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rozó eleme a horizontális struktúra és a színek felviteli módja. erben-
hez hasonlóan Hegyeshalmi Lászlót is a figuralitás helyett inkább a szín- 
élmények – de nevezhetjük akár tájélménynek is – és a művészet saját 
eszközei érdeklik. Nem beszélhetünk ábrázolásról, inkább színekkel való 
párbeszédről, színhangzatokról, dallamokról, lírai kifejezésmódról. A táj- 
élmény nem kell, hogy konkrét helyhez kapcsolódjon. Bár az alkotások 
címei megsúgják nekünk, hogy milyen tájon járunk, a képek előtt állva va-
lójában mindenki a saját belső tájaira figyel és azokban kalandozik. Saját 
belső zenéjét hallja, melyet az esszenciális színek vezetnek.

az utóbbi években született alkotásokból láthatnak ma egy válogatást. 
A művek nagy részét eddig még nem láthatta a közönség. Mindenkinek 
kellemes és élményteli felfedezést kívánok, az alkotót pedig Isten éltesse 
sokáig!

(Hegyeshalmi László kiállítása a sárvári várban)
Dohnál Szonja

Isten táncórája

Tisztelt Egybegyűltek! Kedves Barátaim!
Az emberi kommunikációt alapvetően meghatározza az ember által 

létrehozott technológia. 
A rádiónak 38 évre volt szüksége, hogy 50 millió embert elérjen.
A tévének 13 év kellett, hogy 50 millió emberhez elérjen. 
Az internetnek mindössze 4 évre volt szüksége, hogy 50 millió ember 

bekapcsolódjon a hálózatba. 
A Facebooknak 9 hónap alatt lett 100 millió tagja.
Napjaink civilizációját méltán nevezik globális falunak, vagy digitális 

édennek. a digitális technológia teljesen behálózta a bolygónkat. 
Mivel egy fotókiállítás megnyitóján vagyunk, nézzük mi a helyzet a fo-

tográfiával!   
A fotográfia története még nincs kétszáz éves se, de ez idő alatt hatal-

mas fejlődés jellemezte. Az első dagerrotípia, amit fényképnek nevezhe-
tünk, 1837-ben készült.  Később a szabadalmat a francia állam életjára-
dék fejében megvásárolta és szabaddá tette, azaz bárki használhatja. az 
eltelt közel 180 esztendő során a fényképezőgép és a vele kapcsolatos 
technológiák kivételes újításokon estek át. Az 1900-as évek második felé-
ben a fotográfia majdnem mindenki számára elérhetővé vált. Ám az igazi 
áttörést, amitől a fényképezőgép hétköznapi használati tárggyá vált, az 
úgynevezett „digitális forradalom” hozta el.

Napjainkban bárkinek lehet digitális fényképezőgépe, a kínálat zavarba 
ejtő. Mindenki megtalálhatja az igényeihez és a pénztárcájához passzoló 
készülékeket. Néhány éve pedig minden mobiltelefon fényképezőgép is, 
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ami azt jelenti, hogy a fényképezés egész társadalmi státusa radikálisan 
megváltozott, demokratizálódott. Naponta több millió digitális fénykép 
készül a világon. 

Erre a kihívásra a fotóművészeknek is reagálniuk kellett! 
A ma kiállító művész, Kovács Endre Galaxy mobiltelefonjával készített 

digitális fotónaplót hétköznapjairól. Ennek a Galaxy-naplónak a képei 
láthatók a mostani kiállításon.

Az elmúlt évszázadok során naplót, rengeteg ember, alkotóművész, tu-
dós, politikus, közéleti és egyszerű személy írt. Fontosnak tartották fel-
jegyezni az élet történéseit, eseményeit, saját kalandjaikat, élményeiket, 
gondolataikat, olvasmányaikat stb. Több kiemelkedő alkotó is megajándé-
kozott bennünket személyes hangvételű írásokkal, naplóbejegyzésekkel, 
melyben az adott korszak történéseit éppúgy taglalják, ahogy aktuális sze-
relmi ügyeiket, vagy munkájukkal kapcsolatos kételyeiket, aggályaikat is.

A napló általában valós képet mutat: igazi nehézséget, hiteles érzelme-
ket, gyötrelmeket, emberfeletti, és éppen ettől nagyon is emberi küzdelmet. 

Rohanó, érzelmileg megterhelő világunkban fontos, hogy megtaláljuk 
azokat a tevékenységeket, amelyek könnyíthetnek terheinken, segítenek 
megbirkózni a problémáinkkal. a pszichológusok, tapasztalataik és kuta-
tásaik alapján, gyakran javasolják erre a célra a naplóírás tevékenységét. a 
naplóírás nem új keletű elfoglaltság, pozitív hatásai széles körben ismertek.

Tisztelt Egybegyűltek! Kedves Endre!
Minden mozgásban van, az univerzum – tele galaxisokkal – állandóan 

tágul, de az ember lelke és értelme is állandóan változik, alakul. rengeteg 
szorongás és félelem van bele kódolva az emberbe. a negatív élmények 
során kellemetlen gondolatok gyűlnek össze benne. 

a negatív, stresszel teli életesemények elbeszélése általában pozitív ha-
tással van az egészségre és az egyén kedélyére. az elbeszélés, az alkotói 
tevékenység segít az agynak felülemelkedni az érzelmi zaklatottságon. a 
tudományos kutatások azt igazolják, hogy a „naplóírás” tevékenysége segít 
az érzelmek kontrollálásában, az intenzitás szabályozásában. a tudós pszi-
chológusok a naplóírás pozitív hatásai közé sorolják még, hogy az alkotás, a 
„naplóírás” segíti a szétesett emlékek összerendezését és leegyszerűsítését.  
A téma kapcsán sokan beszélnek az úgynevezett Bridget Jones-hatásról. 
E szerint mindegy, hogy az egyén miképpen elaborálja az érzéseit – nap-
lót ír, verset vet papírra, vagy képeket komponál – mindenképpen meg-
könnyebbül, hiszen akaratlanul ugyan, de szabályozza érzelmeit, dolgozik 
velük, újra és újra megfogalmazza őket. Az alkotási folyamat az érzelmek 
erős aktivitásának csökkentésében játszik szerepet, ami azt jelenti, hogy 
az alkotás segít az emóciók szabályozásában, a feszültség csökkentésé-
ben: vagyis az írás, az alkotás megnyugtat.

Engedjék meg, hogy egy kis szubjektív kitérőt tegyek:
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Saját tapasztalatból tudom, hogy fényképezőgép és mobil-fényképe-
zőgép között nagyon nagy különbség van. Engem, aki nem vagyok profi 
fotós, a klasszikus gép használata sokszor zavar, s bizonyos helyzetekben 
hiába szerettem volna fotót készíteni, nem voltam képes elővenni. A mo-
biltelefonnal, valami csoda folytán, olyan helyzetekben is tudok fotózni, 
ahol egy rendes gépet soha az életben nem vennék elő.

Nem arról beszélek, hogy egy mobilt könnyebb előkapni, mint egy 
fényképezőgépet. Úgy gondolom, más oka van, Elsősorban érzelmekről 
beszélek, nem sebességről.

Vannak helyzetek, amikor képtelenség elővenni a komoly gépet. A mo-
bil egészen más: nem olyan fegyver, mint adott esetben a fényképezőgép. 
Nagyon fontos, hogy hogyan tart az ember egy fényképezőgépet – elta-
karom vele az arcom, vagy látható maradok. ha mobillal fotózunk, nem 
tudunk úgy elbújni, mint egy normális gép mögött.

Bizonyára egy profi fotósnál ez máshogy működik.

Tisztelt egybegyűltek!
Kovács Endre ma megnyíló kiállítása nem egy tipikus, klasszikus fotóki-

állítás. Ugyanis egy fotóművész mobiltelefonnal készült naplószerű fényké-
peit láthatjuk. Ezt a kiállítás címe is kidomborítja: Isten táncórája.

A kiállítás szabad asszociációkra épülő véletlen képek kompozíciója. 
Kovács Endre képsorozatai különös történeteket mondanak el. 

A hatáskiváltás nem kenyere Kovács Endrének. A provokálás vagy a 
botránykeltés a legkevésbé sem érdekeli. A képek természetesen kötőd-
nek a külső valósághoz, de a szerzőről vallanak, és a valósághoz fűződő 
viszonyáról. A képekben megtestesülő ambivalenciák azokról az ellent-
mondásokról és feszültségekről szólnak, amelyek az alkotóban rejlenek. 

Kovács Endre fotója
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Susan Sontag amerikai esztéta írta, hogy a mai kor emberében erős 
igény munkál, hogy fényképekkel alátámasztott valósághoz és fényképek-
kel felfokozott élményekhez jusson.

A művészi tevékenység során az alkotóban különféle érzelmek és gon-
dolatok kavarognak, amelyek később másoknál is kiválthatják ugyanazt 
az érzést. Tehát akkor, amikor a néző vagy az olvasó felháborodik vagy 
megrendül, ugyanúgy vagy legalábbis hasonlóképpen az alkotó is felhá-
borodik vagy megrendül az alkotás közben. ami megtörténik a képek né-
zése közben, az óhatatlanul megtörtént a mobillal fotózó szerző esetében 
is. Amikor az emberfia alkotásra adja a fejét, akkor az kerül felszínre, 
aminek súlya van benne. ha tetszik, ha nem, általában a feszültségek és a 
problematikus dolgok jönnek elő. Ez nem egy szándék, hogy akkor mos-
tantól kizárólag ezt az arcát mutassuk meg a világnak, és nem is arról van 
szó, hogy kizárólag ezt az arcát éljük meg, hanem legerőteljesebben ez tör 
bennünk felszínre.

Az alkotó tele van ambivalenciákkal (kettőségekkel, ellentmondások-
kal), amik nélkül az egész alkotói folyamat mit sem érne, ugyanis ez ad 
neki esztétikai dimenziót.

Még egy fontos mondat! Susan Sontag egyik gondolata kicsit átköltve 
itt Alsóörsön így hangozhatna: „Ahogyan a nyelv, a fényképezés is eszköz, 
melynek segítségével (egyebek között) műalkotások születnek. A nyelvből 
egyaránt születhet tudományos értekezés, hivatalos feljegyzés, szerelmes 
levél, bevásárlási lista – és Balzac 
Párizsa.” A fényképezésből szület-
het tájkép, meteorológiai felvétel, 
útlevélkép, röntgenfelvétel, eskü-
vői kép – és Kovács Endre alsóörsi 
Galaxy-naplója. 

Felvillanó képeket láthatunk 
a hétköznapokról, a felhőkről, a 
fény játékáról a függönyön. lát-
hatjuk a gépkocsi szélvédőjének 
megtisztítását. Naplót láthatunk 
ihlető olvasmányokról (versekről), 
láthatjuk Nagy Gáspár Kossuth-dí-
jas költő, és Vojislav Despotov 
szerb költő versrészleteit is. Úgy is 
mondhatnánk, mivel hívő keresz-
tény alkotóról van szó: napló Isten 
táncórájáról, isten táncjátékáról.

a „naplóírás” kreativitásunk 
katalizátora, ugyanakkor terápia, 
mert Cartier-Bresson szerint a 

Kovács Endre fotója  
(Nagy Gáspár versrészletével)
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fényképezés „a világ szerkezetének megkeresése – tobzódás a forma tisz-
ta gyönyörében”, híradás arról, hogy „ebben a káoszban mégis van valami 
rend”.

Nagyon leegyszerűsítve: a mindennapok közhelyei közül kiemelni vala-
mi különöst, ezt nevezzük esztétikának, művészetnek. 

Kovács Endre Galaxy-naplója ihletet és vigaszt nyújt, a világ rejtett 
mintázatait, dimenzióit mutatja fel, a szerzőt pedig kreatív magaslatokba 
lendíti.

Kövessük nyomon a napjainkat összefűző fonalat, amely elénk vetíti 
életünk különös pillanatainak díszes szőttesét, halandóságunk leltárát, 
amelyben – talán – felsejlik: kik vagyunk, és merre tartunk. A cselekmény 
kibontakozása közben maga az alkotó is aktívan alakítja lelkének kedé-
lyét, boldogságát.

ennél a szónál álljunk meg, és tekintsék meg a képeket!
a kiállítás megnyitásának boldogan tettem eleget!
(Kovács Endre fotókiállítása, Alsóörs, Török-ház)

Fenyvesi Ottó

Az Éden nyomában – Art Capital 2018 
„Küzdést kívánok, diszharmóniát, 

Mely új erőt szül, új világot ád, 
Hol a lélek magában nagy lehet, 
Hová, ki bátor, az velem jöhet.”

Madách Imre: Az ember tragédiája

Idén, immár harmadik alkalommal került megrendezésre Szentendrén 
az ArtCapital képzőművészeti fesztivál és rendezvénysorozat, ahol a ha-
gyományokhoz hűen a kiállítások mellett rengeteg más műfajú program 
is látható volt. A képzőművészeti kiállítások mellett lehetőség nyílt filmek 
megtekintésére, kiemelt szerepet kapott a szépirodalom és két tudomá-
nyos konferenciát is rendeztek. a programsorozat folyamatos növeke-
dése megkérdőjelezhetetlen, minden évben egyre több látogatót vonz a 
városba. A főváros agglomerációjában lényegében ez az egyetlen olyan 
hazai kezdeményezés, amely nem csupán könnyed sétának fogható fel, 
hanem komoly esztétikai és intellektuális tartalmakat is képes szélesebb 
tömegek számára közvetíteni. a nyár folyamán megrendezett fesztiválon 
a családok minden tagjának lehetőség nyílt az „önművelésre” és a szóra-
kozásra, a legkisebbektől a legnagyobbakig. Éppen ezért az ArtCapital 
nem csak képzőművészeti, hanem kiemelkedő turisztikai jelentőséggel is 
bír. A szervezők szándéka volt az is, hogy a várost felébresszék Csipkeró-
zsika álmából, azaz ne csak a múltbéli értékeit kínálják a látogatóknak, 


