M U N K ATÁRSA I N K
SONJA ÅKESSON
(1926–1977) Igen szegény családban nőtt fel, ezért tanulmá nyait 1951-ben kénytelen volt félbeszakítani. Mikor
Gotland ról Stockholmba költözött, pincér, bolti eladó, majd
telefonista lett, hogy eltartsa magát. Költészetét az „új egyszerűség” fogalmával szokták meghatározni. Olyan versek
ezek, melyek puritán nyelvezetük mellett erős társadalomkritikát fogalmaznak meg, s melyek a hétköznapi életből
táplálkoznak. 1963-ban megjelent Husfrid (Házibéke) című
kötete a heti magazinokban megrajzolt női ideál paródiája.
Érthető, hogy az ekkor éledező feminista mozgalom követői
körében azonnal népszerű lett. Illusztrációkat is készített,
többek közt Hjärtat hamrar, lungorna smälter (A szív
dobog, a tüdő elolvad) című kötetéhez (1972). A Halland múzeum összegyűjtött illusztrációiból kiállítást is rendezett
1975-ben. Néhány művéből slágerek készültek, melyek különösen a ’80-as években voltak népszerűek.

EG YÉRIN TŐ
Gábor Enikő kiállítása,
2016. november 2–25.
A minap egy joviális úr, elegáns öltönyben a közeli téren galambokat rugdosott: EGYÉRINTŐ.
Gábor Enikő írja a kiállítása kapcsán: „A labda érintése szentség”. A játékosok sohasem birtokolhatják a labdát teljesen. Az érintés pillanatában irányt mutatnak,
energiát közvetítenek feléje, de a futball-labda valamenynyire mindig szabad. A foci éppen ettől a szabadsági foktól, a labda öntörvényű voltától kultikus természetű.
A régi fotóeljárások bonyolult metódusa és az anyag
kiszámíthatatlanságában rejlő hiba lehetőségeivel szemben a digitális technika gyors, precíz és kiszámítható
eredményt ígér. Miért van mégis létjogosultsága az analóg technikának ma is? Az utóbbi három évben a hagyományos, kémiai alapú fotóeljárások mai szerepét vizsgáltam. Arra kerestem a választ, hogy a fotográfia kezdetét
idéző archaikus, analóg technikák hogyan manifesztálódnak digitális környezetben. Érvényesülhet-e a közvetlen fényformálás eszköze ott, ahol az információ bináris
kódja kerül kép és valóság közé?

A kiállításon három sorozatból látható válogatás.
Az eltérő technikai módszerekkel létrehozott képek
más-más megközelítésből, de azonos témát járnak körül. A tárlat fotogramokból, fénylenyomatokból és fotószobrokból áll. Jelen esetben kétrésztvevős improvizáció eredményét látjuk. Egyikük Gábor Enikő, másikuk
az, amit ő „hagyományos technikáknak” nevez. Látja-e
Enikő előre, hogy mi fog történni, vagy irányvonalai
vannak, s a teremtés aktusának egy pillanatában megállítja a folyamatot és kimerevíti azt? Fontos-e számára
az ismételhetőség? Vagy minden folyamat egyszeri?
Örökkévalóak-e az alkotásai, vagy – mert egyszer
megszülettek – el is kell tűnniük? Ha ez igaz, akkor
sietnie kell annak, aki látni akarja őket, mert minden
pillanat utolsó pillanat. Ha az alkotás befejezett, késznek tekinthető-e a mű? A képek határai élesek, kontúrosak. Charlie Parker álma. Ő hallja a kenyér jajkiáltását,
amikor a kés belé csusszan. És mi vajon halljuk-e? Éles
a határ. Annak kell lennie.
„Köröket húzok magam köré és szent határokat”,
mondhatná Enikő Nietzschével szólva.
Most történik.
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MAGNUS AXELSSON
1965-ben született. Punk- és experimentális zenész. A hetvenes években tanult gitározni, s magnetofonnal hangkísérleteket folytatott. 1979-ben megalapította a MAcKT nevű
punkzenekart. 1980-ban közös lemezt adnak ki az On Birds
együttessel, amely a BBC és a kritikusok érdeklődését is
felkeltette. (A MAcKT 1981-ben feloszlott.) Axelsson egyre
inkább az experimentális zene felé fordul, olyanok hatnak rá,
mint a Cabaret Voltaire, a Throbbing Gristle és a Residents.
1983-ban alakult meg a Njurmännen, mely többször is átalakult. Mai formájában 2005 óta létezik, tagjai Axelsson
mellett Jonas Ingvarsson és UKON.
CHRISTER BOBERG
1970-ben született. A Jakobsberg népfőiskolán íróképző szakon végzett. Az Uppsalai és az Umeói Egyetem mesterképzésén filozófiát, vallástörténetet és esztétikát hallgatott.
2000-ben másodmagával megalapította az Agamamnon
című internetes folyóiratot, amely azóta is az egyik legrangosabb digitális kulturális folyóirat. 2007-ben jelent meg
Sekvensen (Szekvencia) című verseskötete (Trombone kiadó).
2008-ban befejezte tanulmányait könyvtár- és információtudomány szakon a Boråsi Könyvtáros Főiskolán. 2010-ben
jelent meg második verseskötete Revel (Homokzátony) címmel (Trombone). 2012-ben részt vett a Södermalmi Költészeti Fesztiválon. Komponál, gitáros és énekes a Kvicksand
nevű punkmetál együttesben. 2013-ban jelent meg kísérleti
szöveg-hang műve CD-n, Skuggvältan (Árnyékfordítás)
címmel, s Haiku című verseskötete (Trombone). 2014–15-ben
hangköltészeti alkotására koreográfia készült, s a művet

egy műfajokat feszegető Mozart: Varázsfuvola-előadáson
táncolja el Cornelia Savva. Visbyben megalakította a Szövegbár (Textbar) TILT nevű kulturális kávézót. Szerepet kapott
a Natten (Éjszaka) című filmben, mely 2016 óta filmfesztiválokon és a svéd televízió műsorán szerepel. Számos hangköltészeti alkotása található meg a Youtube-on. 2016-ban
látott napvilágot Terpsitone című kötete (Trombone). Verseit
törökre, angolra és horvátra fordították. Művészetének viszszatérő vonásai a hang, a szöveg és a tánc kombinációja, és
a hangkollázsokkal való kísérletek. Swedish Authors’ Fund
ösztöndíjasa.
LARS-GUNNAR BODIN
1935-ben született. Komponista, a svéd elektronikus zene
egyik úttörője, költő, vizuális művei és performanszai a svéd
modernizmus meghatározó művei. 1956–1960 között zeneszerzést tanult, közben dzsesszmuzsikusként működött.
1961-ben Darmstadtban Ligeti és Stockhausen keze alatt
tanult. A náluk szerzett ismeretek és Cage zenéje hatására
szöveg-hang kompozíciókkal és elektronikus zenével kezdett foglalkozni. A hatvanas években a Fyilkingen, elsősorban zenészeket és képzőművészeket tömörítő kísérleti
művészettel foglalkozó szervezet egyik motorja, 1969–1972-ig
pedig elnöke volt. 1979–1989 között az Elektron musikstudion
(EMS) igazgatója. Elektronikus zenét oktatott különböző
amerikai egyetemeken. Hangköltészeti és elektronikus zenei kompozícióira számos tánckoreográfia készült. Jelentős
happeningeken vett részt, főként a stockholmi Modern Múzeum szervezésében. Számítógépen készült vizuális művei
úttörő alkotások. Ahogy zenei kompozícióiban, a valószínűségi változó variálásával, illetve aleatorikus módszerrel
Göran Sundqvist programozó közreműködésével kezdett
ilyen vizuális műveket alkotni. Egybegyűjtött szövegei a Fåordingar (Szűk-szavúak) és az Ord-smak (Szó-íz-lés) című
kötetekben jelentek meg (2013, 2016). Számos díj tulajdonosa, például Rosenberg-díj (1984), Atterbergpriset (2004),
valamint a Svéd Királyi Zeneakadémia örökös tagja.
DÓRA ATTILA
1961-ben született Budapesten, zeneszerző-előadóművész,
buddhista tanító. Több mint negyven lemeze jelent meg,
közte a Magyar Műhely Kiadónál Palkó Tibor festőművészszel közös könyve és CD-je. Írt színházi zenét Gál Eszter,
Piotr Bikont, Daniel Lepkoff, Benno Voorham, valamint a
Jekatyerinburgi Művészeti Központ felkérésére. Tanított
20. századi zenetörténetet a TKBF-en, valamint improvizációt a KontaktBudapesten, Brüsszelben és Moszkvában. 2015
óta a ByArt Galéria zenei kurátora.
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