Juhász Anna Mária
Szakmai beszámoló – NKA Építőművészeti Kollégium
Alkotói támogatás
Kézirat a Pásztor Erika Katalina életművét feldolgozó kutatás 1. fázisáról
Bevezetés
Pásztor Erika Katalina úgy határozta meg saját magát, mint aki az Építészfórum
főszerkesztője, „művész-vállalkozó, aki gondolatokat, projekteket, csapatokat és
(időnként) szervezeteket épít társadalmi és kommunikációs kérdéseket érintő,
multidiszciplináris, kreatív munkák során. Egy kortárs „cyber-hurkoló”
munkás(nő), aki gondolatokat, embereket és módszereket köt össze új
technológiák felhasználásával. ... Művészeti kutatómunkája arra irányul, hogy
absztrakt, rejtett kapcsolatok és folyamatok új reprezentációs formáit tárja fel és
mutassa be művészeti és design projektjei, egyetemi oktatói és publicisztikai
munkája során.”1 Életművében – ahogy ő is aláhúzza – az egyes területek nem
egymástól elkülönülve, hanem azonos problémakörök, vagy ahogy egy 2008-as
művében fogalmaz, „égető kérdések” mentén egymással kölcsönhatásban állnak.
A kutatási beszámolóként szolgáló kézirat egy részletes kronológia
formájában összegzi ennek a félbeszakadt, sok különböző – de egymással Pásztor
Erika életművében összekapcsolódó – területen létrejött életmű hosszabb távú
kutatásának első fázisát, melynek megvalósulását az NKA Építőművészeti
Kollégiumának alkotói támogatása tette lehetővé. Ahogy Beke László és Peternák
Miklós fogalmaznak a szintén számtalan jövőre vonatkozó, folyamatban levő
terv, elképzelés közben megszakadt Bódy Gábor életművet összegző első
magyarországi retrospektív kiállításhoz összeállított kötet előszavában: ezen a
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Az Építészfórum oldalának 2019 őszi megújulása előtt, a régi felületen elérhető önéletrajza

szavaival.
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ponton céljuk még az anyagok minél teljesebb körű összegyűjtése, az életmű
egészének – vállaltan töredékes – rekonstrukciója volt, nem pedig a szelekció.2
Pásztor Erika munkásságának esetében mindehhez hozzájárul még az is,
hogy nem pusztán az életmű maga, hanem azok a területek sem jól
dokumentáltak, melyeken dolgozott. Ugyan töredékesen mind a hazai videó– és
médiaművészetről, mind a számítógéppel dolgozó művészeti
kezdeményezésekről elérhetőek kutatások és források – melyeket a
kronológiában is felhasználok és idézek,3 illetve jelenleg is folynak a területen
hiánypótló kutatások például a hazai internetes művészet témakörében,4 az
elektronikus / digitális technológiával dolgozó művészet magyarországi
történetének feldolgozása, és társadalmi, kulturális, technikai kontextusának a
bemutatása még közel sem teljes körű. Így remélem, hogy Pásztor Erika harminc
éven átívelő, interdiszciplináris életműve, amelyben kapcsolódási pontok jöttek
létre média design, médiaművészet, építészet, és az ezekről való írás, szóbeli
együttgondolkodás, és ezek oktatása között, hozzá tud tenni a technológia és
művészet viszonyát vizsgáló diskurzusokhoz is; illetve új szempontokkal
gazdagítja a hazai építészet közelmúltjának feldolgozását.
Pásztor Erika esetében a kutatás elkezdésekor ez az életmű különböző
analóg és digitális hordozókon volt található; illetve különböző online
platformokon, valamint archívumokban, könyvtárakban lévő nyomtatott és
audiovizuális dokumentumokként létezett. A kutatás megkezdésének
pillanatában az életmű leghozzáférhetőbb, Pásztor Erika által gondosan
dokumentált, angol nyelvű honlapján
2

Bódy Gábor (1946-1985) – Életműbemutató (szerk. Beke László – Peternák Miklós), Budapest,
1987
3 Elsősorban a C3 által összeállított médiatörténeti oldal, videótörténeti kronológia és képes
panelek, valamint videóarchívum jelentett nagy segítséget a téma kutatásában
(http://catalog.c3.hu/mediatortenet/;
http://www.c3.hu/collection/videomuveszet/chronology.html;
http://www.c3.hu/collection/videomuveszet/;
http://catalog.c3.hu/mediatortenet/PDF/magyar_videotortenet_kepekben.pdf), valamint Seres
Szilvia digikult.hu című oldala, melyen a hazai digitális kultúra születését és elmúlt harminc évét
dokumentálja interjúk segítségével (http://www.digikult.hu/).
4

Köszönöm Barkóczi Flórának, az Artpool munkatársának, hogy megjelenés előtt álló kéziratát

(„Felszállópálya. A magyarországi internetes művészet gyökerei.”) rendelkezésemre bocsátotta.
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(http://perika.epiteszforum.hu/index.html) online elérhetővé tett része a 2000
és 2008 közt – legtöbbször másokkal együttműködésben megvalósított –
művészeti projektjei voltak. Ezek a munkák már létrejöttükkor több esetben
saját weboldallal rendelkeztek (például Közjátékok, 15 év tranzit), melyekhez az
informatikai hátteret az Építészfórum garantálta, ennek szerveréről futottak,
akárcsak Pásztor Erika saját honlapja. Így a kutatás első szakaszának jelentős
részét az életmű kevésbé látható, hozzáférhető töredékeinek összegyűjtése és
feldolgozása tette ki.
Munkám első szakasza egyrészt a Pásztor Erika saját tulajdonában
megőrzött, és az Építészfórum ügyvezető igazgatója, dr. Pásztor János által
rendelkezésemre bocsátott digitalizálatlan, különböző formátumú videókazetták
teljes körű katalogizálását, és egy kiválogatott anyag digitalizálását jelentette. Az
NKA támogatásának segítségével 51 db videókazettát (Beta, Beta SP és VHS)
digitalizáltattam tömörítetlen AVI formátumban.5 Így ezek az 1980-as évek
végétől a kétezres évek elejéig készült kazetták – melyeknek élettartama közel
sem végtelen, ahogy arra Peternák Miklós is rávilágít a C3 videóarchívumának
beköszöntőjében – megmenekültek attól, hogy tartalmuk, mely Pásztor Erika
életművének első másfél évtizedét jelenti, elvesszen; hogy a puszta címükön
kívül más is megmaradjon belőlük. Másrészt munkám első szakasza a
könyvtárakban, archívumokban található anyagok átnézését,6 illetve az online
hozzáférhető egyéb források feltérképezését jelentette. Ez sok esetben olyan,
már nem létező internetes oldalakat foglalt magában, melyeket jobb esetben
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A külső merevlemezen tárolt anyagról biztonsági mentés is készült az Építészfórum tárhelyére.
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A kutatás első szakaszában az alábbi archívumokban és könyvtárakban néztem át a Pásztor

Erika Katalinához kapcsolódó anyagokat: C3 Kulturális és Kommunikációs Központ, Artpool
Művészetkutató Központ – Szépművészeti Múzeum, Műcsarnok Könyvtár és Archívum (mely a
Balázs Béla Stúdió archívumának digitalizált részét is tárolja). Ezúton is köszönöm a kutatásban
nyújtott segítséget Peternák Miklósnak és Tüdős Annának (C3), Halasi Dórának és Barkóczi
Flórának (Artpool), valamint Markovits Évának és Gál Viviennek (Műcsarnok). A Moholy-Nagy
Művészeti Egyetem (korábban: Magyar Iparművészeti Főiskola, majd Egyetem) videószakjának
jogutódjaként működő média design szakkal felvettem a kapcsolatot, az archívumukban elérhető
digitalizált anyagokhoz a kutatás következő fázisában fogok hozzáférni.
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megőrzött, még ha alig működő torzóként is, az Internet Archive – Wayback
Machine.7
Ugyan a kézirat leadásának pillanatában Pásztor Erika honlapja, és
kétezres években készült munkáinak saját oldalai, illetve aloldalai átmenetileg
nem hozzáférhetőek az Építészfórum szerverének frissítése miatt, ezek 2020
elejétől ismét elérhetőek lesznek. 2019-ben még hozzáférhető volt, és jelenleg
szintén a szerverfrissítés miatt nem üzemel a Pásztor Erika által alapított Ars
Wonderland Stúdió honlapja, mely szervezet keretében az 1990-es évektől a
kétezres évek elejéig alkalmazott audiovizuális tervezői munkáit végezte. A
kétezres évek előtt Pásztor Erika nagyon kevés szöveget publikált, ezek
többnyire saját művészeti munkáihoz készült rövidebb szövegek voltak, melyek
a részvételével megrendezett kiállítások katalógusaiban jelentek meg. Azonban
az Építészfórum 2000-es elindulását követően publikációinak száma jelentősen
megnőtt. Ezek többsége eleve az Építészfórumra készült, és itt hozzáférhető
jelenleg is; illetve sok esetben ezen a felületen utánközölte máshol megjelent
szövegeit is. Összegző jellegű DLA értekezése (Jelen trajektóriák. Média és
építészet, 2007, Magyar Képzőművészeti Egyetem, témavezető: Peternák Miklós)
is elérhető online.8
Az összeállított kronológiában részletesen ismertetem az életmű eddig
kevésbé hozzáférhető részét is, és azt a kontextust, amelyben az létrejött.
Végigkövetem az egész életművet, annak egésze felől értelmezve az egyes
események, tevékenységek jelentőségét. Ezen túl kapcsolatokat keresek azok
között a tevékenységek között, melyek egymással egy időben, de más területen
történtek, illetve amelyek egy területen, de időben egymástól távol keletkeztek.
Az életmű második, jobban hozzáférhető részének kutatása ezeknek a
„kortársabb” anyagoknak a fokozottab efemeritására, az internetes tartalmak
sérülékenységére is rávilágít, így a kutatás során ezek archiválására is
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https://web.archive.org/
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Az értekezés: http://www.mke.hu/sites/default/files/attachment/ertekezes_pasztorek.pdf. Az

értekezés tézisei: http://www.mke.hu/sites/default/files/attachment/tezisek_pasztorek.pdf
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törekedtem.9 Emellett Pásztor Erika hagyatékának egy legintenzívebben 2006 és
2009 közt használt merevlemezen tárolt része arra is rávilágított, hogy még a
2000 utáni munkásságának is vannak láthatatlanul maradt, töredékesen vagy
egyáltalán nem elérhető részei. A kronológiában részben ezekről is áttekintést
adok, még ha a kutatás jelen fázisában a hangsúly az életmű első szakaszára is
tevődött.
Az 1980-as évek közepétől 2017-ig terjedő életmű olyan radikális
változásokon keresztülmenő társadalmi, kulturális, mediális és technológiai
környezetben jött létre, hogy ennek következtében nem mentes az
ellentmondásoktól sem. Pásztor Erika azonban nem félt reflektálni saját korábbi
gyakorlatára, vagy megfogalmazott elméleti álláspontjára – folyamatosan
újrafogalmazta, aktualizálta az őt foglalkoztató „égető kérdéseket”. Gyakorlati
tevékenysége (művészeti munkássága, alkalmazott munkái, szervezői és oktatói
munkája) mindig ezek analízisével, a nagyobb kérdések megfogalmazásával járt
együtt. A gyakorlatról írásban és szóban gondolkozott tovább, hogy az így
megfogalmazott elméleti kérdéseket aztán következő munkáiban járja körül más
eszközökkel.
A kutatásom következő szakaszában ezeknek az életművön
keresztülvonuló, és az alábbi kronológiában már felmerülő központi témáknak,
visszatérő kérdéseknek a mélyrehatóbb elemzése következik, az életmű még
mindig hiányzó darabjainak felkutatása mellett.10 Ennek segítségével
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Bármilyen interneten talált forrásról teljes képernyőképet készítettem a Full page screen

capture nevű Google Chrome bővítménnyel (köszönöm Kaincz Orsolyának, az Építészfórum
munkatársának, hogy megismertetett ezzel az eszközzel). Ez természetesen a weboldalak
korlátozott mentését jelenti, hiszen a linkek így elvesznek, akárcsak az esetleges animált vagy
audio tartalmak. A korai internetes oldalak mentésének problémáiról ld. még Seres Szilvia
beszélgetését Dr. Kovács Lászlóval, az MTA SZTAKI Elosztott Rendszerek Osztályának alapítóvezetőjével és Dr. Micsik Andrással, az Elosztott Rendszerek Osztályának csoportvezetőjével: „A
.hu velünk kezdődik.” Digikult.hu, 2014. Április 11., http://www.digikult.hu/2014/04/11/a-huvelunk-kezdodik/.
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A további archívumok anyagainak feltérképezése mellett a kutatás következő fázisában

interjúkat készítenék a Pásztor Erika pályájában meghatározó szerepet játszó társalkotókkal
(közülük többen tanítványai is voltak, pl. Balikó Emese, Bodóczky Antal, Sárosi Anita),
munkatársakkal (Ars Wonderland Stúdió, Magyar Iparművészeti Egyetem, Építészfórum),
kiállítások kurátoraival (többek közt Mészöly Suzanne, Czeglédy Nina).
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megfogalmazhatóak lesznek egy, az életművet és annak kontextusát bemutató
kiállítás gondolati csomópontjai is; amíg a kutatás első szakaszában szerzett
archiválással és a művek rekonstrukciójával kapcsolatos módszertani problémák
fontos kérdéseket jelentenek ezek kiállíthatóságával, a bemutatás módjával
kapcsolatban is.
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Pásztor Erika Katalina
(1961, Gyula – 2017, Budapest)
Kronológia
1979
Megkezdi tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán.
1984
Török negyed című munkájával részt vesz a IV. Esztergomi Fotóbiennálé
keretében megrendezett A Bercsényi Kollégium fiatal építészei. Kallódó
értékeink - kallódó önbecsüléseink című kiállításon (Zodiákus Klub,
Esztergom, 1984. május). A kiállításon a Bercsényi kollégisták és az Esztergomi
Tervező Iroda „A” Műtermének építészei vettek részt Esztergom építészeti
örökségére reflektáló munkákkal, a „Hely Szellemével való harmóniakeresés
jegyében”, ahogy Mújdricza Péter fogalmaz a kiállítás katalógusához írt
beköszöntőjében.11
Építészmérnöki diplomát szerez.
Egy 1994-es életrajza szerint12 1984-1992 között építészeti tevékenységet is
folytat – ennek további dokumentumai a kutatás jelen szakaszában még nem
kerültek elő.13
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A kiállítás katalógusa megtalálható az Artpool Művészetkutató Központ – Szépművészeti

Múzeum gyűjteményében. Pásztor Erika Katalina munkájáról nem közöl sem bővebb szöveges
információt, sem reprodukciót.
12

A V = A · Ω kiállításhoz készült katalógusban közölve (Székesfehérvár, 1994), 75.o.

Továbbiakban: V katalógus.
13

Ahogy a Kortárs Építészeti Központ által szervezett Trust Your Architect

beszélgetéssorozatának „Építészet, írás, olvasás” című alkalmán (2016. április 25.) fogalmazott,
az Építészfórum 2000-es elindítása előtt „én kimaradtam a kilencvenes évek építészetéből, úgy
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1985
Megkezdi tanulmányait a Magyar Iparművészeti Főiskola Vizuális
Kommunikáció Tanszékének frissen létrehozott audiovizuális tanulmányok
(video) szakán. A szak alapításban közreműködtek: Kopek Gábor, Gollob József,
Zelnik József és Márczi Imre. A koncepció, a tantervi háló és az oktatási tematika
kidolgozása, illetve a szak beindítása Gergely István rektorsága alatt történt.14
A hazai művészeti videózásnak ezt megelőzően a Balázs Béla Stúdió, és a
Mafilm K (kísérleti) szekciója adott helyet. Bódy Gábor munkássága – Filmnyelvi
tanulmányok sorozata az 1970-es évek második felében, a videóról írt elméleti
munkái a 80-as években, az általa kezdeményezett nemzetközi videóbemutatók,
és legfőképp az 1980-ban bejelentett Infermental nemzetközi videófolyóirat
(melynek első kiadása 1982-ben Berlinben jelent meg, hogy 3. Kiadását már
Budapesten állítsa össze Beke László és Forgács Péter), illetve Budapest
becsatolása a European Media Art Networkbe, jelentik azt a kontextust, amelybe
a szak programja illeszkedett.15 Bódy videóval (és elektronikus mozgóképpel,
ideértve a computer animációt is) kapcsolatos terveit, mely a videó mint nyelv,
mint „tudatosabb jelhasználat”, és az „új narrativitás” eszközének további
vizsgálatát és ennek az „intim és közvetlen” médiumnak a további terjesztését
folytatta volna, hirtelen halála szakította meg 1985 őszén. Emellett a 70-es évek
második felében és a 80-as években Beke László, Peternák Miklós, és Zelnik
József foglalkoztak behatóan a videóval mind médiaelméleti, mind
ahogy van, ott volt nekem egy snitt” (https://www.youtube.com/watch?v=K5xWlHVSWxM,
20:38-20:46).
14https://web.archive.org/web/20050316152326/http://www.video.mie.hu/av_archivum/inde

x.html
15

Az Infermental 1. Kiadását Bódy Gábor és Astrid Heibach állították össze, Hámos Gusztáv

tanácsadásával. A 4 órás anyag 8 országból 37 művet mutatott be. Bővebben az Infermental egyes
kiadásairól: http://www.infermental.de/index.htm. Bódy magyarul megjelent szövegei az
Infermentalról és a videóról: Bódy Gábor (1946-1985) – Életműbemutató (szerk. Beke László –
Peternák Miklós), Budapest, 1987,
http://catalog.c3.hu/mediatortenet/PDF/BODY_GABOR_1946-1985_KATALOGUS.pdf.
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művészetelméleti, mind technológiai szempontból.16 A hazai videóművészet első
időszakát a (nyugati) technikához való nehéz hozzáférés határozta meg, ebből a
szempontból a fent említett videós műhelyek, és a hozzájuk 1985-ben csatlakozó
MIF jól felszerelt videóstúdiója kiemelt fontosságú volt. Az 1985-1989 közti
években, és különösen az 1990-es évek elején, a rendszerváltást követően, a
technikai eszközökhöz való hozzáférés lényegesen egyszerűbbé válik,
ugyanakkor a (fél)profi editáló berendezések továbbra sem hozzáférhetőek
mindenki számára.17
Részt vesz a Kés című csoportos kiállításon az Erzsébetvárosi Galériában
(Budapest).18
1986
Mozgó fényszobrok (papír, fa), installáció, Magyar Iparművészeti Főiskola
(Budapest).19
Moszka tér (Egy köztér élete), videó. Gózon Franciscoval közös munka.
A Sub Voce katalógusban közölt videográfiája szerint U-maticra forgatta,
időtartama 2 perc.
A hagyatékban egy, a MIF-en készült videómunkákból összeállított VHS
gyűjtőkazettán volt meg, erről digitalizáltattam. A videónak két különböző

16

A korszak videóval foglalkozó írásairól áttekintést ad a C3 által összeállított Magyar

videótörténet képekben pdf kiadvány,
http://catalog.c3.hu/mediatortenet/PDF/magyar_videotortenet_kepekben.pdf.
17

Források: Magyar videótörténet képekben; C3 Magyar videókronológia

(http://www.c3.hu/collection/videomuveszet/chronology.html); Zelnik et al.: Videó-Alfa,
Budapest, 1987.
18

A kiállítást egyedül a Sub Voce - Kortárs magyar videóinstalláció kiállítás katalógusában (szerk.

Mészöly Suzanne, Budapest,1991) közölt életrajza (66-67.o.) sorolja fel; további részleteket eddig
nem találtam róla. A kiadványra a továbbiakban SV katalógusként hivatkozom.
19

Az installációt a V katalógus sorolja fel – a kutatás következő szakaszában a Moholy-Nagy

Művészeti Egyetem (a MIF jogutódja) archívumában az 1985-1989 közti időszakot alaposabban
is megnézném.
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verziója is megtalálható a kazettán, mindkettő hosszabb (5’45’’): a képsáv
azonos, a hangsáv eltérő.20 A videó a Moszkva téren felvett különböző rövid
szekvenciákat vág össze úgy, hogy az megbontja a térérzet folytonosságát.
Különböző fajta, a téren végzett mozgásokat és tevékenységeket vizsgál a
kamera.
A MIF videó szakán kívül posztgraduális videós képzés indul az ELTE BTK-n.
1987
Mindennemű egyszemélyes ülőbútorunk ... a szék”, videó, 4’30’’.
A Sub Voce katalógusban közölt videográfiájában Székek címen szerepel, VHS, 3’.
A hagyatékban egy, a MIF-en készült videómunkákból összeállított VHS
gyűjtőkazettán volt meg, erről digitalizáltattam. A részben saját maga által
felvett, székeket használat közben mutató videófelvételek hasonló témájú, a
médiából rögzített videóképekkel vegyülnek.
Round & Round, videó, 1987, 4’33’’.21
Közreműködők: Alföldi György, Nagy Andrea, Kovács Bence, Árvai György. A
rövid videóban egy lassú tempójú kerti munkát – lombsöprést – végző idősebb
férfit látunk; a narrátor hangja egyes szám harmadik személyben beszél
valakiről, akit untat ez a fajta munka, és arra vágyik, hogy a gépeken
uralkodhasson, és azok végezzenek el helyette minden munkát. Időnként
megjelenik egy eltorzított arcú fiatal férfi, aki – akárcsak a vágóképként

20

A korai videómunkák sajnos majdnem kizárólag VHS kazettákon – nem pedig a jobb minőségű

U-matic, vagy a legjobb minőséget garantáló Beta kazettákon – maradtak meg Pásztor Erika
Katalina személyes tulajdonában. A MIF videó szak archívumával – jelenleg a MOME média
design szakja gondozza – már felvettem a kapcsolatot. A jelenleg online nem hozzáférhető, de
digitalizált archívum Pásztor Erikára vonatkozó pontos tartalma egyelőre ismeretlen; ám
valószínűsíthető, hogy az egyetem archívuma 1-2 korai munkából rendelkezhet jobb minőségű
digitalizált kópiával is.
21

A hagyatékban egy, a MIF-en készült videómunkákból összeállított VHS gyűjtőkazettán volt

meg, erről digitalizáltattam.
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megjelenő, körkörös mozgást végző gépek – egy biciklin egy zárt körpályán
mozog.
1987-1988: Akciók fényképezőgéppel: Négy különböző akció
fotószekvenciákhoz.22
A videó szakon, ahogy akkori vezetője, Kopek Gábor fogalmazott, a hallgatók a
sík felületek, állóképek felől közelítenek a videóhoz, így a képzés elején főleg rajz
és fotó feladatokat kaptak.23 Ennek keretében készülhettek a fenti
fotószekvenciák.
Az 1987-től 1990-ig működő Berlin Axis Budapest csoport alapító tagja.24
1988
Elindul a Magyar Televízió Videovilág című műsora (FRÍZ Produkciós Iroda),
mely 1993. őszéig havi-kéthavi rendszerességgel, 30-45 percben ad hírt a videó
különböző aspektusairól, Kopper Judit szerkesztésében. Az első részeket
Monory-Mész András rendezi, őt 5 adás után Sólyom András váltja. A
műsorvezető kezdetben Kovács András Bálint, később ez a szerepkör megszűnik.
A szokatlan vizuális megoldásokkal is élő műsor a hazai és nemzetközi
videóművészetet ismerteti, az új médium(ok) sajátosságait sokféle szempontból
körüljárva.25

22

V katalógus, 75.o.

23

Videovilág, 1. Rész, „Videovilág-videoidő”, 1988.január 30.

24

V katalógus, 75.o. A csoport négy közös akcióját egyedül ez a katalógus sorolja fel, közülük

kettőt a SV katalógusban található életrajz is közöl, a csoportnév feltüntetése nélkül (66.o.). A
csoport működésének feltérképezése a kutatás következő fázisában, a MOME archívumában, és
közreműködő külföldi intézmények (pl. bécsi Stadtfest) archív anyagai közt, illetve közreműködő
csoporttagok beazonosításával, és interjúk készítésével.
25

Az adások teljes listája: http://www.c3.hu/collection/videomuveszet/videovilag.html. A

nemzetközileg is elismert műsornak, illetve a szintén Kopper Judit és Sólyom András által jegyzett,
1992-től sugárzott Médiamix című műsornak 2010-ben a C3 szervezett kiállítást a budapesti Laborban:
http://labor.c3.hu/wp-content/uploads/Videovilag_Mediamix_Labor.pdf; http://labor.c3.hu/2010/02/a-
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Az első adás Videóvilág – videóidő címen 1988. január 30-án kerül adásba.
Enciklopédikus igénnyel nyújtott bevezetést mindarról, ami addig – és épp akkor
– Magyarországon a videóval kapcsolatban történt, elemezve videó és televízió
azonosságának vagy különbségének mibenlétét, a művészi videózás elindulását,
fejleményeit és sajátosságait (pl. az „egyidejűleg, azonnal kész látható kép”
jelentőségét, ahogy Peternák Miklós kiemeli a műsorban), videótechnikai
kérdésekre is időt szakítva.26 A műsorkészítők célja rávilágítani a „videókép aktív
használatának számtalan módjára, arra a lehetőségre, hogy megalkossuk saját
képünket magunkról és a minket körülvevő világról”.
Az adás egy részét egy speciálisan berendezett stúdióban vették fel,
melyhez az installációt – amint ez a műsorból magából is kiderül – a MIF videó
szakos hallgatói közül hárman, Demjén György, Gárdos Péter, és Pásztor
Erika készítették. A műsor főcímét is a három főiskolai hallgató készítette,
melyhez szintén felhasználták a stúdióban látható videóinstallációt. A kékes
fényben, egymásba nyíló terekben a főszereplő minduntalan a villódzó
képernyőbe, a mindenütt jelenlévő videóképbe botlik; a videó tere és a fizikai tér
közti határok összemosódnak.27
A műsorban röviden bemutatják a MIF videó képzését is: a szak vezetője,
Kopek Gábor beszél a képzés céljairól és struktúrájáról; az installációt készítő
három hallgató pedig azt foglalja össze röviden, hogy ők miért döntöttek a videó
tanulása mellett, miért találják izgalmasnak a médiumot, és milyen terveik
vannak a diplomázás után. Pásztor Erika így fogalmazza meg a videóhoz való
viszonyát: „Azért kezdtünk el ezzel foglalkozni, mert van egy ... kicsit misztérium
oldala; másrészt nagyon közel áll azokhoz a mozgóképi kifejezési formákhoz,
video-es-a-media-vilaga-1988-2009/. A Videóvilág és a Médiamix kiemelkedő szerepét a Magyar
videotörténet képekben is aláhúzza.
26

Az ezt követő adások már egy-egy jóval speciálisabb témával foglalkoztak. A Videovilág egyes,

digitalizált adásai a C3 és az Artpool gyűjteményében kutathatóak. A Pásztor Erikához
esetlegesen köthető adások közül jelenleg csak az 1., a „Videóvilág-videóidő” hozzáférhető. A
továbbiakban tervezem még – akár a Magyar Televízió archívumából – „A főiskolák és a
videóképzés” (1989. Május 27.) és a „Diplomás videósok” (1989. Június 24.) című adások
megtekintését.
27

A Videovilág főcímét Pásztor Erika későbbi videográfiái közül is több esetben feltünteti.
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amit ismerünk és vonzóak számunkra: a film, a tv. Talán a tv is ilyenné válhat.
Annyit azért hozzátennék, hogy Magyarországon a tv rászorulna kicsit a vizuális
arculat finomítására, vagy megbolondítására.”
Főcím a MIF videó szak számára.
A Videóvilág főcíme mellett Pásztor Erika ezt a rövid főcímet is szerepelteti
későbbi videográfiáiban. A hagyatékból mindkét főcím digitalizáltatva lett.
Csábítás – Auróra 41, videó, 7’19’’
Szereplők: Kovács Józsefné, Takács Tibor. Artista: Bazsó Andrea.
Közreműködők: Nagy Andrea (ruha), Harangozó Ferenc (tánc).
Videótechnika: His Jenő
Operatőr: Medvigy Gábor.
A Pásztor Erika rendezte első hosszabb videómunka egy főiskolai
„mozgásfeladat” keretében készült, amint ez az Artpool gyűjteményében
található digitalizált kópiáról kiderül.28 A következő évben beválogatták a
Bécsben szerkesztett Infermental 9-be is.
A filmkép és a rögzített szituáció – a középkorú Kovács Józsefné és Takács
Tibor lakásukban mesélik el az őket megörökítő Pásztor Erikának
megismerkedésük történetét, majd megebédelnek és lemennek a presszóba –
elsőre a hetvenes évek dokumentarista BBS filmjeit idézi. Aztán egyes pontokon
a barnás, monokróm kép terében megjelenjen egy a valóságtól elrugaszkodott,
színes, álomszerű táncos figurája, aki keresztülhalad – sőt, a végén már
keresztülszaltózik – a képen, aláhúzva, hogy ő az ott megjelenő másik tér
mélységébe nem tud behatolni. Az ő váratlan megjelenéseit festi alá a Temptation
című szám; ezalatt a kamera a videó szereplőinek csak a – lassítással is
hangsúlyosabbá tett – testbeszédére figyel. Az addig hallott beszéd-hangsávot
teljesen helyettesíti a zene, bár szájuk mozgásán látszik, hogy ők közben
folytatják megkezdett mondandójukat. A csábítás mint téma annak verbális
28

Baksa-Soós (Bódy) Verától kapott VHS-ről digitalizálva. A többi hallgató, akikkel közös

kazettán van a mozgásfeladat, és műveik: Reisz Péter: Arlanon; Demjén György: Álom; Makáry
István: Etűd egy székre, két férfira.
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tematizálásán kívül a kamerázóra vetett tekintet és a kamerázó tekintetében,
megfigyelő és megfigyelt pozíciójában is megjelenik.29 A szereplők közti viszony
intim, ahogy a videóképet rögzítő és a rögzített közt: a kamerázó viccelve kéri
meg beszélgetőtársát, hogy nézzen bele a kamerába, aki erre felszólítja, hogy
olyan formában örökítse meg őt, hogy elevensége megőrződjön.
Részt vesz az Entry. (Video/Film) Ost-Europa című eseményen, Galerie
Weltnotiz, Hamburg, 1988. április 30. A ma is létező Bildwechsel feminista
videóarchívum, amely a Weltnotiz tevékenységét folytatja, kiállításarchívuma
szerint ezen az eseményen mutattak be először Hamburgban kelet-európai női
művészek videóit.30 A honlapjukon reprodukált plakát alján olvasható Pásztor
Erika neve is. Magyarországról még részt vett a filmes közegből érkező Ember
Judit és Enyedi Ildikó is; a nemzetközi résztvevők közt volt többek közt
Agnieszka Holland és Sanja Ivekovic is.
Minerva Art Academy, Groningen, Hollandia.31
1989
Részt vesz Maurer Dóra a MIF-en tartott Audiovizuális gyakorlatok 1-3.
kurzusán.32 Ennek keretében 1989 februárjában és szeptemberében a hallgatók
közös gyakorlatokon vesznek részt, a kamera által rögzített kép idő- és
térbeliségével, fényhez és hanghoz való viszonyával kísérleteznek; emellett
egyénileg, vagy kis csoportokban dolgozva videóetűdöket készítenek.
A kurzusra Maurer Dóra így emlékszik vissza Seres Szilvia vele készült
interjújában: „Addigra már stúdióvá alakították a dísztermet, volt nagy tér,

29

A csábítás és a videó kapcsolata Bódyt is foglalkoztatta, ld. az 1980-as években készített

videómunkáit, melyeknek A csábítás antológiája címet adta.
30

https://www.bildwechsel.org/info/de/geschichte.html

31

V katalógus, 75. Más életrajzai nem sorolják fel. 1992-ben egy média design kurzust is tart

ugyanezen a művészeti egyetemen.
32

Maurer Dóra a kurzust megörökítő anyaga hozzáférhető az Artpool és a C3 gyűjteményében is.

Pásztor Erika hagyatékában nem maradt fent róla anyag.
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kamera, hangfelvétel, vágószoba. ... Csupa jó dolog született. A felvételek egy
részét helyben lehetett megvágni, de voltak csoportok, akiket átvittem a Balázs
Béla Stúdió laborjába, ahol tovább alakíthatták a munkájukat.”33 Maurer 1987-től
már tartott a Főiskola öt, végzett fotós hallgatójának vizuális gyakorlatokat,
ehhez az 1989-es kurzuson hozzáadódott a hanggal és ritmussal, zeneiséggel és
beszéddel való kísérletezés. Az a jellemzés, melyet Maurer 1987-es kurzusáról
adott („A majdnem eszköztelen állapot kreativitást provokált minden
résztvevőnél“), ugyanígy elmondható az 1989-es Audiovizuális gyakorlatokról is.
Pásztor Erika 1989 februárjában egyrészt Ficzere Krisztinával dolgozik
együtt: videójukban (3’39’’) egy paraván előtt/mögött (árny)alakok mozognak
határozottan elhaladva egyik irányból a másikba, egymással párhuzamosan, de
egymásra nem reagálva. Mozgásukat ritmikusan kopogó hang, és egy, a paravánt
és az elhaladókat változóan megvilágító, háromszögletű fénypászma kíséri.
Másrészt Hübner Teodórával, Bozóki Marával, Kelemen Gáborral, és Ficzere
Krisztinával közösen készít egy videót (4’30’’), melyen egy közelítő, majd
távolító fénygolyó mozgását rögzíti a kamera, hangeffektek kíséretében; majd
utána ugyanezt inverzben látjuk. A videóetűd az 1920-30-as évek avantgárd
kísérleti filmjeinek absztrakt vizualitását idézi meg. 1989 szeptemberében pedig
Eperjesi Ágnessel és Ficzere Krisztinával közösen készítenek el egy munkát
(1’24’’), az alábbi instrukcióra reagálva: „Sík?”. A felvételeken egy a térben
elhelyezett székről készült bemozgatott, inverz színekben mutatott, belassított,
széttöredezett képeket látunk, egy folyamatosan kattogó hang kíséretében. A
videó Maurer Dóra 1973-as Relatív lengések című filmjéhez hasonló hatást kelt.
Videó-napló részletek 1. (diplomafilm), 14’34
Operatőr: Király Péter; énekes: Kovács Annamária, Gyenis Katalin asszisztens,
szereplő: Ficzere Krisztina; jelmez: Bozóki Mara, videótechnika: Ács Ferenc;
computer-grafika: Laboncz László, gyártás: BBS Alapítvány, Rusznyák Sándor;
koncepció, látvány, rendezés: Pásztor Erika Katalina
33

„Olyan vagyok mint Thomas Mann József és testvéreiben Naftáli, aki folyton rohan és

közvetít...”, digikult.hu, 2018. november 29., http://www.digikult.hu/2018/11/29/maurer/.
34

A videó a BBS archívumában és a C3 gyűjteményében is megtalálható. A hagyatékban VHS-re

másolva maradt fent az eredetileg U-maticra forgatott anyag, erről digitalizáltattam.
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Pásztor Erika így jellemezte művét 1992-ben: „Ezt a videót a
diplomamunkámként készítettem – egyfajta összefoglalásként. Amit akkoriban
tudtam és gondoltam, nem lehetett más kontextusba helyezni: így egy „napló”
lett belőle – egy szabálytalan, azaz tetszés szerinti forma. Egy személyes és
introvertált, zárt rendszer. Hat kép, mint hat külön szegmens vagy pillanat,
melyek egyedül az őket birtokló egón keresztül kötődnek egymáshoz; és ezen a
birtokló kapcsolaton kívül nincs bennük semmi közös. Az örökkévalóság felől
nézve a tűnékeny pillanatok rögzítése egy „tűnékeny” technológiával nevetséges
apróságnak tűnhet. De talán épp ez a legvonzóbb benne: a pillanat, a jelen teljes
feloldódása, egy diagnózis, egy vágy. A videó és a napló közös vonása a
szubjektivitás: az individuális függetlenség és a határok hiánya, melyek csak
önmagukkal kommunikálnak. Ez egy zárt rendszer, melyből még a világ is olyan
zártnak tűnhet, mint egy blue-box tér: a vizuális illúziót csak egy abszurd módon
kopár és zárt kék környezetben lehet előállítani; és aztán a „trükk” – ez a világ –
megint újra feltárható.”35 A C3 videóarchívuma számára pedig így foglalta össze
egykori diplomamunkáját: „6 különböző (auto-biografikus) képből álló video,
amely a 80-as évek kedvelt videó-trükkjét, a blue-box-ot használja fel történetek
elmesélésére.”36
A fenti leírások, és a videó fragmentált, nem lineáris történetmesélése
egybevágnak Bódy Gábornak a videó által lehetővé tett „új narrativitás”
elképzelésével is.37 A videót mint önmagára vonatkozó rendszert, és ennek
eltérését a hagyományos filmnyelvtől Gyenge Zsolt filmesztéta is kiemeli,
Philippe Dubois írásából kiindulva: „A videómontázs, illetve -mixelés
legfontosabb jellemzője, hogy ... mivel nincs „mögötte” ábrázolt tér, ezért nincs,
vagy a mozifilm értelmében semmiképpen sem kapcsolódik hozzá képmezőn
kívüli tér. E helyett inkább totalizáló képpel van dolgunk Dubois szerint, ahol
minden ott van, a képen és a képben van – a jelentés nem a képen kívüli térrel
35

Interrupted Dialogue katalógus, 45.o. Az eredetileg angol nyelvű szöveg a saját fordításom.

36

http://www.c3.hu/collection/videomuveszet/muveszek/Pasztor/cv.html

37

Beszélgetés Bódy Gáborral, Walter Gramminggal. Interjú Baló Júlia (szinkron-fordítás) Bonta

Zoltán (felvétel) Budapest, 1985. január 17. http://catalog.c3.hu/mediatortenet/PDF/BodyGramming_beszelgetes.pdf.

16

való viszonyból, a képmezőn kívüliek elképzelésével, hanem csakis a képen
látható elemekből jön létre; nincs többé emberi léptékű nézőpont és tekintet,
csak egy heterogén fragmentált tér és egy anyagiságában megjelenő kép.”38
Video-napló részletek 2., videó, 14’. 39
Közreműködők: Ficzere Krisztina, Lengyel Csaba, Ács Ferenc.
A videótrükköket intenzíven használó, még álomszerűbb és töredékesebb
Videónapló 2. folytatja az első részt; a képhiba mint a videómunka szerves része
választja el egymástól az egyes szekvenciákat.
A Csábítás – Auróra 41 szerepel az Infermental 9., Bécsben szerkesztett
számában (szerkesztők: lse Gassinger / Graf + ZYX, tanácsadó: Chris Hill,
koordináció és terjesztés: Bódy Vera), az összeállítás „A Cocktail of the Senses“
című kategóriájában.40 Az Infermental videókazettán megjelenő periodikum,
ahogy Peternák Miklós fogalmaz, „Magyarországon és a világon egyedülálló
kezdeményezés“, melynek 1982-1991 között tíz kiadása jelent meg
(http://www.c3.hu/collection/videomuveszet/). A sorozat jelentőségét mutatja,
hogy jelenleg a médiaművésze egyik legjelentősebb intézményének, a ZKM
gyűjteményének része.
Részt vesz a Más-Kép: experimentális fotográfia az elmúlt két évtizedben
Magyarországon című csoportos kiállításon, Ernst Múzeum, 1989.41
szeptember 25. – október 15.
A kiállítást rendezte: Gyetvai Ágnes.
38

Gyenge Zsolt: „Videóművészet, avagy hogyan semmizte ki a képzőművészet a mozit.”

Filmtett.ro, 2017. November 10., https://www.filmtett.ro/cikk/4698/videomuveszet-avagyhogyan-semmizte-ki-a-kepzomuveszet-a-mozit
39

A mű csak a hagyatékban maradt fent, a kutatás keretében digitalizáltattam.

40

Az Infermental 9 egy digitalizált kópiáját az Artpoolban tudtam megnézni, akik Baksa-Soós

(Bódy) Verától kapták az anyagot vhs-en.
41

Forrás: http://mucsarnok.hu/res/az_ernst_muzeum_kiallitasai_1952-2013_20160907.pdf. A

kiállítást a Sub Voce és a Volt katalógus életrajza említi. Feltehetően az 1987-88-ban készített
fotószekvenciákkal vehetett rajta részt. A kiállításhoz katalógus is megjelent, melyet a kutatás
következő fázisában fogok feldolgozni.
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A Ponton / Van Gogh Tv Ars Electronicán bemutatott projektjének
résztvevője, Linz, Brucknerhaus + ORF televízió. Ugyan Pásztor Erikának csupán
egy életrajza tesz röviden említést arról, hogy részt vett ebben a projektben, az
Ars Electronica egy speciális online adatbázisa, mely a médiaművészetben aktív
nőket mutatja be, bővebb információt ad az eseményről.42 Mivel a Ponton már
nem működik aktív szervezetként, és archív oldalukon43 ez az 1989-es esemény
nem szerepel, így az Ars Electronica adatbázisa az egyetlen forrás, melyből
rekonstuálható az esemény.44 Az 1979-től Linzben működő, művészet és
technológia kapcsolatára koncentráló Ars Electronica fontos – még ha a fesztivál
hight-tech felé való elmozdulása miatt némi kritikával kezelt – referenciapont
volt Pásztor Erika számára a későbbiekben is, ahogyan ez egy 2007-es, az azévi
„ars”-ról beszámoló írásából is kirajzolódik: mint egy olyan esemény, ahol meg
lehet nézni, hogy a legújabb technológiákkal dolgozó művészet merre tart.45
A Ponton (European Mobile Media Art Project)/ Van Gogh TV
(Németország) egy változó tagösszetétellel működő, főleg művészekből álló
„elektronikus kultúr-laboratórium“ az elektronikus médiához (rádió, kábel- és
szatellit tv, számítógépes hálózatok) való nyilvános hozzáférés növelésével, és
interaktívvá tételével foglalkoztak projektjeikben. Az 1989-es Ars Electronicán
az ORF televízióval együttműködésben valósították meg a Mobile Art Project.
42

43
44

http://archive.aec.at/womeninmediaarts/
https://scarabaeus.org/www.ponton.de/ponton/ponton.us.html
Ahogy Peternák Miklós is hangsúlyozza a C3 1999-ben indított videóművészeti archívuma

kapcsán, ezeknek a műveknek a fennmaradási esélyeit nemcsak a technikai elavulás és
inkompatibilitás okozza, hanem az is, hogy sok elektronikus technológiát használó művészettel
foglalkozó intézmény vagy kezdeményezés viszonylag rövid életű, és működésének befejezése
után anyagai hozzáférhetetlenné válnak, amennyiben egy másik intézmény nem veszi át ezek
archiválási feladatait, és gondoskodik digitalizálásukról; vagy eleve digitális anyagok esetében a
tárolás problémáival, a szerverfrissítésekkel, a művek változó számítógépes környezethez való
összefésülésével. Ezeket a problémákat több interjúalany is problematizálja Seres Szilvia a hazai
digitális kultúra megszületésével foglalkozó interjúsorozatában, mely a http://www.digikult.hu/
oldalon érhető el, és hiánypótló forrásanyagot jelent egy Pásztor Erikáéhoz hasonló életmű
kontextusának megértésében.
45

http://epiteszforum.hu/viszlat-maganelet-ars-electronica-fesztival-linzben-2007-szeptember-

5-11
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Eine Vernetzung kultureller Parallelitäten in Europa (Mobil művészeti
projekt. A kulturális párhuzamosságok összekötése Európában) című akciót. A
projekt Linzben megvalósuló részét egy „Mobile Einheit“ (Mobil egység)
elnevezésű négy hónapos előkészítő fázis előzte meg, melynek során a Van Gogh
TV, a Rabotnik TV és az Anitas csoport egy hang- és filmfelvételre és
feldolgozásra alkalmas járművel beutazta Kelet-Európát (NDK, Lengyelország,
Magyarország, Csehszlovákia, Szovjetunió). Az itt készült felvételeket a linzi
programban is felhasználták. A magyarországi koordinációt Vető János és
Elisabeth Mackl végezte. Linzben a Ponton egy médiabuszt és egy
konténervárost rendezett be, mely a helyszínen lehetővé tette egy rádió, tv és
számítógépes stúdió berendezését, illetve konferenciáknak és kötetlen közösségi
programoknak adott helyet. Itt nemzetközi vendégeikkel állítottak össze naponta
egy művészeti tévéprogramot, melynek készítését a többi vendég és a látogatók
is végigkövethették, és be is kapcsolódhattak. A „Livestudio“-ban pedig
különböző terülezekről érkező művészek alkothattak 12 órán keresztül; az
adásba telefonvonalon is be lehetett kapcsolódni.46 Magyarországról egyedül
Pásztor Erika vett részt a programban, illetve a résztvevők közt volt az 1979 óta
Nyugat-Berlinben élő Hámos Gusztáv is. 47
1989-től tanít a MIF-en audiovizuális kommunikáció tervezést (2007-ig).

46

A Van Gogh Tv és a mögötte álló Ponton European Media Art Lab munkásságát a Hochschule

Mainz és a Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn dolgozza fel egy aktuálisan folyó
kutatásában, mely elsősorban az 1992-es documentán bemutatott, rengeteg szereplőt mozgató
Piazza Virtuale című interaktív televíziós programjukra koncentrál. Az adás alakulásába a
résztevők/nézők a korban hozzáférhető összes elektronikus médián keresztül beleszólhattak.
Bővebben a kutatásról: http://vangoghtv.hs-mainz.de/.
47

A több mint 20 résztvevő (művészek és kollektívák) közt volt Armin Medosch is, aki később a

médiaművészet, a hálózati kultúra, és művészet és technológia kapcsolatának egyik legismertebb
teoretikusa lett.
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1990
Főcím tervezések a Magyar Televízió és a holland tv számára.48 Ezek a munkái
többnyire számítógépes animációt, vagy ezzel kombinált videóképet
jelentettek.49
Dream-line, 10’, VHS50
Az Anda Emília divattervező ruháihoz készült videómunkákat Pásztor Erika
minden videográfiájában feltüntette. A csábítás, az intimitás, és az elcsúsztatott
képek ebben a munkájában is szerepet játszanak, ahogy az intenzív zeneiség és
érzékiség is.
Divat és látvány kiállítás, Ernst Múzeum, Budapest, 1990. június 15. – július 8.
Rendezte: Herczeg Ibolya51
East-meets-West, Essen52
B.A.B. Csoport kiállítása, Fiatal Művészek Klubja, Budapest53
48

Pásztor Erika Katalina korai alkalmazott munkái korábban semmilyen formában nem voltak

hozzáférhetőek, legfeljebb 1995-öt követő munkái maradtak fent Flash animációk formájában az
Ars Wonderland stúdió honlapján. A hagyaték digitalizálásával a kilencvenes évek legelejétől
készült munkái kutathatóak lettek; ennek alaposabb elemzésére a kutatás következő fázisában
fog sor kerülni.
49

A hazai számítógépes animáció kialakulásáról és változatos felhasználási területeiről Seres

Szilvia digikult blogon közölt interjúi adnak bővebb információt. A nemzetközi animációs
helyzetről átfogó képet ad például az Art of Computer Animation antológia (1988,
https://www.youtube.com/watch?v=5xwLFRdewgE), illetve a The Mind’s Eye című összeállítás
(1990, https://www.youtube.com/watch?v=VEWeP2YPKzo).
50
51

A korábban máshol nem hozzáférhető videót is digitalizáltattam a hagyatékból.
Forrás: http://mucsarnok.hu/res/az_ernst_muzeum_kiallitasai_1952-2013_20160907.pdf. A

kiállítást a Sub Voce és a Volt katalógus életrajza említi. Feltehetően a Dream-line-nal vehetett
rajta részt. A kiállításhoz katalógus is megjelent, melyet a kutatás következő fázisában fogok
feldolgozni.
52

A SV katalógusban közölt életrajz említi; más információt egyelőre nem találtam róla.

53

A SV és a V katalógusban közölt életrajz említi; más információt egyelőre nem találtam róla.
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A Balázs Béla Stúdió (BBS) tagja lesz, mely már diplomafilmje elkészítését is
támogatta.
A Magyar Képzőművészeti Főiskolán elindul az Intermedia Tanszék,
programjának része a videóoktatás is. Az intermédia szakot 1993-ban
akkreditálják.
1991
Addigi alkalmazott audiovizuális tervezői tevékenységét az általa alapított
Wonderland Studióban folytatja, mely az elsők közt foglalkozik
Magyarországon számítógépes animációval, televíziók és cégek számára történő
(audio)vizuális kommunikációval / média designnal. Arculattervezés, televíziós
főcímek, reklámszpotok, oktatófilmek animációs filmbetétjei készülnek a
stúdióban a következő években.
Alkalmazott munkáit innentől évenként gyűjtőkazettákon, vagy később
összevágott demoanyagonként, showreelekként őrzi meg, ezeket a még a
videóművészeti munkáknál is efemerebb, gyorsabban elévülő, ugyanakkor az
adott korszak vizuális kultúrájáról sokat eláruló (és azt nagyban alakító is)
reklámokat, televízióknak készült főcímeket, vagy egyéb audiovizuális
tartalmakat (például a reklámokat jelző rövid inzert), mint a kilencvenes évek
hazai média designjának, vizuális kommunikációjának lenyomatát fontosnak
tartottam a művészeti munkákhoz hasonlóan digitalizáltatni.
Különösen, mivel ahogy maga Pásztor Erika is gondolta, a két terület – az
ugyanazokat a technológiai médiumokat használó művészeti és alkalmazott
munkák – kölcsönösen tudnak hatni egymásra. Ahogy 2003-ban, az előző évtized
során médiaművészként és média designerként szerzett tapasztalatait összegzi
„Internet és művészet: új médium, régi kérdések” című írásában:
„Videoművészet és netművészet ugyanazokkal a veleszületett (inherent)
tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a domináns tömegkommunikációs médiák,
a televízió és az on-line média, vagyis mindre jellemző az anyagtalanság,
ideiglenesség és a korlátlan sokszorozás” (16.o.) Azok a médiaművészek, akik a
21

technológiai tudásukat alkalmazott munkákban is használják, egy másik
közegben kezdenek el dolgozni, projektalapon, más területekről érkezőkkel
szoros együttműködésben. Ezáltal a „designerek marketingkommunikációs és
információs rendszerek építési elveit és megvalósítási módszereit ismerik meg, s
ezek a racionális gondolkodási minták tudatosan (vagy sem, de) beépülnek
munkáikba” (19.o.)54
A médiaművészet és média design közti (ellentmondásoktól közel sem
mentes) kapcsolat a 2000-es évektől kezdődően egyre intenzívebben
foglalkoztatja mind írásaiban (többek közt DLA dolgozatában), mind művészeti
munkáiban, illetve az oktatói tevékenységéhez kapcsolódó dokumentumokban
(kurzusleírások, szakok akkreditációs kérelmei, konferenciaelőadások) is sokat
foglalkozott a két terület egymáshoz való viszonyával, mint a tartalom- és
élményipar infokommunikációs rendszereinek kiszolgálására, vagy kritikájára
egyaránt alkalmas eszköztárral.
Helyszíni kutatást végez a Yorkshire Television Geographical Eye over Europe
című műsorának Magyarországot bemutató részeihez, producer: Deborah Isaacs
(„Hungary: Horn of Plenty”, „Hungary: The Human Food Chain”).55 A
hagyatékban vhs-ről digitalizáltattam mindkét epizódot.
Corset / Női fűző, videó, 1991, 7’29’’56
Zene: Horváth János, Játék: Medve Zsuzsa, Nagy Csilla, Nagy Csaba, Szöveg és
hang: Gina Blasko, Kép: Pásztor Erika Katalina, Perlaki Zsuzsa, Román Attila,
54

Pásztor Erika Katalina: „Internet és művészet: új médium, régi kérdések.” Kritika, 2003. június,

16-19.o. A cikk egy hosszabb, társszerzős verziója, kiegészülve egy hosszabb művészetfilozófiai
bevezetővel, megjelent az Építészfórumon is: Dr. Szűcs Olga – Pásztor Erika Katalina: „Internet és
művészet: új médium, régi kérdések.” Építészfórum.hu, 2003. szeptember 22.,
http://epiteszforum.hu/dr-szucs-olga-pasztor-erika-katalina-internet-es-muveszet-uj-mediumregi-kerdesek.
55

56

https://www.bfi.org.uk/films-tv-people/4ce2bb059682f
A videómunka Pásztor Erika kevés azon műveinek egyike – a Videónapló részletek 1., és a

Csábítás – Auróra 41. mellett – amely digitalizálva megvan egy hazai archívumban vagy
közgyűjteményben; jelen esetben a BBS Archívumban. A hagyatékban VHS kópiaként maradt
fent, erről digitalizáltattam.
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Vágó: Stelczer Mihály, Ruha: Anda Emília, Producer: Hollós Péter, a videót
készítette: Pásztor Erika Katalina; Balázs Béla Stúdió.
A női szexualitással, és a nő férfiak általi szexualizáltságával foglalkozó
munkában egy szépítkező nőt látunk a divatvideók és erotikus filmek esztétikáját
megidézve, egy mesterséges környezetben; az őt mutató vágóképek váltakoznak
sodródó városi jelenetekkel, ahol egy nőt férfiak követnek az utcán, majd
rángatnak be egy kapualjba, hogy megerőszakolják. A videó hangsávját egy
csevegő hangon előadott női monológ alkotja, amely a leghétköznapibb módon
ecsetel pornográf szexuális fantáziákat. A videó tökéletes ellentétét adja a
Csábítás intimitásának. Ugyanakkor a férfiak szexuális vágyaira reflektáló
szürreális hangsáv és a képek mellett a videóban szereplő nők időnként
határozottan visszanéznek, minden félelem nélkül, az őket figyelő kamerába,
illetve gunyorosan kiszólnak a a róluk fantáziálóknak.57
Részt vesz a Sub Voce. Kortárs magyar videóinstalláció című csoportos
kiállításon, Műcsarnok, 1991. augusztus 12. - szeptember 9., Kapu című
interaktív installációjával.
A Sub Voce a hazai videó- és médiaművészet történetének szempontjából
jelentős kiállítás, mely a Soros Alapítvány Képzőművészeti Dokumentációs
Központjának negyedik alkalommal megrendezett éves kiállítása volt. A Sub Voce
a videóinstalláció művészeti ágának bemutatását, magyarországi fejleményeinek
ismertetését tűzte ki célul. A munkák kiválasztását nyílt pályázati kiírás előzte
meg, majd egy nemzetközi szakmai zsűri58 döntése alapján 18 művész 16
munkája szerepelt a kiállításon. Pásztor Erika installációjával a kiállítás 2. díját
nyerte el, mely pénzösszeggel is járt. A hazai alkotók munkáit egyből nemzetközi
kontextusba helyezték a kiállítás rendezői (kurátor: Mészöly Suzanne), mivel a
kiállítással párhuzamosan a Műcsarnok az Imago – Fin de Siècle in Dutch
57

A nőket kukkoló férfiakon való ironizálás már a Videónapló 1. egyik szekvenciájában is

megjelenik, ahol egy építkezésen dolgozó női brigád körül történnek slapstick vígjátékba illő
fordulatok a körülöttük lévő férfiakkal.
58

A szakmai zsűri elnöke Dr. Wulf Herzogenrath, tagjai Keiko Sei, René Coelho, Kathy Rea

Huffman és Néray Katalin voltak.
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Contemporary Art című holland kiállításnak is helyet adott. Érdekes kortünet,
hogy a legtöbb újságíró, kritikus összehasonlítja a hazai és külföldi alkotókat, és
elégedetten állapítja meg, hogy se ötletek, se minőség terén „nem maradtunk el”
a hollandoktól. A kiállítás sajátosságai közé tartozott, hogy a művészek több
generációhoz tartoztak, az abszolút pályakezdőtől a már nemzetközileg is
elismert Forgács Péteren át az olyan évtizedek óta aktív alkotóig, mint Galántai
György.59
A kiállítás katalógusában Pásztor Erika művével kapcsolatban csak a
kiinduló kép található a kapuról, amit kivetített és manipulált; az installáció
egészéről a C3 archívuma őriz fotódokumentációt. 60 Az installáció pontos
működéséről a korabeli sajtóban született, a Műcsarnok archívumában
összegyűjtott reakciókból kaphatunk képet;61 a katalógusban megjelent, Pásztor
Erika által írt szöveg inkább a kapura mint fogalomra, mint a világok / terek
közti átmenet helyére reflektál. A megelevenedő kariatida és atlasz, akik a kaput
tartják, egy nő és férfi alakjára cserélődnek fel, akiknek a kapualjban történő
ismerkedését hallhatták a látogatók. Ha közben felmentek a tér közepébe, a
vetített képpel szemben megépített emelvényre, mely a videóképen a kapu felett
szereplő erkély másolata volt, akkor hirtelen ők maguk is a vetített videókép
szereplőivé váltak, egy zártláncú kamera segítségével, és önmagukat a videókép
szerves részeként észlelhették. Ez a látogatók számára merőben új élmény
majdnem az összes korabeli kiállítási beszámolóban visszaköszön. Pásztor Erika
– akinek a munkáját több korabeli cikk az „architektonikus” jelzővel illette –
azonban nem a térben felépített, vagy a videóképen megjelenő építészeti
elemekkel kapcsolódik elsősorban a rá pályája során mindvégig jellemző

59

A kiállítás fenti ismertetését Salamon Júliával a Magyar Képzőművészeti Egyetemen közösen

írt szemináriumi dolgozatunk alapján foglaltam össze.
60

A katalógus pdf formátumban elérhető a C3 honlapján:

http://catalog.c3.hu/mediatortenet/PDF/SVB_VOCE.pdf. A kiállítás adatbázisa:
http://catalog.c3.hu/index.php?page=work&id=998&lang=HU. A Kapu adatlapja:
http://catalog.c3.hu/index.php?page=work&id=1079&lang=HU.
61

A kiállítást a Videóvilág egyik adása is bemutatta („Magyar videóinstallációk-kiállítás

Budapesten a Mûcsarnokban”, 1991. október 1.), melyhez még nem tudtam hozzájutni; és amely
feltehetően a legpontosabban dokumentálta a Kaput működés közben, hangsávjával együtt.

24

építészeti gondolkodáshoz: különböző terek – virtuális és materiális –
egymáshoz kapcsolódása, egymáshoz való viszonya, és az új technológiák a
minket körülvevő világ percepciójára gyakorolt hatása foglalkoztatta már itt is. 62

1992
Elkezdi forgatni Joz, EK, Lili című videóját, mely Párisz, a három istennő és az
aranyalma történetének kortárs adaptációjaként indul. A BBS támogatásával
felvett anyagot később 1996-ban befejezett Nothing Special Happened / Semmi
különös nem történt című leghosszabb (25 perces) videómunkájához használja
fel. A Joz, EK, Lilire 1994-es életrajza mint „gyártás alatt” lévő munkára utal. A
hagyatékban ehhez készült több órányi nyersanyag található; ezeknek VHS-en
lévő részeit volt lehetőségem a kutatás első szakaszában digitalizáltatni. Emellett
a hagyatékban levő, és jelen támogatásból szintén digitalizált Fiú és Lány című,
1992-ben rögzített anyagok is ehhez a munkához lehettek forgatva – ezek
szintén feltűnnek a Semmi különös nem történtben, mint egy, a filmben szereplő
kétcsatornás videóinstalláció vetített képei. A Joz, EK, Lilire Pásztor Erika a
Nothing Special Happened 1996-os leírásában mint a mű előzményére,
átszerkesztett, átértelmezett első verziójára utal.63
A C3 videóarchívumában nem elérhető online a Semmi különös nem
történt (melynek készítési éveként egyébként 1992 szerepel), de leírását úgy
kezdi Pásztor, hogy „1992-ben kezdtük el a forgatókönyvet írni, a délszláv
háború első fejezetét éltük, a szerb-horvát véres háborút, amelyről egyikünk sem
tudta pontosan, hogy miért folyik, mi az értelme? A videó elsősorban erről az
ellentmondásos állapotról: a hétköznapok "semmi különös" eseményei között
megbújó emberi sorsokról, a fel nem jegyzett történelemről szól.” Az 1996-os
munkában nem található direkt referencia a balkáni háborúra, de azzal a
felütéssel kezdődik, hogy mi történt volna, ha a három egymással vetélkezdő
62

Ahogyan Erdély Miklós kapcsán jegyzi meg egy jóval későbbi írásában, számára az

„építészethez kapcsolódó gondolati / elméleti hagyomány” sosem megépült épületek függvénye
volt („Adalékok az "ERDÉLY 08|80" szemináriumhoz.” Építészfórum.hu, 2008. augusztus 18.,
http://epiteszforum.hu/adalekok-az-erdely-0880-szeminariumhoz.).
63

http://werkleitz.de/en/nothing-special-happened
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görög istennő közül senkinek sem kellett volna Párisz közéjük hajított
aranyalmája, mely végül a trójai háború kirobbanásához vezetett. Pásztor Erika
1996-os műleírása alapján ez a vetélkedést elutasító újraírás, mely által a
szereplők közti viszonyok, és a videó cselekményének ok-okozatisága
radikálisan átrendeződik, a videó 1996-os véglegesítésénél adódott az
eredetihez.
A Videó napló 1. részével részt vesz a Mészöly Suzanne által rendezett,
Interrupted Dialogue – Revisions. Contemporary Hungarian Art című
kiállítás (Adelaide Festival, 1992. febr. 28-márc. 21.) videószekciójában,
melynek anyagát az intermédia szakon tanító Sugár János válogatta.64
1993
Részt vesz a Polifónia című csoportos kiállításon, Ablakok című interaktív
installációjával, Szépművészeti Múzeum, 1993. november 23-30.
A Polifónia kiállítást is a Soros Kortárs Művészeti Központ (SCCA) rendezte
(kurátor Mészöly Suzanne), és ezúttal a helyspecifikus, gyakran köztéren
megjelenő művészetre fókuszált.65 Amíg több kiállító a felhívásnak megfelelően
köztéri, helyspecifikus installációkat készített , addig az Ablakok egy múzeum
terében valósult meg – bár az egyik videósáv azt elemezte, hogy saját, otthoni
ablakunkból kinézve hogyan figyeljük meg környezetünket, és ezt vetette össze

64

Sugár János pályájának médiaművészeti vonatkozásairól ld. Seres Szilvia interjúját: „Akkor már

lehetett tudni, hogy a számítógép létezik, és valahogy a jövő errefele vezet....” digikult.hu, 2014.
május 22., http://www.digikult.hu/2014/05/23/akkor-mar-lehetett-tudni-hogy-a-szamitogepletezik-es-valahogy-a-jovo-errefele-vezet-es-vegre-ideologiamentesen-lehetett-valamikorszerut-propagalni/.
65

A kiállítás dokumentációja: http://catalog.c3.hu/index.php?page=work&id=990&lang=HU.

Czeglédy Nina által rendezett, a kiállítást dokumentáló film, melyben az összes résztvevő művész
bemutatja saját munkáját: http://catalog.c3.hu/index.php?page=work&id=584&lang=HU. Az
Ablakok adatlapja: http://catalog.c3.hu/index.php?page=work&id=1167&lang=HU.
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azzal a fajta figyelemmel, amellyel a múzeumi térben figyelünk meg
valakit/valamit – ez esetben saját magunk elektronikusan megjelenő képét.66
Pásztor Erika már videómunkái esetében is mindig hangsúlyozta, hogy
egy csapat részeként dolgozott, minden közreműködőt gondosan feltüntetve, és
a koncepcióhoz szorosan hozzátartozó zene, vagy akár jelmez megalkotásán
együtt dolgozva másokkal, ahogyan videótechnikusokkal, operatőrökkel, és az
esetleges számítógépes animációs betétet készítőkkel. A hagyatékban
fennmaradt egy ritka dokumentum: egy VHS kazetta, melyen Pásztor Erika a
Polifónia kiállításra való közös készülődést örökítette meg, érzékeltetve azt az
összetett csapatmunkát, amely megelőzte az interaktív installáció felállítását a
Szépművészeti Múzeumban.
Archetípus (5’, SVHS) / Archetype in Oriental Rap (13’30’’), videó.
A videómunkát 1993-ban az angol címmel, és a hosszabb időtartammal
vetítették a május 27 - június 13. között rendezett Intermedia videóbemutatón.67
Ugyanakkor az 1994-es életrajz mint 1993-as, de még „gyártás alatt“ lévő
munkaként hivatkozik rá. Az 1997-es életrajz pedig mint 1993-as, de mindössze
5‘-es anyagként tünteti fel, Archetípus / Archétype címmel. A hagyatékban levő,
digitalizált kazetták két verzióban is tartalmazzák a videóanyagot, teljesen
különböző hangsávval, és részben eltérő képanyaggal. Az első verzión tudósítás
hangja (mely az Intermédián vetített verziónak felel meg nagy valószínűséggel)
arról szól, hogy a családon –elsősorban házasságon belüli – erőszak hogyan vezet
sokszor ahhoz, hogy a nő önvédelemből megöli a rá támadó férfit, majd börtönbe
66

Se a Kapu, se az Ablakok esetében nem találtam meg egyelőre azt a videórészt, ami nem

zártláncú vetítés volt. Ez felveti azt a kérdést, hogy ezeket a műveket kiállítás esetén hogyan
lehetne bemutatni.
67

http://www.c3.hu/intermedia/kronologia/9293.html. Köszönöm Peternák Miklósnak, hogy

felhívta figyelmemet az eseményre. Ugyanezen a bemutatón vetítették le a BBS és az Intermedia
Tanszék együttműködésében készült Mínusz hetedik nyelvtani gyakorlat című videót, amely
tévesen, mint Pásztor Erika Katalina műve szerepel a BBS Archívum katalógusában. Ugyanakkor
a Műcsarnokban megtekinthető dvd-n, melyen Pásztor Erika Korzett című videója is szerepel, a
Mínusz hetedik nyelvtani gyakorlat előtt – a dvd leírásában, és az online adatbázisban fel nem
tüntetve – szerepel a Videó napló töredékek 1. (Ezeket az információkat a Műcsarnok könyvtárral
is megosztottam).
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kerül emberölésért. Ezt a végén váltja egy tudósítás a délszláv háborúról. Közben
a képeken méz, fokhagyma, és vér keveredik össze egy áttetsző üvegedényben.
A második verzió Archetype in Orienthal Rap címmel, és 1995-ös dátummal egy
sokkal személyesebb, lírikusabb szöveg magyar/szerb keveréknyelven, mely
angolra vált át a videó második felében (hang: Igor Molnar); melynek leírt, de a
hangsávhoz képest részben elcsúsztatott, késleltetett verziója – mely egy
számítógépes grafikai felületen, de kézírásként tűnik fel – keveredik a videó
korábbi verziójában látható szenzuális, csillogó közelikkel a csorgó mézről, az
összetevők összekeveréséről. A vér sokkal kevésbé explicit. Helyenként egy
vágyképként feltűnő nő is megjelenik. Ennek a verziónak a a hossza 13’30’’, a
videótechnikus Pataki Attila, a zenét pedig Bach egy csellóra írt művének
felhasználásával Mátrai Péter írta.
Részt vesz a Búra csoport kiállításán, Tűzoltó 72. A kiállítóhelyet egy volt
gyárépületben működtette 1992-1996 között a művészekből álló Újlak Csoport,
az egyik első artist run kiállítóhely volt Budapesten, mely a csoport tagjainak
egyéni és közös kiállításai mellett folyamatosan bemutatkozási lehetőséget
jelentett magyar (és kisebb számban külföldi) művészeknek.68
1993-ban vált elérhetővé a szélesebb nyilvánosság számára a World Wide Web
az első olyan böngészőkkel, amelyek már otthoni számítógépeken is futottak. Az
Intermedia Tanszék hallgatói Szegedy-Maszák Zoltán vezetésével elkészítik az
első művészeti website-ot Magyarországon, amit az 1993-as Ars Electronica
Festivalon mutatnak be.69

68

Az Újlak Csoport működését a 2013-as Under Reconstruction. Újlak 1989-1995 című kiállítás

keretében dolgoztam fel egy kurátori csapat tagjaként; a csoport archívumához való hozzáférést
Ravasz András egykori csoporttag tette számunkra lehetővé. Ld.
https://www.facebook.com/UnderReconstructionUjlak;
http://artmagazin.hu/artmagazin_hirek/ujlak_csoport_19891995.1806.html?pageid=119.
69

„Sejtések felé az ember folyamatosan tanulva indul el.” Digikult.hu, 2014. március 13.,

http://www.digikult.hu/2014/03/14/sejtesek-fele-az-ember-folyamatosan-tanulva-indul-el/.
Ahogy Szegedy-Maszák Zoltán fogalmaz, „Ez még messze az előtt volt hogy a web elterjedt volna:
ekkor még a Mosaic nevű böngészőnek is csupán az alfa változata létezett, de mi már elkezdtük
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1994
Részt vesz a V = A · Ω. című csoportos kiállításon, mely az SCCA éves kiállítása
a székesfehérvári Csók István Képtárban, megnyitó: 1994.12.03 (kurátor:
Mészöly Suzanne), a Fluidum című interaktív installációval. A Volt kiállítás
kevésbé dokumentált mint a Sub Voce és a Polifónia, pedig a témafelvetés az
elektronikus médiumokat használó művészet szempontjából releváns.70
Pásztort a Fluidum című munkájában az interfész foglalkoztatta, ami a mű
nézőit összeköti a látott, képernyőn megjelenő képpel. Míg a Kapu és az Ablakok
esetében az interaktivitást a néző úgy érhette el, ha belehelyezte magát a kamera
látóterébe, és ezáltal ő maga is a videókép részévé vált, a Fluidum esetében az
általa generált mozgás, energia befolyásolta azt, hogy a három monitoron
elindul-e, és miként a rajtuk futó három – ez esetben előre rögzített képet mutató
– videósáv. Ugyan az elektronikus médiát ekkor még kevésbé jellemezte az a
fajta szinte észrevehetetlenné tett interfész, amelynek jelenlétét és ránk
gyakorolt hatását 2007-es DLA dolgozatában is problematizálta Pásztor Erika, de
a tv és videólejátszók gombnyomásos távirányítója helyett már ebben a művében
is egy ezeknél sokkal látványosabb megoldást kínál, egy olyan eszközt téve meg
interfésszé, amely évszázadokkal azelőtt jelentett új technológiát, és tette
esztétikai tapasztalattá az elektromos energiát. 71 A katalógusban mindössze egy
fotó szerepel az installációról – működés közben jobban segít megérteni Tóth
Gábor kiállításmegnyitón (1994. december 3.) készült videódokumentációja,
mely az Artpool gyűjteményében kutatható.

csinálni a tanszéken webes dolgokat. Hirtelen támadt egy olyan terep, ami nagyon izgalmas volt,
és ahol valóban lehetett az élvonalban működni még az oktatásban is.”
70

Érdekes párdarabja Pásztor Erika életművében –a kiállítás központi témája, az elektromos

energia tekintetében – a 12 évvel később Czeglédy Nina és Louise Provencher által
kezdeményezett Rezonancia. Elektromágneses testek kiállításnak a budapesti Ludwig
Múzeumban.
71

Az interfész szerepét a virtuális és fizikai valóság kölcsönhatásait egy térben vizsgáló,

interaktív munkákban Szegedy-Maszák Zoltán írja le érzékletesen fentebb már idézett, Seres
Szilviának adott interjújában.
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A katalógusban Pásztor Erika által a műhöz írt szöveg még egy aspektust
kiemel: a technikától való függőséget hasonló művek esetében: amikor a kiállító
művész nem tudja még pár nappal a megnyitó előtt, hogy vajon milyen formában
fog végül megvalósulni a műve, attól függően, hogy milyen eszközöket sikerül
hozzá szerezni.72
Lehetne 4 megával több? Számítástechnika a művészetben, művészet a
számítástechnikában kiállítás, 1994. október 14., Mozsár Műhely galéria,
Alkotó női csevegés című helyspecifikus installáció.
A Minyó Szert Károly fotóművész által rendezett kiállítással nyitott az
Oktogonhoz közeli, fantasztikus adottságú kiállítótér, melyet egy, az épületben
működő számítástechnikai szaküzlet, a TAUROLA Computer bocsátott a
művészek rendelkezésére.73 Ahogy Minyó Szert írja, sajnos ez végül nem
jelentett egy hosszú távú együttműködést, hanem „rövid, ám intenzív” használat
maradt.74 Timár Katalin azt emeli ki a Balkonban megjelent, a kiállításról szóló
írásában (1994. december, 28-29.o.), hogy milyen fontos gesztus, hogy egy
hasonló vállalkozás „nem a kommersz művészetnek” adott terepet és
lehetőséget, hanem „éppen a művészeti piac szempontjából támadható, és
csekély presztízzsel bíró teljesítményeknek”.75
72

A technikától való függőség okozta kiszolgáltatottságot egy 2000-ben, a C3 Nyílt napján

szervezett, az EMARE program ösztöndíjas alkotóinak részvételével szervezett kerekasztalbeszélgetésen is tematizálta (a beszélgetés videódokumentációja hozzáférhető a C3-ban): „Minél
inkább függőjévé válok egy eszközparknak, annál inkább lehetetlenné válik a munkám.”
73

Magyarországon már az 1980-as évek végén szerveztek számítógépes művészetnek kiállítást a

Szépművészeti Múzeumban (1986, Digitart). Ld. http://artkartell.hu/vizit/183-gep-pionirok.
74

http://minyo.hu/index.php?kiall=16

75

A videóművészet és médiaművészet elismertségének hiányáról, hogy miért nem tudta

szélesebb körben felkelteni a közönség érdeklődését, kiépíteni intézményeit, és ennek okairól ld.
még Pásztor „Internet és művészet”, különösen 17.o., illetve „Az újjászülető videóról - AUDIOVIDEO-DISCO vetítések előszavaként”, építészfórum.hu, 2000. július 12.,
http://epiteszforum.hu/pasztor-erika-katalina-az-ujjaszuleto-videorol-audio-video-discovetitesek-eloszavakent. Videóművészet és műtárgypiac kapcsolatáról ld. még az Eike Berggel, az
első és mára megszűnt magyarországi videógaléria (Videospace) egykori vezetőjével készült
interjút Seres Szilvia blogján: http://videospace.c3.hu/index_hu.html, amely a 2000-es évek
fellendülő videós közegéről ad képet.
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A kiállításról – a székesfehérvári Volthoz hasonlóan – ugyancsak Tóth
Gábor megnyitón készült videófelvétele adja a legteljesebb képet. A videón
felbukkanó művek közül pedig – mivel a képaláírások nem minden esetben
vehetők ki – Timár Katalin cikke segít beazonosítani Pásztor Erika munkáját,
melynek címe is csak ebben a formában maradt fönt: „... művét a megvásárolható
különféle számítógép-modelleken mutatja be, ahol a monitorokon ugyanaz a
mozgó női fej-részlet látható némi fázis-eltolódással. Közben a mű címének ...
szellemében egy japán női hangot hallunk, aki minden valószínűség szerint
ugyanazt a mondatot ismételgeti. A posztmodern szellemében talán mondhatjuk
azt, hogy ez a mű a nőkben a férfiaknak a nőkről alkotott mítosz egy aspektusát
vizsgálja” (29.o.)76 A hagyatékban található egyik most digitalizált videón
szerepel a műhöz forgatott nyersanyag – ebből kiderül, hogy a mozgó női fejrészlet Pásztor Erika Katalinához tartozott, aki saját tekintetát jártatta a
monitorokon keresztül a kiállításra érkező látogatókra, mielőtt az
üzlethelyiségből továbbhaladtak volna az épület belsejében található, a többi
művet bemutató helyiségekhez.
1995
Részt vesz mint „visiting artist” a Czeglédy Nina által rendezett Sight. Media Art
from the Middle of Europe című kiállításon, YYZ Artists’ Outlet, Toronto; a
megnyitón látható vetítéshez tart bevezetőt.
Audiovizuális tervezés kurzust tart a torontói Ontario School of Arton.
A Wonderland Stúdió Ars Wonderland néven működik tovább; korábbi
tervezési tevékenységüket interaktív cd romok, és internetes tartalmak
előállításával is kiegészítik. Munkatársak: Pásztor Erika Katalina, stúdióvezető,
médiaművész és tervező; Sipos Levente Zsigmond, stúdióvezető,
grafikusművész, animációs tervező; Juhász Gabriella, grafikus tervezőművész;
Balázs Ákos, programtervező matematikus; Kassai Viktória, médiakutató.
76

Köszönöm Halasi Dórának, az Artpool munkatársának, hogy figyelmembe ajánlotta Timár

Katalin cikkét.
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1996
Nothing Special Happened / Semmi különös nem történt, videó, 25’, Beta SP.77
Forgatókönyv: Nagy Zsuzsa, Medve Zsuzsa, Pásztor Erika Katalina, Baksai József;
operatőr: Rák József; zene: Kamondy Ágnes;78 vágó, rendező: Pásztor Erika
Katalina. Főszereplők: Beate Ehlers (Hamburg), Tanja Schmidt (Berlin), Aranyos
Nikolett, Baksai József.
A videóval kapcsolatban ld. a Joz, EK, Lili bejegyzést (1992). Az 1992-ben
leforgatott anyagot az EMAP/EMARE ösztöndíjasaként Németországban
alakította Pásztor Erika a végleges formájára, ahol a legújabb AVID
vágóprogramhoz is hozzáfért. A művet az 1996-os, Cluster Images című, Martin
Conrath és Marion Kreißler által kurált Werkleitz Biennalén mutatta be,
rezidenciája helyszínén.79
1997
Szervezőként (mint a MIF oktatója) vesz részt a francia-magyar Videológia
fesztiválon. Az esemény – miként azt Peternák Miklós a programfüzethez írt
bevezetőjében kiemeli, azért jelentős, mert a Sub Voce kiállítást követően először
nyújt átfogó bemutatkozási lehetőséget a magyarországi videóművészet
alkotóinak és műhelyeinek, mindezt újfent nemzetközi – ezúttal francia – anyag
párhuzamos bemutatásával. Pásztor Erika a fesztivál keretében Michäel
Gaumnitz-cal közösen, Improvizációk címmel tart workshopot, melyen neki is
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Pásztor Erika Katalina videós életművének bizonyos értelemben betetőzése ez a videómunka,

melyet követően klasszikus értelemben vett, önmagában álló – tehát nem egy installáció részét
képező – videót már nem készít (a jóval kisebb léptékű, és más jellegű 1997-es Women on
Womentől eltekintve). A mű nem része egy hazai közgyűjteménynek vagy archívumnak sem; a
hagyatékban kivételesen jó minőségben megmaradt Beta SP kazettáról sikerült digitalizáltatni.
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Kamondy Ágnes 1995-ben megjelent Dalok Közép-Nirvániából című lemezének anyagait

használta fel a videóhoz. A CD borítóját az Ars Wonderland tervezte.
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http://werkleitz.de/en/nothing-special-happened. A biennále koncepciójáról ld.

http://werkleitz.de/en/cluster-images.
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készül egy videóetűdje Szabó Eszter Ágnessel és Maros Mátéval közösen (a videó
a C3 gyűjteményében található).
Kurzust tart a C3-ban Bevezetés a video / computer művészetbe címmel.80
Az SCCA jogutódjaként 1996 óta C3 Kulturális és Kommunikációs Központként
működő intézmény fontos szerepet játszott (és archívumként játszik a mai
napig) a hazai számítógépes és hálózati kultúra, és a technológiai eszközökkel
dolgozó művészeti tevékenységek történetében.
Women on women című 10 perces videójával részt vesz Czeglédy Nina
projektjében a dessaui Bauhaus Foundation által szervezett Ostranenie
fesztiválon, mely a kelet-közép-európai új médiával dolgozó művészek
fórumaként, találkozóhelyeként működik 1993-1999 között.81 A videóban a
művészetek, tudományok és média területén dolgozó nők (köztük Maurer Dóra)
mesélnek a női szerepekhez fűződő viszonyukról.82
1999-2000
Meghívott előadóként Számítógép-oktatás kurzust tart az intermedia
szakon.83
2000
Audio-video-disco vetítések – MIE videó szak és MKE intermedia közös
programja, BBS Toldi Mozi.
A szakot ekkor Szirtes János vezeti; az 1989 óta a szakon oktató Pásztor Erika is
ír a videó aktuális helyzetéről a bemutató kapcsán.84 A bemutató helyszíne is

80

81
82

http://www.c3.hu/events/97/videokurzus/index.html
https://monoskop.org/Ostranenie_(festival)
A hagyatékból nem csak a vágott verziót, hanem az interjúk vágatlan verzióját tartalmazó VHS-

t is digitalizáltattam.
83

http://www.intermedia.c3.hu/oktanyag/computer/992000/cindex.html
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említésre méltó: a kísérleti mozgóképes művekhez való hozzáférés egyik
legfontosabb színtere volt ekkor a forgalmazást is vállaló BBS, amelyik saját
mozit is üzemeltetett. A Videovilág című műsor 1993-as megszűnését követően
hasonló jellegű mozgóképes tartalmak nem kaptak már ekkora teret a
mainstream médiában; a Van Gogh tv és az 1980-as évek videóról író szerzőinek
víziója a hagyományos televíziónak a magán a televízió médiumán belőli
átalakításáról az általuk elképzelt formában nem valósult meg.
A videóművészeti és médiaművészeti munkák az 1980-as évektől egyre
gyarapodó, és a kilencvenes években (gyakran csak pár évig) virágzó, ezekre a
művészeti törekvésekre fókuszáló fesztiválokon és biennálékon tudtak
bemutatkozni.85 A forgalmazásban és hozzáférésben a kilencvenes évek
legvégétől elinduló internetes videóarchívumok jelentenek majd változást (a C3
1999-ben kezdi el saját ezirányú tevékenységét), illetve a 2000-es évek
közepétől a mobiltelefonnal is rögzíthető videók, és az ezek terjesztésére
létrejött új platformok (a YouTube-ot majd csak 2005-ben jegyzik be, és 2006ban robban be igazán). A videó- és médiaművészet korlátozott megjelenési
lehetőségei, ennek okai, és fejlesztésének lehetséges módjai Pásztor Erikát is
foglalkoztatták, amint az az eseményhez írt szövegéből is kirajzolódik. A
kérdésre a korábban már hivatkozott, „Internet és művészet” (2003) című
írásában is kitér.
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Az eredetileg a programhoz készült kiadvány reprodukálva a C3 által összeállított Magyar

videótörténet képekben pdf kiadványban, „Videó a művészetoktatásban”. A szöveg elérhető az
Építészfórumon is: „Az újjászülető videóról - AUDIO-VIDEO-DISCO vetítések előszavaként.”
Epiteszforum.hu, 2000. Július 12., http://epiteszforum.hu/pasztor-erika-katalina-az-ujjaszuletovideorol-audio-video-disco-vetitesek-eloszavakent.
85

Ezek közül – a fentebb már említett Ostranenie és Ars Electronica mellett – Pásztor Erika a

kilencvenes évek végétől többször részt vett – a MIE videó szak archív oldala szerint legalább egy
esetben a szak hallgatóival közösen – a Videomedeja fesztiválon. Ennek részleteiről egyelőre nem
találtam több információt, a 2020-ban készítendő interjúk valószínűleg ki tudják majd egészíteni
ezt a töredékes tudást.
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Story generator című munkájával részt vesz a Werkleitz biennálén, ismét az
EMARE residency program keretében. Együttműködők: Balázs Ákos
(szoftvertervezés), Sárosi Anita (társtervező).86
A programmal lineáris történetek (akciófilmek) térbeli vizualizációjára tettek
kísérletet. A kilencvenes évek videóiban is foglalkoztatták a videóra jellemző „új
narrativitás” lehetőségei, ezt most a lineáris narratívájú filmcselekmények
lineáristól eltérő, térbeli, újfajta leképezése egészíti ki. Az építészeti
gondolkodásmód – ha ezalatt a térbeliségben rejlő lehetőségeket, a térbeliség
nyitotta új perspektívákat, percepciót értjük – ebben a munkájában is
megjelenik.
Elindul a Pásztor Erika és Vargha Mihály építészetteoretikus által alapított
Építészfórum, Magyarország első (kizárólag) interneten megjelenő építészeti
folyóirata.87 Az Építészfórumban ér össze az, amivel eddig Pásztor Erika
foglalkozott: a térről, a minket körülvevő világ változó percepciójáról való
gondolkodás, és az új médiumok kommunikációs alkalmazása. Az Építészfórum a
kezdetektől nem csupán egy folyamatosan frissülő, egyirányú tájékoztatási
csatornaként tekintett magára, hanem az építészetről való párbeszédnek kívánt
fórumot teremteni. Ennek nem csak az oldalon kínált visszacsatolási lehetőségek
adtak terepet, hanem az Építészfórum által szervezett beszélgetéssorozatok (pl.
Praxismodellek, Építész embe®) is. Az oldalnak kiemelt célja volt az építészet
kommunikálhatóságáról való gondolkodás ösztönzése is – mind a szakma, mind
a szélesebb közönség számára-, melyet a Pásztor Erika által 2005-ben
kezdeményezett, és a mai napig sikeresen futó Média Építészeti Díja (MÉD) is elő
kívánt mozdítani.
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Pásztor Erika átmenetileg – az Építészfórum szerverfrissítése miatt – nem elérhető honlapján

(http://perika.epiteszforum.hu/index.html) erről a munkáról közöl először részletes ismertetést,
melyhez komplex aloldalak is tartoznak. A mű ismertetése a Werkleitz oldalán:
http://werkleitz.de/en/story-generator. A műről összefoglalást ad DLA értekezésében is (1114.o.). Sárosi Anita a videó szak hallgatójaként végzett; Pásztor Erika több projektjén is
együttműködött volt tanítványával, illetve kollégák is lettek a Vizuális Kommunikáció Tanszéken.
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Ahogy erre Mélyi József is kitér Seres Szilviának adott digikultos interjújában, ugyanebben az

évben indult az exindex és a litera című online lap is.
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2002
Az Ars Wonderland interaktív cd-romot tervez a Czeglédy Nina által kurált utazó
Digitized Bodies – Virtual Spectacles című kiállításhoz, melyet a budapesti
Ludwig Múzeum is bemutat (kiállítóként nem vesz részt).88
Elvégzi a Corvinus Egyetem Vezetőképző Központjának posztgraduális
médiamenedzsment szakát. Sazkdolgozatának témája az ingyenesen elérhető
online tartalomszolgáltatások fenntartható üzleti működése volt, melyben az
ekkor már két éve működő Építészfórummal szerzett tapasztalataiból indult ki.89
2003
A Média Kódja konferencia társszervezője és kezdeményezője, téma:
Képírás és képolvasás a 21. században.90
A konferencia fő kérdései: „Mennyire készültünk fel a monitorkultúra technikai,
pszichológiai, szociológiai, gazdasági, etikai, jogi kihívásaira? Miképpen
változtatják meg a tömeg- és interaktív médiumok a tér- és időérzékelésünket,
önazonosságunkat, közösségi és egyéni létezésünk különböző formáit?”
2003-tól 2006-ig a MIE videó szak vezetője.
A Kritika folyóirat 2003. Júniusi számában megjelenik a fentebb már idézett
„Internet és művészet: új médium, régi kérdések” című írása.
A Balkon művészeti folyóirat 2003. Szeptemberi számában megjelenik „Retroszintézis. A média logikája az építészetben.” című írása, melyben először ír
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https://www.isbnbooks.hu/wp-content/uploads/2019/05/digitizedbodies7.jpg.
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Jelen-trajektóriák, 9-10.o.

90

A 2003-as konferencia programja a MIE videó szak archív oldalán érhető el:

https://web.archive.org/web/20050311050359/http://www.video.mie.hu/projektek/media_k
odja/media_kodja.html.
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2007-ben megvédett Jelen-trajektóriák – média és építészet című doktori
értekezésének központi kérdéseiről.
2004
Közjátékok/Public interludes91
Közreműködők Pásztor Erikán kívül: Alföldi György építész; Balikó Emese
médiaművész,92 és dr. Benedek Gábor közgazdász.
Városfejlesztési szimulációs játék terve, mely a városfejlesztési döntések
hosszútávú hatásait, a különböző érintett szereplőinek motivációit vizsgálta,
komplex folyamatokat elképzelhetővé téve segítve a kölcsönhatások megértését.
A projekt alapötletét a VIII. kerületben 1998-tól tartó nagyszabású
városrehabilitáció adta, melynek vezetőjeként, a Rév8 Rt. Vezérigazgatójaként
Alföldi György sokféle tapasztalatot szerzett arról, hogyan születnek meg a
városfejlesztési döntések.93 A szimuláció – amennyiben egy adott városrész valós
adatait táplálják bele – olyan döntések meghozatalát teszi virtuálisan lehetővé,
amelyeknek megváltoztatása a fizikai világban súlyos következményekkel
járna.94 A projekt finanszírozási okok miatt félbemaradt, a működő
szimulációhoz szükséges matematikai és informatikai fejlesztést nem, csak a
modellt és a rendszertervet dolgozták ki. A torzóként maradt projekt, és a benne
rejlő lehetőségek még 2008-ban is foglalkoztatták Pásztor Erikát, amint erről
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A Közjátékok a varos.epiteszforum.hu oldalon érhető el (a szerverfrissítés miatt átmenetileg

nem hozzáférhető az oldal). Rövid leírását ld. Jelen-trajektóriák, 14-15.o.
92

Balikó Emese is Pásztor Erika tanítványa volt videó szakon.

93

Pásztor Erika Katalina egy hosszú interjút is készített Alföldi Györggyel az Építészfórumra: „A

politikai akarat ad többletet a város fejlődéséhez.” 2002. december 19.,
http://epiteszforum.hu/alfoldi-gyorgy-a-politikai-akarat-ad-tobbletet-a-varos-fejlodesehez.
94

A Közjátékokra hatással volt a Sim City számítógépes játék, valamint a Paul Waddell által

fejlesztett, jelenleg is működő UrbanSim szimulációs rendszer is (https://urbansim.com/), amint
ez a hagyatékban található, a Média Kódja konferenciára készült prezentációból kiderül.
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egy, a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel közösen tervezett OTKA pályázati
anyag is tanúskodik a hagyatékban.95
A Közjátékokat bemutatja a részben általa szervezett 3. Média Kódja
konferencián is.96
2004-2006
A Baden-Württembergi Építészkamara (Koncz Ágnes) által kezdeményezett, az
Építészfórummal együttműködésben megvalósult 15 év tranzit – kortárs
magyarországi építészet című utazó kiállítás, mely Pásztor Erika Katalina és
Orosz Enikő97 háromcsatornás videóinstallációjából állt (kurátorok: Koncz Ágnes
és Vargha Mihály).98
A kiállítás állomásai: Baden-Württembergi Építészkamara, Freiburg, 2004; RAP
Architectuurcentrum, Leiden, 2004; Városi Múzeum, Győr, 2004; Gödör Klub,
Budapest, 2005; Városi Galéria, Nyíregyháza, 2005; Tranzithouse, Kolozsvár,
2005; Haus der Architektur, Eisenstadt, 2005; HDA, Graz, 2005; Kortárs
Művészeti Kiállítótér (Közelítés Művészeti Egyesület), Pécs, 2006; Roxy, Prága,
2006.

95

Pásztor Erika témába vágó, szociális lakhatással és várospolitikával foglalkozó írásai az

Építészfórumon többek közt: „Ne metropoliszt, hanem lakóhelyet.” 2009. július 21.,
http://epiteszforum.hu/ne-metropoliszt-hanem-lakohelyet; „Zsinórmérték.”, 2011. március 2.,
http://epiteszforum.hu/zsinormertek1-.
96https://web.archive.org/web/20050311113338/http://www.video.mie.hu/projektek/media_

kodja/media_kodja_3.htm
97

Szintén volt tanítványa.

98

Átmenetileg szintén nem érhető el a http://transit.architectforum.hu/ címen a projekt magyar,

angol, német nyelvű honlapja, mely nem csak a kiállítás dokumentációját tartalmazza, hanem a
teljes anyagot hozzáférhetővé teszi – igaz, nem audiovizuális formában, és az installáció
jelentette térélménnyel, hanem fotókkal, és a bemutatott építészekkel készült interjúk írott
verziójával. Rövid összefoglalóját ld. Jelen-trajektóriák, 16.o. A kiállításról Palotai János írt hosszú
recenziót: „Mozgóképek a kortárs magyar építészetről.” Filmkultúra.hu, 2005,
https://filmkultura.hu/regi/2005/articles/reviews/tranzit.hu.html.
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A 15 év tranzit nem az építészeti kiállítások esetében megszokott
építészeti fotók vagy makettek segítségével, hanem audiovizuális tartalommal
jelenítette meg az 1989-2004 közti magyar építészet eredményeit. Pásztor Erika
Katalina a Gödörben rendezett megnyitó előtt írt szövegében így jellemzi
megközelítésmódjukat, és az ebből következő alkotói módszert:
„Mivel az építészeket személyesen is be akartuk mutatni, nemcsak
"termékeiket", mindenkinek ugyanazt az egyszerűnek tűnő kérdést tettük fel:
hogyan érzed magad ebben a világban? ... Mindenkit ugyanabban a kissé
elidegenítő hatású totálban, abszolút középre komponálva ábrázoltunk, ezzel is
kihangsúlyozva a mű "felmérés" jellegét, hiszen koncepciónk része volt a
kvalitatív közönségkutatás- és mérés szabályai szerint elkészített mélyinterjú
sorozat. A kiválasztásban az építészeti kurátorok a létrehozott építészeti
minőségen túl szem előtt tartottak egyszerű mintavételezési szabályokat is.
Nőket, fiatal építészeket, valamint kisebb építészeti projekteket is bemutatunk,
hogy a kiállítás a magyarországi építészet reprezentatív mintájaként - ne csak
építészeti szempontból - legyen érdekes.
Két mini dv kamerát rögzítettünk egy régi bukósisakra (kiskőrösi
szabvány, kilencszázhetvenötből), s egyszerre indítva a kamerákat, amatőr
látogatóként kívül-belül körbesétáltunk az épületekben. A kamerák rögzítették a
körbenézés bizonytalanságát és véletlenszerűségét. A két kamera képét
kockapontosan összevágtuk, s az eredmény egy nem tökéletesen egymáshoz
illeszkedő, elektronikus mozgóképek által kiterjesztett tér lett.
Projektünk tudatosan alacsony költségvetésű, ami nem csak azért fontos
számunkra, mert adófizetői pénzek nélkül nem tudtuk volna megvalósítani. A
minimum költség - maximum tartalom elvének következetes alkalmazása
egyfajta reflexió a nagy, költséges, profit- és szenzációéhes médiabizniszre.
Média-kalózokként mindent magunk csináltunk, nagy hangsúlyt fektetve a
tartalom (az üzenet) egyszerű továbbíthatóságára. Alternatív közvetítő csatornát
létrehozva egy másfajta P2P (person to person, személyek közötti) hálózatot
alkotva fogjuk 2005-ben ezt a nagyszerű emberi és építészeti teljesítményeket
regisztráló "felmérést" Európa több nagyvárosában bemutatni.”

39

Az építészek életstratégiáinak megértése, a „praxismodellek” feltérképezése, az
építészeti szakmáról, és a tágan vett építészetről való gondolkodás kirajzolódása
az egymással folytatott beszélgetésekből nem csupán a 15 év tranzit kapcsán
játszik szerepet Pásztor Erika életművében, hanem felfejthető abból a számtalan
hosszú interjúból is, amelyet az Építészfórum indulásától kezdve 2017-es
haláláig készített az építészethez legtágabb értelemben kötődő szereplőkkel.99 A
praxismodellek ugyanígy foglalkoztatták a médiaművészek és média designerek
kapcsán, ahogy azt fentebb már röviden összefoglaltam az „Internet és
művészet” című írás kapcsán.
2006
Részt vesz a Rezonancia. Elektromágneses testek című csoportos kiállításon
Reality Resonance című interaktív videóinstallációjával, Ludwig Múzeum,
Budapest, 2006. május 21. – augusztus 27.100
A Czeglédy Nina101 és Louise Provencher által rendezett utazó kiállítás több
külföldi állomás (köztük a karlsruhei ZKM – Zentrum für Kunst und Medien)
után érkezett Budapestre, ahol magyar művészek anyagával egészült ki;
kurátorként pedig Üveges Krisztina csatlakozott a kiállítás kezdeményezőihez.
Ahogy a kiállíás kísérőfüzete fogalmaz, a Rezonancia célja „felfedezni a
láthatatlan, de észlelhető anyagi erők természetét, a vibráló energiák
környezetünkre és az emberi testre gyakorolt hatását”, olyan műveket
bemutatva, melyek a „rezgés, az elektromosság és az elektromágnesesség elvein
alapulnak.”102

99

http://epiteszforum.hu/szerzo/pasztor-erika-katalina

100

https://www.ludwigmuseum.hu/kiallitas/rezonancia-elektromagneses-testek. A

perika.epiteszforum.hu oldalon részletes leírást, álló- és mozgóképes dokumentációt tesz
elérhetővé a munkáról. Rövid összefoglalóját ld. Jelen-trajektóriák, 17-18.o.
101

A Pásztor Erikával több projekten együttműködő Czeglédy Nina életútjáról ld. „Kell egy közös

nevező...”, digikult.hu, 2018. március 1., http://www.digikult.hu/2018/03/01/czegledy/.
102

https://issuu.com/ludwigmuseum/docs/rezonancia
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A Reality Resonance-ben Pásztor Erika 2004 óta telefonjával rögzített
kis felbontású, mindennapi környezetét megfigyelő, megörökítő videóit rendezte
egy „pszeudo-szemantikus videó archívumba”, reagálva egyrészt arra, hogy
milyen változásokat idéz elő benne az, hogy lehetővé vált környezetének
akármelyik pillanatban történő dokumentálása; másrészt az ezáltal létrejövő,
saját eszközeinken hordott és tárolt mozgóképes anyagok ugrásszerűen
megnövekedő mennyiségére is. Ennek a műben megkísérelt rendszerezése
rejtett összefüggések feltérképezését is lehetővé teheti – például
rádöbbenhetünk, hogy általában milyen közelről szoktuk a minket körülvevő
embereket videózni; milyen gyakran filmezünk kültérben vagy beltérben;
magányosan vagy társaságban.103 A falra vetített, a terem egész hosszanti falát
betöltő videóarchívum interfésze egy körsínen mozgó vasgolyó volt, amelynek a
mozgatásával a látogatók előhívhatták az idővonalon kronologikus sorrendbe
rendezett videókat. A felső sorban az idővonalon lévő videóhoz valamilyen
szempontból hasonló felvételek jelentek meg, összesen kilenc szempontot
figyelembe véve a kapcsolódó képek lehívásánál. Az interfésszel sose lehetett
egész pontosan válogatni a videók között, mindig valamennyire
kiszámíthatatlanul állt meg.
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (korábban: MIE) szakindítási kérelem –
Média design BA (alapképzés) szak koncepciójának egyik kidolgozója, mely a
videó szak jogutódja lesz.
2007
Verba / Signa Popularia, 2006-2007, egyedileg tervezett és programozott
LED-fal a Budapesti Corvinus Egyetem új épületének belső falfelületére.104
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Alkotótársai a mű létrehozásában Tasnádi József médiaművész, Dröszler Attila informatikus,

és Vomberg István vegyészmérnök.
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Közreműködők: Bodóczky Antal látványtervező,105 Vomberg István
vegyészmérnök, Molnár Emil villamosmérnök, Tobias Schreck matematikus,
Halácsy Péter informatikus.
A projekt 2006 végén egy Art-Universitas pályázaton nyert. A mű az egyetem email forgalmát, e rejtett, virtuális jelenséget tette láthatóvá a dinamikus LED-fal
segítségével, az aktuálisan az e-mailekben legnépszerűbb szavak
kirajzolásával.106 A nagyívű elképzelést saját maguk által létrehozott
technológiával oldották meg az alkotók, sikeresen: „ez volt az országban első
ekkora méretű digitális köztéri munka”, amint azt az Art-Universitas program
tanulságait feldolgozó Stenczer Sári művészettörténésznek 2012-ben írt
válaszlevelében Pásztor Erika leírja.107
Ugyanakkor a projektnek nem csak pozitív tapasztalatai voltak. A
hatalmas léptékű vállalkozás kivitelezése után a mű megfelelő
kommunikációjára már nem maradt energiájuk, így a mű bizonyos értelemben
„torzó” maradt, nem váltott ki különösebb reakciót az egyetemen. A mű sajnos
nem bizonyult hosszú életűnek: „Két évvel ezelőtt megkeresett minket az épület
üzemeltetője, hogy adjunk ajánlatot a folyamatos karbantartásra, üzemeltetésre
úgy, hogy sajnos a kivitelező dokumentációi nem állnak rendelkezésre. Az ajánlat
- minek után az új technikai üzemeltetőnek újra kellene a stabil, hosszú távú
működés érdekében építenie az elektronikai rendszert a korrekt dokumentáció
hiánya miatt - sajnos nem kevés összegről szólt. Azóta csend van, a megállapodás
nem jött létre. A digitális műalkotások esetében legközelebb - ha lesz ilyen mindenképpen nagyobb gondot kell fordítani a hosszú távú, szakértői fenntartás
megszervezésére, dokumentációs és finanszírozási kérdéseire.” Ahogy írja, „ez a
munka a megvalósítás során roppant rugalmatlan szellemi, és egy keményen
merkantil szemléletű építéskivitelezési környezetbe került, amely tökéletesen
alkalmatlan egy kísérleti jellegű, művészeti-technológiai kutatás/fejlesztési
105
106

Bodóczky Antal is Pásztor Erika tanítványa volt a videó szakon.
Végül a BME egyik szakkollégiumának e-mail forgalmát elemezte a program, mivel a

Corvinussal nem jutottak a témában megállapodásra.
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http://helyszinilevelek.blogspot.com/

42

munka - tulajdonképpen amatőr, low-tech körülmények közötti megvalósítására. A dolgok természete nagyon nem passzolt össze, s ez csak
menet közben derült ki.”
Továbbgondolja Reality Resonance című művét egy, a firenzei Palazzo Strozziba
tervezett kiállításra. A mű tervét Video ambient for the Dante project címmel
publikálja honlapján; a kutatás jelen állása szerint ez a mű végül nem vett részt a
kiállításon. Az elképzelést azonban, mely a mű kiindulópontját jelentette,
maradéktalanul visszaadja az a kis felbontású videó, amelyet Pásztor Erika a
honlapjára is feltöltött. Ugyanaz a 2004-től telefonnal rögzített, kis felbontású
személyes videóadatbank a mű kiindulópont, mint a Reality Resonance esetében;
azonban itt nem egy-egy kiválasztott videó válik ki a videók tömegéből, hogy
bizonyos koordináták mentén más, kapcsolódó videók kezdjenek el vele együtt
futni, hanem egy 9 osztatú képmezőben végig szimultán futnak a videók. A
vetítés a legkorábban rögzített 9 videóval indul; mihelyt az egyik képkockában
véget ér az ott futó anyag, az időben utánuk következőkkel tölti fel a „lyukakat” a
rendszer, egy különös, szimultán futó dramaturgiát eredményezve.
Megvédi Jelen-trajektóriák: média és építészet című DLA értekezését az
MKE doktori iskolájában. Témavezető: Peternák Miklós
Dolgozatában azt vizsgálja, hogy a „médiaipar által uralt élménygazdaság hogyan
változtatja meg az építészeti és a hozzá egyre látványosabban kapcsolódó
médiaművészeti alkotói praxisokat” (5.o.), részben arra koncentrálva, hogy az
építészethez hagyományosan társított maradandóság kulturális értéke hogyan
alakul át radikálisan ebben az új kommunikációs környezetben; hogyan válik
efemerré és időalapúvá az építészet is, a médiaművészethez hasonlóan, és ennek
milyen következményei vannak.
2008
Részt vesz a HackFemEast – Women, Technology and Networks in Eastern
Europe című nemzetközi csoportos kiállításon (kurátorok: Tatiana Bazzichelli
and Gaia Novati) NoT – Network of Thoughts című munkájával, Berlin,
43

Kunstraum Kreuzberg – Bethanien, 2008. május 10. – június 22. Művében
közreműködik Fónagy Dóra designer és Z. Halmágyi Judit építész.108
A NoT az identitás egy újfajta megközelítésére tett kísérletet, különösen a
kreatív szakmák területén, mely egy a figyelemért való állandó, kompetitív
küzdelemhez vezet, ahol a corporate és personal branding alapkövetelmény. A
NoT ehelyett Frans Jeursen holland filozófus nyomán azt vallja: „A
gondolataimmal vagyok azonos” . A NoT abból indult ki, hogy az egymással
megosztott gondolatok mentén képzeljen el egy hálózatot. A másik kulcsfogalom,
amiből kiindultak, a 2007-es Leonardo Educational Forum egyik találkozójáról
jött, ahol a moderátorok (Roger Malina és Annick Bureaud) arra kérték a
résztvevőket, hogy pár percben fogalmazzák meg a többiek felé „égető
kérdéseiket” (burning questions). A kérdések segítettek az egymáshoz való
másfajta kapcsolódásban. A NoT egy olyan rendszer kifejlesztését tűzte ki célul –
melynek egy prototípusáig jutottak el – mely egyrészt lehetővé teszi az egyén
számára, hogy hosszú időn át rögzítse az idővel változó égető kérdéseit, így
kirajzolódik gondolatainak alakulása. Emellett az égető kérdések rögzítését mint
egy másokkal összekapcsoló hálózat alapját is elképzelhetőnek tartották.
Man-Kind, videóinstalláció terv.
A meg nem valósult installáció a férfiak társadalmi szerepeivel foglalkozott. Az
installációt kis méretű – telefonkijelzőnek megfelelő – képernyők alkották volna,
melyek egy sötét teremben lógnak a mennyezetről. A látogató mindig csak azt az
egy lejátszót hallotta és látta volna, amelyhez épp a legközelebb van. A hangsáv a
témában egy-egy férfival készült interjú, míg a videókép a nyilatkozó által a
mindennapjai során rögzített felvételekből állt volna.
2008. szeptember 12-én a 11. Velencei Építészeti Biennálé magyar pavilonjában
megnyílt a Corpora in Si(gh)te projekt kiállítása (kurátor: Július Gyula). A japán108

http://hackfemeast.org/web/?page_id=62. Pásztor Erika beszámolót is írt a kiállításról: „Nők,

technológia és hálózatok Kelet-Európában”, tranzitblog.hu, 2008. Június 10.,
http://tranzitblog.hu/nok_technologia_es_halozatok_kelet_europaban/.
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magyar-svájci doubleNegatives csoport Corpora projektje egy kibernetikai és
egyben építészeti kutatás egyik állomása, melynek középpontjában az emberi
térhasználat kérdése áll. Pásztor Erika Katalina a kétnyelvű katalógusba ír
szöveget ego(tól) öko(ig) címmel.
Írását az alábbi gondolatokkal zárja: „Az önmagával és környezetével
dinamikus, interaktív viszonyt építő Én, hasonlatosan egy születő és elpusztuló
szerkezeti csomóponthoz a Corpora struktúrában, része a létrejövő
komplexitásnak, egy lokális és egyben globális ökoszisztémának. A Corpora-nak
nem csak nézője lehetek, és nem csak a működését befolyásolhatom. Egy
tetszőleges csomópontjával azonosulva – nem a borzongatóan magasabb
hatalom (tremendum) jelenléte, hanem – a komplexitásban való saját aktív
függőségem, vagyis rész-ségem válik általa láthatóvá.”109
2009
A Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola (BKF, 2016-tól Budapesti
Metropolitan Egyetem) Média design alapképzés program koncepciójának
és tantervének kialakítása. A hagyatékban található, a szakindításhoz kötődő
dokumentumokban hangsúlyozza, hogy miben tér el a kurrikulum más
egyetemek hasonló képzéseitől, kiemelve a hangra és az építészetre jutó
nagyobb figyelmet.
A MOME és a BKF média design szakok akkreditációja kapcsán, valamint az 1989
óta szerzett oktatói tapasztalatainak összefoglalása a Czeglédy Nina által
szervezett LEF@ars konferencián.110 A 2010-es években felhagy oktatói
tevékenységével, és elsősorban az Építészfórumra koncentrál.
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http://corpora.hu/hu/sajtoszoba/katalogus/pasztor-erika-katalina-egotol-okoig/
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Leonardo Education Forum: At the Crossroads of Media Arts&Science and Technology

Education in the 21st Century – What is to be Done? Bővebben:
http://archive.aec.at/womeninmediaarts/.
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2010
Vargha Mihály váratlan halálát követően Pásztor Erika főszerkesztőként és
stratégiai vezetőként viszi tovább az Építészfórumot. Emellett – ahogy a
kezdetektől – továbbra is „in-house designere, videósa, szerzője” a lapnak.111
A 2010-es Velencei Építészeti Biennále magyar pavilonjában megrendezett
Borderline Architecture című kiállítás (kurátorok: Ferencz Marcel és
Wesselényi-Garay Andor) azt vizsgálta, hogy két évtizednyi építészeti szoftveres
tervezés után milyen az építészek (szabadkézi) rajzoláshoz fűződő viszonya. A
virtuális építészeti tervezés témáját DLA értekezésében is érintő Pásztor Erika
Katalina is válaszolt a kurátorok témafelvetésére, szövegéből az alábbi részletek
különösen relevánsak a digitális médiumtervezéssel kapcsolatosan is:
„A rajz ebben az esetben nem a külvilág, hanem a belső képek
megjelenítésének és átadásának eszköze, a meghúzott vonal folyamatos
interakcióban van azzal, amit belül lát a rajzoló, illetve ami rajzolás közben a
másik emberben felépül. Az építész praxisában a vonal a gondolkodás magától
értetődő eszközévé, hosszú leírásokat helyettesítő, absztrakt, de egyszerre
nagyon is konkrét tereket és tárgyakat körülíró rajzzá válik. Gondolat és tér ilyen
dinamikus viszonyát az építészeti tervezés új és nagyon okos eszközei a mai
napig nem tudták maradéktalanul helyettesíteni. Az eszközhasználatban
bekövetkezett változások, a hiperrealista háromdimenziós virtuális világokkal
alig-alig versenyképes, kézzel rajzolt skiccek jelentőségét azonban éppen egy
túldigitalizálódó világban érdemes újra felfedezni.”112
Hasonló gondolatokat fogalmazott meg a hagyatékban található, Hartvig
Lajos Analóg, bináris és digitális architektúrák című DLA értekezéséhez írt
opponensi véleményében is (2009. február 14.): „A nagyok remekül tartják
magukat, mert mindezidáig képesek voltak - a nem elhanyagolható
infrastrukturális háttér támogatásával - megújulni, folyamatosan lépést tartani a
geek-ekkel ... A történet itt a közeljövőben valószínűleg új fordulatot vesz, véget
111

Pásztor Erika Katalina archivált rövid önéletrajza az epiteszforum.hu 2019 őszi megújulást

megelőző felületén.
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ér a technofil egotrip ... Ha nagyon radikálisan akarnék fogalmazni, akkor azt
mondanám, hogy a jövő felé csak egy kijárat van, s ezt a kijáratot nem a
világsztárok fogják felmutatni, hanem azok a lokális építészek, akik ... sokkal
komplexebb és érzékenyebb problémahalmazt kezeltek, akik a mindenféle
értelemben vett kemény korlátok kezelésének sokdimenziós terében szereztek
gyakorlatot. Úgy vélem, hogy sokkal nagyobb figyelmet érdemelnek ezek az
építészek, konkrétan például Hartvig Lajos (és hozzá hasonlóan még sok más
útkereső építész például a kelet-európai régióból), aki az elmúlt húsz évet egy
konstans változásban lévő építészeti gyakorlat különféle korlátai között edzette
végig. ... munkáinak sora nem valamely irányzathoz, hanem a mindenkori,
esetenként felmerülő problémákhoz kapcsolódnak. Ezáltal minden munka a
valóság megismerésének része, tudomásul véve azt a tényt, hogy ma az építészet
nem a maradandóságról, hanem az időkalkulusokról szól. Mindezt
természetesen a jövő felé mutató egyetlen kijárat majd maradéktalan
újrahasznosíthatósággal, ... minimalizált energiafelhasználással és energiakibocsátással egészíti ki, mert ezek nélkül az új kánonok nélkül nyilvánvalóan
nem lesz miről diskurálnunk pár évtized múlva. Az építészeti kánonok tehát nem
pusztán formai, hanem az ökológikus szemléletből következően ab ovo
holisztikus átalakuláson mennek keresztül - éppen most.”113

113

Hasonló elvárásokat fogalmaz meg a pályázók felé 2009-ben, mint a 2010-es Velencei

Építészeti Biennále szakmai zsűrijének tagja: „Ma a digitális utáni korban új kihívások előtt
állunk: az „új” formákból túlkínálat van, a hely szellemét a korpokrácia építészete neutralizálja, az
építészet nem életmódról, hanem fejlesztésről és befektetésről, landmark-okról és
kommunikációról szól. Alulról szerveződő, civil attitűdre, egyszerű, magától értetődő, helyi
(építészeti) jövőképre, nyilvánvaló társadalmi problémákra megoldást jelentő kreatív,
autentikus, öko-tudatos designra, gondolat/folyamat indukcióra, humorra, egy kis
radikalizmusra és merészségre lenne szükség. A periferiális helyzet adottság, de egyben
lehetőség is. S hogy mire? Azt jó lenne kitalálni és megmutatni magunknak és másoknak is.”
(„Még két hétig lehet pályázni a 12. Velencei Építészeti Biennále magyar pavilon kiállítására.”
Műcsarnok sajtóközlemény, 2009. Október 22. Word dokumentum Pásztor Erika Katalina
hagyatékából.)
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2012
Megújul az Építészfórum oldala, a tervezők: Balikó Emese és Pásztor Erika
Katalina.114 Az oldal struktúrája és designja ezt követően 2019. őszén változik
meg (webdesign: SUBMACHINE, webfejlesztés: Leogroup). Ahogy Balikó és
Pásztor közös, az Építészfórumon publikált tájékoztatójukban leírják, „12 évesen
kinőttük a ruhánk .... A háttérben már közel három éve dolgozunk az oldal
megújításán. Több sikertelen kísérlet után végül úgy döntöttünk, hogy egy
teljesen új rendszert építünk.” A folytatást azért idézem, mert Pásztor Erika
gondolkodásmódjának, technikai médiumokat felhasználó művészeti és
alkalmazott munkáihoz való hozzáállásának alapvető vonásait jól összegzi:
„A felülettel együtt minden más lesz, hiszen teljesen új alapokon, új rendszert
építettünk. ... A hetvenes évek mára igencsak elavult relációs adatbázisát új
típusú, ún. dokumentum adatbázisra cseréltük”, a nyílt forráskódú mongoDB-re.
„Néha az utolsókból lesznek az elsők. Utólag kiderül, hogy nem baj, ha az
interneten a már-már elvárt kétévenkénti ráncfelvarrás (a mi esetünkben
többször is) elmarad. Most már úgy látom, hogy szerencsések vagyunk, hogy
többszöri kísérlet ellenére sem sikerült az amúgy nagyon okos és hasznos Drupal
rendszert hatalmasra nőtt tartalmunkra szabni, mert ez végül új utak és
megoldások keresésére ösztönzött bennünket. Az építkezés a tartalom
szervezésének új logikáját kívánta meg...”.
Akárcsak művészeti munkái esetében (erről szemléletesen számol be
Stenczer Sárinak írt levelében a Verba Signa Popularia projekt kapcsán), úgy a
médiatervezésben és a videóművészetben is a technikától való túlzott függés
ellen foglalt állást, és előnyben részesítette a low tech, DIY megoldásokat,
ugyanakkor mindig érzékenyen reagált a technikai és mediális környezet
változásaira is.
Július Gyulával közösen pályázik (sikertelenül) a Velencei Biennále magyar
pavilonjában tervezett kiállításra, a pécsi Zsolnay negyeddel foglalkozó
114

Az átalakítás okairól és a megváltozott felület használatáról ld. Pásztor Erika Katalina – Balikó

Emese: „Egy kis szünet, aztán valami teljesen más...”, építészfórum.hu, 2012. November 13.,
http://epiteszforum.hu/egy-kis-szunet-aztan-valami-teljesen-mas.
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projekttel. A projekt megvalósításában szerepet játszó emberek időben változó
viszonyát, mint a munka hátterét mutatták volna be adatvizualizációs technikák
segítségével.115
2013
Ezüst Ácsceruza díjat kap a hazai építészet eredményeinek népszerűsítéséért,
méltatását Bardóczi Sándor írja.116
2017
Hosszantartó betegség után elhuny.117 Utolsó pillanatig aktívan dolgozik az
Építészfórumon, és a 2017 őszén 13. alkalommal megrendezett Média Építészeti
Díján.118
2018
Az Építészfórum új főszerkesztője Bojár Iván András művészettörténész,
építészeti kritikus.119
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A pályamű részletes ismertetése: http://epiteszforum.hu/zsolnay-negyed-manwork-kiallitas-

terve-a-velencei-biennalera
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Nekrológját az Építészfórumon Mizsei Anett („Az ég színe.” 2017. December 20.,

http://epiteszforum.hu/az-eg-szine), illetve az Építészfórumnál az utolsó időszakban vele
dolgozó fiatal kollégái írják (Fürdős Zsanett – Varga-Ignácz Réka – Kiss Erika: „Szia Erika!.” 2017.
November 1., http://epiteszforum.hu/szia-erika). A halála után röviddel megrendezett MÉD
nemzetközi szakmai előzsűrijének vezetője, Indira van ’t Klooster az A10 nemzetközi építészeti
platformon emlékezett rá: http://www.a10.eu/?page_id=1329.
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A MÉD 2005-2017 közti történetéről Zöldi Anna készített interjút Pásztor Erikával: „Célunk az

építészet megjelenésének erősítése.” Építészfórum.hu, 2017. Október 30.,
http://epiteszforum.hu/celunk-az-epiteszet-megjelenesenek-erositese-pasztor-erika-katalina. A
MÉD honlapján az archívum menüpontban elérhetőek a korábbi évek díjazott pályamunkái:
http://mediadij.epiteszforum.hu/archivum/.
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A 2018-as MÉD-en első alkalommal adja át az Építészfórum ügyvezető
igazgatója, dr. Pásztor János a Pásztor Erika Katalina emlékére alapított Perikadíjat. A szakmai díjjal az alapítók szándéka szerint olyan alkotók teljesítményét
ismerik el, akik „az építészet mellett több tudományos és/vagy művészeti ágban
is innovatív módon kiemelkedő, társadalmi hatású értéket teremtettek." Az első
díjazott Nagy Bálint Ybl-díjas építész, a Fuga Budapesti Építészeti Központ
kreatív igazgatója.
2019
Az Építészfórum szerkesztését – a 2000 és 2010 közti időszakhoz hasonlóan –
két főszerkesztő veszi át augusztus 1-től: Kovács Dániel művészettörténész,
kurátor és Somogyi Krisztina építészetkritikus, vizuáliskörnyezet-kutató.
2019 őszén megújul az Építészfórum szerkezete és dizájnja.
A 15. alkalommal megrendezett, jubileumi MÉD-en, az Uránia Filmszínházban
második alkalommal osztják ki a Perika-díjat, melyet ezúttal Mátrai Péter
építész és zeneszerző kap. Mátrai Péter Pásztor Erika kollégája volt a MIF-MIE
Vizuális kommunikáció tanszékén, ahol a kreatív hang kurzus oktatója volt.120
Emellett több 1990-es években készült alkalmazott médiatervezői munkán
dolgoztak együtt, melyeknek Mátrai Péter szerezte a zenéjüket.
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http://epiteszforum.hu/matrai-peter-laudacio
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Képmelléklet
1-2. Pásztor Erika Katalina: Csábítás – Auróra 41, 1988
A képek a szerző által készített video stillek a Pásztor Erika hagyatékában található, jelen
kutatáshoz digitalizált videóból.
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3-4. Pásztor Erika Katalina: Videonapló részletek 1., 1989
A képek a szerző által készített video stillek a Pásztor Erika hagyatékában található, jelen
kutatáshoz digitalizált videóból.
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5-6. Pásztor Erika Katalina: Videonapló részletek 2., 1989
A képek a szerző által készített video stillek a Pásztor Erika hagyatékában található, jelen
kutatáshoz digitalizált videóból.
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7-8. Pásztor Erika Katalina: Kapu, 1991
Képek forrása: http://catalog.c3.hu/index.php?page=work&id=1079&lang=HU
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9-10. Pásztor Erika Katalina: Corset / Női fűző, 1991
A képek a szerző által készített video stillek a Pásztor Erika hagyatékában található, jelen
kutatáshoz digitalizált videóból.

55

11. Pásztor Erika Katalina: Ablakok, 1993
Kép forrása: http://catalog.c3.hu/index.php?page=work&id=1167&lang=HU
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12. Pásztor Erika Katalina: Fluidum, 1994.
A kép forrása: V = A · Ω kiállításhoz készült katalógusban közölve (Székesfehérvár, 1994).

13. A Fluidum használat közben.
Videó: Tóth Gábor (képernyőkép). Forrás: Artpool Művészetkutató Központ – Szépművészeti
Múzeum.
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14. Pásztor Erika Katalina: Alkotó női csevegés, 1994.
Videó: Tóth Gábor (képernyőkép). Forrás: Artpool Művészetkutató Központ – Szépművészeti
Múzeum.

15. Pásztor Erika Katalina: Archetype in Orienthal Rap, 1995
A kép a szerző által készített video still a Pásztor Erika hagyatékában található, jelen kutatáshoz
digitalizált videóból.
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16. Pásztor Erika Katalina: Semmi különös nem történt, 1992-1996
Kép forrása: http://werkleitz.de/nothing-special-happened

17-18. Kutatás, koncepció és design: Pásztor Erika Katalina (programozás:
Balázs Ákos, co-designer: Sárosi Anita): Story Generator, 2000
Képek forrása:
http://perika.epiteszforum.hu/story_generator/screen.htm
http://perika.epiteszforum.hu/story_generator/index.htm
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60

19. Koncepció: Pásztor Erika Katalina (várostervező építész: Alföldi György,
interfész: Balikó Emese): Közjátékok, 2004
Kép forrása: http://perika.epiteszforum.hu/varos/start.html
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20-23. Koncepció és megvalósítás: Pásztor Erika Katalina és Orosz Enikő
(technikai megvalósítás, programozás: Dröszler Attila, építészeti kurátorok:
Koncz Ágnes, Vargha Mihály): 15 év tranzit : magyarországi kortárs építészet
1989-2004 (videóinstalláció az azonos című kiállítás keretében)
Képek forrása: http://transit.architectforum.hu/hu/sajto.html
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24-26. Pásztor Erika Katalina (együttműködők: Tasnádi József, Dröszler Attila,
Vomberg István): Reality Resonance, 2004-2006
Képek forrása: http://perika.epiteszforum.hu/reality_resonance_images.html

64

27. Pásztor Erika Katalina: Video ambient for the Dante project, 2007
Kép forrása: http://perika.epiteszforum.hu/dante.html
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28-29. Pásztor Erika Katalina (együttműködők: Bodóczky Antal, Vomberg
István): Verba / Signa Popularia, 2007-2008
Képek forrása: http://perika.epiteszforum.hu/vsp.html
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30-31. Pásztor Erika Katalina (együttműködők: Fónagy Dóra, Z. Halmágyi Judit):
NoT / Network of Thoughts, 2008
Képek forrása:
http://perika.epiteszforum.hu/not/index.html
http://perika.epiteszforum.hu/not/not_example/network_of_thoughts_pattern.html

67

