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n Bencsik Orsolya

Fehérre meszelve      

sziveri jánosnak

kis acélsípok szóltak bennem
vagy pici réztrombiták trombonok persze
amikor félúton a tanyára menve
megláttalak

számot vetni nem szégyellek
talán nyár vége lehetett mert 
a tarló szúrta már a talpamat
mint egy sziveri-versben
meszeltél csak elmeszeltél
és én sokáig néztelek
néztem kockás vászonnadrágodban 
domborodó feneked
néztem hogyan mártja bele  
a meszesvödörbe kezed az ecsetet 
majd nyúl a fal felé

nyúltam volna feléd én is
levertem volna ecsetedről a felesleget
hogy a falon a festék egyenletesen kenődjön el
ne legyenek csomók csak elvakító fehérség
szétszedtelek volna éjjel titokban
míg anyáink alszanak kutyáink a házat őrzik 
remélve hogy kegyeid elnyerem
a nadrágodba csúsztattam volna tenyerem
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a tarló felsebezte a talpamat
az apró lyukakon át bemásztak 
bőröm alá a hangyák
felmásztak combom tövéhez 
csiklandoztak 

a meszelőt aztán mégiscsak a földre dobtad 
húsod húsomba csusszant

Losonci Nándor fotója
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Losonci Nándor 1966-ban született Budapesten
1990:  Fotografikus diplomát szerez Lipcsében (Hochschule für Grafik und 

Buchkunst)
1990–2005: Szabadfoglalkozású fotografikus

Többek között: Atelier Für Grafik & Design reklámügynökség
Neues Theater Halle bei Leipzig
Dokumentációk, reklám, video (Stadt Leipzig)
Architektúra-, légi-, riport- stb . fotográfia

1992: Alapító tagja a Gott Vater Gott experimentális zene- és videocsoportnak 
1995: Alapító tagja az Osteuropäische Moderne Kunst E . V . kulturális egyesületnek

Kiállítások, részvételek csoportos kiállításokon
1987: Connewitzer (Fotogalerie, Leipzig)
1988: Wandbilder (Moritzbastei, Leipzig)
1990: Junge Künstler Deutscher Akademien (Hypobank, Nürnberg [kat .])
1991: Labyrinth (Galerie Trespe, Leipzig)
1992: Spurensicherung (Dresden, München, Berlin [kat .])
1990–92: Kunstaktion   (Polnisches Institut, Leipzig [kat .])
1994: Fiatal magyar fotó 1990 után (Miskolc, Budapest, Szeged [kat .])
1995: Genius loci (Grassi Museum, Leipzig [kat .])
1996: Bd Architekturbüro (Leipzig) 
1999: Hannover ’99 (Eisfabrik, Hannover [kat .])
2000–03: Klassik im Park (Leipzig)
2005: Grafische Auktion (Mű-terem Galéria, Budapest)
2006: Szalmaszál (Centrális Galéria, Budapest)

Zenei performance-ok és videoinstallációk a Gott Vater Gott csoporttal
1992: ereignis der formen I (Moritzbastei, Leipzig)
          ereignis der formen II (Hgb, Leipzig)
1993: ereignis der formen III (Polnisches Institut, Leipzig)
          ereignis der formen IV (Moritzbastei, Leipzig)


