
„Vetkőzés”

Amikor 2014-ben megérkeztem Dél-Koreából Franciaországba, egy francia művészeti iskolába 
jártam, és az láttam, hogy a csoporttársaim leveszik a pulóverüket, ha az előadóteremben vagy kint 
a szabadban melegük van. Különösen jól emlékszem arra, amikor az egyik lány (Laurene) levette a 
pulóverét egy művészettörténet előadás közben. Balra előttem ült. Egy ujjatlan felsőt viselt a 
pulóver alatt, én pedig nem tudtam, hova nézzek, hogyan reagáljak erre a helyzetre. Eleinte mindez 
nagyon meglepő volt számomra, mert Koreában senki sem veszi le a pulóverét. Vagy kabátot 
hordunk, vagy egy gombos, cipzáras inget. Arra gondoltam, hogy ha egy lány felemeli a karját és 
leveszi a pulóverét egy másik ember előtt, az akár kihívónak is tekinthető.
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 19 éves lány, Dél-Korea 
vidéki részéről származik. A 
tanév kezdetekor érkezett 
egy művészeti egyetemre, 
Franciaországba.  Nem 
kimondottan vallásos, 
középosztálybeli családban 
nőtt fel. 

18 éves, fehér francia lány, 
egy művészeti egyetemen 
tanul. 

.

A koruk és a nemük azonos, és mindketten 
ugyanarra a művészeti egyetemre járnak. 
Ami elválasztja őket: a származási országuk, a 
Franciaországban betöltött szerepük 
(bevándorló/helyi lakos), a bőrük színe.

 

Az incidens az egyetem előadótermében történt, 
miközben a diákok egyenesen előre néztek a 
vetítővászonra.

A diákok jóban voltak egymással, az életkoruk is hasonló 
volt. A narrátor úgy érezte, hogy ismerős és kényelmes 
környezetben van, ahol barátok veszik körül.

40 másik diák is jelen volt, valamint a tanár. A 
legtöbbjük francia volt, hasonló kulturális 
háttérrel, mint Laurene. 

AZ ELBESZÉLŐ ÉS A KULTURÁLIS SOKKOT KIVÁLTÓ MÁSIK SZEMÉLY(EK) 
IDENTITÁSA

egy egyedülállló, 32 éves algériai, aki már néhány éve Franciaországban él. Az esemény egy 
műhelymunka utáni partin történt, amelyen a narrátor trénerként, a másik személy pedig 

résztvevőként volt jelen.
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A narrátor és Laurene az incidenst megelőzően barátok 
voltak

A JELENLÉVŐK KORÁBBI VISZONYA, 
ELŐZMÉNYEK

HASONLÓSÁGOK/KÜLÖNBSÉGEKA MÁSIK SZEMÉLY(EK)AZ ELBESZÉLŐ

EGYÉB SZEREPLŐK

TÁGABB TÁRSADALMI KONTEXTUS



Egy egyetemen, előadás közben az egyik lány 
leveszi a pulóverét az előadóban, ami a Dél-
Koreából érkezett lány csoporttársát teljesen 
megdöbbenti.

Szigorú öltözködési szabályok: Koreában 
minden általános és középiskolás diák, szigorú 
szabályok szerint, egyenruhában jár; tiltják az 
ékszereket, sminket, bizonyos frizurákat is.  A 
narrátor nemrég végezte el a középiskolát 
Koreában, így még nem igazán tapasztalta meg az 
öltözködéssel járó szabadságot.

Sebezhetőség: A pulóver levételekor a megemelt karok 
akadályozzák a látást és a szabad mozgást, ami az embert 
sebezhetővé teszi

A nyilvános helyeken a ruha levétele a tisztelet 
hiányát jelzi: A narrátor referenciakeretében a 
szexi ruhák a férfiak szexuális figyelmének 
felkeltésére szolgálnak. Így ha egy ilyen szexi 
ruhadarabot visel egy nő a levetett felső 
(pulóver/kardigán) alatt, az kihívónak tűnhet. 

Intimitás/szerénység: A ruhaváltást, akár egy pulóver 
levételét diszkréten kell megtenni, mások csak a 
végeredményt láthatják. A narrátor hasonlóan 
kellemetlenül érzi magát, ha a metrón lát valakit, aki épp 
sminkeli magát. 

A test értékes, nem szabad csak úgy megmutatni 
másoknak. A nőknél különösen fontos, hogy a test felső 
része fedve legyen.

.. Egyenlőtlenség a koreai kultúrában: az 
egyenlőtlen fizetések és társadalmi 
helyzet miatt Koreában a nőket nem 
fogadják el függetlenként és önállóként, 
hanem csak  mint egy olyan személyt, aki 
egy férfihez tartozik. 

AZ ELBESZÉLŐ REFERENCIAKERETE 
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Egy egyetemen, előadás közben az egyik lány 
leveszi a pulóverét az előadóban, ami a Dél-
Koreából érkezett lány csoporttársát teljesen 
megdöbbenti.

Az egyik csoporttárs (Laurene) levette a 
pulóverét az előadóban, miközben mindkét 
karját felemelte. A pulóver alatt egy ujjatlan 
felsőt viselt.

Individualitás: Laurene úgy tűnik nem tart mások 
ítélkezésétől, ehelyett a saját szükségleteit és 
vágyait helyezi a középpontba.

Előadóterem biztonsága: Az előadás zárt volt, csak az órára járók voltak 
jelen. Laurent jól ismert emberek vették körbe.

Bizalom: Laurene bízik abban, hogy a 
környezete nem fogja a mozdulatait 
kihívónak vagy közönségesnek tartani.

Informális légkör: Néhány csoporttárs 
nem is figyelt az órán, hanem a 
telefonjukat nézték. Laurene komfortosan 
érezte magát ebben az informális 
hangulatban. 

Egyenrangúság: A művészeti karon a tanárok és diákok közötti hierarchia nem olyan 
szigorú, mint más oktatási intézményekben.

A SOKKOT KIVÁLTÓ SZEMÉLY REFERENCIAKERETE: „LAURENE”



Ez a dokumentum a 2018-as IRIS - Intimitás, Barátság, Interkulturalitás az Ifjúsági MunkábanErasmus+ projekt szellemi 
terméke.

A dokumentumot a Creative Commons CC BY-NC-SA „Nevezd meg! Ne add el! Így add tovább!” licence védi.    

Az IRIS-projekt az Európai Bizottság Erasmus+ munkaprogramjának támogatásával valósult meg. Az Európai Bizottság 
hozzájárulása a kiadvány gyártásához nem jelent egyetértést annak tartalmával, amely kizárólag a szerzők nézeteit 
tükrözi. Az Európai Bizottság nem vállal felelősséget a kiadványban található információk felhasználásáért.    


