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Nigel Barley brit antropológus pályáját a szokásos módon kezdte: afrikai terepmunkára 
ment, és egy éven keresztül a doajo törzs életét tanulmányozta és élte – résztvevő-meg-
figyelőként. Ám erről írott könyve, az Egy zöldfülű antropológus kalandjai már eléggé 
elüt a műfajbeli méjnsztrímtől, amiért is elég nagy vihart kavart. Igazán érdekessé azon-
ban a könyve vált, amit hazatérése után írt – abban ugyanis saját országának, a szomorú 
szigetlakóknak a kultúráját írta le, mégpedig az angolokat – etnológiai szempontok szerint. 

Ilyen, 180 fokos fordulat nemcsak az antropológi-
ában következett be; hasonló horderejű változá-
sok történtek a kultúra legkülönfélébb területein. 
Ezek a művészet közegét sem hagyták érintetle-
nül, ezek hatására a helyzete megváltozott. Amit 
az is mutat, hogy érzékeny antennákkal rendel-
kező művészek is másként tekintenek a tevé-
kenységükre – és önmagukra. Amikor művészek 
ön-antropológiai terepmunkát otthonvégző 
kutatóként látják magukat, az – az önreflexió 
magas foka mellett – a terep határozott átren-
deződését, a tevékenység fókuszának áthelye-
ződését, a feltételek megváltozását mutatja. 
Mostanában a művészeti praxisban, akárcsak  
a képzésben, a kutatás vált központi fogalommá 

– míg régebben ezt a helyet a kísérlet, a kutatás 
gyakorlati része töltötte be. Kísérletező művé-
szetből kutató művészet lett. A kutatás nem más, 
mint kútásás: keresés az alapokban, az altalajban. 
Valamivel mélyebbre menően a megszokott fel-
színeknél. Elmélyedés, belemélyedés az élet 
általános és konkrét alapjaiba. 
A kutatás így magától értetődően életmód-kuta-
tás is. Annak vizsgálata, milyen az élet, hogyan 
is élődnek az életek. Hogyan lehet élni? Ami  
a művészet modern hagyományában egyszer-
smind azt is jelenti: hogyan lehet másként élni? 
Másként – mindahhoz képest, ami ami körül-
vesz bennünket, ahogy többnyire az életek 
körülöttünk élődnek. Mert ez a „közép”, az átlag 
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többszörösen kétségessé vált. Nemcsak nyárs-
polgári vonásai miatt, amihez képest régen a 
bohémségben vagy a kommunákban véltek alter-
natívára lelni. Sokkal inkább azért vált kétségessé, 
amit fizetni kell érte. Nem éri meg – a hajszoltsága,  
a kiszolgáltatottsága, az üressége és a veszé-
lyessége miatt. Nem mintha széles néptömegek 
kezdtek volna veszélyesen élni Nietzsche szán-
déka szerint, hanem mert életük módja ön- és 
közveszélyes: az élet értelmét éppúgy veszé-
lyezteti, mint az élet (biosz) – biológiai alapjait. 
Kaszás Tamás és Loránt Anikó ön-antropo-
lógiai munkái mögött egy alapvető felismerés 
érzékelhető: az, hogy az ember eredendően 
szegény. Csupaszon születik és kiszolgáltatott. 
Sokáig mások közvetlen segítségére szorul.  
És felnőttként is, egész élete során ezer és 
ezer szállal kötődik a környezetéhez. A földhöz,  
a levegőhöz, a fényhez. A növényekhez, az álla-
tokhoz és persze embertársaihoz. 
A művész is szegény. Eredendően szinte sem-
mije sincs, és mindig hozott anyagból kényte-
len dolgozni. Az ennek belátásával létrehozott 
művészet mégsem válik feltétlenül szegénnyé. 
Ahogy az arte povera sem volt az, jóllehet egy-
szerű anyagokat és tárgyakat használt fel, gazdag 
vonatkozásokat és jelentéseket teremtve. 
Kaszás Tamás és Loránt Anikó is ezekre a körülmé-
nyekre tekintettel keresi a helyét. Keresik azokat a 
megoldásokat, eszközöket, technikákat, amelyek-
kel a szegénység, a kiszolgáltatottság kontextusát 
át tudják alakítani. A sokoldalú függés szálrend-
szerét olyan textúrává tudják formálni, amellyel 
komor kilátások közepette is megteremthetők 
az élhető élet feltételei, a szabadság személyes 
és személyeken túlmenő övezeteit. Ennek során 
tevékenységük mégsem válik utópikussá, nem 
dermed bele a mozgalmárság mechanikájába. 
Az ilyesféle kudarcok ismeretén túl a játékos-
ság és az irónia megóvja őket ettől. Mindenféle 
tárgyakat fabrikálnak, hasznosítják a régit és újra-
hasznosítják az újat, barkácsolnak, kitalálnak és 
fejlesztenek. Ezenközben megfigyelik magukat, 
rácsodálkoznak egy-egy leleményre, és eredmé-
nyessége láttán – miként azt egy faliújság faszer-
kezetéből jurtavázzá alakító munkájukról készült 
videó mutatja – jókedvükben olykor táncra is per-
dülnek. Munkájuk eredményeit és felismeréseit 
időről-időre, mint ezen a kiállításon is, megosztják. 
Használható tárgyakat és tanulságos megoldáso-
kat tesznek közzé. Lehetőséget teremtenek élet-
körülményeik és (mű)tárgyaik szemrevételezésre 
és a nyugodt szemlélődésre – amire egy használt 
építési pallókból készült formás paddal invitálnak.
Ahol élni lehet, ott jól lehet élni – jegyezte föl 
magának Marcus Aurelius. Erre a császári udvar-
ban élve intette magát, amelyet mint filozófus 
megvetett, de minden élethelyzetre érvényes-
nek tartott. Úgy tűnik, így vannak ezzel – életük-
kel és munkáikkal – a kiállítók is. Ezért mondható 
el Pakson is: Pax et gaudium. Béke és öröm.
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