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Bevezetés A nullpont tájképébe*

Ivan Ladislav Galeta1 művészeti tevékenysége az elmúlt évszázad hatvanas 

éveiben vette kezdetét, amikor csatlakozott azoknak a zágrábi alkotóknak a köré-

hez, akiknek érdeklődése a mediális és újító kezdeményezések felé fordult. Új 

utakat kerestek a művészetnek abban a tartományában, amely új művészeti gya-

korlatként2 vált ismertté, megkísérelve egymásba olvasztani képző- és filmmű-

vészeti, antropológiai, irodalmi, valamint az alkalmazott tudomány terén szerzett 

tapasztalataikat. Akkoriban Galetára különösen erős hatást gyakorolt a radiká-

lis kísérleteket és alternatív filmes törekvéseket népszerűsítő GEFF (Genre Film 

Festival),3 az avantgárd zene világfesztiválja, a Zágrábi Zenei Biennále,4 amelynek 

a későbbiekben több projektet készített, továbbá a Nove tendencije5 háttérintéz-

ményének bizonyuló zágrábi Galerija suvremene umjetnosti (Kortárs Művészetek 

Galériája), különösen pedig a 3. és 4. Tendencije (1965; 1968–69) rendezvénye, 

melyek fordulópontot jelentettek a képzőművészet, a technológia és a tudo-

mány (kibernetika, vizuális kutatások) kapcsolatában. Galeta és a hetvenes évek 

egész (konceptuális) nemzedéke számára fontosnak bizonyult a zágrábi Egyetemi 

Központ Galériájának (Galerija SC) az elindítása, amelynek feladata elsősorban a 

fiatalabb nemzedékek felkarolása, bemutatása volt.6 Galeta alkotói formálódá-

sában sorsdöntő szerepet játszott az ugyancsak az Egyetemi Központ keretében 

létrejött Multimédia Kutatások Központja (MM Centar),7 amelynek 1977-ben ő 

lett a vezetője és programszerkesztője. A nyolcvanas évek közepéig a Mulitmédia 

Kutatások Központja,8 1990-től pedig a Filmoteka 16 volt az a hely, ahol Galeta 

1  A nullpont tájképe Ivan Ladislav Galeta meghatározása, melyet a nullponti energiamező fizikai 
fogalmából vezetett le. Amennyiben az energiamezőt a világűr energetikai egységességének 
kategóriájaként értelmezzük, amelyben minden összefügg egymással, figyelmen kívül hagyva az 
euklideszi tér és a lineáris idő ismert definícióit, akkor Galeta eme tájképét olyan metadimenzióként 
értelmezhetjük, amelyben a művész lehetővé teszi, hogy összefüggő „sétát” tegyünk alkotói 
munkásságában. A tájkép egyaránt jelenti a fent és a lent, az előre és a hátra, az előbb és a később,  
az itt és az ott, valamint a jelenlegi, az elmúlt és az eljövendő fogalmát.
2  A Nova umjetnička praksa (Új művészeti gyakorlat) terminusa az elmúlt évszázad hetvenes éveiben 
alakult ki, mint a jugoszláv művészeti színtéren jelentkező új jelenségek gyűjtőneve. A mozgalom fő 
jellemzője a konceptuális stratégiákhoz való szoros kapcsolódás és a médiahasználatban mutatkozó 
változatosság volt. Lásd: Nova umjetnička praksa u Jugoslaviji 1966–1978 [Új művészeti gyakorlat 
Jugoszláviában, 1966–1978], Galerija suvremene umjetnosti, Zágráb, 1978 (szerk. Marijan Susovski).
3  A Kinoklub Zagreb keretében 1962-ben alakult GEFF olyan amatőr filmeseket gyűjtött maga köré, 
akik a filmnek új, művészi státust kívántak adni. A fesztiválon többek között Ivana Martinac, Ante 
Verzotti, Mihovil Pansini, Tomislav Gotovac, Vladimir Petek, Zlatko Hajdler mutatta be alkotásait.
4  A kortárs nemzetközi zene Zágrábi Zenei Biennáléját 1961-ben alapították. Már a kezdetekben 
maga köré gyűjtötte a nemzetközi szakmai színtér valamennyi jelentős képviselőjét, erőteljes 
befogadói hatást és ösztönzést fejtve ki a közvetlen környezetre. A hatvanas és hetvenes évek 
fesztiváljai erjesztően hatottak a kortárs zenei világszcéna egészére, jelentős és tartós nyomot hagyva 
a művészetek valamennyi területén. A rendezvényen többek között a következő zeneművészek vettek 
részt: Messiaen, Stockhausen, Sztravinszkij, Cage, Berio, Penderecki, Lutoslawski, Maderna, Kagel, 
Globokar, Nono, Xenakis, Lucier, Schnebel, Reich, Murail, Maxwell Davies, Birtwistle, Schaffer, Nyman, 
Cerha.
5  A Nove tendencije (NT, Új irányzatok) öt nemzetközi kiállítás elnevezése, melyeket 1961 és 1973 
között rendeztek Zágrábban (a tervezett hatodikra már nem került sor) a Kortárs Művészetek Galériája 
(ma Kortárs Művészetek Múzeuma) szervezésében. A Nove tendencije Nyugat- és Kelet-Európa, 
valamint mindkét Amerika avantgárd művészeit maga köré gyűjtő mozgalommá terebélyesedett ki, 
nem véve tudomást az ideológiai különbségekről. Túlnyomórészt optikai, kinetikai és fénykinetikai 
kísérleteket végző alkotókat toborzott. Az 1965-ben megtartott NT3 a kibernetika és a művészet, az 
1968–69-es pedig a számítógép és a vizuális kísérletek egymás közötti viszonyát taglalta nemzetközi 
tanácskozás keretében. A Kortárs Művészetek Galériája még ugyanabban az esztendőben a mozgalom 
szócsöveként folyóiratot indított Bit International néven, amelynek 1968 és1972 között kilenc száma 
jelent meg. A kiállítások legkitartóbb részvevői a német ZERO és Effekt, a francia Grav, az olasz N és T, 
valamint a horvát EXAT 51 csoportok voltak. 
6  Želimir Koščević vezetői ténykedése idején az Egyetemi Központ Galériájában egy sor fiatal, pályája 
kezdetén álló művész állított ki (Sanja Iveković, Dalibor Martinis, Braco Dimitrijević, Goran Trbuljak, 
Gorki Žuvela, Jagoda Kaloper, Vladimir Gudac, Dubravko Budić, Dejan Jokanović, Petar Dabac, Slavko 
Matković, OHO Csoport, TOK Csoport...). Galeta egyéni kiállítása 1974-ben volt.
7  Megalakulását követően a Multimédia Kutatások Központját Hrvoje Turković igazgatta, aki a 
központ tevékenységének irányvonalát a kísérleti film felé húzta meg, s amely Galeta vezetésének 
idején magas helyi és nemzetközi rangot vívott ki, mint a médiaművészetek — elsősorban a film és  
a videó — új formáinak tanulmányozását végző legfontosabb központok egyike.
8  Galeta vezetésének idején, 1977 és 1985 között a Multimédia Kutatások Központja (MM Centar)  

programszerűen bemutatta a kísérleti és kuta-

tói szellemmel áthatott film- és videóművészet 

különféle irányzatait, hogy aztán 1993-ban a 

zágrábi Művészeti Akadémián társalapítóként 

részt vegyen az animációs film és az új médi-

umok tanszékének elindításában. Ebben az 

eseményben egyértelműen megmutatkozott a 

szándék, hogy egyrészt átértékelődjék és meg-

változzék a hagyományos főiskolai intézményi 

modell, másrészt pedig az, hogy a tanintézmény 

eleget tudjon tenni az eljövendő hallgatói nem-

zedékek tanulmányi igényeinek a multimédia 

területén.9 

Galeta tevékenységének irányultságát nagy-

ban befolyásolták egyrészt az olyan autoritá-

sok, mint Leonardo da Vinci, és az aranymetszés 

elmélete, Nikola Tesla és Albert Einstein fiziku-

sok, másrészt pedig Wacław Karol Szpakowski, 

a 20. század második felében élt lengyel épí-

tész, aki a vonatutazások megszállottja és 

olyan ritmikus, labirintusszerű, megszakítat-

lan vonalrendszerek megalkotója volt, melyek-

ben a bináris törvények rendszerei uralkodtak.10 

Ivan Paić munkatárs segédletével több olyan nyilvános akciót 
kezdeményezett, melyek sikerrel csatlakoztak a hetvenes 
években fellépő nemzedék által létrehozott új művészeti 
gyakorlat jelenségéhez, melyeknek gócpontja a Kortárs 
Művészetek Galériája, a Galerija Podrum (Pincegaléria), az 
Egyetemi Központ Galériája, továbbá a Galerija Nova (Új 
Galéria) volt. Galeta akciói a következők: Vlak na filmu (Vonat 
a filmen) (1977), a zágrábi Főpályaudvar várótermében vetít 
le filmeket; Kino za balkone (Balkonmozi) (1978–1979–1982), 
filmeket vetít az újonnan épült városi lakónegyedek 
épülethomlokzataira; Zaboravljena lokomotiva (Elfeledett 
mozdony) (1978), a Kugla színtársulattal rendbe hoz és felújít 
egy elhagyatott mozdonyt; végül a Napuštena motorna vozila 
na području grada Zagreba (Elhagyatott gépjárművek Zágráb 
városának területén) (1980) című aktivista-ökológiai akció. A 
Multimédia Kutatások Központja a Zágrábi Zenei Biennáléval 
együttműködésben megszervezi Tomislav Gotovac 100 című 
híres akcióját az akkori Köztársaság terén, majd azt követően 
Nicholas Crocomp Zagrebačka zvona (Zágrábi harangok) és 
Svjetla Novog Zagreba (Újzágráb fényei) (1979) című akcióit a 
városlakók közreműködésével. Galeta emellett részt vesz 
Vladimir Petek Multivision (1978) és Film, multivizija — Favit 
(1985), valamint Goran Trbuljak Slika na staklu (Kép az üvegen) 
(1978) című projektjeiben. Az Akcija plakat (Plakátakció) hat 
ízben kerül megvalósításra az 1979 és 1982 közötti 
időszakban. Az MM ezekben az években részt vett többek 
között Dalibor Martinis, Sanja Iveković, Boris Bućan, Vladimir 
Dodig-Trokut, Vladan Radovanović, Zoran Mirković, Nenad 
Pepeonik projektjeinek és akcióinak realizálásában. Ugyancsak 
ezekben az években a horvát filmes közönségnek a központ 
vetítőtermében film- és videómunkáival bemutatkozott a 
kísérleti mozgókép számos világklasszis képviselője, úgymint 
Peter Kubelka, Peter Wollen, Malcolm LeGrice, Erdély Miklós, 
Enno Patalas, Marcel Mazé, Jan Bieringa, Peter Winkler, Paul 
Pignon, Małgorzata Potocka, Józef Robakowski, Madeleine 
Malthête-Méliès Donald Forresta, Peter Rubin, Steina és 
Woody Vasulka, valamint Peter Weibel.
9  Dubravka Babić dékán kezdeményezésére 1993-ban a 
zágrábi Művészeti Akadémián megalakul az animációs film 
szak, melyet később Animációs Film és Új Média Szakra 
neveznek át, s átköltözik a Zagorska utca 16. alá. A Ladislav 
Galeta és Joško Marušić alkotta állandó tanári kar a következő 
előadókkal bővül: Aleksandar Battista Ilić, Darko Kereč, Darko 
Bakliž, Nicole Hewitt, Milan Trenc, Andreja Kulunčić, Goce 
Vaskov, Ana Hušman, Ivan Slipčević. 
Az Animációs Film és Új Média Szak kortárs médiumokra 
kiterjedő irányultsága előbb egy Ivan Ladislav Galeta által 
előadott tantárgyként van jelen, később pedig a tanárképző 
karra is kiterjed. Galetán kívül külső munkatársként ad elő 
többek között Nicole Hewitt, Svebor Kranjc, Vlado Zrnić, 
Kristina Leko, Simon Bogojević Narath. Az elmúlt években az 
akadémiai szakról több olyan művész került ki, akik 
folytatták tevékenységüket a film- és a videóművészet, vala-
mint a hálózati művészet terén, úgymint Lala Raščić, Željko 
Blaće, Draško Ivezić és Ana Hušman.
10 Wacław Karol Szpakowskit (1883–1973), a ritmikus vonal 
(linie rytmiczne) megalkotóját manapság méltán emlegetik 

*  Ivan Ladislav 
Galeta retros-
pektív kiállítása. 
2013.november 23 
— 2014. február 23. 
Paksi Képtár
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Továbbá Rudolf Steiner antropozófus felfedezé-

sei, James Joyce szépirodalmi művei és Hamvas 

Béla esszéi voltak rá hatással. A horvát képző- 

és filmművészet területén Galetának nincse-

nek fontosabb példaképei, de elmondható, hogy 

a hazai elődökön és kortársakon — Tomislav 

Gotovacon, Vladimir Peteken és Ivan Martinacon 

— kívül közel áll hozzá Erdély Miklós és Maurer 

Dóra munkássága, akiknek munkáival a buda-

pesti Balázs Béla Stúdióban végzett filmes mun-

kája során ismerkedik meg.

A hetvenes évek kezdetétől Galeta számos for-

gatókönyvét fotográfiai, multimediális elemeket 

alkalmazva vagy Duchamp-i szellemiségű ready-

made installációként alkotta meg, mégpedig 

azért, mert filmes körökben nehéz volt megfe-

lelő támogatást szerezni olyan különleges filmes 

elképzelések megvalósításához, amelyekkel ő 

állt elő. A módszert azonban a mindenre kiter-

jedő látványtervezés és a tárgyiasítás eszkö-

zeként is alkalmazta, létrehozva a film nélküli 

filmet. A médiumok közötti határok eltörlésének 

ezt a metakommunikációs eljárását — ahogyan 

Hrvoje Turković11 nevezi a médiumok ötvözé-

sének és átstrukturálásának ezt a módszerét 

— Galeta rendre alkalmazta legjelentősebb műve-

iben. Már csak a nyolcvanas években adódott 

alkalma, hogy realizáljon néhány olyan több esz-

tendős projektjét, melyeket összetett autoch-

ton szerkezetiségüknél fogva a horvát kísérleti 

filmművészet remekei közé sorolunk (PiRâMídas, 

1972–1984, 1984; Sfaĩra, 1985–1895, 1984; Water 

Pulu, 1869–1896, 1987–1988; WAL(L)ZEN, 1989, 

End Art, 2000). A hetvenes években első mozgó-

kép kutatásai a még meglehetősen ismeretlen 

televíziós médiumhoz (Telegrafike, 1976; TV ping 

pong, 1977; Medijske igre [Médiumjátékok], 1979) 

és a processzuális fotográfiához kötődtek (Kotač 

[Kerék], 1974; Zoom, 1975; Čovjek u krugu [Ember 

a körben], 1972–1974; Dvije sekunde pretapanja 

[Két másodperc áttűnés], 1975; 92 portreta [92 

arckép], 1976; Vrata [Ajtó], 1980). Innentől kezdve 

Galeta precízen felvázolta leendő médiakutatá-

sainak menetét, különösen azokat, amelyek a 

televízió médiumához kapcsolódnak. Különösen 

a Water Pulu, 1869–1896 és a PiRâMídas, 

1972–1984 című, tizenkét esztendő előkészü-

letet igénylő filmjeinek a vázlataira jellemző, 

hogy strukturalista rajzai bonyolultan össze-

tett grafikai jegyzeteket, a film egységes képi 

szerkezetét szegmentumokra bontó, kézzel 

rögzített forgatási utasításokat tartalmaznak, 

Malevics, Kandinszkij vagy Mondrian neve mellett, mint a 20. 
század első évtizedeinek neoplaszticista és konstruktivista 
törekvéseit képviselő avantgárd művészt. Az optikai illúziók 
iránti vonzalma okán — 1912-ben Multi-önarcképet készít — és 
a kinetikus jelenségek iránti érdeklődése folytán Marcel 
Duchamp-hoz is közel áll (Anémic Cinéma, 1926).
11 Lásd: Hrvoje Turković: Što je eksperimentalni (avangardni, 
eksperimentalni) saveza [Horvát) film [Mi a kísérleti (avantgárd, 
kísérleti) film], Bilten Hrvatskog filmskog saveza [Horvát 
Filmszövetség Közlönye], 2002, 38. sz.

ugyanakkor villanyírógéppel — a mai számítógép elődjével — rejtjelezett algorit-

musokat is alkalmaznak. 

Galeta a filmre a megnyilatkozás felső fokaként tekint. A végcélhoz vezető úton, 

melyet kiterjesztett filmnek nevez, számos olyan kísérlethez folyamodik, ame-

lyekben fényképet használ filmhez közeli vizuális alapként. A fotográfia mellett 

egyéb eszközöket is bevet filmforgatókönyveinek kidolgozása folyamán, így pél-

dául térbeli installációkkal próbálja pontosítani elképzeléseit, ötleteit. 1974-ben, 

a kerékről készített filmjének forgatókönyvéhez elkészíti Kretanje (Mozgás) című 

installációját, amelybe járművek egész sorát — gyerekkocsit, kerékpárt, gépkocsit, 

rokkantkocsit és halottas kocsit — építi be.

Munkálkodásának ebben az időszakában megkérdőjelezi a kétdimenziós mozgó-

kép bizonyos törvényszerűségeit. Kut (Szög/Sarok) című 1975-ös és Lijevo-desno 

pešaci (Balra-jobbra / Bal-jobb gyalogos) című 1979-es munkáiban a kétdimenziós 

vetített képet térhatású, a tér illúzióját keltő elemekkel megkapó játékká alakítja 

át. A Szög/Sarok esetében a filmet a terem falainak valós sarkaiba vetíti, míg a 

Balra-jobbra gyalogosokban a filmkockán teremti meg a kettős mozgás optikai-

pszichológiai illúzióját, mégpedig úgy, hogy a vetítőgépet mozdítja el a falon balra 

és jobbra, a gyalogosok mozgásának irányába. A látvány egyrészt azt a különle-

ges élményt nyújtja, mintha a néző a jelenetet felvevő kamera szemén keresztül 

látna, másrészt azt az optikai hatást kelti, mintha az épülethomlokzatok a vetí-

tőfelületként szolgáló falra lennének „ragasztva”.

Bár nemzedéki tekintetben Galeta a hetvenes években kibontakozódó ama művé-

szek csoportjához mondható közelinek, akik részben a Podrum (Pince) alkotói 

közösségben fejtették ki tevékenységüket, és misztikum iránti vonzódásuk foly-

tán Dimitrije Bašičević Mangeloshoz és Željko Kipkéhez álltak közel, részben pedig 

a Grupa šestorice autora (Hat Szerző Csoportja) társulásnak voltak a tagjai — akik 

küldetésüket az élet és a művészet összevonásában, továbbá a művészet és a 

társadalmi-politikai folyamatok viszonyának kitapogatásában vélték megtalálni 

—, a maga helyét egyéni művészi mitológiájának felépítésében igyekezett megha-

tározni. Ennek folytán különleges helyet foglal el a kortárs horvát művészetben. 

Annak dacára, hogy módszerei, eljárásai matematikailag elvontak, a belőlük for-

málódó médiumstruktúrák pedig külső jegyeikben azokhoz a fogalmakhoz állnak 

közel, amelyeket a korszerű művészetelmélet a szekvenciális fotográfia, a struk-

turalista film, a határátlépés, az analitikus művészet, a konceptuális művészet stb. 

címszóval jelöl, alkotásai valójában a metamediális kísérletezés és kutatás hiteles 

Ivan Ladislav Galeta
Zoom, 1976
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példái, s híján vannak a művészeti haszonelvűségnek. Vagyis: az ábrázolás szem-

pontjából önmagukban elégségesek.

Galetának oly módon sikerült kimozdulnia a művészet területéről, mint korábban 

senki másnak a horvát képzőművészetben, megnyitva az ajtót a természettudo-

mányok, s különösen azok kevéssé kutatott területei előtt. Támpontjait első-

sorban a metafizikában találta meg. A percepció ellentmondásosságának és a 

kognitív stimulációnak a kutatásában talált további alapokat, miközben tanulmá-

nyozta a keleti bölcseleti tanításokat és vallásokat — elsősorban a taoizmust —,  

az ókori civilizációkat, továbbá a determinizmus tudományos elméletét, a szám-

elméleteket és a lettrizmus változatait. Művészetében mindennek a nyoma ott 

található. Autodidakta tudósként már első munkáiban — Metanoia című 1969-

es filmjében; Kretanje (Mozgás) című manifesztumszerű, 1974-es, SC Galéria-beli 

önálló kiállításán; Kotač (Kerék) és Kuglice (Gömböcskék) című forgatókönyveiben; 

Reljefi (Reliefek) című fotókísérleteiben; TV pingpong, 1977; sfaĩra, 1985–1895, 

1984, Dva vremena u jednom prostoru (Két idő azonos térben), 1976–1984, Water 

Pulu, 1869–1896, 1987–1988 című filmes és televíziós experimentumaiban és szá-

mos hangkísérletében — olyan kérdéseket vetett fel, melyekkel korábban csak a 

tudósok és a fizikusok, illetve másfelől a misztikusok foglalkoztak. A jelenségkört 

a kvantumfizika kutatói nullponti energiamezőnek nevezték, amely megkérdő-

jelezte az időről, az energia természetéről és az anyagi világról alkotott korábbi 

alapelveket.12 Galeta a hetvenes években, az európai művészeti környezethez 

viszonyítva is túl korán, minden társadalmi támogatottságot nélkülözve, saját 

12  „A világűr minden centimétere folytonos energetikai aktivitásban van. Még a vákuum, az a tér is 
szubnukleáris szinten nyüzsög az aktivitástól, melyről a fizikusok sokáig azt hitték, hogy abszolút 
‚üres’. Stabilnak, statikusnak hitt kozmoszunk valójában a szubnukleáris részecskék forrongó örvénye, 
amelyek minden pillanatban megjelennek és eltűnnek. A fizikusok egykor úgy gondolták, abszolút nulla 
hőmérsékleten a részecskék mozgása teljesen leáll. Werner Heisenbergnek, a kvantumfizika egyik 
úttörőjének a kutatásai azonban feltárták, hogy a nullponti mező energiája továbbra is hatással bír az 
anyagi részecskére, amely ennek következtében soha sem kerül nyugvó állapotba. Einstein elméletei és 
híres E=mc2 képlete, amelyben az energia arányos a tömeggel, nagymértékben elősegítették annak 
megértését, hogy mindegyik elemi részecske hatást fejt ki a másikra, minek következtében energiát 
adnak át egymásnak más kvantumrészecskékkel. Ennek következtében véletlen, látható ok nélküli 
energiahullámzást váltanak ki. A kvantummezőket nem az energia köti össze, hanem a folyamatosan 
átrendeződő energiacserék. Az atomvilág hullámzása okozza, hogy az energia szakadatlanul előre- és 
hátraáramlik, akár egy pingponglabda.” 
http://www.erepublik.com/it/article/energija-polja-nulte-tocke-1186491/1/20

megérzéseire támaszkodva olyan új percep-

ciós és szemantikai szerkezeteket fedezett fel, 

amelyek vitathatatlanul a nullponti energia-

mezőhöz fűződő tudományos kísérletekre és 

kutatásokra emlékeztettek. Előbb fotográfiai, 

majd filmes munkáiban is vizuális eszközök-

kel fogalmazta meg a kvantummechanika és a 

nullponti energiamező fontos ismertetőjegyeit 

— mint amilyen az egységesség, a bizonytalanság 

és az összekapcsolódás, a központi pont és az 

energiaterjeszkedés, az üres tér, a szubnukleáris 

részecske, a determinált káosz, a párhuzamos 

világok —, hogy később, érett korában immár 

személyes küldetésként fogja fel ezt az érdek-

lődést. Meg kívánta mutatni, hogy az anyagi 

világról, az energia és az evolúció megértésé-

ről felállított sarktételek és alapelvek nem örök 

érvényűek, ezért új magyarázatokra és megha-

tározásokra van szükség. Ennek a keresésnek a 

folyamán Galeta új művészeti tételek birtokába 

került. Mint mondta, „ismert szavakból isme-

retlen mondatokat” állított össze, addig csak 

ritkán tapasztalt eszközökkel újraalakította 

és újjászervezte a fotográfia, a film és a videó 

médiumának ismert elemeit, feltárva még rejtve 

maradt természetüket, és rámutatva belső 

összefüggéseik új arányaira. A filmre alapvetően 

úgy tekintett, mint mechanikusan összefűzött 

fényképek, illetve képkockák sorozatára, a fotót 

pedig olyan eszközként értelmezte, amely valódi 

képek rögzítésére hivatott. Csodálatos nyelvi 

sajátosságokhoz vezet és hiteles metamediális 

struktúrákat eredményez, amikor mindkét 

Ivan Ladislav Galeta
Tükrözött zongora, 1977
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médium átmegy Galeta tér- és időbeli egybe-

csúsztatásán. Nyolc fényképből összerakott és 

különféle játékgömbök (biliárd, rulett, teke, golf 

stb.) mozgását megjelenítő, eredetileg filmes 

ötletként szolgáló Kuglice (Gömböcskék) című 

1974-es fotókollázsában Galeta a fényképre 

rárajzolta a gömb képzeletbeli pályáját, s a göm-

bök mozgásából következő egységes időössze-

függés által összekötötte a különféle tereket.  

A hetvenes évek egyik kisebb fotókollázs soro-

zatában viszont a lineáris perspektíva elveit 

tanulmányozta. A Zoom (1975) című munkában 

a filmkamera ráközelítő kinetikus effektusát 

olyképpen idézte meg, hogy egymásra helyezett 

tíz darab sorozatfotót. A Reljef (Relief) (1976) 

című alkotásban a lineáris perspektíva szerinti 

mozgás tanulmányozása során nem a kamerát 

mozgatta el vagy a képméretet változtatta meg, 

hanem a felvétel tárgyát vitte a képi mélység 

felé. Galetát a fotóátfedések mindkét esetében 

a film fotográfiai jellemvonásai érdekelték.

Szinte láthatatlanul bár, de a világ percepció-

jának forradalma, illetve energiaszerkezeté-

nek megértése megállíthatatlanul zajlik. Ennek 

ellenére bizonyos tudományos körök még ma 

is fenntartásokkal fogadják a nullponti energia-

mező lenyűgöző természetével és poétikájával 

kapcsolatos felfedezéseket, amelyek ellentét-

ben állnak a materialista világ dogmatikus értel-

mezésével, továbbá a világűr magyarázatának 

azzal a newtoni elvével, mi szerint az nem több, 

mint holt mechanikai óraszerkezet, valamint 

azzal a karteziánusi filozófiai állásponttal, amely 

a test és a lélek teljes különállóságát hirdeti. Ezt 

az anyagba történő fatális „letaszítást” Charles 

Darwin evolúciós elméletének az a tétele még 

inkább elmélyítette, mi szerint az ember élete 

véletlenszerű és értelmet nélkülöző. Galeta alap-

elvei egészen más irányból táplálkoznak: egy-

részt Rudolf Steiner tanításához állnak közelebb, 

aki a „sötétség szellemének és a rossz alapel-

vének” „ahrimani” hatásáról beszél, másodsor-

ban Trevor James Constable magyarázataihoz, 

aki ezeket az alapelveket olyannyira szemlélte-

tően tolmácsolja, hogy egészen közel áll a mai 

civilizációs irányzatokhoz,13 harmadsorban pedig 

Wilchelm Reich gondolatvilágához, aki az „anyag 

szerkezetére vonatkozó információ kódját magá-

ban foglaló éteri alakító erőről”14 beszél. Galeta 

művészete csak napjainkra nyert teljes igazolást, 

megerősítve egyenrangú helyét azok között az 

13  „Trevor James Constable Az élet kozmikus lüktetése (1976) 
című klasszikus ‘underground’ alkotásában tíz pontban 
foglalja össze, miben is nyilvánul meg ez az ahrimani behatás. 
Ezek a következők: a lélek és a szellem elátkozása, gyűlölet, 
gyanú és ellenállás minden szellemivel szemben, az anyagi 
javak imádata, a kulturális élet züllöttsége (minden  
a nyereségre irányul), a láthatatlan világok tagadása, a 
nacionalizmus, a folyamatos pártharcok, a holt tudományos 
fogalmak, a holt oktatás, a számok — a számítógép! — istení-
tése, a világi élet unalmassága, a mániákus méricskélés.” 
Predrag Vasiljević: Predgovor (Előszó), in: Lynn McTaggart:  
The Field (A mező), horvát kiadás, TELEdisk, 2005, 13. o.
14   U.o.

avantgárd alkotók között, akik az elmúlt évszázadban radikálisan megváltoztat-

ták a művészet ismert definícióit és aktivitásának körét. Galeta munkásságának 

többrétegűsége csak ma látható át, amikor olyan új megismerések birtokában 

vagyunk, amelyek ellentétesek azokkal — a newtonihoz hasonló — dogmákkal, 

amelyek a világ szerkezetét és működését „mechanizált és elkülönített helyként” 

értelmezik.

Mindezek után teljesen logikusnak tűnik, hogy Galeta művészete közvetlen kap-

csolatban áll a természettel. A szó hétköznapi értelmében mezőket és kerte-

ket művel, 1995-től pedig ennek a tevékenységének a folyamán a permakultúra 

alapelveit alkalmazza, az egységesség és az oszthatatlanság stratégiáját igye-

kezve érvényesíteni. Műtermét a kertje alkotja. Szemléletesen — de nem tolako-

dóan — igyekszik rámutatni, hogy a velünk együtt létező világ megismerésének 

szabályai nem örök érvényűek, hogy az egyszer összeillesztett dolgok időben és 

térben mindig összetartozók lesznek; csak éppen nem úgy, ahogyan történelmi-

leg ismeretes. Ennek vonzatában Galeta immár tizenöt éve támaszkodik James 

Joyce Ulysses című kanonikus művére, amelynek narratív tudati folyamatsze-

rűsége egyfajta mintául szolgál számára a szavak, a szimbólumok és a számok 

metaviszonyát kutató tevékenysége során, annak céljából, hogy megerősítse az 

idő és a tér — természetben megtalált — mindenhatóságát és egységét. 2000-ben  

elkezdett munkaciklusának darabjaiban, mindenekelőtt End Art című, lezárat-

lan struktúrájú videóarchívumban közvetlen közelről rögzíti a természetet, saját 

kertjének életét, tanúsítva hatalmas elkötelezettségét azoknak az állításoknak  

a bizonyítására, amelyek a makro- és mikrovilág azonosságára vonatkoznak.

Elmélyült kutatásai azt eredményezték, hogy „lemondott” a művészetről mint 

műalkotások előállításának kreatív cselekedetéről, és spontán fotográfiai és 

videófelvételek rögzítéséhez fogott egészen egyszerű motívumukról, minden-

féle előre meghatározott rendszer vagy szerkesztési elv nélkül. A nem művészi 

késztetésű akarat végső formájaként értelmezett és véletlenül létrejött képek 

archiválásában véglegesülő eljárást Deep End Art-nak nevezte el. Egy olyan 

módszert dolgozott ki, amely megfelel a folyamatokban való részvétel igazo-

lására, nem tekinthető semleges, külső szemlélődésnek, s világosan mutatja 

annak az alapigazságnak az igazi gyakorlati alkalmazását, amely a dolgok, az 

események, az idő és a tér összefonódásáról, valamint az elme és az anyag 

oszthatatlanságáról szól.

Horvátból fordította: Szombathy Bálint

Ivan Ladislav Galeta
Tükrözött pingpong, 1978/1979


