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cím

AZ EMLÉK ÍZE
Íz-emlékeink vizsgálata azok felidézhetőségének
és megőrízhetőségének függvényében

tézisek

CÉL
Munkáim során célom, hogy materializálhassam az emlékeket.
Célom a prousti emlékezés gyakorlati megtapasztalásának segítése, vagyis, hogy
az epizodikus felidézési mód által az emlékeket irányítottan képes legyek felidézni a résztvevők
számára. A projektjeim során megalkotott ételek megidézik régen elfeledett eseményeinket
és íz-emlékeinket. Munkáim által belekóstolhatunk egymás emlékeibe.

ELKÉPZELÉS
Elképzelésem, hogy mindannyiunk között van egy láthatatlan
kapcsolati háló, amelyet az ételek segítségével képes vagyok megmutatni,
ezáltal megerősíteni.
Azzal, hogy belekóstolunk egymás emlékeibe, magunk fedezzük fel a köztünk lévő
ilyen irányú kapcsolódást, amelyet másként nem tapasztalnánk meg. Egymással megosztott
íz-emlékek és a hozzájuk kapcsolódó történetek hasonlósága rávilágít a köztünk lévő
azonosságokra. Ismeretlenekként válunk egymás ismerőseivé, miközben egyéni
emlékeinket tesszük hozzá a kollektív emlékezéshez.

MÓDSZER
Módszerem a körforgás folyamatának létrehozása – egyéni
emlékekből kollektív élmény teremtése, ami visszahat az egyénre és
újabb emlékeket idéz meg.
A körforgás alapját az érzelmek jelentik, amely könnyű számára, ahol az emlékmegosztás
intimitása a megtapasztalás katarzisához vezet. Személy , ízeknek, textúráknak és formáknak,
amik együttesen már egy kollektív emléket képesek megmutatni. A közös emlék pedig
újabb egyéni emlékeket idéz fel. Állandó körforgás és egymásra hatás.

MÉDIUM
Az étel számomra a tökéletes
médium, mivel mindannyiunk által ismert, közös nyelv.
Az étel megteremti az emlékek elraktározódásához szükséges kontextust. Íz-élményeink
által könnyedén felidézhetőek, újra élhetőek ezek a pillanataink, hisz katalizátorként képesek
elindítani a felidézés folyamatát. Közös tapasztalatunknak köszönhetően egy mindenki
által érthető, ízlelhető nyelv, mellyel korlátok nélkül kommunikálhatunk egymással
és oszthatjuk meg emlékeinket.

KÖVETKEZTETÉS
Fontos, hogy az emlékeinket konzerváljuk azért,
hogy képesek legyünk megőrizni és továbbadni egyéni
és kollektív múltunkat.
Ételeinkhez kapcsolódó történeteinket, emlékeinket meg kell őrizni a következő
generáció számára. Íz-emlékeink konzerválása által képesek lehetünk kapcsolatot teremteni
múlt és jövő között, biztosítva a jövő emlékeit.

FELADAT
A komfortérzetünk fontos alapja az emlékek
megtartása-, őrzése – azzal, hogy ezeket az ételek és a módszertanom
segítségével megtapasztalhatóvá és egyben megőrizhetővé
teszem, egy biztosabb jövő lehetőségét nyújtom.
A jövő kiszámíthatatlanságától való félelem ellen a tapasztalatainkon
alapuló tudás adja meg számunkra a stabilitást. A múlt ízei elemi részünk és emlékünk, mely
az identitásmeghatározásunk alapját adják meg számunkra. Megőrzésük elengedhetetlen
feladat, mindamellett, hogy a jelen kihívásaira, változó tendenciáira is
reflektálnunk kell.

