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– Ett svensk-ungerskt konstnärligt samarbetsprojekt. 
Katalogen är utgiven i samband med de svenska konstnärernas besök 
och deltagande i symposier, workshops och utställningar i Budapest i 
maj 2003 och de ungerska konstnärernas utställning på Röda Sten i 
Göteborg 6 september - 12 oktober 2003 (www.rodasten.com).
– Egy svéd-magyar művészeti együttműködés.
A katalógus a svéd művészek 2003 májusi, budapesti látogatása, részt-
vétele  szimpozionok, workshopok és kiállításokon, valamint a magyar 
művészek göteborgi, 2003 szeptember 6-tól, október 12-ig tartó, Röda 
Sten kiállítócsarnoki (www.rodasten.com) kiállítása alkalmából adatik ki.



Mint leggyakrabban, ebben az esetben is különböző véletlenek összejátszásáról van szó. 
Többek között arról, hogy én valamikor Magyarországon éltem, művészettel való el-
foglaltságomról, és hogy abban a szerencsében volt részem, hogy kíváncsi és érdeklődő 
emberekre leltem a folyamat előrehaladása során. Mindezek a dolgok elvezettek ehhez a 
Local Calls nevű csereprojektumhoz.
„Helyi beszélgetések” – mert elsősorban éppen ilyen közelebbi formájú társalgásokról van 
szó, két földrajzi terület, Budapest és Göteborg környékének művészetéről, és az ott élő 
művészek helyzetéről, mely vidékek, annak ellenére, hogy a távolság nem is olyan nagy 
közöttük, radikálisan különböző történelmi és szociális-gazdasági háttérrel rendelkeznek.
Ilyenfajta „mikro”-beszélgetéseket talán nehezebb folytatni hivatalos formákban, 
amit például egy institúció kezdeményezése jelentett volna, ezért úgy hiszem, a mi 
együttműködésünk olyan árnyalatokat világíthat meg, melyek talán nem túl gyakran kerül-
nek a látómezőbe. Itt a művész vagy egy lehatároltabb környezet horizontjára gondolok, 
nemzetközi összefüggésekben.
Számunkra fontos volt pont’ ezen nüanszok érintése, felerősítése, többek között e 
kezünkben lévő összeállításon keresztül, amely túlnyomóan olyan kép- és szöveganyagot 
tartalmaz, amit minden résztvevő művész személyes meglátogatása során három azonos 
kérdésből álló interjún gyűjtöttünk be.
Különböző aktivitásaink segítségével, mint workshopok, szimpozionok, kiállítások, és 
persze ezzel a már említett katalógussal szeretnénk bemutatni egy személyes színezetű, 
spektrumot a két terület aktuális művészeti  kínálatából. 
Ezért megpróbáltam a két csoportban résztvevő művészek kiválasztásakor egyensúlyozni 
a különböző nemek, korok, professzionális fázisok és kifejezési formák között, már amen-
nyire ez praktikusan lehetséges volt, hogy egy egyedüli kurátor saját elképzelése helyett, 
egy többrétűség rajzolódjon elő munkánk során. Ez remélhetőleg méginkább dinamikussá 
és talán még egy kicsit exotikussá is teszi tapasztalatcserénket, mivel művészeti össze-
függésekben nem ritkán találkozunk zártabb érdekcsoportosulásokkal.
Végsőként megragadom itt az alkalmat arra, hogy kifejezzem, mennyire hálás vagyok 
Mindenkinek, aki bizalmat mutatva támogatta ezt az imént vázolt tervezetet.

Hefner Péter
művész, a Local Calls projektum vezetője       

Som alltid är det även här fråga om olika tillfälligheter. Bland mycket annat, att jag har levt 
i Ungern, mitt konstnärliga engagemang och att jag hade förmånen att ha människor med 
intresse och nyfikenhet i min närhet. Allt detta ledde fram till utbytesprojektet Local Calls. 
Lokalsamtal – för det handlar i första hand om just sådana här mer nära former av samtal 
om konsten och konstnärers situation i två geografiska områden, Västra Götalandsregio-
nen och Budapestområdet, som, trots att avståndet faktiskt inte är så stort, har radikalt 
skilda historiska och socioekonomiska bakgrunder. 
Den typen av mikrosamtal kan vara svårare att föra under mer officiella former som t ex 
ett institutionellt initiativ skulle kunna innebära, därför tror jag att vi med vårt projekt kan 
bidra med nyanser som kanske inte så ofta hamnar i blickpunkten, nämligen konstnärens 
eller en regions lokala horisont i internationella sammanhang.
Det var viktigt för oss att fånga upp och förstärka just dessa nyanser, bland annat genom 
denna sammanställning av text- och bildmaterial från besök och intervjuer, i form av tre 
återkommande frågor, hos varje deltagande konstnär. 
Med våra olika aktiviteter som workshops, symposier, utställningar och inte minst med 
katalogen presenteras ett personligt spektrum av de nämnda områdenas aktuella konst-
närliga scener.
Därför försökte jag vid urvalet av deltagande konstnärer balansera kön, ålder, etablerings-
fas och uttryckssätt så långt det nu praktiskt var möjligt, för att just få representerad en 
mångfald i stället för en ensam kurators idé. Det gör förhoppningsvis projektet mer dyna-
miskt och kanske i någon mån mer exotiskt i konstsammanhang, där kotteribildningar ju 
inte är helt ovanliga.
Jag vill också passa på att här uttrycka min varma uppskattning till alla Er som stött och 
trott på denna idé.

Peter Hefner, konstnär, projektledare för Local Calls
 



Imre Bukta



Den uniformsklädde gränsvakten granskade mig noggrant. När han tittade ned i mitt 
pass, som han lika minutiöst gick igenom försvann nästan hela hans ansikte under den 
stora skärmmössan. 21 år gammal var jag och en god vän för första gången i Berlin 
och idag skulle vi göra ett endagsbesök i Östberlin. Min vän gick före mig genom gräns-
kontrollen. Efter visitationen ledde en man iväg honom till ett avsides rum - kompisen 
ryckte på axlarna och försvann. Jag fick gå fram till ett bord och tömma mina fickor på 
allt innehåll. Där fanns inget speciellt trodde jag, men det var en sak som hade påkal-
lat kontrollantens uppmärksamhet – snusdosan. Östtysken öppnade locket, luktade och 
placerade sedan dosan i en röntgenapparat och studerade den genomlysta bilden. Efter 
en stund fick jag tillbaka den. Mannen pekade mot dörren mot öst och Unter den Linden. 
Strax innan jag öppnade den kom min vän ut från rummet. ”De släpper inte igenom mig!” 
sa han besviket. ”Varför?” frågade jag. ”Jag vet inte.” Vad göra, skulle jag vända tillbaka, 
eller åtminstone ta en promenad själv, nu när jag kommit så långt? ”Gå du!” sa han. ”Jag 
går tillbaka till Checkpoint Charlie, vi ses där senare”. 
Utanför gränsposteringens dörr satt en holländska och en schweizare och väntade på 
sina respektive vänner. ”Det är nog risk för att de inte kommer” sa jag. Vi väntade en 
stund, men deras kompisar dök inte upp. ”Skall vi gå vi tre tillsammans, nu när det är 
som det är?” Sagt och gjort. Tre vilsna, unga västeuropéer vandrade runt i centrala Öst-
berlin, såg tv-tornet, tog en fika, tittade i halvtomma skyltfönster och stirrade förundrat 
på den värld som fanns så nära, men som var så oåtkomlig och fortfarande så ofattbart 
långt borta.
På Karl Marx Allé hade folkmassor samlats med flaggor, standar och banderoller. Vi tog 
oss så långt fram vi kunde, men fick aldrig se ansiktet på personen vars röst strömmade 
ut ur högtalarna längs med hela paradgatan. Tre år senare började människorna strömma 
ut ur landet och in i sitt västra broderland via den öppning som plötsligt skapats av Ung-
ern genom denna till synes eviga mur som delade den europeiska kontinenten.
Framåt kvällen återvände vi alla tre till Checkpoint Charlie där det var stor gatufest med 
provokation av den östtyska gränspolisen som huvudingrediens.
Det var den 13 augusti 1986. I Östtyskland firade man denna dag 25-årsdagen av Berlin-
murens uppförande.

Ulf Sigvardson
frilansskribent

Attila Csörgő



Az egyenruhás határőr alaposan végigmustrált engem. Arca majdnem teljesen eltünt 
a sapka széles szemellenzője mögött, mikor felütötte útlevelemet, hogy belebújva ré-
szleteiben átvizsgálja a lapokat. Első alkalommal voltunk Berlinben, 21 évesen, egy jó 
barátom és én, és át szerettünk volna menni egy egynapos látogatásra Kelet-Berlinbe. 
Barátom ért elsőnek az útlevélvizsgálathoz. A gondos vizitáció után átterelték őt egy 
másik szobába – barátom vállat rándítva eltünt azirányban. Nekem pedig egy asztalra 
ki kellett üríteni zsebeim tartalmát. Azokban úgy sincs semmi különös, gondoltam én, de 
mégis csak előkerült egy tárgy, ami felkeltette a vizsgálóm figyelmét – a tubákos-szelen-
cém. A kelet-német kinyitotta a doboz fedelét, megszagolta, aztán pedig egy röntgenbe 
helyezve vizsgálgatta az átvilágított képet. Néhány pillanat elteltével azonban visszakap-
tam tubákomat. A férfi a Kelet és az Unter den Linden felé vezető ajtóra mutatott. Mielőtt 
azt épp’ kinyitottam volna, előbukkant barátom a másik szobából. „Engem nem engednek 
át!” –  mondta csalódottan. „Miért?”  – kérdeztem én. „Nem tudom.” 
Mit tegyek, vissza kellene fordulnom, vagy így egyedül azért mégiscsak menjek át egy 
sétára, ha már idáig eljutottam? „Mennyél csak!” –  mondta ő. „Én visszamegyek a 
Checkpoint Charlie-hoz, ott találkozunk majd.”
A határőrség kijáratán kívül ülve várakozott egy holland lány és egy svájci fiú a barátaira. 
„Van egy sejtésem, hogy ők nem fognak jönni” –  mondtam én. Várakoztunk egy ideig, 
de a barátok tényleg nem kerültek elő. „Ha ez már így alakult, ne menjünk együtt mi 
hárman?” Úgy lett, ahogy mondtuk. Három eltévedt, nyugat-európai fiatal körülvándorolta 
Kelet-Berlin központját, megnézte a tv-tornyot, beült egy kávézóba, nézegette a félig üres 
kirakatokat és bámuldozott hihetetlenkedve, hogy ez a közeli világ mennyire érthetetlen 
és érthetetlenül távol van.
A Marx Károly Fasoron rengeteg ember gyűlt össze zászlókkal, plakátokkal és árus-pul-
tokkal. Amennyire csak lehetett előrenyomakodtunk, de nem sikerült látnunk az arcát 
annak, akinek hangja visszhangzott a hangszórókból végig az egész felvonulási utcán. 
Három évvel később kezdtek el az emberek kiözönleni innen a nyugati testvérországba 
egy nyíláson keresztül, ami hirtelen, Magyarország segítségével teremtődött azon az 
örökösnek tűnő falon, ami kettéosztotta az európai kontinenst.
Estefelé mindhárman visszatértünk a Checkpoint Charlie-hoz, ahhol egy nagy utcabál 
volt a kelet-német határőrök bosszantása céljából.
Ez 1986. agusztus 13-án volt. Kelet-Németországban akkor ünnepelték a Berlini-fal ke-
letkezésének 25. évfordulóját.

Sigvardson Ulf
kulturálisrovat író



Emese Benczúr
 Född 1969, bosatt i Budapest Született 1969, Budapesten él

Hur är det att vara konstnär här idag?
Man existerar. Om det är konst eller något annat man gör spelar ingen roll! 
Bara det är med själ och hjärta man gör det.
Konsten skiljer sig från allt annat på så sätt att den är inte bunden till något. Det 
som frambringas i detta sammanhang existerar bara för sig själv. Tanken att 
konstnärens oberoende skulle garanteras av något slags statlig eller institutio-
nell instans är en paradox, vem räknas som konstnär och från och med när?
Därför har jag i samband med ett av mina arbeten kommit på meningen 
”Should I live to be a hundred”, som jag broderar på band och kommer att 
brodera dag efter dag livet ut. Och om jag säljer en sådan slinga, så kostar den 
en månadslön, för den tar just en månad att göra.
Men konstens ”själ” hittar man förstås inte i frågan om säljbarhet!    

Vad är viktigt för dig idag?
Det jag gör kommer ur mitt eget liv och mina egna erfarenheter. Sedan är det 
förstås oundvikligt att man skaffar sig kunskap om konstens historia. När jag 
började konsthögskolan byggde tillvaron där enbart på måleriet och även jag 
själv kommer från den traditionen. 
Men det kom ett ögonblick när jag kände att om jag fortsätter så här, är jag inte 
ärlig mot mig själv. Jag började undersöka vad en bild är eller hur den byggs 
upp. Hur har det blivit så att konsten är något inramat, rektangulärt, på duk må-
lat? Fortfarande anser de flesta människor att detta är den ”perfekta konsten”! 
Detta var inte riktigt mina förutsättningar. 
Det viktigaste för mig är att det jag gör återspeglar den tid jag lever i och erfar, 
som något slags transformation – att det jag gör är jag just nu.   

Hur tror du konstnärsrollen ser ut i framtiden?
Jag har inte riktig överblick, jag koncentrerar mig på nuet och följer inte alls 
tendenserna.
Det vore bra om konsten kunde bli mer övergripande och närma sig vardagen. 
Det jag försöker göra skulle kunna stå människorna nära, anser jag. Men det 
existerar ett slags attityd att konsten måste vara någonting högtidligt. På det 
viset är det publiken själv som inte tillåter sig att komma nära! Det är med 
muséer som med den rektangulära bilden, som jag talade om. Jag tycker att 
museiverksamheten idag är en ingrodd föreställning, ett slutresultat.
Arbeten där jag förnimmer äkta kraft – det spelar ingen roll om det är en mål-
ning eller något annat – men sådana verk gör sig gällande och återspeglar alltid 
närvaron i ett rum och inte bara sig själva hängande i luften. 

Hogyan fogod fel a művészlétet ma itt?
Az ember létezik. Hogy az művészet-e vagy bármi más, amiket csinál, az 
édesmindegy! Csak szívvel-lélekkel művelje amit tesz. A művészet annyiban 
külömbözik bármi mástól, hogy nem kötődik semmihez. Tehát ami ebben az 
összefüggésben születik az csakis egy önmagáért létező dolog.
Az a  gondolat, hogy a művész függetlenségét valamiféle állami, institúció 
általi fizetés garantálná, az eleve egy paradoxon: Ki és honnantól számít 
művésznek...?
Ezért találtam ki egyik munkámmal kapcsolatban „Should I live to be a hund-
red”, amit egy életen keresztül hímzek mindennap, hogy ha azt eladom, akkor 
azt úgy akarom eladni, hogy havi fizetést kapjak érte, mert havonta készül el 
egy-egy része.
De azért a művészet „lelke” egyáltalán nem ebben az „eladható vagy sem” 
kérdésekben leledzik! 

Mi az, ami fontos neked most?
Amit én csinálok az valahol sokkal inkább a saját életem, tapasztalataim lánco-
latára fűződik, mint bármi másra. Biztosan elengedhetetlen, hogy az embernek 
legyenek tapasztalatai a művészeti előzményekről is. Bár amikor elkezdtem a 
főiskolát, ott teljesen a festészetre orientált létezés volt, és én is abból a tradí-
cióból származom.
De valahol eljött az a pillanat, mikor azt éreztem, hogy ebben én nem vagyok 
őszinte és elkezdtem boncolgatni hogy „mi a kép?”, vagy egyáltalán „hogy’ épül 
az föl?”. Hogy miképpen jutottunk el odáig, hogy egy négyzet alakú keretbe 
foglalt, vászonra ráfestett valami, a művészet? Ez nekem a mai napig hihe-
tetlen, hogy miképpen szűkült le annyira a világ, hogy ezt tartják a legtöbben 
„tökéletes művészetnek”? Szóval nekem nem ezek voltak az eszközeim.
Nekem lényegesebb az, hogy a dolog, amit csinálok az annak az időszaknak 
a leképzése legyen, amit megélek, egyfajta transzformáció: hogy most „ez” én 
vagyok.

Szerinted hogyan változik a művészszerep a közeljövőben?
Erre nincs rálátásom, mert a mostanra figyelve egyáltalán nem követem a 
tendenciákat. 
A jövőre gondolva? Jó lenne, ha a művészet sokkal átfogóbb lehetne, és köze-
lebb kerülne a hétköznapokhoz.
Amiket én próbálok csinálni, az szerintem közel állhatna az emberekhez. De 
van egy fajta hozzállás, hogy „a művészet, az valami pátosszal teli dolog kell 
hogy legyen”. Így a közönség saját magát nem engedi közel a dolgokhoz!
– Pedig a „múzeumosdi” az ugyanolyan jelenség, mint a fent említett „négyzet-
alakú-kép” példa! Mert úgy gondolom az a fajta helyzet, amiben a múzeum ma 
működik, az egy begyöpösödött elképzelés, egy végeredmény.
A munkák, amikben valós erőt érzek – és az most mindegy hogy az egy fest-
mény-e vagy éppen valami más – azok mindig egy adott tér jelenének tükrében 
érvényesülnek, és nem csak úgy lógnak önállóan a levegőben.





Marie Bondeson
 Född 1957, bosatt i Gerlesborg Született 1957, Gerlesborgban él



Hogyan fogod fel a művészlétet ma itt?
Mit  jelent művésznek, vagy inkább, mit jelent egyáltalán embernek lenni 
most és itt? Sokszor töprengek emberi lehetőségeimről, feltételeimről. 
Nem szeretem a kifejezést hogy „művész” és idegenül hangzik számom-
ra az is, hogy „művészvilág”. Mert ha az a művészeti lehetőség, ami 
minden emberben jelen van, kibontakozhatna, akkor az a fent említett 
szó hogy „művészlét” elveszítené érvényét. Gondoljunk csak Facteur 
Cheval-ra a francia postásra, aki minden nap újabb köveket gyűjtött 
táskájába, és ha ugyan néha kicsit elhanyagolta is a levélkézbesítést, 
állítólag azért mégiscsak egy kastélyt épített... Művésznek lenni annyi, 
mint megpróbálni egyfajta független közeget ékelni a létezésbe. Vagy egy 
beletörés ebbe a szabadságba. A túlélés eséjéért úgy vélem a vállalkozó-
szerep jelentősége egyre fontosabb. Mert a legtöbb művész egyfajta 
kisvállalkozó is, és igen gyakran csődbe megy. A munkanélküli segély, 
mint kisegítő anyagi forrás gyakori, de problémás. Mert nem arról van 
szó, hogy az ember munkanélküli lenne, csakis „bevétel-nélküli”-ségről 
van szó.

Mi az, ami fontos neked most?
Művészetem természetesen önmegvalósítás. Ez a én próbálkozásom, 
hogy valós lehessek. De számomra éppolyan fontos az a világ is, me-
lyben ez az én önmegvalósításom megnyilatkozhat. Milyen ez a világ? 
Jelenünk egy felületes és egyirányúsított hírekből álló médiával átitatott 
világ, amely nyelvezetével irányítja véleményeinket, alakítja szükségle-
teinket, félelmeinket, vágyainkat. Lassan már csak a művészetben létezik 
komolyabb nyilvános párbeszéd. A művészet lesz a szabad szó oázisa 
és menekülőhelye, a reflexió és az analízis betörhetetlen bástyája. A 
művészet eme kivételes helyzete életbevágóan fontos funkciót tölt be 
egy demokratikus társadalomban. Ezért fontosnak érzem aktivnak lenni 
mint művész ebből a szemszögből is. „Sok kis patak folyóvá szélesül”, 
ez mégiscsak egy remény. Nekem fontos a média társadalomra ható 
szerepének megvilágítása beszélgetéseken keresztül.

Szerinted hogyan változik a művészszerep a közeljövőben?  
A világ helyzetére gondolva, úgy vélem a társadalmi kérdésekkel 
foglalkozó művészet egyre nagyobb teret fog nyerni a közeljövőben. 
Környezetprobléma és egyenlőtlen elosztás. Vajon mi fog történni, mikor 
a szegényeknek elegük lesz mindebből? A művészet egyre gyakrab-
ban kiköltözik a galériákból és így átértékelődve, újra kérdésbe vonódik. 
Sokszor a folyamat sokkal fontosabb mint mondjuk egy kész és lezárt  
műtárgy. 
Egy más aspektus, hogy a művészet, mint kreativ folyamat egyre inkább 
érdekessé és használhatóvá válik a gazdasági életben. Úgy tűnik, a 
teremtőerőt ki lehet aknázni, és így önmagában is egyfajta piaci értékké 
válik. A művészszerep így messzemenőbben komplexxé fejlődik és 
a művész munkássága sokkal inkább egy egzistenciális hozzállássá 
bonyolódik.

Hur är det att vara konstnär här idag?
Vad är det att vara konstnär eller vad är det att vara människa här och nu,
snarare. Jag funderar ofta kring mina villkor och min roll som människa.
Jag gillar inte riktigt vårt konstnärsbegrepp. Och känner mig främmande i
det som kallas ”konstvärlden”. Om den konstnär som bor i varje människa
hade tillåtelse att komma fram, så skulle ett begrepp som ”konstnärsroll”
förlora sin relevans. Tänk bara på Facteur Cheval, den franske
lantbrevbäraren som varje dag samlade nya stenar i sin väska, det sägs att
han misskötte sitt jobb som brevbärare, men han byggde ett slott ... Att vara
konstnär är att förfoga över en frihet. Eller duka under i en frihet. För
överlevnadens skull tror jag nog att betydelsen av entreprenörskapet blir
mer och mer viktigt. De flesta konstnärer är ändå små företag som går
omkull hela tiden. A-kassan som hjälpförsörjning är etablerad, men
problematisk. Man är aldrig arbetslös. Bara inkomstlös.

Vad är viktigt för dig idag?
Det egna konstnärskapet handlar naturligtvis om självförverkligande. Ett
sätt att försöka vara sig själv. Men för mig handlar det också om
engagemang i den värld som mitt självförverkligande tar plats i. Vad är det
för en värld vi har? Samtiden formulerar sig för oss via en ytlig och
likriktad nyhets- och mediavärld. Som styr våra åsikter, formar våra behov,
våra rädslor och önskningar med sitt språk. Det är snart bara i Konsten
som det seriösa offentliga samtalet får plats. Konsten blir den fria
röstens oas och tillflyktsort. En otämjbar utpost för reflektion och
analys. Med den särställningen har Konsten en livsviktig funktion att fylla
för det demokratiska samhället. Det känns viktigt att vara en verkande
konstnär också ur det perspektivet. Många bäckar små och det kan finnas
hopp. För mig är det viktigt att diskutera eller problematisera medias roll
i samhällsutvecklingen.

Hur tror du konstnärsrollen ser ut i framtiden?
Samhällsengagemanget som vi ser i konsten idag kommer att bli starkare,
med tanke på hur världen ser ut. Miljöproblemen, ojämlikheten som råder,
vad händer när de fattiga fått nog?  Konsten flyttar också allt mer ut från
gallerierna, och blir på så sätt mer ifrågasatt. Det färdiga konstverket
måste inte längre vara det viktiga, utan snarare processen. En annan aspekt
är att den konstnärliga kreativa kompetensen börjar uppfattas som något
spännande och användbart inom näringslivet. Skaparkraften går att
exploatera och får ett marknadsvärde i sig. Konstnärsrollen blir långt mera
komplex och Konstnären kommer snart i sin roll att ha mycket mer än idag
att ta existentiell ställning till.



Imre Bukta
 

 Född 1952, bosatt i Mezőszemere Született 1952, Mezőszemerén él  

Hur är det att vara konstnär här idag?

Det verkar som man omvärderar såväl konstnärstillvaron som konstens betydelse 

med åren. När jag var runt tjugo ansåg jag konsten vara det absolut viktigaste av 

allt. Idag är jag mer kritisk mot mig själv. Även om denna verksamhet uppfyller 

hela mitt liv, har min tro på konstens samhälleliga betydelse blivit mer realistisk. 

Idag vet jag att konsten inte nödvändigtvis alltid är det viktigaste i livet. Det finns 

annat också. Som en tallrik pumpstuvning! Tyngdpunkterna har omstrukturerats, 

ändå förblir förstås konsten betydelsefull – jag lever ju av den, eller rättare sagt, 

jag får min näring av den.

Konstens medvetande- och smakformande roll är mycket mer indirekt än vad jag 

tänkt mig tidigare. I första hand berör konsten bara vissa smala skikt i samhället. 

Även om den beröringen kan ge ringar på vattnet och bli mer allmängiltig, så är 

det ändå en andrahandseffekt. 

Jag känner släktskap med den typen av konstnärer som tror att konsten har en 

säregen, om man så vill transcendental, kraft. Jag förstår fullständigt att man i da-

gens mer pragmatiska, konsumtionscentrerade värld uppfattar detta annorlunda 

och mer ser på konstnären som på en läkemedelsagent eller på en designer eller 

på vem som helst i samhället. Detta synsätt verkar etablera sig rätt så starkt just 

nu och tron på en unik konstnärlig suveränitet kommer kanske helt försvinna. Men 

om den försvinner, då anser jag att även idén om människans unicitet gör det. När 

självständiga konstnärliga produkter, som vi känner något för, upphör att finnas 

till och bara det sakliga informationsutbytet återstår, i vetenskapligt eller tekniskt 

avseende i den mänskliga utvecklingens tjänst, då tycker jag synd om det kom-

mande samhället.

Vad är viktigt för dig idag?

Vad man än gör och på vilket sätt det än sker, måste där finnas någonting som 

gör att betraktaren stannar upp, uppfattar det man gjort som spännande, blir 

tankfull eller berörd av det på något sätt. Det spelar ingen roll om du målar med 

pensel, gör en affisch eller projicerar video, du måste skapa en förtätning som blir 

spännande. För detta behövs konstnären. 

Jag uppskattar idébaserade verk, men även de tillfällen när jag får beröra någon 

typ av stoff. Jag har alltid ansett att på ett eller annat sätt måste man vara närva-

rande och denna närvaro är inte utbytbar.

Hur tror du konstnärsrollen ser ut i framtiden? 

Jag är säkert på att konstens roll kommer att förändras väsentligt i framtiden. 

Den mer subjektiva konstens betydelse kommer att minska radikalt. Just härom-

dagen hörde jag att på Documenta i Kassel finns nästan inga verk i traditionell 

mening. Det är trenden för tillfället. Och på vilket sätt kommer den så kallade mer 

traditionella konsten smyga sig tillbaka till dagsschemat? Det kan man verkligen 

inte svara på just nu. Men det är tänkbart att svaret kommer från samhällets inre, 

tvingande mekanismer som på åttiotalet, när de vilda från Berlin med explode-

rande kraft  ersatte sextio- och sjuttiotalens koncept. Det var en uppfriskning på 

den tiden. Trots att vi redan var på väg att tro att det ”gamla” definitivt var över. Är 

det möjligt att det blir på det viset nu också? 



Hogyan fogod fel a művészlétet ma itt?

A művészlét, vagy egyáltalán a művészet fontossága átértékelődik függően az 

életkortól, és persze az egyre mélyebb professzionista szereptől is. Huszonegy-

néhány éves koromban a művészetet mindenek fölöttinek gondoltam. Ma már 

kritikusabb vagyok önmagamhoz. Habár életemet ez a tevékenység természete-

sen kitölti, mert minden e köré csoportosul, de a társadalomban való szerepében, 

és  jelentőségében a fiatalkori hitem időközben reálisabbá vált. Most már tudom, 

hogy a művészet nem feltétlenül mindig a legfontosabb az életben. Van egyéb is 

a mellett: például az egészség. – Vagy egy tál töklecsó, az is nagyon fontos lehet! 

– Időközben a súlypontok átrendeződnek. Persze számomra azért a művészet 

mégiscsak a legfontosabb, mert ebből..., nem is az, hogy ebből élek, hanem ebből 

táplálkozom!

A művészet tudat- és ízlésformáló szerepe lényegesen áttételesebb, mint ahogy azt 

régebben gondoltam. A képzőművészet csak bizonyos rétegeket érint elsődlegesen, 

jóllehet továbbgördülve általánossá válhat a hatása, de az már mégiscsak másod-

kézbeli élmény.

Én azon művészekhez érzem magam tartozónak akik, vagy még, vagy már, vagy 

egyáltalán, úgy hisznek a művészetben, hogy annak van még valami sajátos, ha 

úgy tetszik transzcendens ereje. Teljesen megértem azt, hogy a mai pragmatikus, 

fogyasztás központú világban ezt másképp fogják fel, és a művészt ugyanolyan 

emberként tartják számon mint mondjuk egy gyógyszer-ügynököt, egy designert 

vagy bárki mást a társadalomban. Ez a folyamat nagyon erős és lehet, hogy a fent 

említett felfogás a megismételhetetlen művészi szuverenitásról egyszer el is fog 

múlni. De ha ez elmúlik, akkor én úgy gondolom, hogy elmúlik az emberi szel-

lem értelme is. Mikor nincsenek önálló művészeti produktumok, aminek hatására 

az ember érez valamit... ha ezek eltűnnek és csak a száraz közlés marad, akár a 

tudomány, a technika felhasználása az emberi fejlődés érdekében, akkor én azt a 

világot sajnálom már előre.

Mi az, ami fontos neked most?

Bármit is csinál az ember és bárhogyan is, azért ott kell lennie valami olyannak, 

ami miatt egy látogató megáll, ami miatt megnézi, érdekesnek találja, valami, 

ami felkavarja vagy elgondolkodtatja. Mindegy, hogy festesz ecsettel, egy posz-

tert csinálsz vagy egy videót vetítesz ki, de kell, hogy egy olyan helyzetet/köze-

get teremtsél, hogy mindez érdekes legyen. Ehhez kell a művész. Én szeretem 

a gondolati műveket, de szeretem azokat a helyzeteket is, amikor valamilyen 

anyaghoz hozzányúlok. Mindig is úgy gondoltam, hogy valahogy ott kell legyen 

az ember, és ez a jelenlét nem felcserélhető.

Szerinted hogyan változik a művészszerep a közeljövőben?

Biztos vagyok benne, hogy a művészet szerepe lényegesen megváltozik a 

jövőben. Ennek a szubjektívebb művészetnek az aktualitása szerintem lényege-

sen le fog csökkenni. Épp’ a napokban hallottam valakitől, hogy a kasseli Do-

cumentán szinte egyáltalán nincsenek hagyományos értelemben vett művek... 

– Ha pedig ez tendencia, már pedig valószínűleg az, akkor ennek tükrében 

egy festmény vagy egy szobor régiesnek, porosnak tűnhet. Ez most a divat. 

– És hogyan fogja ez az úgy nevezett hagyományosabb ág visszalopni magát 

a napirendre? – Ezt most tényleg nem lehet tudni. De elképzelhető, hogy jön 

majd egy válasz a társadalom benső késztetéséből foganva, mint annak idején 

a nyolcvanas években, mikor a hatvanas-hetvenes évek koncepcióját kirobbanó 

erővel felváltották a berlini vadak. Ami akkor egy felfrissülést jelentett. Pedig azt 

hittük már, hogy vége... – Ho-hó!... 

– Lehet, hogy most is így lesz?

Imre Bukta
 

 Född 1952, bosatt i Mezőszemere Született 1952, Mezőszemerén él  



Lo Caidahl
  

Född 1955, bosatt i Göteborg Született 1955, Göteborgban él

Hur är det att vara konstnär här idag?
Jag är lite kluven till att vara konstnär. Det är fantastiskt spännande, men 
inte enkelt. Att ha ett utrymme där alla dörrar står öppna är fascinerande. På 
samma gång är det besvärligt att så stor del av verksamheten går åt att skaffa 
pengar. Mängder av tid och energi går till att söka stipendier och utställningar. 
Stunderna av konstnärlig verksamhet är undantag, det konstnärliga utrymmet 
måste fredas.
Konstscenen är en hårdare plats än de flesta att vara på, i stället för tvärtom 
som man kanske skulle trott. Det krävs stor social förmåga, vässade armbågar 
och tävlingsinstinkt. Den delen är mindre trivsam, medan konsten i sig, arbetet, 
idéerna, är fantastisk. Men det är ju så att fler vill vara konstnärer än vad det 
finns pengar, kakan är inte tillräckligt stor. En utväg är att åtminstone ”slåss” 
humant genom samarbetsprojekt och att hjälpa varandra, hitta bra sociala 
situationer. 

Vad är viktigt för dig idag?
Jag ägnar allt mer tid åt att just förstå vad som är viktigt. Konsten ger mig 
möjlighet att göra det jag helst vill och finner mest värdefullt. Saker jag hållit 
på med har inte valts, utan funnits i mig och jag har jobbat med så olika ut-
tryck; foto, film, böcker. Nu tittar jag mer runt mig än tidigare. Politik, i bred 
bemärkelse, har åter blivit viktigt. Hur vi är mot varann, vad det är som styr vårt 
samhälles utveckling är aspekter jag vill ha in i det konstnärliga arbetet, som 
utgångspunkt för det. Mycket runt omkring oss är alarmerande och ropar på 
att bli brytt om. Andras röster än medias, där bilden är så tillrättalagd, behöver 
höras. Jag vill även göra arbeten som kommer ur mitt inre, som ren poesi, men 
de yttre skeendena kommer att finnas med. 
Friheten att göra det man själv vill och att försöka frigöra sig från trender är 
viktigt. Det konstnärliga utrymmet är möjligt att fylla med sådant som är sant för 
en själv. Rätt och fel finns inte.

Hur tror du konstnärsrollen ser ut i framtiden?
Jag tycker det är oförutsägbart. Man är ju där av så många olika anledningar. 
Det kommer säkert finnas de som står i sina ateljéer och de som arbetar mer 
politiskt undersökande. Ett förhoppning skulle vara att en större acceptans för 
olika uttryck kan uppstå på den gällande konstscenen. Mycket öppnas, det 
finns alla möjliga sorters konst. Allt beror förstås på vilket samhälle vi har, mer 
humanistiskt, eller än mer marknadsmässigt, där bara det som säljer överlever. 
Konstnärer används inom politiken och industrin. Det finns ett intresse för det 
konstnärliga tänkandet, men inte för konsten.
Det är svårt att se en given utveckling av konstnärsrollen, men jag tycker mig 
kunna se en andel konstnärer som använder konsten som ett sätt att närma sig 
vad det är att vara människa i vår tid, man reagerar mer konkret på händelser 
i tiden, ger en annan vinkel än i gängse mediabild. Konstnären blir mer av rap-
portör.
 
     



Hogyan fogod fel a művészlétet ma itt?
Művésznek lenni számomra egy kicsit meghasadt érzést jelent. Egyfelől 
fantasztikusan izgalmas ez, de nem éppen egyszerű. Az, hogy olyan térben 
mozoghatok, ahol minden ajtó nyitva áll, és minden lehetséges, persze 
megigéző és igen nagy kedvezmény. Ugyanakkor nehézkes érzés, hogy 
oly rengeteg idő megy el arra, hogy az ember megteremtse e tevékenység 
feltételeit. Temérdek idő megy el finanszírozások megoldására és kiállítási 
lehetőségek szondázására. Pillanatok, melyek művészeti tevékenységgel 
töltődnek, néha nagyon ritkának tűnnek. E közeget védelmezni kell. 
A művészeti szcéna egy kemény munkaterület, pedig azt hinné az ember, 
hogy fordítva van. Követeltetik az alapfeltételként számító művészeti ügyes-
ségen kívül egy jó porció szerencse, kiélezett könyökök és persze küzdő 
szellem. Ez a része a dolognak kevésbbé kellemes, de maga a művészet, a 
munka, az ötletek fantasztikus érzést jelentenek. De sajnos nincs egy-
ensúlyban azok száma, akik hivatalosan szeretnék űzni ezt a foglalkozást, 
a lehetőségekkel, nem jut mindenkinek tortaszelet. Egy kiút, hogy az ember 
megpróbáljon legalább humánusan harcolni, együttmőködési projektu-
mokon keresztül, egymás segítésével, megpróbáljon találni jó szociális 
szituációkat a munkához.  

Mi az, ami fontos neked most?
Az utóbbiakban mind több időt fordítok az ilyenfajta kérdésekre, hogy me-
gértsem, mi az, ami tényleg fontos. Mivel a művészet lehetőséget ad nekem 
arra, hogy azt tegyem, amit legszívesebben akarok, és legfontosabbnak 
találok. Különböző művészeti eszközökkel dolgozom. Fotográfiával, ami az 
én hátterem, videóval, installációval és hanggal, de például könyvprojektu-
mokkal is, ahhol a szöveg az eszközöm.
Ma sokkal inkább kifelé tekintek, mint régebben. A politika, szélesebb 
értelemben, újra fontossá vált. Az, hogy miképpen viselkedünk egymással 
szemben, milyen irányító erők feltételezik a társadalom alakulását, kérdé-
sek, melyeket megpróbálok megközelíteni következő művészeti munkás-
ságomban. Mivel körülöttünk sok minden riasztó állapotban van. Szerintem 
szükségszerű, hogy hallatszódjanak médián kívüli hangok is, mert az a kép 
sokszor frizurázva és torzítva jelentkezik.
Persze azért akarok olyan jellegű munkákat is készíteni, melyek úgymond 
belülről jönnek, sokkal inkább intuitívan és átgondoltság nélkül, ahol ezek a 
társadalmi kérdések egy más nívón jelentkeznek.
Fontos a szabdság, hogy azt tegyek, amit akarok, és hogy oly független 
viszonyban lehessek az adott trendekkel, áramlatokkal szemben, amen-
nyire az csak lehetséges. Természetesen azért úgy, hogy ne legyek vak az 
idővel szemben, ami körülöttem zajlik. De mivel egy művészeti közeg saját 
magam által igaznak talált igazságokból építődik, olyan, hogy igaz vagy 
hamis, nem létezik.

Lo Caidahl
  

Född 1955, bosatt i Göteborg Született 1955, Göteborgban él

Szerinted hogyan változik a művészszerep a közeljövőben?
Úgy vélem ez kiszámítathatatlan. Hiszen ahányféle művész, annyiféle motí-
vum, miért foglalkozunk mi ezzel?  Biztosan lesznek, akik műtermeikben 
fognak dolgozni, de jönnek azok is, kiknek működése inkább egy kifeléford-
ult, politikaibb vizsgálódásból épül fel. Remélhetőleg nagyobb lesz a tole-
rancia különböző kifejezésekkel szemben az akkori művészeti szcénán. Én 
úgy vélem, hogy mostanában tényleg érezhető egy fellazulás ezirányban. 
Sokminden felnyílik, és gyakran előfordul több egymástól teljesen elütő mű 
békésen egymás mellett. Persze összefüggésben van minden azzal, hogy 
milyen a társadalom, sokoldalúan humánus-e, vagy inkább egyirányúan 
a piacra koncentrált. A művészek használatosak lesznek majd a politiká-
ban és iparban egyaránt. Ébred egy érdeklődés a feltételezett szabad 
művészeti gondolkodás mechanizmusának kiaknázásának irányában, de 
ez az érdeklődés egyáltalán nem olyan emelkedett magával a művészettel 
szemben.
Nagyon nehéz látni egy nyilvánvaló fejlődést a művészeti szerepben, de 
azért sok művészt vélek látni, akik a művészeten keresztül megpróbálják 
megközelíteni, hogy mit jelent embernek lenni a mi időnkben. Gyakrabb a 
konkrét történésekkel szembeni válasz, és az így létrejövő, egy a szokásos, 
médiáétól eltérő, másfajta szemszög. A művész talán egy ilyen szerephez 
hasonló, kritikus és elkötelezett hírmondó lesz. 



Attila Csörgő 
 Född 1965, bosatt i Budapest Született 1965, Budapesten él

Hur är det att vara konstnär här idag?
Förr i tiden när främmande frågade mig vad jag arbetar med, brukade jag hitta 
på någonting. För det mesta titulerade jag mig dekoratör, eftersom jag faktiskt 
är utbildad till det, andra gånger hittade jag på vanliga yrken som t ex svarvare. 
Det var en bra metod för att undvika obehaget att behöva förklara sig och på 
det viset slapp jag frågor om mina inkomster och kloka råd om hur jag skulle 
kunna tjäna mer pengar på min verksamhet. Idag brukar jag erkänna vilket 
yrke jag har. Det må bära eller brista.

Vad är viktigt för dig idag?
Mina arbeten ligger ofta i korsningen mellan olika företeelser. Å ena sidan står 
de i förbindelse med ”vanlig konst”, å andra sidan leder de in i geometrins, 
matematikens och teknikens värld. På det viset tangerar jag både filosofin och 
hobbykulturen, något som känns väldigt stimulerande. Ibland leder det till kon-
takter med människor som befinner sig utanför konstens område – något som 
är extra spännande, eftersom det annars oftast är konstnärer som betraktar 
varandras arbeten.
Rumsgeometriska former är huvudaktörer i mina arbeten. Här finns några 
återkommande grundsituationer, som de platonska kropparna som förekom-
mit i många av mina kinetiska skulpturer. Eller de sfäriska spiralerna, som 
började ta form med den dubbelspiral som uppstår när man skalar en apelsin. 
På detta grundmönster konstruerade jag med små glödlampor i mörker en 
spiralisk rörelse som beskriver ett halvklot. Och nyligen gjorde jag en kamera 
som fångar vyn av den övre halvsfären på en bild formad som ett halvklot. Jag 
arbetar alltså med element som gör sig gällande gång på gång, bara det att de 
modifieras, eller snarare visar sig från en annan vinkel. 

Hur tror du konstnärsrollen ser ut i framtiden? 
Om vi betraktar Ungern, så tror jag utvecklingen kommer att fortsätta i samma 
riktning som varit tydlig de senaste åren, att vi försöker närma oss Västeuropa. 
Se på de senaste tio årens öppnande av nya kommersiella gallerier. Troligen 
kommer dessa gallerier få en större roll i den konstnärliga vardagen i framti-
den. Fast jag tror inte att man inom överskådlig tid seriöst kommer att börja 
syssla med andra konstarter än måleriet. Det har uppstått en intressant asym-
metrisk situation idag, marknaden domineras av måleriet trots att det i den 
samlade produktionen konstverk bara upptar en liten sekvens. Idéernas och 
marknadens rörelser pekar inte i samma riktning. 
Hur dessa mekanismer kommer att påverka varandra och vilka krafter som 
kommer att dominera blir spännande att följa.
Vad det gäller konstnärerna, så går det kanske att se att det växer fram allt fler 
konstnärer av managertyp, medan den tidigare romantiska eller bohemiska 
konstnärsrollen är på väg tillbaka. Det har blivit viktigt att hålla reda på de mo-
derna kommunikationsmedlen. Den elektroniska brevväxlingen är rummet, eller 
agoran, där man bygger och vårdar kontakterna, medan umgänget på caféer 
och krogar dominerade förr. Effektiviteten bestämmer riktningen. Jag kommer 
på att jag har hört av någon, att enligt Marx kommer det i kommunismen inte 
att finnas målarkonstnärer, bara människor som målar. Det kanske blir så i den 
senkapitalistiska marknadsekonomin också –konstnärliga entrepenörer i stället 
för konstnärer.



Hogyan fogod fel a művészlétet ma itt? 
Régebben, amikor idegenek megkérdezték, hogy mivel foglalkozom, többnyire 
handabanáztam valamit. Általában dekoratőrnek neveztem magam (ilyen képesí-
tésem amúgy tényleg van), míg máskor valamilyen tisztességes melós szakmát 
jelöltem meg (pl. esztergályos). Ez jó módszer volt arra, hogy a későbbi kel-
lemetlenkedésnek elébe menjek. Nem kellett meghallgatni a megélhetést firtató 
kérdéseket, meg az okos tanácsokat, hogy mint boldogulhatnék jobban. 
Ma már meg szoktam vallani, mit csinálok. Lesz, ami lesz.

Mi az, ami fontos neked most? 
Munkáim leggyakrabban több dolog kereszteződésében helyezkednek el. 
Egyfelől kapcsolódnak a „rendes” művészethez, másfelől a geometria, matema-
tika, technika irányába vezetnek. Így érintkezési pontokat találhatunk a filozófiával 
vagy például a barkács-kultúrával. Számomra izgalmas ez a többrétű helyzet. 
Olykor-olykor még sikerül találkoznom emberekkel, akik nem a művészet berkein 
belül élnek. Ez bizony elég ritka, s a „normális” az, hogy a művészek egymás 
melóit nézegetik... – Ezért különösen érdekes számomra, ha néha sikerül össze-
futnom egy mérnökkel vagy matematikussal, aki kívülről jön, de mégis utat talál 
munkáimhoz! Döntően térgeometriai formák alkotásaim főszereplői. Ezek között 
találhatunk néhány alapcsoportot, melyek az évek során  különböző összefüggé-
sekben visszatérnek. Ilyenek a plátói testek, melyekkel számos kinetikus szobrom 
foglalkozik. Másik nagy problémacsoport a gömbi spirálisoké. Először a narancs-
hámozáskor keletkező dupla-spirális mintájára szerkesztettem testeket, majd 
sötétben mozgó zseblámpaizzók rajzoltak ki spirális félgömböt. Legújabban pedig 
egy spirális mozgáson alapuló fényképezőgépet építettem, mely egy félgömb 
felületére rögzíti a felső fél-teret.
Végül is ugyanazokkal a dolgokkal foglalkozom évek óta. Csak módosulva 
– vagy inkább másik oldalukkal felénk – jelennek meg újra és újra. 

Szerinted hogyan változik a művészszerep a közeljövőben? 
Ha most Magyarországra tekintünk, gondolom, hogy a következő években 
továbbra is a nyugat-európai minta felé próbálunk közelíteni. Az elmúlt tíz évben 
tanúi lehettünk az első kereskedelmi galériák megnyitásának, sikeres vagy 
éppen sikertelen próbálkozásainak. Valószínű, hogy a jövőben nagyobb lesz a 
szerepük a művészeti közéletben. Bár azt nem hiszem, hogy belátható időn belül 
a festészet mellett más műfajjal is komolyan foglalkoznának. Érdekes, aszimmet-
rikus helyzet állt elő mostanra: a piacot döntően a festmények uralják, holott az 
összművészeti produktumból csekélyebb szeletet hasítanak ki. 
A szellemi és piaci mozgások nem egy irányba tartanak. Azt, hogy ezek mint 
hatnak majd egymásra s melyikük jobban, kíváncsian várjuk.
Ami a művészeket illeti, talán már ma megfigyelhető, hogy egyre több a „mana-
ger-típusú” művész és a korábbi romantikus vagy bohém művészszerep vis-
szaszorulóban van. Fontos a modern kommunikációs eszközök állandó készen-
létben tartása („küld el a CV-det gyorsan”). A kapcsolatok építésének, ápolásának 
a közege az elektronikus levelezés lett, míg régebben a kávéházi, kocsmai 
kapcsolattartás dominált. A hatékonyság szabja meg az irányt.
Eszembe jut, hajdanában hallottam valakitől, hogy Marx szerint a kommunizmus-
ban nem lesznek festőművészek, hanem lesznek emberek, akik festenek. Lehet, 
hogy a későkapitalista piacgazdaságban sem lesznek művészek. Helyettük 
művészeti vállalkozók lesznek. 



Peter Deim
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Hogyan fogod fel a művészlétet ma itt?
Ilyen kérdés ebben a hajnali órában... Csak röviden.
Ma a művészet elég kaotikus, szerteágazó, mégis ez az egyedüli, ami menedékül 
szolgál, lenyűgöz, felizzít, megbilincsel és megnyugtat.
E bábeli közeg, az irányzatok nehezen megközelíthetők a számomra, de nem is 
akarom kibogozni... A változások, tendenciák akarva-akaratlanul is beépülnek az 
életünkbe, így a művészetbe is.

Mi az, ami fontos neked most?
Fontos volt az első kiállításom, ami nemrég volt, de fontosabb az az időszak, al-
kotói folyamat, míg a hétköznapokat lerázva elkészül egy-egy mű. Igazán szabad-
nak csak ilyenkor érzem magamat.
Fontos a kiállításmegnyitók zsivaja, de fontosabb a tárlatok, múzeumok csendje. 
Számomra az így töltött napok az igazi ünnepnapok.

Szerinted hogyan változik a művészszerep a közeljövőben?
Biztos nem úgy, ahogy nekem tetszik... 
– Ahogy szeretném? 
– Inkább fellapozok néhány sort Kepes Györgytől.
„Szerelmes vagyok a képekbe, és mindig féltem a szavaktól. Egészen fiatal korom-
ban arról álmodoztam, hogy milyen jó volna szavak nélküli világban élni, hallgatni 
halgatag emberek között, és hiánytalan hűséggel szolgálni a látható világ gazdag 
szépségét.”
„Néha arról álmodom, hogy csakis festő vagyok, aki csak fest, és minden egyébről 
megfeletkezik, s csak a pillanat gazdagságának él.”
„De a természet világával való időtlen összeolvadás ilyenféle élménye igen ritka.”
Mint írja, műveinek központi témája a fény. Mivel fényképész vagyok, ez fontos 
eleme az én munkáimnak is.

Hur är det att vara konstnär här idag?
Idag är konsten rätt så kaotisk, pekande åt olika håll, ändå är det den som fung-
erar som skydd för mig, hänför, upphetsar, fängslar och lugnar.
Alla dessa inriktningar är svårtydbara för mig, och jag känner inte heller för att 
bena ut det hela... Förändringarna, tendenserna kommer ändå att inkorporeras i 
våra liv och på det viset även i konsten. 

Vad är viktigt för dig idag?
Min första utställning, som jag hade alldeles nyligen, var viktig, men ännu vikti-
gare är tiden av skapande, när vardagen skakas av och ett och annat verk föds. 
Bara i dessa situationer känner jag mig verkligen fri. Det är viktigt med vernissa-
gernas buller, men ännu mer med utställningars och museers tystnad. För mig 
är det de verkliga högtidsstunderna. 

Hur tror du konstnärsrollen ser ut i framtiden?
Säkert inte så som jag skulle tycka om, men hur skulle jag vilja ha det? Jag 
bläddrar upp några rader av György Kepes:
”Jag är förälskad i bilder och var alltid rädd för ord. Redan som riktigt ung 
drömde jag om en värld utan ord, att få vara tyst bland tysta människor och i 
obruten trofasthet tjäna den synliga världens rika skönhet.”
”Ibland drömmer jag om att jag enbart är målarkonstnär som bara målar och 
glömmer allt annat och lever i ögonblickets rikedom.” 
”Men upplevelsen av en sådan sammansmältning med naturens värld är ytterst 
sällsynt.”
Det centrala temat i Kepes verk är ljuset. Eftersom jag är fotograf, är det ett 
viktig element även i mina arbeten.
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Hur är det att vara konstnär här idag?
Det är en intressant företeelse i Budapest idag. Man söker sin plats i samhäl-
let, men som konstnär har man ingen naturlig roll. Privatgallerier sysslar nästan 
inte alls med verk som avviker från det gängse formatet. Och institutionernas 
verksamhet fungerar trögt. Idag är det kanske de fria initiativen som är de mest 
spännande. De uppträder som en vitaliserande kraft bredvid de mer officiella 
händelserna. Jag försöker själv skapa sådana situationer både här i Budapest 
och på andra ställen.

Vad är viktigt för dig idag?
Inte bara verket är viktigt, utan även rummet, kontexten, miljön har betydelse. I 
den andan arbetar jag tillsammans med Milica Tomic sedan 1999, bland annat 
i Belgrad. 1999 var situationen given där. Det gick inte att göra utställningar på 
vanliga institutioner och det ville vi heller inte göra under Milosevic. Mot den 
bakgrunden arrangerade vi vår första gemensamma utställning i ett café och 
kallade platsen, eller snarare händelsen, för ”Extra-Territoria”. 
Vi kom på att denna ”Extra-Territoria” måste behållas även efter att läget kon-
soliderats. Det rådande systemets strukturer kräver fortfarande att det existerar 
sådana oberoende, intellektuella rum, där vi kan verka antingen själva eller 
genom att samarbeta med andra konstnärer.
För ett år sedan började jag förverkliga idén även här i Budapest och sökte 
kontakt med andra konstnärer och kuratorer. På det viset har vi skapat KMKK, 
ett samarbete mellan två konstnärer och två kuratorer, och gjort omkring 20 
utställningar i ateljéer och privata rum. 
I samma anda organiserar jag nu blodgivning i Belgrad, Zürich, Budapest och 
Berlin. Det handlar alltså om en verklig händelse, där det skapas ett reellt rum 
av samhällelig solidaritet. 
I den första versionen av den här aktionen låg jag på en bild på Arafat och gav 
blod. I Budapest var reaktionen hemsk. Fyra dagar före vernissage drogs till-
ståndet för det hela in. Fast senare tilläts en visning av en videodokumentation 
av aktionen på en liten TV- monitor där egentligen inget syntes. Ändå är den 
ungerska censuren inte så stark att jag blev diskriminerad efter detta. Jag har 
blivit inbjuden till utställningar på samma museum även sedan dess.
Det är ju också så att vi egentligen är den första generationen som försöker 
stanna kvar hemma. Den förra som t ex Kabakov, Abramovic och Lanker har 
flyttat till väst. Det fanns en sådan typ av  karriär –  ”börja i Östeuropa och vid 
lämplig tidpunkt förflytta verksamheten till väst”. Av olika anledningar har det där 
inte fungerat för oss och överhuvudtaget har vi helt medvetet försökt stanna här 
och åstadkomma någonting. Det har vi också lyckats med, mer eller mindre!

Hur tror du konstnärsrollen ser ut i framtiden? 
I Budapest finns ingen stagnation, det är nu problemen kommer upp till ytan. 
Debattens tongångar kan vara rätt så ilskna, men just detta, den lokala scenen 
med alla sina spänningar, inspirerar en till angeläget konstnärligt arbete.
Hur världen ser ut om tio år har jag ingen aning om! Det globala politiska läget 
är oerhört hotfullt och vi lever återigen i en värld genomsyrad av propaganda.
Kanske kommer en ny sorts statsunderstödd konst och censur – nu, som 
så mycket annat, från USA – som sorterar bort konst som faller utanför dess 
ramar? Jag vet inte, men vi är det senaste NATO-landet och ett av de mest 
entusiastiska ...



Hogyan fogod fel a művészlétet ma itt?
Ez egy érdekes dolog ma Budapesten. Az ember keresi a helyét a társa-
dalomban, de mint művész egyáltalán nincs meg természetes szerepe 
a jelenben: magángalériák szinte egyáltalán nem foglalkoznak olyan 
művekkel, melyek eltérnek a megszokott táblakép és szobor formátumától, 
az intézmények pedig elég nehézkesen működnek. Ma talán a független 
kezdeményezések a legérdekesebbek, melyek már tíz éve vitalizáló erőként 
jelentkeznek a hivatalosabb történések mellett. Én is már tíz éve próbálok 
ilyen helyzeteket teremteni Budapesten és másutt is. 

Mi az, ami fontos neked most?
Úgy vélem, nem csak a mű létrehozása lényeges, hanem a tér, a kontextus, 
a környezet megteremtése a művekhez ugyanolyan fontos. E szellemben 
dolgoztunk már 1999 óta Milica Tomić-val közösen, többek között Belgrád-
ban is. Ahol ekkor adott volt a helyzet: intézményben nem lehetett kiállítani, 
nem is akartunk a Milosević-időszakban, így egy kávézóban állítottunk 
ki először közösen. Ezt a helyet, vagyis eseményt, Extra-Territoriának 
neveztük. 
Rájöttünk hogy ezt az Extra-Territoriát fenn kell tartanunk a jugoszláviai 
helyzet konszolidációja után is, mert az intézményrendszer, a kontextus 
továbbra is megköveteli, hogy legyen egy ilyen saját, független, szellemi 
terünk, ahol akár más művészekkel együttműködve vagy saját munkánkat 
kiállítva tudunk működni.
Egy éve Budapesten is próbáltam ezt tudatosan megvalósítani, keresve 
kapcsolatot más művészekkel, kurátorokkal.
– Tehát nem arról van szó, hogy a művész és kurátor egymással szemben 
állna. Így egy éve már létrehozztuk a KMKK-t, ami a Két Művész Két Kurátor 
rövidítése. Ezen belül létrehoztunk húsz kiállítást műtermekben, magánte-
rekben.
Most is ugyanígy dolgozom: Egy véradást szervezek Belgrádban, Zü-
richben, Budapesten és Berlinben. Ahol az első verzióban Arafat képén 
feküdtem és vért adtam. Ez egy valós véradás, valós esemény, a társadalmi 
szolidaritás valós terét alkotja.
Budapesten borzalmas volt a reakció: négy nappal a kiállítás megnyitása 

ellőtt visszavonták az egészet. Jóllehet később engedélyezték az akció videó-
dokumentációjának kisméretű monitoron való bemutatását.
Szóval azért nem olyan kompakt a magyar cenzúra, hogy ettől engem disz-
krimináltak volna... Mert később újra meghívtak ugyanabba az intézménybe 
egy kiállításra. Én akkor újra javasoltam ezt a fent említett betiltott munkát, és 
ekkor jött az engedély a kisméretű monitori bemutatáshoz. – Gyakorlatilag nem 
látszott semmi...
De valójában mégis mi vagyunk az első generáció, aki megpróbál itthon 
maradni. Mert az előzőek, mint például Kabakov, Abramović és Lakner, mind el-
mentek nyugatra. Mert volt egy ilyen karrier-tipus: kelet-európában kezdeni, és 
megfelelő időpontban elmenni nyugatra. De ez már számunkra semmiképpen 
nem működött, és teljesen tudatosan próbálunk itthon maradni és itt létrehozni 
valamit. – Ez többé-kevésbé sikerül!
 
Szerinted hogyan változik a művészszerep a közeljövőben?
Budapesten nem stagnál a helyzet, mert épp’ most kerülnek felszínre a 
problémák. – És annak ellenére, hogy a vita sokszor kiélezett, a helyi szcéna 
nagyon inspirativ. Az ország tele van feszültségekkel, ami az embert folytonos 
munkára ösztönzi.
– Hogy aztán hol lesz a világ tíz év múlva? – Fogalmam sincs! – Mindig a 
pillanat feszültségeiből próbálom koherenssé tenni a műtrárgyakat. – Tíz év 
múlva... – Igazából a globális politikai helyzet az, ami hihetetlenül fenyegető és 
az, hogy újra egy propaganda által átitatott világban élünk. 
Vajon megvalósul-e egy újfajta, hivatalos, állam által támogatott művészet 
és az ezen kívül eső művek erős cenzúrája, amely Amerikából indul és ide is 
begyűrűzik? 
– Nem tudom. – Mert „mi vagyunk a legújabb Nátó-ország” és „a leglelkeseb-
bek egyike”...
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Hur är det att vara konstnär här idag?
Konstnärsvarat är en lek med det som inte är konstnärsroll. Förr kunde jag 
genom att chatta på nätet komma i kontakt med människor som står helt 
utanför konsten, ändå började samtalen förr eller senare för det mesta beröra 
konst. Jag tvingades, vilket var bra för mig, att formulera mig enkelt om konst, 
beskriva mina åsikter och testa allt detta på min samtalspartner. Från dessa 
människor strömmade den typen av nyfikenhet mot mig som inte finns i kon-
stens hermetiska värld. Situationerna ledde allt som oftast till överraskande 
diskussioner.
Att folk i allmänhet inte är så värst bevandrade i ämnet är ju inte så förvånan-
de, men jag njöt ändå av dessa pratstunder, för det fanns en änglalik oskulds-
fullhet över denna brist på insikter i konstens område. Jag kände att de var 
formbara som barn och även jag lärde mig mycket.
Så det är bra att se på konsten utifrån då och då. Särskilt om man, som för det 
mesta, uppehåller sig i den etablerade, kommersiella yrkesrollen.
 
Vad är viktigt för dig idag?
I min konst reserverar jag mig mot flyktiga sociala händelser som ändå spricker 
som såpbubblor. Ännu mer undviker jag dagsaktuella politiska frågeställningar, 
för trots att effekterna av ett sådant engagemang kan vara träffande för stun-
den, blir de allt som oftast dammiga med tiden. Jag tror inte att bearbetandet 
av dags- eller veckohändelser har någon verkan i längden. Å andra sidan 
kan man ju fråga sig om det överhuvudtaget finns något behov av ett längre 
perspektiv?
”Provokationen” föreställer jag mig på ett något annorlunda sätt. Genom ute-
slutningsmetoden har jag närmat mig en alldeles enkel tanke och sysselsätter 
mig med sådant som är begripligt både här i Europa och i helt andra kulturer. 
Vad kan t ex en aborigins föreställningsvärld innebära? Förenklat, om jag 
pratar om solen, så tänker man även där på solen, men jag kan föreställa mig 
att man gör det med en helt annan läsning. Det är lösningar av raffinerade mo-
tivplaceringar som bågar sig över olika kulturer och dessa tangerande punkters 
fina förflyttningar, de varaktiga sakernas omtolkningar, som upptar mig just nu 
och troligen kommer att sysselsätta mig i framtiden.

Hur tror du konstnärsrollen ser ut i framtiden? 
För ögonblicket oroar det mig att bildkonsten allt som oftast exploateras av 
succéjagande kuratorer. I detta uppiskade läge framträder trenders och kurato-
rers styrande roll som katalysatorer med janusansikte. Konstnären är den part i 
spelet som får ge efter och låna ut sin suveränitet som redskap i ovan nämnda 
överdrivna aktualitets tjänst. Ibland är det bara fråga om några månader innan 
ett verk förvandlats till någonting fullständigt uttråkande.
Jag vet inte hur konstnärsrollen kommer att förändras. Jag kan snarare bara 
hoppas att det kommer en dag när konstnärens uppriktiga, opåverkade ska-
pande får den ledande rollen i spelet.         

Hogyan fogod fel a művészlétet ma itt?
A művészlét társasjáték a nem művészléttel. Régebben a neten, 
beszélgetőprogramokon keresztül sorozatosan kerültem kapcsolatba művészet 
területén abszolút kívül álló emberekkel. Kis országunk szinte minden pontjával 
érintkezésbe léptem. Idővel minduntalan a művészetre terelődött a szó. 
Rákényszerültem, de jól esett egyszerűen megformálni, leírni mondandómat, 
majd a partnerrel „teszteltetni”. Belőlük az a fajta kíváncsiság áradt, ami nem a 
művészet hermetikus világából ered. A szituációk legtöbbször meglepő párbes-
zédhez vezettek. Tájékozatlanságuk igazán nem is volt meglepő, a beszélgetést 
mégis élveztem, hiszen angyalian ártatlannak tűnt művészetbeli tudatlanságuk. 
Éreztem, alakíthatók, mint a gyermekek, és egyben én is tanulok. A művészlétet 
alkalmanként hasznos kívülről nézni. Különösen, ha az ember óhatatlanul az 
elfogadottabb, kommerciális közegben mozog többet.

Mi az, ami fontos neked most?
Egyes művészek mindig a különböző divatkövető hozzáállások ellenpólusai 
között hullámzanak. A trendekben való szerepvállalást iszonyúan kerülöm, 
bár ha ironikus lennék, akkor néha észszerűnek találnám az igazodást. Saját 
művészetemben elzárkózom az elpukkanó történésekhez kapcsolódó szoci-
ológiai, még inkább az aktuál politikai indíttatású rákérdezésektől, mert hatásai 
ugyan akkuttak lehetnek, de idővel letörölhetetlenül porossá válnak. Nem his-
zem, hogy a napi, heti stb. események megmunkálása hosszútávon működne. 
Persze az is kérdés, kinek van szüksége hosszú távra? A „provokációt” én 
valahogy másképpen képzelem. Kizárólagos alapon megközelítve eljutottam 
ahhoz a totálisan egyszerű gondolathoz, amely szerint engem az foglalkoztat, 
ami ugyanúgy érthető mondjuk Európában és kívüle, teljesen más kultúrákban 
is, például egy ausztrál bennszülött közösségben. Sarkítva: amikor a Napról 
beszélek, akkor ott is a Napra gondolnak, persze elképzelhető, hogy egészen 
eltérő olvasattal. Kultúrákon átívelő motívumok rafinált elhelyezései, megoldá-
sai, az érintőpontok finom billegtetése, az állandó dolgok átírása izgat most és 
talán a későbbiekben ugyanúgy.

Szerinted hogyan változik a művészszerep a közeljövőben?
A pillanatot tekintve, aggaszt, hogy a képzőművészetet sok esetben kiszipoly-
ozzák, élén némely sikerhajhász kurátorral. A felostorozott folyamatban kétarcú 
katalizátorként jelentkezik a trendek és kurátorok irányító/kiaknázó szerepe. 
Ebben partner a művész, aki enged. Szuverenitását mindgyakrabban a már em-
lített túlzott aktualitás eszközévé kölcsönzi. Néha szinte csak hónapok kérdése, 
hogy egy mű mennyire unalmassá válik. Miben változik a művészszerep? Nem 
tudom. Inkább csak kívánságom van: egyszer a képzőművészek őszinte, befo-
lyásolatlan termése vegye át az irányító szerepet!



Gábor Erdélyi
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Zsuzsanna Gilice
Född 1970, bosatt i Göteborg Született 1970, Göteborgban él 

Hur är det att vara konstnär här idag?
Jag har knappt hunnit vara yrkesverksam konstnär, trots att detta är mitt tionde 
år av konststudier. Så på sätt och vis känns det som en osäker roll eller osäkert 
yrke, som knappt ens en lång studietid kan bevisa, jag menar, det är bara jag 
som kan tro på vad jag gör som konstnär, ingen annan kan tro för min räkning 
eller tycka att vad jag gör är viktigare än att ha femtio brödsorter, som alla sma-
kar likadant, i snabbköpet. 
I identiteten som konstnär måste man nog vara en ganska stark person, även 
om man kanske är lagd åt ett mer negativt håll. Jag tänker inte alltid att jag är 
konstnär, däremot att jag gör konst. Att vara konstnär idag, och då kan jag bara 
utgå från mig själv, är en stor frihet  och jag har funnit en plats i världen, en 
identitet. Men att vara konstnär idag, i Sverige, jag vet inte om det betraktas som 
meningsfullt eller inte…, det är som att man måste tillhöra något slags tekniskt 
uppspeedad verklighet.

Vad är viktigt för dig idag?
Som snart nyutexaminerad konstnär från Konsthögskolan Valand är det viktigt 
att jag hittar en ateljé så att jag kan börja arbeta utanför studiemiljön. Det är 
viktigt att jag har lugn och ro och att hitta en balans mellan arbetet i ateljén och 
det mer utåtriktade. Att jag inom en rimlig tidsperiod åtminstone emellanåt kan 
försörja mig på mitt konstnärliga arbete. Att jag som människa kan hålla mig 
flytande och som konstnär fortsätta att vilja arbeta och skaffa erfarenheter. Att se 
andras konst är också viktigt .

Hur tror du konstnärsrollen ser ut i framtiden?
Om tio år? Jag har hört att konstnären skulle bli konsult  i ett samhälle som blir 
alltmer flexibelt och rörligt – konstnären är ju  en människa som lärt sig flexibilitet 
och att hitta lösningar på problem. Fast om man backar tio år så känns det inte 
som att konstnärsrollen ändrats så mycket, alltså Sverige idag jämfört med 1993 
är sig ganska så likt. Kanske att postmodernismen sakteliga gick ur tiden då? 
Men jag hoppas att konstnären fortsätter med sina projekt och nödvändigheter, 
de konstnärer som arbetar politiskt fortsätter med det och de som arbetar med 
tystnad gör det, det är också politiskt. Jag tänker att med konstnärsrollen är det 
som med människans hud, troligen inte förändrad på ett bra tag. Tekniska land-
vinningar går ju framåt, men de är yttre faktorer. 



Hogyan fogod fel a művészlétet ma itt?
Annak ellenére, hogy ez most a tizedik évem művészeti tanulmányokat folytatva, 
csak közelmúltban indult el hivatásos művészeti tevékenységem igazából. Így 
még mindig bizonytalannak érzem magam ebben a szerepben, vagyis hivatás-
ban, mert hiába a hosszú tanulmányi idő, végül is elsődlegesen nekem kell hinni 
ebben, amit mint művész létrehozok, senki más nem hihet benne helyettem, és 
miért is vélné bárki más, hogy az én művészetem fontosabb mint az, hogy ötven 
különböző fajta kenyér közül választhasson az üzletben, mégha azok mind 
egyforma ízűek is.
Erősnek kell lenni ahhoz, hogy az ember vállalni tudja a művészszerepet akkor 
is, ha a magánéletben esetleg inkább a negativ oldal az uralkodó személyi-
ségében. Nem mindig gondolok arra, hogy művész vagyok, inkább csak arra, 
hogy művészettel foglalatoskodok. Művésznek lenni, és itt csakis magamból 
tudok kiindulni, egy nagy szabadságot jelent, és így megtaláltam helyemet, egy 
azonosságot a világban. De művésznek lenni, ez nem tudom hogy miképpen 
értelmeződik ma itt, Svédországban, hogy ez ételmes-e vagy sem..., úgy tűnik 
hogy az embernek bele kell illeszkednie egy technikailag felpörgetett valóságba.

Mi az, ami fontos neked most?
Mivel épp’ most fogok államvizsgázni a Valand Képzőművészeti Főiskolán, 
fontos, hogy találjak egy műtermet, hogy elkezdhessek dolgozni az iskolai kör-
nyezeten kívül. Fontos egyensúlyt találni a műtermi és a kifelé irányuló munka 
között. És az, hogy egy elfogadható határidőn belül, legalább is időszakosan 
el tudjam tartani magam művészeti tevékenységemmel. Hogy privát életem 
rendben működjön, és hogy érezhessem folytatólagosan is a dolgozni akarást, a 
tapasztalatszerzés kedvét, mint művész. Mások művészetének átélése szintén 
fontos.

Szerinted hogyan változik a művészszerep a közeljövőben? 
Tíz év múlva? Valahol hallottam, hogy a művész konzultáns lesz a társadalom-
ban, ami egyre rugalmasabbá és mozgékonyabbá válik – mert a művész ugye 
megtanult rugalmas lenni és a problémákra megoldásokat találni. Bár ha vissza-
pergetjük az időt tíz évvel, tulajdonképpen nem változott sokat a művészszerep 
azóta. A mai Svédország összehasonlítva az 1993-sal gyakorlatilag elléggé ha-
sonló. Talán csak annyi a különbség, hogy a poszt-modernizmus közben szépen 
eltűnt. De remélem a művész azért folytatni fogja terveit, és azok, akik politiku-
san dolgoznak, folytatják majd azt, azok pedig, akik a csenddel dolgoznak, azok 
szintén folytatják azt, mert az is egy fajta politikai hozzáállás. Gondolom úgy van 
ez a művészszereppel, mint az ember bőrével, valószínűleg nem változik meg 
egy jó ideig. Bár technikai megújulások napról-napra terjednek, de mindez csak 
külső tényező.

Zsuzsanna Gilice
Född 1970, bosatt i Göteborg Született 1970, Göteborgban él 



Lena Hansson
 

 Född 1969, bosatt i Göteborg Született 1969, Göteborgban él

Hur är det att vara konstnär här idag?

Jag säger aldrig att jag är konstnär. Jag upplever att den rollen är svår, hur ska 

man vara som konstnär? Jag vill ha ett yrke där jag inte har dåligt samvete hela 

tiden. Ändå jobbar jag hela tiden med idéer och gör jag något blir det alltid bra. 

Däremot tar jag inte ofta steget vidare till utställning. Men det är en väldig kick, 

när man väl är där. Att fullfölja ett koncept är det viktigaste för en konstnär enligt 

mig. 

Vad är viktigt för dig idag?

Förut arbetade jag på ett gammalt textiltryckeri, där jag sålde fantastiska tyger. 

Upprepningar och mönster intresserar mig jättemycket. Små och stora struktu-

rer. Detaljer. Överallt finns ytor och meningslösheter att använda i nya samman-

hang. Min värld är full av detaljer och jag måste bara ordna det hela. 

Hur tror du konstnärsrollen ser ut i framtiden? 

Den fortsätter att integreras med den kommersiella världen. Konst kan vara vad 

som helst tycker jag egentligen. Jag har haft stora konstupplevelser när jag tittat 

runt i stan, i varuhus eller på reklam. 

Hogyan fogod fel a művészlétet ma itt?

Soha nem szoktam mondani, hogy művész vagyok. Mert úgy vélem, komplikált 

ez a szerep, miképpen illő művésznek lenni? Szeretnék egy olyan foglalkozást 

gyakorolni, ahol nem kell, hogy állandó lelkiismeretfurdalásom legyen. Annak el-

lenére, hogy  mindig új ötletekkel dolgozom, és ha csinálok valamit, az általában 

jó szokott lenni. Másfelől ugyan nem túl gyakori a kezdeményezés kiállításra. 

Habár az a helyzet egy óriási ösztönzés. 

Következetesen véghezvinni egy konceptust, ez a legfontosabb szerintem 

egy művész számára.

Mi az, ami fontos neked most?

Korábban fantasztikusan szép szöveteket árultam, mikor egy régi textilnyomdá-

ban dolgoztam. Az ismétlődés és a minta ma is borzasztóan érdekel. Kicsi és 

nagy strukturák. Részletek. Mindelhol találhatók különböző felületek, jelentéktel-

enségek, amiket új és új összefüggésekben fel lehet használni. Világom tele van 

részletekkel, melyeket csak össze kell illesztenem. 

Szerinted hogyan változik a művészszerep a közeljövőben?

Ez továbbra is integrálódni fog a kommerciális világgal. Úgy vélem, tulajdonkép-

pen bármi lehet művészet. Sok fontos művészeti élményben volt már részem 

azon keresztül, hogy csak úgy sétálgattam, nézelődtem a városban, 

egy áruházban vagy éppen reklámok révén. 



Lena Hansson
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Peter Hefner
 

Född 1960, bosatt i Göteborg Született 1960, Göteborgban él

Hur är det att vara konstnär här idag?
Det känns nästan generande privilegierat! Trots alla praktiska svårigheter, inte 
minst ekonomiska, upplever jag att man som konstnär har en särskild utsikts-
plats, i alla fall för ögonblicket, varifrån man tillåts undersöka varat genom egen-
konstruerade hypoteser, som kanske inte innebär eller leder till något absolut 
eller slutgiltigt avslöjande av en övergripande sanning. För dessa hypoteser är 
trots allt i högsta grad kulturskapade tankekonstruktioner och objektivitet som 
idé är bara giltig som en ytterlighet på en oändlig erfarenhetsskala, ungefär som 
polerna positiv eller negativ oändlighet i matematik. Ingen kan ”fixera” ändpunk-
terna, bara det som finns där emellan som t ex talen sju, åtta eller nittionio.
Som av samhället ”sanktionerad” konstnär blir ens möjlighet till kommunikation 
och orientering möjligen en smula mera omedelbar, nästan som i det påstådda 
jaglösa, oavskilda tillståndet i den nyföddas liv. 

Vad är viktigt för dig idag?
Stark övertygelse är ett slags separerande förhållningsätt till allt annat tänkbart. 
Är det möjligt att bedriva konstnärlig aktivitet utan att förborga sig i den sortens 
separation? Och utan ständigt dåligt samvete för att man kanske borde göra 
mer handfast nytta som bagaren, läkaren eller skomakaren. Det är fortfarande 
inte alls självklart för mig att arbeta med den typen av, i viss mån skuggande, 
självförverkligande projekt som konstutövande innebär. Men jag tror inte att 
konst i första hand handlar om sådana moraliska, direkt gripbara resonemang, 
utan snarare om något annat som pekar bortom vardagen och håller männis-
kans längtan levande, även om den inte kan komma med omedelbara lösningar 
på praktiska bekymmer. 
Det blir mer och mer viktigt för mig att inte påstå någonting och bara låta mig 
hänföras av en närvaro och föra vidare denna känsla till dem som av olika 
anledningar hittar vägar till min konst. 
Jag föraktar inte tankens skärpa, men jag ser tanken hellre som allegori över 
upplevelser som redan i sig kan blomma upp i sanna betydelser.
Och trots obegripliga grymheter och svek både i när och fjärran, kan dessa 
plötsligt uppblommade betydelser kittla en till eufori och till en uppriktig längtan 
att få beröra andra med denna lust.

Hur tror du konstnärsrollen ser ut i framtiden?
Olika mänskliga attityder kommer att fortsätta växelverka i konstnärsrollen, 
efter förnyelsebehov. Tillhörigheter ser jag snarare som uttryck för överlevnads-
strategier. Jag välkomnar att ljudbilden av ordet konstnärsroll varierar väsentligt 
beroende av de läppar som råkar formulera den och ser gärna att alla sorters 
mänskliga situationer blir upplyfta och artikulerade i ett konstnärligt samman-
hang. Så självklart vist som min dotter formulerade det när hon var helt liten, 
”det gäller att vara människa i det här livet!”. Det är väl en rätt så koncis målsätt-
ning för en varelse av vår sort?   



Hogyan fogod fel a művészlétet ma itt?
Majdnem hogy restellően kiváltságosnak érzem! Minden praktikus, hogy azt 
ne mondjam gazdasági, nehézség ellenére, úgy vélem, egy művész kivételes 
kilátóhellyel rendelkezik. Mindenesetre pillanatnyilag, ahonnan megengedtetik 
számára hogy sajátkezűleg konstruált hipotéziseken keresztül vizsgálgassa 
a létezést, ami persze nem jelenti vagy eredményezi egy valamiféle átfogó 
igazság abszolut és végleges leleplezését. Mivel akár hogy is nézzük ezek a 
hipotézisek mégiscsak túlmyomóan egy adott kultúrából származó gondolat-
konstrukciók, és így az objektivitás eszméje csakis mint egyfajta szélsőség le-
het érvényes egy végtelen tapasztalat-fűzéren, kicsit ahogy a negativ és pozitiv 
végtelenség pólusai a matematikában. Senki nem tudja pontként rögzíteni az 
ilyen végleteket, csakis azt, ami ezek között rejlik, mint például 
a hetes, nyolcas vagy a kilencvenkilences számot.
De mint a társadalom által elfogadott művésznek, azért talán egy kicsit 
közvetlenebb az ember lehetősége kommunikációra és tájékozódásra, vala-
mennyire egy újszülött állítólagos én-nélküli, még szétválasztatlan állapotára 
emlékeztetően.   

Mi az, ami fontos neked most?
Az erős meggyőződés egyféle elhatároló magatartást jelent minden más 
elképzelhetővel szemben. Lehetséges művészeti tevékenységet művelni 
anélkül, hogy az ember egy ilyenfajta szeparációba zárja önmagát? És le-
hetséges anélkül, hogy az embernek örökösen rossz lelkiismerete legyen, hogy 
talán mégiscsak valami kézenfekvőbb hasznot kellene létrehozni, mint ahogy 
azt a pék, az orvos vagy a cipész teszi. Ez a bizonyos mértékben árnyékoló, 
önmegvalósító projektum, amit a művésztevékenység jelent egyáltlában nem 
egyértelmű dolog még ma sem számomra. Bár nem hiszem, hogy a művészet 

elsősorban ilyen morális, egyből megfogható rezonírozás lenne, hanem inkább 
valami, a hétköznapokon túli más, ami az ember vágyakozását életben tartja, 
mégha nem is ad azonnali megoldásokat praktikus gondokra.
Egyre fontosabbnak találom, hogy semmit se állítsak, hanem csakis egy 
magával ragadó jelenlét érzését próbáljam meg továbbadni másoknak is, akik 
külömböző okokból utat találnak művészetemhez.
Nem vetem meg a gondolatok élességét, de azokat inkább csak olyan átélések 
allegóriájának tekintem, amelyek önmaguktól is virágozhatnak igazi jelentése-
ket.
És a mindenütt jelenlévő, érthetetlen kegyetlenségek, cserbenhagyások el-
lenére ezek a hirtelen felvirágzó jelentések eufóriát csiklandozhatnak ősszinte 
vággyá bennem, hogy másokat is megérintsek ezzel a kedvvel.    

Szerinted hogyan változik a művészszerep a közeljövőben?
A megújulás igényét követve, folytatódni fog különböző emberi attitűdök válta-
kozása. A hozzátartozásokat inkább túlélési stratégiáknak tekintem. 
Én szívesen látom hogy a művészszerep szó tejlesen különbözőképpen 
hangozhat attól függően, hogy az éppen milyen ajkakon formálódik, és 
szívesen látnám azt is, ha mind többféle emberi szituáció felvetődhetne és 
művészeti összefüggésben artikulálódhatna.
Oly egyszerű bölcsen fogalmazta meg ezt kislányom, mikor még egészen kicsi 
volt: „Embernek lenni, erről van szó ebben az életben.”
Nem eléggé konkrét célkitűzés ez egy lénynek a mi fajtánkból?

Peter Hefner
 

Född 1960, bosatt i Göteborg Született 1960, Göteborgban él



Mariann Imre
 Född 1968, bosatt i Budapest Született 1968, Budapesten él

Hur är det att vara konstnär här idag?
Just i morse följde jag och min man två japanska konstnärer, som deltagit i 
samma konstnärssymposium i Transylvanien som vi, till stationen.
Så här i färsk jämförelse mellan den transylvaniska, den japanska och den 
ungerska situationen framstår konstnärsrollen som svår överallt i världen. Det är 
inte bara den transylvaniska konstnärens situation som är besvärlig, det verkar 
som vardagen är lika kämpig för den japanska konstnären, om inte ännu tuffare 
i vissa avseenden. Det tycks vara mycket svårare för en japansk konstnär att 
verka fritt, trots att Japan ju räknas till ett av de mer välbärgade länderna. Så 
det beror inte enbart på ett lands ekonomiska läge, dessa saker står inte i direkt 
proportion med varandra.
Vad det gäller min personliga situation så har jag efter jättelång väntetid just 
kommit över en riktig ateljé! Förut arbetade jag i en vindslokal. Betonggjutning-
arna gjordes oftast på gården. På vintrarna fick man först tina upp den frusna 
sanden och sedan arbetade jag ofta på köksbordet med betongformerna. Så den 
här ateljén känns som en enorm möjlighet! 

Vad är viktigt för dig idag?
Innan jag hade ateljén var jag tvungen att göra ett slags aktionskonst, jag kunde 
arbeta först när jag blev ombedd att göra en konkret utställning. Mina visningar 
har ofta varit installationsarbeten som för det mesta upphör att existera efter 
utställningarna.
Nu skulle jag vilja arbeta med verken under mer kontinuerliga förhållanden och 
förbereda mig för utställningarna under kanske flera års tid.

Hur tror du konstnärsrollen ser ut i framtiden? 
Jag tror att i Ungern under de närmaste åren kommer det ske en stark uppdel-
ning mellan konstnärer som ställer ut på gallerier och de som arbetar koncep-
tuellt eller med installationer. Det är många som börjar måla igen, inte bara för 
uttryckets skull, utan just för att det verkar ge större chans till överlevnad. För 
även på större grupputställningar får vi bara ersättning för materialkostnader. 
Deltagararvoden, som skådespelare, musiker eller dansare får, vågar vi inte ens 
drömma om. Jag kan bara hoppas att det blir förändringar på den punkten någon 
gång i framtiden.

Hogyan fogod fel a művészlétet ma itt?
Éppen ma reggel kísértünk ki az állomásra két japán művészt, akikkel együtt 
voltunk Erdélyben művésztelepen.
Így, összhasonlítva az erdélyi, a japán és a magyar helyzetet, látjuk hogy ez a 
szerep világszerte nehézkes, mert nem csak az erdélyi művész körülményei 
mostohák, de a japán művészeknek ugyanolyan keservesek hétköznapjaik, 
sőt bizonyos szempontból talán még nehezebb is, mint nálunk, például sokkal 
nehezebb a szabadság érzetét megteremtenie egy japán művésznek, pedig 
Japán a jobbmódú társadalmak egyikének számít. Tehát úgy tűnik, ez nem csak 
egy ország anyagi helyzetétől függ, és ezek a dolgok nem állnak így egyenesen 
arányban egymással.
– Hát a mi személyes helyzetünk? Nagyon-nagyon hosszú idő után most jutot-
tunk először igazi műteremhez! Azelőtt szülőknél lakva egy padlástérben dol-
goztunk. Többnyire az udvaron készültek a betonmunkáim. Télen, kiolvasztva a 
jeges homokot, sokszor a konyhaasztalon dolgoztam a betonformákkal. 
– Ez most egy nagy lehetőség, hogy megkaptuk ezt a műtermet...! 

Mi az, ami fontos neked most?
Eddig, amíg nem volt műtermünk többnyire kénytelen voltam egyfajta „akció” 
művészetet csinálni, vagyis akkor tudtam dolgozni, ha egy konkrét kiállításra 
felkértek. Bemutatóim gyakorta installációs munkák voltak, melyek sokszor meg 
is semmisültek a kiállítások után.
Szeretném most folyamatos mukával elkészíteni a műveket, egy-egy kiállításra 
akár több évig is készülni.
 
Szerinted hogyan változik a művészszerep a közeljövőben?
Szerintem az elkövetkezendő években Magyarországon erősen szét fog válni 
a galériásokhoz tartozó művészek és az ebbe a kategóriába nem sorolható 
pld. installációs vagy konceptuális művészek csoportja. Sokan kezdenek 
festeni újból, és nem csak a kifejezési forma miatt, hanem úgy tűnik, ez az, 
amiből egyáltalán van esély a megélhetést is biztosítani. Még egy-egy nagyobb 
csoportos kiállításon is csak maximum az anyagköltséget tudjuk elszámoltatni, 
tiszteletdíjat nem is remélhetünk mint pld. a színészek, zenészek, táncosok. 
Csak remélni tudom, hogy egyszer ez megváltozik.



Mariann Imre
 Född 1968, bosatt i Budapest Született 1968, Budapesten él



Fröydi Laszlo
 Född 1968, bosatt i Göteborg Született 1968, Göteborgban él

Hur är det att vara konstnär här idag?
Det är svårt att skilja mellan rollen som konstnär och den som människa. Nu står 
Andreas som är två år i fokus för mig. Jag gör en annan konst än tidigare, dels inspi-
rerar han mig, man blir också mindre självupptagen när man hela tiden förhåller sig 
till en annan. Tiden har också blivit mer värdefull, konsten man gör måste verkligen 
vara viktig. Förr kunde jag känna efter i en vecka, nu kanske i 10 minuter.
Könsrollerna har blivit tydligare för mig. Det är svårt att räcka till. Det finns en stor 
press på dubbelarbetande kvinnor. Jag är själv med Andreas i veckorna, och min 
barndomsfamilj bor kvar i Norge. Om jag känner mig isolerad och pressad i detta re-
lativt enkla utanförskap, undrar jag hur en ensamstående mamma från en världsdel 
utanför Europa känner det. Samhället kunde gjort mer för mödrar med små barn.
Som konstnär känner jag mig splittrad mellan två olika engagemang. Dels är jag ak-
tiv politiskt, jag undersöker kvinnorollens och demokratins möjligheter mer generellt. 
Å andra sidan har jag ett behov av att dra mig tillbaka, av att söka mig mot en andlig 
förståelse av världen och arbeta med andliga och existentiella frågor.

Vad är viktigt för dig idag?
Konsten är viktig som en tillflykt mitt i livet, som en andlighet i vardagen. Samtidigt 
legitimerar min roll som konstnär att jag ställer vissa obehagliga politiska frågor, utan 
att vara riktigt skolad på området. Mitt engagemang kommer nog först och främst 
från vardagliga observationer, oavsett hur jag formulerar det jag upplevt.
Jag har gjort en serie stora (ca 2x3,5 m) akvareller där jag försöker fånga något 
av den stämning jag särskilt upplever vid regnväder. Att rumskänslan och alla ljud 
dämpas, samtidigt som upplevelsen av det oändliga i det helt nära ökar. Det kan 
vara betraktandet av vattendroppar på en fönsterruta eller hur barnens leksaker 
ligger slängda efter en inomhuslek. Ibland ger denna känsla av närvaro mig en insikt  
av att allt, till och med mitt bräckliga jag, är i ett tillstånd av konstant förändring och 
upplösning. Samtidigt är det detta ofullkomliga, detta bräckliga, som ligger till grund 
för all min kamp, såväl politisk som konstnärlig.

Hur tror du konstnärsrollen ser ut i framtiden?

Jag hoppas att man blir mer medveten om vilka strukturer som främjar 
respektive hämmar demokratin och att konstnärer blir delaktiga i detta. Att  
man bygger strukturer som gör att människor kommer till tals, att det finns 
en vilja att kommunicera i konsten. Jag tycker jag ser en öppning här, på 
samma gång som det finns en snedfördelning i vilka grupper som deltar 
i kulturlivet. Att demokratifrågan är viktig är klart, men det är svårt att se 
vilka konstkulturella strategier som skulle lyckas repektive misslyckas. Det 
gäller i såväl stort som smått; att människor kan vara med och påverka 
utsmyckningen i deras bostadsområde är också att komma till tals.
Konstnärsrollen kommer att handla lika mycket om att jobba med struktu-
rer, t ex genom vilka kanaler samhället kan påverkas, som att arbeta med 
enskilda verk. 
  



Hogyan fogod fel a művészlétet ma itt?
Nehéz szétválasztani a szerepeket: ember és művész. Jelen pillanatban kété-
ves Andreas-unk van a figyelmem központjában. Így ő inspirál engem, 
és egy másfajta művészetet csinálok, mint azelőtt, mert kevesbé foglalkozhat 
önnmagával az ember, ha mindig mással kell törődni. Az idő sokkal értékesebb 
lett, ezért az a művészet, amit az ember csinálhat, igazán fontos kell, hogy 
legyen. Azelőtt töprenghettem dolgokon egy hétig is, ma talán 10 percig.
A külömböző nemi szerepek jobban kihangsúlyozódnak számomra. Mivel ne-
héz elegendőnek lenni. Nagy megerőltetés hárul a duplán dolgozó nőkre. 
Én is például egyedül vagyok Andreas-val a hétköznapokon, és gyermekkori 
környezetem, szüleim Norvégiában maradtak. Ha én elszigetelve és stres-
szelve érzem magam ebben a viszonylagosan egyszerű kívülálásban, akkor, 
néha felteszem magamnak a kérdést, kiváncsi lennék rá, hogy érzi magát egy 
egyedülálló mama egy más világrészről, mint az európai. A társadalom tehetne 
többet is kisgyerekes anyák helyzetének javításának érdekében.
Mint művész kicsit szétszórtnak érzem magam két különböző érdeklődési kör 
között. Egyfelől az, hogy politikai szemszögből aktivan érdekel a nő szerepének 
és a demokrácia lehetőségeinek kérdése átfogóan. Másfelől szükségem van 
rá, hogy visszahúzódhassak, egzistenciális kérdésekkel és a világ szellemibb 
átélésével foglalkozhassak. 

Mi az, ami fontos neked most?
A művészet fontos mint menedék a zajos életben és mint szellemiség a 
hétköznapokban. Egyúton az, hogy művész vagyok, legitimmé teszi, hogy kel-
lemetlen politikai kérdéseket feszegetek, annak ellenére, hogy nem végeztem 
formális tanulmányokat azon a területen. Érdeklődésem elsősorban a hét-
köznapokból ered, bárhogy is formálódik az később, amit átéltem.
Készítettem egy akvarell-sorozatot (kb. 2 x 3,5 m) melyben megpróbáltam me-
gragadni egy hangulatot, amit különösen esős napokon élek át. Olyankor mind 
a körülvevő hangok, mind a tér érzete letompul, de egyidejűleg felerősödik 
valamiféle a  közvetlen közelben rejlő végtelen. Ez lehet éppen esőcseppek 
szemlélése ablaküvegen vagy az ahogyan játék után szétszóródva fekszenek 
a gyerekek játékszerei a szobában. Ez a jelenlét-érzés néha egy sajátos és 
erős megsejtéssé fokozódik, hogy minden, törékeny énemmel együtt, örökös 
változás és feloszlás állapotában van. Ugyanakkor pont’ ez a hiányosság, töré-
kenység az alapja minden küzdelmemnek, a politikainak és a művészetinek is.

Szerinted hogyan változik a művészszerep a közeljövőben?
Remélem egyre inkább tudatába jövünk annak, milyen strukturák erősítik vagy 
éppen gátolják a demokráciát, és azt is, hogy ebben a folyamatban művészek 
is részt vesznek. Hogy építünk majd olyan strukturákat, melyek lehetőséget 
adnak az embernek, hogy szóhoz juthasson, és hogy lesz egy akarat a 
művészeten keresztül kommunikálni. Úgy érzem, itt látok egy lehetőséget, bár 
ugyanakkor a kulturális életben résztvevő csoportok között egyensúlytalanság 
van. Az ugye egyértelmű, hogy a demokrácia kérdése fontos, de nehéz látni, 
miféle művészeti, kulturális strategiák lennének eredményesek. Ez nagyban és 
kicsiben is érvényes; például az is lehet egy fajta szóhozjutás, hogy a lakosság 
résztvehessen saját lakókörnyezetének formálásában.
A művészszerep ugyanúgy fog jelenteni munkát strukturák kidolgozásával 
kapcsolatban, pl. hogy milyen csatornákon keresztül befolyásolható a társa-
dalom, mint egyedi művek teremtését.

Fröydi Laszlo
 Född 1968, bosatt i Göteborg Született 1968, Göteborgban él



Björn Perborg
 

 Född 1974, bosatt i Göteborg Született 1974, Göteborgban él

Hur är det att vara konstnär här idag?
Det är en intressant tid att vara konstnär i. Som konstnär kan man gå ut och in i 
en mängd olika sammanhang. Man platsar in överallt. Eller så är det så att man 
aldrig riktigt passar in. En konstnär är lika rätt på en läkarkonferens som på ett 
härbärge för uteliggare. Eller fel, vad vet jag. 
Att så mycket teknik blivit tillgänglig. Det är sådant som gör mig glad att jag 
finns just nu. Det är lätt att göra film på en vanlig hemdator till exempel. Det 
behöver inte vara så mystifierat och svåråtkomligt  längre. Mindre hemligheter. 
Och att konstnärsrollen blivit mindre en hantverksroll. Inte för att jag inte tycker 
att jag är en bra hantverkare, men det passar liksom mig att kunna göra något 
av de irrationella idéer som hela tiden ramlar över mig och som jag tror ramlar 
över alla människor. Som konstnär har jag privilegiet att ha användning för dem.
När jag kom till Göteborg och började syssla med konst klagade alla över kultur-
livet i stan. Göteborg var fotboll och spektakel. Finnkampen, Schlagerfestivalen 
och ja, du vet, räkfrossa på Avenyn. Stadens starke man lär en gång i samband 
med invigningen av Göteborgsoperan ha fått frågan vilken hans favoritopera 
var. Han svarade ”Sydneyoperan”. För honom var en opera ett stort flott hus i 
hamnen. Det verkade vara många konstnärer som flyttade till Stockholm. Jag 
har aldrig hållit med om det där. För mig är Göteborg på flera sätt en jättebra 
plats för sådana som oss. Och det blir bättre och bättre hela tiden tycker jag. 
Här finns massa fria teatergrupper, Atalante, ett ställe som härbärgerar allt 
möjligt, dans, noicemusik, film, debatter, performance. Det finns ett politiskt 
medvetande i stan. En kraft. Det är demonstrationer 
varje lördag.

Vad är viktigt för dig idag?
Brott och straff, konspirationer, alternativ, makt. Det är det jag alltid återkommer 
till. En barnslig förundran över rådande normer och förväntningar.

Hur tror du konstnärsrollen ser ut i framtiden?
Svår fråga. Jag tror kanske att allmänhetens bild av konstnären kommer att 
uppdateras. Nu är den 100 år efter. Fler kommer nog att vara konstnärer. I 
det individualistiska samhället är konstnärskapet på sätt och vis det ultimata 
personliga projektet. Personlig utveckling, det är mycket det som konstnärs-
rollen handlar om idag. Det passar så bra. Det är inte konstigt att så många 
medelklassungdomar vill gå på konstskolor och ”förverkliga” sig själva. Det har 
naturligtvis med överflödet att göra. När detta sker och när allmänhetens bild av 
konstnären inte längre är den av det ensamma galna geniet tror jag att konst-
närsyrkets status kommer att sjunka. Många kommer nog sakna de privilegier 
den gamla bilden av konstnären medför. Konstnärsrollen kommer accentueras 
åt två håll. Antingen åt en tillbakablickande, hantverkande, kanske kommersiell 
roll, som porträttmålare om vi drar det långt. Eller åt en mer idealistisk, samar-
betande, rörlig konstnärsroll som är än vidare och svårare att greppa än idag. 
Jag tänker på konstnären som aktivist, men också på en konstnärsroll som kan 
vara mera integrerad i samhället än idag. Jag menar att dessa båda kommer att 
finnas samtidigt. Men ärligt talat vet jag inte. Jag tänker inte så långt in i framti-
den. Några dagar bara för det mesta.



Hogyan fogod fel a művészlétet ma itt?
Művészléthez izgalmas időkben élünk. Mint művésznek lehetősége nyílik az 
embernek arra, hogy ki-be járhasson ezerfajta, különböző összefüggésekből 
más-más újabb helyzetekbe. Mindenhol megfelelhet az ember. Vagy talán úgy 
van, hogy sehol sem igazából. Egy művész ugyanúgy helyes egy orvosi kon-
gresszuson, mint a lakanélküliek kegyelemotthonában. Vagy mégsem helyes, 
nem tudom.
Hogy ennyi technológia lehetőséggé vált. Efféle dolgok örömmel töltenek el, 
hogy épp ebben a korban létezem. Például könnyen lehet  filmet készíteni egy 
közönséges otthoni számítógépen. Ma már nem olyan misztikus és nehezen 
elérhető ez. Kevesebb  a titokzatosság. És az is, hogy a művészlét kevésbé 
kézműves-szerep ma. Bár ezt nem azért mondom, minta nem érezném magam 
jó kézművesnek, de nekem mégis passzol ez, mert így könnyebb valamit 
csinálni abból a tengernyi irracionális ötletből, melyek lépten-nyomon felbuk-
kannak bennem, és azt hiszem, minden emberben hasonló módon előötllenek. 
Mint művész, azzal a privilégiummal rendelkezem, hogy használhatom ezeket.
Mikor Göteborgba költöztem, és elkezdtem művészettel foglalkozni, mindenki 
panaszkodott a város kulturális életéről. Göteborg futball és vidámműsor volt. A 
Finn-tusa, a slágerfesztivál és persze tudod, a krevett-lakoma, végig az egész 
Aveny mentén (Göteborg sugárútja). Állítólag, mikor megkérdezték városunk 
első emberét az új göteborgi opera megnyitása alkalmából, hogy melyik 
opera a kedvence, erre ő azt válaszota: a Sydney opera. Számára egy opera 
fényűzően megtervezett épületet jelentett a vízparton. Abban az időben úgy 
tűnt, sok művész költözött Stockholmba. Én soha nem értetettem egyett ezzel. 
Számomra Göteborg  nagyon is megfelelő hely ilyenek számára, mint mi vagy-
unk. És idő teltével csak egyre jobb lesz, úgy vélem. Hiszen itt van a rengeteg 
szabad szinházi csoportulat, az Atalante, ami szinte mindenfélét magábafoglal 
a tánctól kezdve, a noice-zenén, filmen keresztül, a vitaestéket, performance-
okig. Ezen kivűl van egy politikai tudatosság is a városban. Egy erő. Hiszen 
minden szombaton demonstráció van.

Mi az, ami fontos neked most?
Bűn és bűnhődés, konspirációk, alternativa, hatalom. Mindig ezekhez térek vis-
sza. Egy gyerekes eltűnődés érvényben lévő normákról és elvárásokról.

Szerinted hogyan változik a művészszerep a közeljövőben?
Nehéz kérdés. Úgy hiszem talán a közönség felfogása a művészről jobban 
napjaink dátumához fog igazodni. Most 100 évvel meg van ez késve. Töb-
ben lesznek majd valószínűleg művészek. Az individualista  társadalomban 
művésznek lenni tulajdonképpen a személyes megvalósítás legvégsőbb  
formáját jelenti. Személyes fejlődés, gyakran van erről szó jelenünk 
művészszerep felfogásában. Persze ez jól hangzik. Ezért egyáltalán nem 
meglepő, hogy a középosztály fiataljai szívesen járnak képzőművészeti iskolák-
ba, hogy megvalósítsák önmagukat. Mindez természetesen a bőséggel van 
összefüggésben. Mikor ez bekövetkezik, és az emberek képe a művészről már 
nem az egyedülálló őrült zseni lesz, akkor a művészfoglalkozás poziciója lej-
jebb fog csúszni. Sokan hiányolni fogják majd azokat a privilégiumokat, melyek 
a régi művészképhez tartoztak. A művészszerep kétfelé fog irányulni. Vagy egy 
visszatekintő, kézműves, talán kommerciálisabb szerep felé, mint – például a 
szélsőség kedvéért – mondjuk amit egy portréfestő jelent. Vagy egy idealista, 
együttműködő és mozgékonyabb művészszerep felé, ami tágasabb, és így ma 
még nehezebben megfogható szerep. Például a művész, mint aktivista szere-
pre gondolok, de arra is, hogy egy művészszerep sokkal inkább integrálódhat a 
társadalomban, mint ma. Úgy vélem ez a kétféleség egyidejűleg fog létezni. De 
bevallom, nem tudom hogy így lesz-e egyáltalán. Tulajdonképpen nem szoktam 
gondolkodni a messzi jövőről. Legtöbbször csak pár napra előre. 

Björn Perborg
 

 Född 1974, bosatt i Göteborg Született 1974, Göteborgban él



Leo Pettersson
 Född 1953, bosatt i Henån Született 1953, Henånban él

Hur är det att vara konstnär här idag?
Detta otäcka som kallas konst och som jag verkligen inte vet vad det är,
frågar du mig om! Jag är ju knappt intresserad av konst och ännu mindre av
konstbegreppet. Nu, då det dräller av akademiker som gillar att tugga på
detta, att hippt förflytta meningar på nya gränser och finna en försörjning
i konstvärlden, känns det en smula reaktionärt och otidsenligt.
Men samtal och möten kan skapa nya vägar, om man lyssnar och väljer det 
språkliga uttryck som ligger en varmast om hjärtat. För egen del är detta det
visuella, som tar sin utgångspunkt i rummet, där målsättningen är att hänföra
och att bli hänförd.
För mig existerar bara nödvändig konst, som uppstår i alla samhällen, hur
eländigt och jävligt det än ser ut där, men konst uppstår trots allt inte
av smärta och lidande, utan kan få en bättre grogrund i ett samhälle som
vill utvecklas och överhuvudtaget inte drar för skarpa gränser.
Tycker man om att ha ständiga ekonomiska problem, kan man försöka bli
konstnär. Skulle man dessutom finna glädje i att samhället ser en som en
belastning, i stället för en tillgång, blir valet ännu enklare. Men nöden
har ingen lag.

Vad är viktigt för dig idag?
Det viktigaste för mig är nog att ha roligt. Annars skulle jag nog aldrig få
energi till att förändra någonting och jag skulle gärna arbeta emot den
västerländska kolossen som allt snabbare rämnar mot undergången. I detta
sammanhang är det oerhört viktigt att känna gemenskap och styrka både som
konstnär och människa. 

Hur tror du konstnärsrollen ser ut i framtiden?
Vikten av gemenskap gör förmodligen att allt fler konstnärer 
kommer att arbeta parvis, i trios och kvartetter eller mindre grupper, på
liknande sätt som små teatergrupper gjort, det gäller bara att hitta sina
partners.



Hogyan fogod fel a művészlétet ma itt?
Erről a kellemetlenről, amit művészetnek neveznek, és amiről tulajdonképpen 
nem is tudom, hogy micsoda, erről kérdezel engem! Tulajdonképpen nem érde-
kel a művészet, és annál is kevésbbé a művészet-fogalom.
Ez most, mikor rengeteg akadémikus nyüzsög, hogy állást találjon a 
művészvilágban, ízlelgetve, formálgatva divatosan ezeket a kifejezéseket, bizo-
nyára egy kicsit reakciósan és időszerűtlenül hangzik. 
Persze azért beszélgetések, találkozások vezethetnek új irányba, új útakra, ha 
az ember figyelmes és választja azt a nyelvi kifejezést, ami legközelebb fekszik 
szívéhez. Számomra ez a vizuális nyelvet jelenti, minek kiindulása a térben 
van, s melynek célja az, hogy elbűvöljön engem is, másokat is.
Nekem csak szükségből adódó művészet létezik, ami létrejön minden társadal-
omban, bármennyire  keservesen és siralmasan is néz ki egy adott helyzet, de 
művészet mégsem fájdalomból és szenvedésből teremtődik, jobb termőtalaja 
van olyan társadalomban, mely fejlődésre törekszik, és melyben nem túl élesek 
a határok.
Ha valaki szereti, hogy örökös gazdasági problémái legyenek, akkor nyugod-
tan megpróbálhat művész lenni. Ha azon kívül esetleg örömet találna abban, 
hogy a társadalom tehernek tartja érték helyett, akkor a választás annál is 
egyszerűbb. De szükség törvényt bont. 

Mi az, ami fontos neked most?
Számomra a legfontosabb, hogy örömet lelhessel ebben. Máskülömben nem 
futna energiámból arra, hogy valamit is megváltoztasak, és arra, hogy szeret-
nék erőt gyűjteni a nyugati  kolosszus ellen, mely mind inkább egy szakadék 
széléhez közeledik.
Ebben az értelemben nagyon fontos egy hozzátartozás, emberként is, 
művészként is.

Szerinted hogyan változik a művészszerep a közeljövőben?
Valószínűleg a hozzátartozás fontossága teszi, hogy egyre több művész fog 
párban, hármasban, négyesben vagy más csoprtosulásokban dolgozni, mint 
ahogy kisebb színházi társulatok működnek, de persze az a lényeg, hogy az 
ember magához illő társakat találjon.  

Leo Pettersson
 Född 1953, bosatt i Henån Született 1953, Henånban él



Summary
The exchange project, Local Calls, has mainly been about 
closer forms of dialogues concerning Art and the conditions 
for artists in two areas; Västra Götaland in the south west of 
Sweden and the area around Budapest in Hungary. Though the 
geographical distance isn´t that far, there are radical differences 
in historical and socio-economical backgrounds. 
These types of informal dialogues can be difficult to hold in 
formally activated institutionalized meetings. Artists initiated 
projects can inspire topics which not often are brought to light. 
One such example is the local horizon of the artist or a region 
in an international context. Through discussions, Local Calls 
has developed into workshops, symposiums, exhibitions, per-
formances and material based on interviews with each of the 
participating artist, also showing a personal view of the local Art 
scenes. The choice of artists was as far as practically possible, 
based on equally devided sexes, a large varity of ages, art 
forms and establishment. It is our hope that this will encourage 
strong group dynamics amongst us and in our respective areas. 



Stort tack till våra samarbetspartners:

Katalogutgivningen har möjliggjorts med stöd av:

Särskilt tack för generös hjälp :

Stiftelsen Längmanska
kulturfonden

BUS Bildkonstnärernas Upphovsrättsfond

Hálás köszönet támogatóinknak:

A katalógus kiadását lehetővé tették:

Külön köszönet nagylelkű segítségért:

Kulturprojekt Röda Stens personal
Pál Deim, Ádám Farkas, Szentendre Művészetéért Alapítvány
Réka Kónya, Mezőszemerei Civil Egyesület
Judit Pálfi, Studio of Young Artists Association, Budapest
KMKK 
Dr. György Éger, Dr. László Szőke,  Embassy of the Republic of Hungary Stockholm
Maria Sundström, IAA, The Swedish National Committee 
Ágnes Urbán, Dr. Gyula Enyei, MKITSZ, Hungary  
Boa och és John Biddle
Eva Hallström 
Fouad Hermiz
Simon Roos
Judit Zsárik 
Sofia och és Susanna Zachau

Tryck: Nyomtatás: Trydells Tryckeri AB, www.trydells.se, 2003. Papper: Papír: 115 gr Munken Lynx. 
Typsnitt: Betű: Helvetica, Helvetica CE. Tryckt i: Kiadva: 2 000 exemplar példányban.

Vi förbehåller oss rätten att publicera material på nätet. Fenntartjuk a jogot anyag neten való publikálására. 



Emese Benczúr

Marie Bondeson

Imre Bukta

Lo Caidahl

Attila Csörgő

Péter Deim

Róza El-Hassan

Gábor Erdélyi

Zsuzsanna Gilice 

Lena Hansson

Peter Hefner

Mariann Imre

Fröydi Laszlo

Björn Perborg

Leo Pettersson


