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I am a Roma Woman Videódokumentáció az Eat Love Budapest című projektről 

2011 

6’ 

rövidfilm 

Rendező: Marije Vogelzang  

Videó: Árvai-Nagy Krisztina, Gajdos Milán, Zajti Balázs, 2011 

„Ha valaki kenyeret tör neked, az nem töri el a nyakad”, idézte Marije Vogelzanggal 

ételdizájner a mondást abban az interjúban, amely a Holland Design Napok keretében, az 

A38 hajón általa megrendezett Eat Love Budapest című performansz kapcsán készült a 

művésszel. Az interjú a performanszt megörökítő videódokumentáció részét képezi, ahogy a 

performansz egyes részletei is. Marije performanszában a közönség tagjai apró intim 

terekben foglalnak helyet, privát (családi) fotók és kézzel írt levelek között, majd egy 

számukra félig-meddig láthatatlan, mert lepel mögött ülő nő megeteti őket. A tápláló nők 

romák, akik etetés közben saját történeteket is mesélnek a bent ülőknek. Marije elmondása 

szerint azért nőket kért fel a performanszban való részvételre, mert a táplálás nagyon erősen a 

női léthez kötődő cselekvés. Ezen túl, ha valaki ételt ad neked, vagy ha valakinek 

megismered a történetét, onnantól már nem tudod őt gyűlölni, mondja Marije, aki az akcióval 

azt is szerette volna hangsúlyozni, hogy milyen megkülönböztetett szerepet foglal el az étel a 

különböző társadalmi csoportok közti kapcsolatépítésben. A videódokumentáció emberekről 

és ételekről készített közeli képei megpróbálják átadni a nézőnek azt a bensőségességet, amit 

az egyik résztvevő a „kuckó” szóval írt le. Ugyanő így folytatja: az intim térben ülve, a 

fotókat nézve és hallgatva a történeteket „egy életet éreztem […] arra emlékeztetett [mindez], 

mintha a saját anyukám volna [ott], vagy amikor én voltam, vagyok anyuka”. (M.A.) 

Link:  

http://marijevogelzang.nl/portfolio_page/eat-love-budapest/  

Szakirodalom: 

Eat Love Budapest. Marije Vogelzang honlapja, 

http://marijevogelzang.nl/portfolio_page/eat-love-budapest/  

Eat Love Budapest Marije Vogelzang, chili&vanília (Mautner Zsófi grasztroblogja), 2011. 

október 29. http://chiliesvanilia.hu/2011/10/29/eat-love-budapest-marije-vogelzang/  

„I am a Roma Woman”. Beszélgetés a Romakép Műhelyben Bakó Boglárka, Bársony 

Katalin, Kőszegi Edit és Juhász Anna részvételével, DocuArt Mozi, 2013. április 10. 

https://www.youtube.com/watch?v=MZqPFX0Yqrk  
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