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S Z A K A M I B E M U T A T K O Z Á S

dr. Varga Tünde Mariann

A Magyar Képzőművészeti Egyetem docense, oktató, irodalomtörténész, esztéta
2001-2006 között az ELTE-n tanítottam, illetve kutattam, 2006-tól a Magyar Képzőművészeti Egyetemen oktatok művészetelméletet, illetve Erasmus-, és
doktori hallgatókat. Rendszeresen publikálok a vizuális kultúra, illetve a kortárs művészet témakörében a Balkonban, illetve nemzetközi szaklapokban,
nemzetközi konferenciákon veszek részt. Az MKE Képzőművészet-elmélet, illetve az MKE doktori hallgatók kiállítási, művészeti projektjeit, szakdolgozatait
és disszertációit több, mint 15 éve segítem.
https://www.mke.hu/tanar/index.php?mid=KQJbfrbIO2YVpaev3puufn

Koller Margit

A Magyar Képzőművészeti Egyetem doktorvárományosa, szobrász, képzőművész (weboldal)
2015-ben diplomáztam az MKE Szobrász tanszékén, valamint ugyanitt a Képzőművész-tanár szakon is. Alkotói tevékenységem mellett 2016-22 között az
MKE Doktori Iskolájában doktoranduszként vettem részt az oktatásban. Kurzusaim: Prezentációs technikák idegen nyelven (Manuel F. Contreras-szal),
Szobrászat szabad szellemisége (dr. Sass Valéria egyetemi tanárral, témavezetőmmel). 2020-22 között a European Universities egyetemi szövetségeken
belül az EU4ART projektben tudományos segédmunkatársként dolgoztam, ahol a művészeti felsőoktatás szakmódszertanáról vittünk kutatást a
partneregyetemekkel. 2022-ig dolgoztam az MKE-n, ahol számos hallgatói projektkiállítás, fórum, művésztelep és workshop szervezésében vettem részt
(az MKE-ről Sass Valériával, Varga Tündével és Mélyi Józseffel), ezek közül a Parallel Hungary már harmadik évét éli meg. Idén novemberben védem a
doktorimat, jelenleg a KEMKI-ben dolgozom.

https://www.mke.hu/tanar/index.php?mid=KQJbfrbIO2YVpaev3puufn
https://kollermargit.com/hu/home/
https://eu4art.eu/#/
https://kollermargit.com/hu/category/munkak/egyuttmukodesek/


KONCEPCIÓ

Az MKE Európán kívülről érkező doktori hallgatóival készített közös projekt több
szempontból volt fontos. Egyfelől olyan közösségi, tanulási keret megteremtése volt a cél,
mely segíti a hallgatók kulturális beilleszkedését, rendszeres közöségi találkozási pontot
jelent, a közösség tagjainak belső, segítő erőforrásait hasznosítja mind művészeti
fejlődésük, mind kulturális helykeresésük szempontjait előtérben tartva. Másfelől, a
művészeti képzésből adódóan, a doktoranduszok közös munkájához, illetve a fogadó
ország tagjaival való kommunikációhoz kiállítások és azokhoz kapcsolódó események
rendezése, mivel ezek tűntek a legkézenfekvőbb formai keretnek. Mivel a hallgatók fiatal
felnőttek, a projekt során a közösen kialakított, a körülmények változásához folyamatosan
alkalmazkodó módszerekkel kísérleteztünk.

2019-2022 között három részprojekt valósult meg.

PROJEKT-SOROZAT

2019-2020, Parallel Hungary

Az indulásnál a Parallel Hungary (Koller Margit) munkacímet kapta a projekt. A
munkaprojekt kérdésfelvetése, hogy a tér, azaz a lokalitás, helyhez kötöttség és az
identitás milyen kapcsolatban vannak egymással, mit jelent egy adott térben otthon lenni,
hogyan konstruálja az adott hely az egyes egyén identitását (Castells), milyen társadalmi
kötelékeket hoz létre, mit jelent az ebből való kiszakadás, érvényes-e az „egyetemes
otthontalanság” gondolata, a nomád létmód egyetemességének tételezése (Demos).

A PÁRHUZAMOS KULTURÁLIS VILÁGOK SOKSZÍNŰSÉGE -- RUGALMASSÁG ÉS ÚJRATERVEZÉS: PARALLEL HUNGARY

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Stipendium Hungaricum doktori hallgatóinak oktatás és kutatás alapú művészeti projektje

A több, mint fél éves munkafolyamat során a doktori hallgatók saját kulturális hátterük
(az „idegenség” [Simmel] kritikai) perspektívájából dolgozták fel a magyar, illetve a saját
kultúrájuk közötti kulturális, társadalmi különbségeket. A saját idegenségének
tapasztalata, illetve a kulturális identitásra való reflexió azért kapott hangsúlyos szerepet,
mert ez volt az a tapasztalat, mellyel alapvetően szembe találták magukat az érkezésüket
követő első időszakban. Az egyes találkozókon a doktoranduszok megosztották
egymással azokat a tapasztalataikat, melyek egyrészt a művek kiindulásaként szolgáltak,
másrészt ezek megosztásával, feldolgozásával egymás kulturális hátterét, nehézségeit,
illetve a segítés lehetőségének, valamint kulturális másságának közvetlen, élményszerű
játékos, illetve kritikai szempontjait is élményszerűen ismerhették meg – mindezt a
befogadó kultúrához való folyamatos viszonyításban.
Ehhez kínáltak az egyetemi találkozások olyan keretet, mely a mindennapi
tapasztalatukat keretbe foglaló elméletei szövegek (Georg Simmel, Stuart Hall, T. J.
Demos) megvitatásával is hozzájárult az egyes művek alakításához. Az első Parallel
Hungary kiállításra olyan játékos, több értelmezési síkon is működő művek jöttek létre,
melyek nyomán a bemutatott kultúrák egymás kölcsönös értelmezői lehetőségeit nyitják
meg. Az egyes művek mind más és más szempontból mutatták meg a kulturális
idegenség tapasztalatát, az eltérő szempontok összessége pedig olyan játékteret nyitott
meg, amely alapján a különböző kultúrákból érkezők látás-, és gondolkodásmódja,
valamint a befogadó ország kultúrája is másként mutatkozott meg. A limitált
karakterszám miatt csak címszavakban említhető szempontok közül hangsúlyosan
szerepelt az Európán kívül élő nők társadalmi-kulturális, politikai helyzetének európai
szokások tükrében lényegesen élesebben látszó hátrányaival való sokkszerű szembesülés
tapasztalata, a Másság egzotizálásának sokkja, amely a diplomás, kutató művészek
visszatérő belső identitás konfliktusa is.



A kiállítást megelőzően Parallel Hungary FB oldalon került minden művész és munkássága bemutatásra, illetve az egyes műveket
bemutató kétnyelvű kiállítás kísérő kiadvány készült. Lényeges, hogy a kiállítást kísérő események sem hagyományos tárlatvezetések
voltak, hanem a művészek és a közönség közötti személyes találkozók és élménybeszámolók, tapasztalatmegosztások.

A kiállítás fotódokumentációját az itt közölt képeken felül lásd itt és itt.
Sajtó: Kocsis Katica: Hol vagyunk otthon? – Parallel Hungary (kultúra.hu)

A munkafolyamatot záró első kiállítás (MKE Barcsay Aula) után a covid vírus okozta lezárások erősen korlátozták a munkafolyamat
folytatását, ami a közös munka kreatív újragondolását, új platformok kiaknázását hozta el.

https://www.facebook.com/parallelhungary
https://www.facebook.com/parallelhungary/posts/pfbid02hze9qmfdXB3pPtfxmBHT377fzBNvsagfschX6rJHDcjLcXu29yP9nmgXTzuhqQcHl
https://kollermargit.com/hu/parallel-hungary-kiallitas/
https://kultura.hu/parallel-hungary/?fbclid=IwAR105Jm_9rIBrOYx-m1j69AXtE8kOcph7yI8Nf1Zf03ePTXn67gxy-hqxi0




Mivel a covid lezárások érvényben voltak, csak párban tudtak az interjúzáshoz találkozni. A csoportos megbeszélések az
online térben történtek. A hallgatók közötti kulturális cserefolyamat viszont nagyon jónak bizonyult. Minkét fél kulturális
ismereteit tekintve komoly tanulási folyamatot eredményezett a művészeti ismeretek szerzésén túl, illetve tartós
kapcsolatok kialakítását is segítette. Mivel a kiállítás rendezésének lehetősége kétséges volt, olyan formákban
gondolkodtunk, melyek online és kiállítótérben is megvalósulhatnak. A kulturális sokféleség megmutatására ismét egy
játékos forma került kiválasztásra. Közösségi főzést és kulturális napot terveztünk, lezárás esetén pedig a tervezett ételek
recepteskönyvének kreatív-művészeti formájának kiadását (Cosmopolitan Cookbook). Az interjúkból rövid szerkesztett
változatok készültek, melyek az egyes kultúrák magyar hallgatók számára legérdekesebb vonatkozásait emelték ki. A
recepteknél két szempont dominált: a művész a maga által is kedvelt, és kulturális vonatkozásban fontosnak tartott
receptjét úgy mutassa be, hogy az valamilyen lényeges kulturális kérdésre mutasson rá, illetve a bemutatási forma
illeszkedjen a művészi ezköztárába. A cél a folyamat során létrejövő kulturális önértékelés segítése, az egymás kultúrájára
való rácsodálkozásból adódó tapasztalatszerzés, transzkulturális tanulási folyamat segítése, társas, közösségi, segítő
együttlét és kultúraterjesztés.

A Cookbook az online térben elérhető https://issuu.com/kepzo/docs/ccc ).

2020-2021, Cosmopolitan Cookbook

A következő évben a Képzőművészet-elmélet szak másodéves hallgatóinak kiállításrendezési gyakorlat órájának keretében folytattuk a munkát. A doktori hallgatók ezúttal a magyar
fiatalokkal fél éven keresztül szoros együttműködésben álltak. A magyar hallgatók a szemináriumi megbeszéléseken kialakítottak egy kérdéssort, mellyel az adott doktori hallgató
országának művészeti-kulturális oktatását, az Európán kívüli művészet szemléletét, művészeti rendszerét, művészet-fogalmát térképezték fel.

https://issuu.com/kepzo/docs/ccc


2021-2022, Paralell Hungary II

A harmadik közös projekt célja ismét a közös munka és a
második Paralell Hungary II kiállítás megrendezése volt. A
Stipendiumos hallgatók a 2020-as lezárással hosszú időre az
országban ragadtak, családjuktól, gyermekeiktől távol. Az új
helyzet még komolyabb kihívások elé állította őket: nem csak
egy másik ország kultúrájának idegenségével kellett
megbirkózniuk, de egy olyan helyzethez kellett
alkalmazkodniuk, amely a jövőt tekintve beláthatatlan
változásokat, lényegesen kiszámíthatatlanabb körülményeket
hozott számukra mind a mindennapokban, mind a művészeti
közeg tekintetében.
Az előző kiállításban vizsgált problémakörök, mint a kulturális
másság, az „egyetemes otthontalanság” vagy globális
nomádság, a saját idegenségének kérdései a megváltozott
közegben már más perspektívából látszottak. Az új kiállítás
ezért a lehetséges jövőképek problémáját állította a
középpontba. A művészek más és más módon reflektáltak a
megváltozott körülmények között elgondolható jövőképre,
bizonytalanságra, kiszolgáltatottságra, lehetséges újra
tervezésre. A közös munka ennek a feldolgozása, megvitatása,
a folyamatos találkozókkal lehetséges jövőben utak keresése
volt. A kiállítást a Profil galériában valósult meg, melyet ismét
közösségi események kísértek, melyekre a covid utáni időszak
újra indulásával talán még inkább szükség volt. A művészeket
és munkáikat ismét az FB oldalon, kísérő kiadványban tettük
közzé.



EREDMÉNYEK & TERVEK

Több lényeges eredményt tudhat magáénak a projektsorozat. Egyfelől a külföldi hallgatóknak
folyamatos kiállítási, megmutatkozási lehetőséget biztosított. Ennél azonban sokkal lényegesebb
volt az a közös munka, együtt gondolkodás, mely a különböző kultúrák gondolkodásmódjainak,
művészeti megközelítésének, politikai - társadalmi adottságainak élményszerű beszámolókon
keresztül történő megismerését jelentette. Továbbá jelentős volt a közösségi együttlét, a
művészeti együtt gondolkodás megtartó szerepe, a beilleszkedés, a befogadó kultúra
megismerésének, az abban való közlekedésnek a segítése, illetve a magyar közönséggel való
közvetlen találkozás, élménymegosztás, a művészeti munkákon keresztül történő
kultúraközvetítés tapasztalata.

Jelenleg a közös munka következő szakaszát tervezzük, melynek fókusza továbbra is a világ
minden tájáról Magyarországra érkező fiatal művészek külső perspektívájának kontextusba
helyezése közös munkafolyamat során, valamint a közösségépítés, a külföldi doktoranduszok
hazai közegbe csatornázása, munkájuk segítése és megmutatása művészi projektek keretén belül
a hazai és remélhetőleg a következő projektben már a nemzetközi közönségnek is.



További képek a Parallel Hungary II-ről és 
kapcsolódó programjairól






