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tésekről azóta temérdek interpretáció született már a 

képeket, képzőművészetet övező sokrétű diskurzusban. 

Amiért e két rövid, ámde annál nagyobb hatású törté-

netet felidéztem, az Norman Bryson értelmezése, aki 

A tekintet a kiterjesztett mezőben című előadásában arra 

mutat rá, hogy Sartre és még inkább Lacan végsősoron 

a látás politikájának felfedezéséhez járult hozzá. Ehhez 

azonban Bryson szerint meg kell kérdőjeleznünk, nem 

kell feltétel nélkül elfogadnunk a Tekintet rémuralmi, 

paranoid jellegét, hiszen „a látás lényegéhez tartozó rém-

uralom gondolata nehezebbé teszi annak végiggondolá-

sát, hogy valójában mi teszi a látást terroristává vagy 

akármi mássá”.3 A másik tekintete miatti zavar momen-

tuma, a Tekintetnek való kitettség tehát nem biztos, 

3 Norman BRYSON: The Gaze in the Expanded Field = 

Vision and Visuality, 107 skk.

hogy szükségszerű fenyegetettséget jelent, miként a Bár-

Bár ékezetek nélküli feliratát elég pusztán tükrözni, 

hogy RAB-ként olvassuk azt. Knyihár Amarilla kiállítása 

tehát, ha úgy tetszik, a privát szféra jelentésszóródása, 

s mivel a mindig erőszakosan csengő és az aszimmet-

rikus mi–ők viszonyok közé tartozó barbár szón való 

rágódással kezdtem ezt a megnyitót, hadd fejezzem be 

mondandóm Konsztantinosz Kavafisz A barbárokra 

várva című híres versének záró soraival: 

Mert itt az est, s a barbárok nem jönnek. 

Néhányan, kik a határról érkeztek, 

azt állítják: barbárok nincsenek. 

– Mi lesz velünk most a barbárok nélkül? 

Úgy hittük, ők hoznak megoldhatatlan 

dolgainkra holmi megoldásfélét.
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Egy fiatal és ambiciózus galériatechnikus mindig jól jön 

a háznál, sőt aranyat ér. Ért mindenhez: felrakja és le-

szedi a kiállítást, takarít és rendet rak a megnyitók után, 

gondot visel a látogatók eligazításáról és ellátásáról. Ez 

persze alapvető elvárás. Ha a technikus maga is művész, 

akkor némileg bonyolultabb a helyzet, hiszen kritikai 

prizmán át, a saját szakmai látószögéből szemléli a te-

kintete előtt zajló eseményeket. A legeszményibb galéria-

technikus minden kétséget kizárólag az a személy, aki 

– amellett, hogy építően áll hozzá a keze alá kerülő min-

denféle művészeti anyaghoz, kihozva mindegyik kiállí-

tásból a maximumot, amit az adott tér megenged – maga 

is hozzájárul a program kialakításához. Nekünk egy ilyen 

emberünk van. Nem az első eset, hogy kiállítást hoz a ga-

lériába, érvényesítve azt a generációt, amelynek a tagja. 

Elvégre ennyivel tartozik nemzedéktársainak, és némi-

leg azok is elkötelezettjei neki.

Antal István jelenleg Bécsben tanul, benne van az 

ottani események körforgásában. Élményeit velünk, 

Magyarországon élőkkel is meg kívánja osztani. Ebbéli 

igyekezetének gyümölcse a most nyíló kiállítás is, amely 

új fejezetet nyithat a Magyar Műhely sokéves nemzetközi 

kapcsolatainak tekintetében. Tulajdonképpen felújíthatja 

bécsi kapcsolatainkat, melyek a múlt század elejére 

nyúlnak vissza, arra az időre, amikor Bécs menedékhe-

lyévé vált a Magyarországról politikai nézetkülönbségek 

miatt száműzött magyar avantgárdnak, Kassák Lajos-

nak és körének. A magyar avantgárd vezéralakjának, 

Kassáknak és társainak Bécs 1920-tól 1926-ig nyújtott 

menedéket. Jellemző, hogy a II. világháború utáni ma-

gyar avantgárd ismét csak Nyugaton szervezte meg ma-

gát, azoknak a fiataloknak a révén, akik az 1956-os ese-

ményekben való részvételük miatt voltak kénytelenek 

elhagyni az országot. Közéjük tartozott a Magyar Műhely 

folyóirat két alapítója, a Párizsban letelepedett Nagy Pál 

és Papp Tibor. Az 1962-ben elindított avantgárd szócső-

nek, amely a kezünk alatt ma is megjelenik, mindössze 

egy esztendő elteltével lett szerkesztője és kiadója a ma 

is az osztrák fővárosban élő Bujdosó Alpár. Ha avantgárd 

elődeinkre emlékezünk, akkor Bécsre is mindig szere-

tettel gondolunk.

De térjünk vissza a jelenkorba, amelyben az avant-

gárdra mint hagyományra hivatkozunk, a jelenkori tör-

ténésekre pedig a kortársi kifejezést használjuk. Jelen 

kiállítás sok mindent elmond Bécs mai képzőművésze-

téről, illetve a művészeti oktatás természetrajzáról. Egy 

színes, üde, különböző kultúrákból jövő fiatalok alkotta 

közösségnek a munkájába nyerhetünk betekintést, amely 

mediális értelemben is roppant változatos és izgalmas, 

vagyis végsőkig nyitott. 

Ez a fajta nyitottság pedig nem is oly sokára meg 

fogja változtatni az ottani művészeti gondolkodást, 

amelyről még ma is az a hír járja, hogy erősen konzerva-

tív. Az itt kiállító tizenkét ifjú alkotó – azokkal együtt, 

akik nincsenek itt – garancia arra, hogy a bécsi és az 

osztrák ízlésvilág, valamint az általános művészetfel-

fogás komoly változásoknak néz elébe. A párbeszédre 

való hajlam ugyanolyan feltétele a változásoknak, mint 
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a kortársi szellemiség helyének a kivívása a képzésben 

és a prezentációban. Mindez előbb-utóbb a galériarend-

szer struktúráján is nyomot hagy. Ennek egyik szép 

példáját láthattuk például a nemrég megnyílt Brotfabrik 

művészeti központ létrejöttében.

Nagyon örülök ennek a mostani találkozónak, a 

„Host an Tschick?” (Van egy cigid?) üzenetének, hiszen 

pályám során megszámlálhatatlan kapcsolatot hoztam 

létre a világ minden táján élő alkotóval, és tudom, milyen 

lényegbevágó az emberi-alkotói közeledés, az egészséges 

eszmecsere. Köszönjük bécsi barátainknak, hogy átrán-

dultak a szomszédba, elszívni egy közösségi cigarettát, 

amelynek a füstje messzire látszik.

SZOM BATI BÁL IN T

HÍREINK

Szombathy Bálint Könnyek című előadását május 25-én 
mutatta be Veszprémben, a Tánc Fesztiválja – XVIII. Orszá-
gos Kortárs Összművészeti Találkozón, a Latinovits–
Bujtor Játékszínben.

Siflis András kiállítását Szombathy Bálint nyitotta meg 
a szabadkai Klein Házban, május 28-án. 

Kitárt szavak – Parole spalancate címmel 22. alkalom-
mal rendezték meg június 12. és 19. között a Genovában 
hagyományossá vált Nemzetközi Költészeti Fesztivált. 
A több száz eseményt és szereplőt megmozgató ren-
dezvény fő szervezője, Claudio Pozzani Magyarország-
ról ezúttal Szkárosi Endrét hívta meg, aki két rövid mű-
sort adott. Az egyikben a dada-centenárium jegyében 
Hugo Ball, Tristan Tzara, Theo van Doesburg, Kassák 
Lajos költeményeit és újabb szerzők dada-hommage-ait 
szólaltatta meg a Wrong Object nevű belga együttes 
közreműködésével, a másikban saját szerzeményeit 
mutatta be.

A Múzeumok Éjszakája programsorozatában június 
25-én a debreceni MODEM-ben kamarakiállítás nyílt 
Szombathy Bálint labdarúgómérkőzés-rajzaiból. Ugyan-
ott a szerző élő rajzakciót demonstrált a Horvátország–
Portugália Eb-mérkőzés televíziós közvetítése folyamán.

Szombathy Bálint A visszhangtalanság ölelésében – feny-
vesi Tóth Árpád művészete című kötetét Andrási Gábor 
művészettörténész, Buza Péter újságíró, a kötet szerkesz-
tője, Lombár Gábor polgármester és a szerző mutatta 
be a balatonfenyvesi községházában, július 14-én.

Juhász R. József érsekújvári születésű performansz mű-
vész 2016 áprilisa és augusztusa között négyhónapos 
kínai alkotói körúton vett részt, melynek első állomása 
Hongkong volt, ahol három egyetemen tartott előadást 
a szlovák és a magyar performansz- és akcióművészetről. 
Az előadások mellett műhelymunkát vezetett tizenöt fő 
részvételével, és fellépett a helyi nemzetközi fesztiválon. 
További fesztiválokon vett részt Senzsenben, Csengdu-
ban és Csonkingban, majd kéthónapos rezidensprogra-
mon szerepelt a Junnan tartományban lévő Li Jiangban 

Nancsi Liu kínai művésszel. A rezidensprogram részeként 
több közös és egyéni performansz dokumentációjából 
rendeztek kiállítást. Közös tevékenységük eredménye-
ként megszervezték a Junnan Performanszművészeti 
Találkozót, melyhez öt nemzetiség (yi, bai, nasi, tibeti és 
han) alkotója csatlakozott. Az egyéni és közös produk-
ciókat nasi hangszerekkel előadott koncert egészítette ki. 

Mona Radzibari

Ev
el

in
e 

Re
in

ho
lz


