáni háborúk folyományaként jött 
létre. Arra a tényre irányítja rá a figyelmet, hogy e háborúk következtében erősen 
megváltozott társadalmi és gazdasági struktúrákon belül hogyan alakult át a házasság 
intézménye. 

kirajzolt ellentmondás tovább fokozódik, ha megvizsgáljuk, ki, miért akar férj-
hez menni, mit remél a házasságtól: vagyis, mi a két projekt végső célja. 
Ostojić-nál a végső cél egyértelmű: a Németországba való költözés, a letele-
pedés számára a menedéket, egy biztonságosabb, kiszámíthatóbb életet, a 
vágyott lehetőségeket, kedvezőbb életkörülményeket, jobb életminőséget 
jelenti amelynek eszköze nem más, mint a férjhezmenetel. Ostojić tehát férjet 
keres, s ennek érdekében felkínálja, áruba bocsátja, eltárgyiasítja saját testét. 
Teste végső soron elkülönül személyiségétől, identitásától, és a cél érdekében 
felhasznált eszközzé, tőkévé, reklámcikké, felkínált termékké, vonzó porté-
kává válik. Bár az esetleges jelentkezőkből végül ő maga választ, a jelentkezők 
körére és személyére nincsen semmiféle hatással. Passzívan vár: csak azok 
közül kerülhet ki választottja, akik őt már előzetesen kiválasztották. 
Vele ellentétben Gőbölyös Luca nagyon is aktív szereplője a választásnak: nem 
őt választják, hanem praktikái ismeretében ő maga az, aki választ. Ő bűvöli el 
a férfiakat, archaikus tudásának köszönhetően hatalma van fölöttük. E hata-
lom pedig abból fakad, hogy Ostojić-tyal ellentétben nem kell beérnie az őt 
óhajtók szűkös táborával. Ő, a műsorvezető, „minden szerelmi praktikák kiváló 
ismerője”, tetszése szerint bárkit választhat. Férjhez akar menni, ám végső 
célja több, komplexebb, mint a házasság: ő a teljes életre, a 21. századi minden 
tekintetben tökéletes, minden szerepben kiváló, minden helyzetben megfelelő 

„szupernő” imázs kialakítására tör. Univerzális karakter: választ, varázsol, elbű-
völ, visszaszerez, eltaszít. Remekel a konyhában, okos, furfangos — miközben 
tökéletes a sminkje, a frizurája, a körme, az alakja. Játszi könnyedséggel kever-
kavar, dagaszt — ujján dekoratív gyűrű, csuklóján csinos karkötő, száján bájos 
mosoly. Kellemes hangján ugyan menstruációs vérről, izzadságról és vizeletről 
beszél, de megteheti, hiszen megtehet bármit: boszorkány. Testével is hódít. 
Teste azonban nem az Ostojić-féle áru, nem egy darab hús. Nem préda, hanem 
hívogató csali. Nem kell meztelenre vetkőznie ahhoz, hogy behódoljanak neki. 
Teste tökéletes közvetítőfelület, ugyanakkor folyton-változó álarc is, hiszen 
mindig más formában, mindig új ruhában nyilvánul meg. Míg Tanja a testét 
kínálja fel a férfinak — jövendőbeli férjének —, a műsorvezető csak az általa 
készített ételt, de sosem önmagát. 
A női test ugyan mindkét művésznél a manipuláció egyik eszköze, ám 
Gőbölyösnél nem az egyetlen és kizárólagos eszköze. Ő, aki számára a testén 
kívül a népszokások, hiedelmek tárháza, az ősi tudás is a rendelkezésre áll, 
nem éri be kevesebbel, mint Az Igazival. Míg Ostojić csupán férjet, egy — a cél-
jai megvalósításához nélkülözhetetlen — kelléket keres, addig Gőbölyös Luca az 
általa megálmodott férfit, az őt kiegészítő társat, a szupernő-imázs kitelje-
sítéséhez, és ezáltal önmaga kiteljesítéséhez vezető utat keresi. A saját test 
művészi felhasználásának eltérő — a test eszközszemléletének dacára is sok 
tekintetben ellentétes — módja tehát nem elsősorban a koncepció és a techni-
kai megvalósítás különbözőségéből fakad, sokkal inkább annak a végső célnak 
a minőségéből, amelynek elérését a férjkeresés aktusa mint eszköz, támogatja 
és segíti.12 

„Etnográfus és médiahasználó”- avagy a testkép viszonya az etnográfiához
„Gőbölyös Luca etnográfus és médiahasználó” — írja a művész kiállításának 
katalógusához készített tanulmányában13 Turai Hedvig. A szerző Kavarjunk 
csak még egyet a bugyin! című írásában a Hal Foster14 által használt „a művész 
mint etnográfus” kifejezést értelmezi, interpretálja, amikor Gőbölyös Luca 
Férjhez akarok menni! projektje kapcsán a művész résztvevő-megfigyelő gon-
dolkodásmódjának megnyilvánulásait vizsgálja. 
Turai rávilágít arra a tényre, hogy ez az újfajta — a Walter Benjamin-féle „az 
alkotó mint termelő” metaforával leírt magtartást felváltó művészi attitűd 
Gőbölyösnél valódi, a szó szoros értelmében vett etnográfiává válik. A művész 
ugyanis nemcsak az etnográfia tárgyát (a népi babonákat, varázslásokat, prak-

12  Ha az ún. Maslow-piramis segítségével modelleznénk a két projektet, e különbség a 
hierarchikusan egymásra épülő igények szintjében megnyilvánulna meg. Az önmegvalósí-
tásra (ez a piramis legmagasabb szintje) törekvő, a tökéletes nő-imázs megszilárdítását 
célzó Gőbölyös Lucával ellentétben ugyanis Ostojić végső célja egy sokkal elemibb vágy 
kielégítése, egy — a direktebb vizuális megnyilatkozás ellenére — alapvetőbb emberi 
szükséglet: a létbiztonság megteremtésének igénye. A Maslow-piramis tanúsága szerint 
az ember mindaddig képtelen magasabb szintre kerülni, vagyis önmaga belső tökéletese-
déséhez szükséges célokat megfogalmazni, amíg az olyasféle elemi szükségletei, mint a 
táplálék vagy a biztonság, kielégítetlenek. Nem véletlen, hogy a szupernő-imázs 
hajszolására (is) ösztönző főzőshow-k leginkább a középosztálybeli, viszonylag jól 
szituált nők körében a legnézettebbek és a legnépszerűbbek, hiszen ez a társadalmi 
csoport az, ahol már megjelenhetnek az identitás építésével, korrigálásával, akár radikális 
átalakításával kapcsolatos, ún. másodlagos igények. 
13  Turai Hedvig: Kavarjunk csak még egyet a bugyin! Feminizmus, posztfeminizmus, 
populáris kultúra házias ízekkel. In: Gőbölyös Luca: Férjhez akarok menni! (kiállítási 
katalógus), Knoll Galéria, Budapest, 2010, 4-10. (4.). 
14  Ld. Hal Foster: The Artist as Ethnographer. In The Return of the Real. Massachusetts, 
Instituts of Technology, 1996 
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tikákat) használja és emeli be saját művészetébe, hanem annak jellegzetes 
módszerét, a kikérdezést (pontosabban az ételkészítési szokások kikérdezés 
útján történő gyűjtésének módszerét) is. 
A „művész mint etnográfus” gondolkodásmód terjedését bizonyítja, hogy 
hasonló etnográfusi magatartásnak lehetünk tanúi a Férjhez akarok menni! 
projekttel egy időben, a budapesti Ludwig Múzeumban látható Powergames15 
című kiállítás keretében bemutatott egyik alkotó esetében is. Jens Haaning  
33 lány a 9. oldalról című, 2010-ben készült műve valódi etnográfiai munka ered-
ménye. Ahogyan azt a 33 nő egészalakos (általában fürdőruhás vagy félmezte-
len) fotóját tartalmazó sorozat alcíme is elárulja: a Haaning által szerkesztett 
(kezdetben csak publikáció formájában létező) plakát-sorozat nem más, mint 
etnográfiai dokumentum a dánokról és a női testhez fűződő kapcsolatukról. 
Noha a dán művész elsősorban sajátos, és — egy dániai újságról lévén szó — 
helyspecifikus társadalomrajz felvázolására törekszik, munkája a nők gaz-
dasági és a társadalmi életben betöltött helyének és szerepének egyik 
lehetséges meghatározásán, kijelölésén túl egy a Gőbölyös Lucáéhoz nagyon 
hasonló problematikának a szigorúan vett szociológia felőli megközelítése is. 
E probléma pedig nem más, mint a nő saját testéhez való viszonyának kuta-
tása. Haaning 33 modellje saját testét az individuum megtestesülésének, az 
identitás- és a személyiségközvetítés eszközének tekinti. Csakúgy, mint Tanja 
Ostojić, ők is felfedik, és önként teszik közszemlére testüket az Ekstra Bladet 
dán napilap 9. oldalán. S miként a német vízumra áhítozó Ostojić, ők is szöveg-
gel üzennek: egy — a fotójuk mellé beszúrt — miniinterjúban lelkesen, tartóz-
kodás nélkül mesélnek jövőbeli terveikről, aktuális párkapcsolatukról, extrém 
hobbijaikról, vagy éppen arról, melyik testrészükkel a legelégedettebbek. Sőt, 
még személyes adataikat is készségesen az olvasók rendelkezésére bocsátják. 
Miközben úgy tűnik, közlékenységükkel és önkéntes, ámde kéretlen kitárulko-
zásukkal áruként kínálják fel saját testüket, az ő értelmezésükben valójában 
nem tesznek mást, mint bemutatkoznak. Számukra a fotózás és az interjú 
személyiségük, identitásuk megnyilvánulásának egyik lehetséges terepe. 
Míg Ostojić-nak a saját test csupán eszköz — végső céljának, a németországi 
letelepedés megvalósításának eszköze —, addig Haaning hétköznapi modelljei 
azonosítják magukat saját testükkel. Testükön keresztül tudatosan ők maguk 
nyilvánulnak meg. Külsejükön keresztül maguk reprezentálják önmagukat. 
Noha a legtöbb lány fizikai valójában nem teljesen meztelen, mégis meztele-
nebbek Ostojić-nál. Ő ugyanis ruháit elhagyó-levető gesztusával egyszersmind 
eltávolítja, elidegeníti személyiségétől testét: eszközzé fokozza azt. Evvel 
szemben a 33 dán lány számára a meztelenség — a testükkel való azonosu-
lás, a testben leképződő, avval összenőtt identitás — a nyíltság, a személyiség 
felvállalásának szimbóluma lesz. E logika mentén tehát minél többet fed fel 
valaki a testéből, annál többet mutat meg önmagából is.
A testen keresztül megnyilvánuló ego — Haaning modelljei révén realizálódó 

— felfogása a Gőbölyös által közvetített önmegvalósításra törekvő szupernő-
szereppel rokon, amennyiben feltételezzük, hogy Haaning modelljeinek célja 
is egyfajta önmegvalósítás. Csakhogy amíg a főzőshow műsorvezetője a népi 
varázslás eszköztárával is rendelkezik — vagyis nincsen szüksége meztelensé-
gére ahhoz, hogy megmutassa magát —, addig a 33 lány számára a saját test 
megmutatása a bennük élő nőkép kiteljesítésének egyetlen, lehetséges módja.

Test — média — identitásképzés
Gőbölyös Luca projektje komplex „kis világként” is megállja a helyét a női test-
ről, női szerep(ek)ről, női identitásról folyó diskurzus közegében. Befejezett, 
lezárt, önmagában értelmezhető egész. A fentiek mindazonáltal azt hiva-
tottak bizonyítani, hogy Gőbölyös munkája több szinten működik: a konkrét 
műfajkritika művészi megvalósításán túl további intertextuális kapcsolódási 
pontokat képez: a választott téma sokrétűségének köszönhetően termékeny 
párbeszédbe lép a hazai és nemzetközi színtéren ismert művekkel-művé-
szekkel. Miközben projektjét — az ősi szerelmi varázslás felelevenítésével — a 
magyar kulturális hagyományok speciális kontextusába ágyazza, a női identi-
tás-problematika megközelítésének szintjén e gondolatkör általános, univerzá-
lis feldolgozását viszi véghez. 

A szerző az Oktatási és Kulturális Minisztérium Kállai Ernő Ösztöndíjasa.

15  Powergames. Hatalmi játszmák. Ludwig Múzeum — Kortárs Művészeti Múzeum, 
Budapest, 2010. március 19 — május 30. (kurátor: Simon Kati)
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