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Forgács Miklós

Angyalban Hrabal 
– Hrabalban Angyal

Harmadik évtizedébe lép idén az 1989-ben indult Ekszpanzió Nemzetközi Kortárs 

M�vészeti Találkozó. Augusztus 14. és 16. között, péntekt�l vasárnapig várják a 

szervez�k a szellem zarándokait és a kreativitás kalandorait a Dunakanyar szépsé-

gesen inspiratív helyszíneire, konkrétan Ver�cére és Visegrádra.

A m�faji és földrajzi határokat szívesen átlép� rendezvénysorozat f� célja a kö-

zös gondolkodás, egy-egy bonyolult téma alapos körüljárása, a kérdésfeltevés 

izgalma és a válaszadás gyönyöre. A  tudomány szigora és a szabad asszoci-

ációk, a mámorítón fennkölt és a kijózanítón banális, a kegyesen harsány és 

a kegyetlenül meditatív, a beszéd csapdája és a gesztusok titokzatossága, a 

test cs�rése és a szó csavarása, zavarosság és tisztánlátás, túlbonyolítottság 

és szikár minimalizmus, fáradhatatlan keresés és konok ismétlés, p�reség és 

pazar kosztümök egyaránt jól megférnek egymás mellett. Németh Péter Mikola 

alkotó-rendez� szavai szerint: „vállaljuk a megmérettetést, annak talányát és ti-

tokzatosságát, hogy három nap és három éjen át ’naprakész angyalfelfogásban’ 

közösen nyitjuk majd rá Szárnyas Ajtóinkat és Szárnyas Ablakainkat a világra, 

a Kárpát-haza egyik legpoétikusabb tájegységére, a Dunakanyarra, az angyali 

üdvözlet reménységével”. A  találkozó egyik f� kihívása megvizsgálni, „miként 

kapcsolható össze ’A Sör’ buborékosan profán tematikája a VisszaAngyalít ’pú-

deresen tollpihés’ hívószavával”.

Augusztus 14-én, pénteken Hrabaliánákkal, Bohumil Hrabal „angyali rea-

lizmusának” megidézésével, vizsgálatával, ízlelgetésével Ver�cén kezd�dik a 

programözön. A m�vel�dési házban délután három órától mutatja be Németh 

Péter Mikola költ� és Triceps akcióm�vész Sör Szonett cím�, Slavko Matkovic 

szabadkai képz�m�vész, író emlékének ajánlott performanszát. Konceptuális 

költészet keveredik a body arttal. Az alap-kiindulópontként szolgáló, végtelenül 

lecsupaszított vers els� négy sora: „Els� strófa, els� sör. / Els� strófa, második 

sör. / Els� strófa, harmadik sör. / Els� strófa, negyedik sör.” Ez után az aszódi 

Fekete Ökör Baráti Kör tagjainak kiállítás-performanszai következnek. Ladócsy 

László munkái Part címmel láthatók, Pék Zoltán festményeivel és fotóival, vala-

mint Fülöp Ágnes táncával kiegészítve. A Hrabal-galaxis pillanatképei megme-

rítkezés a legendás cseh író életm�vében, virtuális élet-rekonstrukció, lényeges 

helyszínek és fontos pillanatok rafi nált felidézése Odler Zsolt fotóin, Ladócsy 

László táblaképein, akvarelljein, Asztalos Tamás szövegein, diáin, Fedinecz 

Atanáz és Fruci pannóin, Hagymásy András kocsmográfi áján, Fülöp Ágnes 

mozgásm�vészetén keresztül. Megnyitóbeszédet Bakos István Hrabal-kutató 

mond, felolvas Galántai Csaba rendez�-dramaturg. A  m�faji sokszín�ség je-

gyében koncertet ad a budapesti Pent Leditgrandt Emlékzenekar is, zörejek-

kel és zajokkal töltve ki az �rt. A Tékozló fi úk underground hip-hop-formáció, 
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vagyis Iván Illés Péter (Bagó MC), Picinger Dániel (Over Dose) és Hoffmann 

Tamás (Boldi) megmutatja, milyen is szerintük Hrabal képe. Délután öt órától 

a Forrás Irodalmi Kávézóban irodalmi performanszokkal és könyvbemutatók-

kal folytatódik a program. A közönség megismerheti Hagymásy András Prágai 

Kocsmakalauzát. Végül Bohumil Hrabal életének esszenciacseppjei következ-

nek zenében az Escargoz zenekar el�adásában Rajtunk a kórság – avagy még 

utoljára elhúzzuk a nótát címmel. Az egyes kompozíciók: Az Arany Tigrisben, 

Pasztellszivárvány Prága felett, Táncórák, Capriccio, Galambetetés.

Augusztus 15-én, szombaton délel�tt 10 órától Visegrádon az Áprily Lajos 

téren a „Költészet a Mi utcánkból…” Él� Dunakanyar Antológiája a következ� 

állomás. Délután négy órától a Mátyás Király Múzeum reneszánsz konyhájában 

láthatók a Reangelizáció – VisszaAngyalít témakör képz�m�vészeti lenyomatai. 

A Borbély Tamás, Borbély Mihály, Kovács Gergely szaxofontrió játszik a meg-

nyitón „naprakész angyal felfogásban”. Este hat órától kezd�dik a Mátyás Király 

Palotában a Szárnyaszegetlen ciklus, mely performanszokat, mozgásszínházi 

el�adásokat és koncerteket rejt. A fellép�k között van a minimalista-meditatív 

Dénes Imre, a body artos Kovács István, a táncos Fülöp Ágnes, a színész Kö-

vesdi László, a komplex Titanic Elméleti M�vészeti Iskola. Az Angyalszületés 

– N�vé válás – Angyalmivolt misztériumát járja körül Szentpály-Juhász Salo-

me Enik� énekes-táncos és Linczhenbold Maximiliem táncos akciója. Borbély 

Mihály, Németh Péter Mikola, Németh Zsófi a Nóra és Németh Balázs Kristóf 

Fragmentum(ok) verset�djeit Keuler Jen� zeneszerz� elektroakusztikus kom-

pozíciója, a Jelenés követi.

Az augusztus 16-i, vasárnapi programfolyam az „Angyalok Visegrád felett – 

Sózott tollpihék az égb�l” címet kapta. Ezen a napon két alkotás is elhangzik 

Bujtás József kortárs zeneszerz�t�l. Reggel tíz óra el�tt tíz perccel a katolikus 

templomban Kuzsner Péter játszik el négy orgonam�vet: Elmélkedések Krisz-

tusról, Új invenciók, Mozgások, Hangzások mint lelki tükröz�dések. Tizenegy 

órától pedig a városháza dísztermében szólal meg a Három transzcendentális 

tétel négy klarinétra. Ez után Miklóssy Endre fi lozófus és Pálffy Ágnes költ� 

elmélkedése következik Angeli Intellectualis – Tíz angyali értelem címmel; az 

Angyal mivoltról az öt világvallás összefüggésében beszélget még Bíró Dániel, 

László Ruth, Németh Péter Mikola, Szathmári Botond, Szécsi András.

Délután négy órától a Mátyás Király Múzeum udvarán és Anjou-termében 

kerül sor az utolsó blokkra. Botond és Kurdy Fehér János bemutatja A nagy 

medve fi ai cím� közös alkotásukat, majd Ladik Katalin vajdasági költ�, per-

former, színész Kerub performansza következik, végül a három nap zárlata-

ként Mezey Péter fuvolázik és Lábos Szabolcs penget�s hangszereken játszik. 

Hrabali fecseg�k és angyali küldöttek népesítik be majd a tereket, termeket, 

udvarokat, utcákat, világi és megszentelt helyeket a Dunakanyarban. Három 

napon keresztül, az el�adók és alkotók vérmérséklete szerint, szivárog vagy 

ömlik majd a költészet, zene, képz�m�vészet, performansz, színház Ver�cén 

és Visegrádon.


