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Hálásan mosolyognék a lányra, de már nincs az ágyamon, visszatért a falra, nem 

látni, mit olvas a képen, és már nem is kacag. Csönd van és hajnal. A laptop mo-

nitorja sötéten tátong az arcom mellett. Feltápászkodom, kivonszolom magam az 

erkélyre. Ablakom alá épp most érkeznek meg a nagy, lomha ezüsthajók.

Zalán Tibor

E számunk szerz�i

E számunk képz�m�vész vendégei

Anna Bihari-Andersson (1951) – népraj-

zos, mûfordító, Budapest

Forró Tamás (1985) – történész, mûfordí-

tó, Csömör/Oslo

Galambos Gyöngyvér (1948) – fotográfus, 

Oslo

Jeszenszky Géza (1941) – történész, 

nagykövet, Budapest/Oslo

Kovács katáng Ferenc (1949) – író, költ�, 

m�fordító, Oslo

Kunszenti Ágnes (1953) – mérnök, mû-

fordító, Oslo

Kunszenti-Kovács Dávid (1985) – mate-

matikus, m�fordító, Oslo/Budapest

Zalán Tibor (1954) – költ�, író, drámaíró, 

Budapest

Sonja Nyegaard 1959-ben született norvég képz�m�vész, költ�. 1987-ben fejezte be kép-

z�m�vészeti tanulmányait festészet, rézmetszés szakon. Ezek után írásm�vészetet tanult 

Norvégiában és Dániában. M�vészetpedagógusi képesítést is szerzett. 1998 óta vesz rész önálló 

és csoportos kiállításokon. 1994-es debütálása óta három verskötete jelent meg.

Löffl er Ervin 1922-ben született Budapesten. Itt szerzett k�faragó szakmát. 1947-ben menekült 

el Magyarországról, Norvégiában telepedett le. Ismert norvég szobrászok keze alatt dolgozott, 

csiszolta tudását. Míg a m�vészek körében dúlt a naturalizmus–modernizmus vita, taxisof�rként 

dolgozott. 1970-t�l önállósította magát, állami ösztöndíjat kapott. Számtalan önálló kiállítás áll 

mögötte. Munkái Norvégia köztereit díszítik. 2011 júniusában leplezték le Szétválasztott formák 

cím� embermagasságú bronzszobrát az Oslói Egyetem campusán.

Elenor Martinsen 1963-ban született fest�n�. Norvégián kívül Londonban, New Yorkban, 

Zürichben állították ki képeit. Oslótól 50 kilométerre nyitotta meg és m�ködteti a Hole 

Artsentert, ahol fi atal képz�m�vészek is dolgozhatnak. A róla készült kisfi lmet két éve mutatták 

be Budapesten.

Agnes Katrine Hagen 1958-ban született. 1985-ben végzett fest� szakon az Iparm�vészeti 

F�iskolán. Képz�m�vész-pedagógiai tanulmányokat is folytatott. Akvarellfestést, képz�m�vé-

szeti alapismereteket oktat.

Ingrid Andenæs Tronstad 1968-ban született. Képz�m�vészeti tanulmányait Californiában, 

Stockholmban és Oslóban végezte. 2006 óta vesz részt önálló és csoportos kiállításokon 

Norvégiában, Dániában és az USA-ban.
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A folyóiratot az

„A fi atal írók hangulata fi gyelmeztet�: az anyagi jólét nem oldja meg 

az emberi problémákat, a jó politika nem vált ki sokkal nagyobb elis-

merést, mint a rossz. Az egykor bezárt világban él� norvégok el�tt (is) 

kitárult a világ, utazva megismerik más népek szokásait, bajait, és azo-

kat részben magukra is vették.” (Jeszenszky Géza)

„És hirtelen hátrafelé láttat velem a megdöbbenés, bár el�re nézek. Há-

tam mögött ugyanis, tehát az ágyam fölött a falon, magyarán fölöttem, 

mert az ágyam szélén ülve írok, hatalmas plakáton éppen hogy Knut 

Hamsun kalapos képe. Ott van az immár lassan két éve, így élünk itt 

tehát hármasban: félkönyéken olvasó meztelen lány a képen, a kalapos 

Nobel-díjas, meg én. Hol észreveszem �ket, hol nem, hol észreveszem 

magamat közöttük, hol nem…” (Zalán Tibor)

„A 2000-es években született alkotások deheroizálják a korszakot, nincse-

nek említésre méltó h�seik, ugyanakkor több száz oldalas m�vek jelennek 

meg azt sugallva, hogy a világ összes problémáját akarják egyszerre mind 

megoldani: dokumentarista, olykor személyes/személyesked� stílusban. 

S nemegyszer fordul el�, hogy az alkotó én megtorpan, nem vállalja tovább 

a f�h�s szerepét, s kijelenti, fi kció volt az egész.” (Kovács katáng Ferenc)

„Gurul az utcán egy kerék. Két kerék! / A kerekek felett egy fura bohóc 

/ trikó, két harisnya és csatakos fej / boldog, mosolygó, agyatlan fi ckó.” 

 (Knut Hamsun)

„Reggel hét és délután három között azok jöv�jét építjük, akiket nem 

is ismerünk. A  munkanap végén hazamegyünk. Saját otthonainkba. 

Ahol nincs kedvünk felmosni, meleg vacsorát készíteni. A  gyümölcs-

kosárban penészedik a mandarin. Egy pohár tejet iszunk, miel�tt le-

rogyunk az ágyra.” (Tina Åmodt)


