
Ne védd önmagad! 
Az önvédelem természetes 

reflexe fékezi minden em-
"ber zuhanását a teljesség 
szakadékában! Ez a termé
szetes önvédelem építette 
ki az összes zsarnokságot 
- makro és mikro impériu-
niot# Ez az univerzális 
méretű önféltés éltette a 
legsötétebb despoták leg-
raocskosabb szolgáit. 
Ne védd önmagad! 
Könnyebb behúzott karok

kal zuhanni. 
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Akasztott 
ember 

Halott vagyok, ütö.tt-kopott bá
dogtepsin tolom magam végig a 
folyosón- Érzem, ahogy neonok 
nyalják le arcomról az utolsó 
csepp meleget is. 
lelkem, aki tolja a kocsit, 

valamit már gyanít.mintha a 
hulla is én volnék. 
De a testem tudja: mindez csak képzelgés. 



Nemzetközi Árnyék Project egy évente ren-
.ett vándorkiállítás. Témája a világbéke 
a nukleáris leszerelés. A világ különböző 
ain élő művészek ajánlanak fel alkotásokat, amelyeket minden 
>en máshol mutatnak be. Ennek az egyre növekvő fontosságú ese-
lynek az a célja, hogy emlékeztessen az első nukleáris tömeg-
íztítésra, 1945. augusztus 6.-ára. Ezt a napot ma Hirosimá
nak nevezik, A robbanás középpontjától mért joo méteres kör-
.ben az emberek szétporladtak, és kirajzolódott testük körvo-
.a. Ezeket a nyomokat tisztelnünk kell, amikor azt próbáljuk 
;akadályozni, hogy a háborús eszközök minden életet megsemmi-
:senek. Az első Árnyék Project kiállítás New Yorkban kapott 
.yet, 1982.-ben. Az elmúlt évben számos, a kiállítással össze-
;gő eseményre került sor magában Hirosimában is. 
Calexicoi Árnyék Project szervezői felvették a kapcsolatot a 
.énól Ruggero Maggival, ennek a tevékenységnek egyik fő támo-
;őjával és propagálójával. Maggi, aki régóta tevékenykedik a 
.1 Artban és az alternatív művészeti formák nemzetközi net-
•kjében, sokat elküldött az 1988.-as események alatt Japánban 
illított elkotások közül. Ezek most a San Diego State Univer-
:y's Valley Campus művészeti Galériájában vannak kiállítva kü-
iböző országokból érkezett új alkotásokkal együtt. Az, hogy az 
lyék Projectet a Kaliforniai Állami Egyetemi Rendszer egyik 
;ja szponzorálta, talán ez első alkalom, hogy egy közintézmény 
- támogatta a Project céljait. 

•rmészetesen külön jelentősége van annak is, hogy az Egyesült 
amok és Mexikó határán rendeztük a kiállítást. Azok az emberek 
.k két kultúra határán élnek, erősen érzik a nyelvek, értékek, 
;ek és szokások közötti ellentétet, ami az országhatár mentén 
•e tovább súlyosbodik, és érzik az emberek egymásrautaltságát 
A különbséget nekünk is méltányolnunk kell, hogy felhívásunk 

túlélje mandátumát. Kivel a határ rövid múltú hely és tárcadal-
mi olvasztótégely, ami közép-mexikói, mexiko-amerikai, euglo-
amerikai és más dél-kaliforniai lakosokból áll, emellett csiszo-
lóanyag egy fejlett és egy fejlődő gazdaság között, amit az USA-
szabályozta tömegkommunikáció fog át- ezek miatt, és még több 
más okból ez a hely nagyon alkaWs környezetet biztosít a Nem
zetközi Árnyék Project céljainak és ideológiájának. 
A mi műszaki beállítottságú társadalmunkban- ami előállította 
a nukleáris pusztítást, és azonnal exportálta Japánba- a művé
szek / és minden más csoport / tevékenysége belevegyült egy ké
ső-kapitalista, jelenleg transznacionális gazdaság termelési 
mechanizmusaiba. Ezekben a 
mechanizmusokban a tömegkom
munikációs eszközök közpon
ti szerepet töltenek be, mi
vel a gondolkodás manipulá
ciója révén a szabályozás 
eszközei. Néhány művész 
azonban kitartóan elzárkózott 
attól, hogy ezekben részt ve
gyen, ehelyett felépítették a 
kapcsolat és a csere alterna
tív networkjeit. Ezek közül 
sok használ fel közvetítő ké
peket és folyamatokat ahhoz, 
hogy bemutassa a fejlett kul
túra hatalmi alapjait. Mivel 
a mi szempontunkból a művé
szet első sorban ez informá
ciók és értékek kommunikáci
ójának eszköze, ezért elnyo
mó rezsimek alatt néhány mű
vészet politikeilag kihívó• 
bírálata alternatív elosztó 
csatornákon kellett, hogy 
megtalálja a közönségét. Ez 
magyarázza a Mail Art fon
tosságát Latin Amerikában és a keleti blokk országaiban, emelett 
segít indokolni a gyorsan burjánzó underground művészeteket az 
ún. fejlett országokban is. 

A- Calexico-beli 
mail Art 

árnyék pro-
ject 



A Nemzetközi Árnyék Project több szempontból is magáévá teszi a 
Ko.il Art legelőnyöccbb tulaj donságalt, araik a következők: 
" -a szabadság azoknak az őrültségét bírálni, akiknek 
politikai ambíciói minden élet kipusztításával fenyegetnek a boly
gón, 

- a konceptuális Játékosság sselleme, 
- a formai kísérletezés, 
-és a radikális demokrácia, ami arra épül, hogy 

nincsenek zsűrik és válogató bizottságok. 
Hálásak vagyunk a lehe
tőségért, hogy a Nem
zetközi Árnyék Froject-
nek ebben a részében 
br'ségpsen állíthattunk 
ki alkotásokat, élet
ben tartva a iroject 
arra irányuló törekvé
seit, hogy felhívja a 
figyelmet a nukleáris 
fegyverkezés veszélye
ire. 
Külön köszönetet mon
dunk a San liego State 
University's Valley 
Campus diákjeinak, tkik-
nek segítségével létre
jöhetett ez a kiállítás 
és a hozzá tartozó ka
talógus. 

Harry Polkinhorn 
Dávid Quattrociocchi 

Calexico / Eexicali 
1989. augusztus 

A képek az 1988.-as Hirosi
mai eseményeket mutatják, és 
mi is Ruggero liaggi jóvoltá
ból közöljük őket. 

Az t m o n d j á t o k : 
a z i g a z ü g y 

s z e n t e s í t i m é g 
a h á b o r ú t iS . 

Én pedig ezt mondom néktek: az igazi háború szentesít minden ügyet. 
Nietzsche: Im-igyen szóla Zarethustra 

"Ezt neveled te balsors
nak? 
Először is mit számít a 
halál csúfsága annak, kinek 
már nincsenek elvei? 
Mikor az ember már túl van 
mindenen, mikor a becsület 
már csak előítélet, a hír
név agyrém, a jövő illúzió, 
nem mindegy, hogy ott pusz
tul el vagy az ágyában?" 

Sade: Justine 

http://Ko.il


Walt Whitman: Ti gonosztevők a bíróság előtt 

Ti gonosztevők a bíróság előtt, 
Ti börtöncellákba zárt fegyencek, ti elítélt, 

megvasalt, bilincsbevert gyilkosok. 
KI vagyok én, hogy fölettem nem ítélkeznek éa 

nemvetnek börtönbe? 
Nekem, aki épp oly kegyetlen ós sátáni vagyok, 

mint bárki közületek, miért nincs vasban a 
csuklóm, és miért nem bilincsbevert bokám? 

Ti ringyók, utcán lófrálok a a szobák mélyén 
paráználkodó^, 

Ki vagyok én, hogy titeket romlottabnak ne
vezzelek magamnál? 

Ó, elzüllöttekl fennhangon kiáltom: Beismerem 
MegvallomI 

Ó, csodálóim, ne dicsérjetek - ne hízelegje ;ei 
megborzadok tőle. 

Én látom, amit ti nem láttok - én tudom, amit 
ti nem tudtok./ 

Mellkasomba zártan fekszem, szennyben fuldo
kolva, 

Ji mögött a közöraböonek látszó arc mögött a 
pokol örvénylik, 

Kéjvágy és elvctemültség nem idegon tőlem, 
Parázsló szeretettel járok a bűnösük között, 

Ugy érzem, közülük való - vagyok magam is al 
bűnözők ós ringyók közé tartozom, 

Többé nem tagadom meg őket - hogyan is tagadhatnám meg önmagam? 

fordította: Kassák Lajc 

Demokratikus 
maszurturbáció 

A szexualitás általános, tár
sadalmi felhasználása egyre 
nyilvánvalóbb! Nem a népszapo
rulat visszapótló jellegére 
célzok ezzel, hanem arra az 
alaptételre, hogy,az egyén 
lelki - testi vonzalma a má
sik egyén felé csak úgy tel
jesedhet ki, és akkor lehet 
zavartalan, ha betartják az 
összes szabályt, ha rendes, 
normális tagjai a társadalom
nak. Mint a mesebeli ígéret: 
"ha teljesíted három kíván
ságomat tiéd a lányom keze." 

így a nemek közti vonzerő tár
sadalmi kohéziós erőként műkö
dik, megszilárdítva egy inga
tag épületet. 
Egy ilyen szexuál-feudalisz-
tikuB berendezkedésben mind
azok, akik nem fogadnak el 
ilyen éret, szükségszerűen 
fordulnak az alternatívát je
lenté szexuális utak felé. Ások 
felé az utak felé, ahol nem 
zsarolhatók a vonzalom tár
gyának birtoklása jogán. 

Ilyen alternatív, kevésbé mani
pulálható útként jelentkezik a 
homoszexualitás és a maszturbá
ció.Kettejük közül a homoszexu
alitás, bár teljes kitörés eb
ből a rendszerből, hisz az alap
szabályokat rigja fel, még min
dig magában rejti a manipulál
hatóság veszélyét. Hiszen a két 
ember közül az egyik bármikor 
kijátszható a másik ellenében. 
így igazán független szexus-
ként csak a maszturbáció marad, 
mely individualitása miatt 
szinte támadhatatlan, nem lehet 
eltávolítani, elzárni a vágy 
tárgyát, és rettentően nehéz a 
tiltó szabályok megszegését e 
ellenőrizni. A maszturbáció 
már az individuális szabadság 
része, azé a szabadságé, amely 
ellen már tehetetlen az állam. 
Épp ezért kozioly veszélyt je
lent a társadalqm számára, hi
szen azzá a kártyavárrá teszi, 
ami valójában mindig is volt. 
Egymással épp-hogy érintkező 
egyedek rendszertelen halmaza. 

Ez az individuumát minden más létezőtől végzetesen e l z á r t n a k 

ző ember legkifejezőbb érzelmi - szexuális kapcsolata,CNKAGAVAL! 


