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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D ÓR A A T T I L A

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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TORSTEN EKBOM
(1938–2014) Író, esszéista, kritikus, műfordító, a konkrét
költészet egyik markáns képviselője volt. A Svish csoporttal
nagyszabású konkrét költészeti eseményeket, kiállításokat,
happeningeket rendezett. Első, a hatvanas években született
regényeiben már jól felismerhetők az úgynevezett „nyitott
mű” jellegzetességei. Ekbom zenét és filozófiát tanult, majd
kritikusként dolgozott. Kritikáival az egyik legnagyobb
napilap, a Svenska Dagbladet meghatározó alakja évtizedekig. Az 1961–1965-ig működő Rondo című folyóirat és a Gorilla
című irodalmi folyóirat szerkesztőségének tagja volt. Esszékötetei feldolgozzák az 1800-as évek végének, 1900-as évek
elejének modernizmusát. Ezek ma olyan alapművek, melyek
nemcsak bepillantást engednek a korszak nagy művészeti
mozgalmaiba, hanem módszeres alapossággal világítják
meg a különböző művészeti ágak, irányzatok és stílusok
közötti összefüggéseket. Többek közt külön köteteteket
szentelt Kaffka, Sztravinszkij, Schönberg, Becket, illetve Cage
munkásságának. Cage, Beckett, Burroughs, de Chirico és
Roussel műveit fordította svédre.
ÖYVIND FAHLSTRÖM
(1928–1976) Író, költő, szöveg-hang kompozitőr, drámaíró,
képzőművész. Művei szociális és politikai kérdéseket vetnek
fel, nagy hatást gyakorolt rá a konkrét zene és a popművészet. 1949–1952 között régészeti és művészettörténeti tanulmányokat folytatott. 1950–1955 között kritikus, író, műfordító és újságíró volt. 1954-ban jelent meg Hätila ragulpr
på fåtksliaben című konkrét költészeti kiáltványa, mely
nagy hatást gyakorolt a svéd kísérleti irodalomra, képzőművészetre. 1956–57-ben Párizsban lakott és főleg festészettel foglalkozott. Képeibe képregényekből kivágott részleteket
illesztett. 1960-ban New Yorkba költözött és bekapcsolódott
az ottani művészeti életbe. Hanggal, vizuális elemekkel kezdett kísérletezni, ekkor kezdett performansszal is foglalkozni. A svéd rádiónak dolgozott, kiállításokon vett részt,
többek közt 1963-ban a Velencei Biennálén. 1966-ban Robert
Rauschenberg, John Cage és Robert Whitman és harminc
tudós, illetve mérnök társaságában részt vett a 9 evenings
projekben. Élete utolsó tíz évében négy filmet készített, és
Európa, illetve az USA jelentős kiállítótermeinek visszatérő
vendége volt.
JÖRGEN GASSILEWSKI
1961-ben született költő, író, képzőművész. Első kötete
1987-ben jelent meg Du (Te) címmel. Ezt követték később
többek közt a Sommarens tankar (Nyári gondolatok),
a Jägarnas hemkomst (Vadászok hazatérése), a Cedern
(Cédrus), a Rekviem (Rekviem), a portarnas bilder (a kapuk képei) és 2009-ben a Kärleksdikter (Szerelmesversek).
Konceptuális, kísérleti költészete a képzőművészet és irodalom, illetve zene és képzőművészet határait feszegetik.

Egyik verse például az ötvonalas kottapapír lehetőségeit
kihasználó Requiem című verse Mozart művének tételeire
támaszkodik. Szövegei mindenféle tolmácsolást megkérdőjeleznek. 2006-ban készült Göteborgshändelserna (Göteborgi események) című regénye az egyik legrangosabb svéd
irodalmi díjat (Augustpriset) nyerte el.
ANNA HALLBERG
1975-ben született költő, kritikus. Első kötete 2001-ben jelent meg Friktion (Súrlódás) címmel. 2004-ben megjelent På
era platser (Helyeteken) című kötete elnyerte az Aftonbladet című napilap irodalmi díját. További kötetei: MIL,
Colosseum és az 2014-ben megjelent Ljusgrönt och aska
(Világoszöld és hamu). Elnyerte az Örjan Lindberger-díjat
és a De Nios Vinterpris díjat. Művei a Bonniers kiadónál
jelennek meg. Költészete konceptuális, hangköltészeti elemeket és többszólamúságot alkalmaz. Az organikus hatású
líraiság konkrét, csupasz mondatokkal ötvöződik.
JOHANNES HELDÉN
1978-ban született. Képzőművész, író, zenész. Eddig tizenkét
könyve jelent meg, a legutóbbi, melynek címe Astroekologi
(Asztroökológia), három nyelven jelent meg és a stockolmi
Dramaten színházban interdiszciplináris performanszként
került előadásra. A művet digitális formában a Bonniers
Konsthall kiállítóteremben is bemutatták 2016-ban. 2015-ben
megkapta az egyik legjelentősebb képzőművészeti elismerést, az Åke Andrén-díjat. Az Evolution (Evolúció) projekt
2014-ben N. Katherine Hayles-kitüntetésben részesült. Három zenei albumot adott ki, a legutóbbit 2013-ban System
címmel. Ösztöndíjasként megfordult többek közt a The
MacDowell Colony (NH, USA) és a Headlands Center of the
Arts in California egyetemeken. Számos kortárs művészeti
kiállításon vett részt, így Stockholm, Göteborg, Párizs, Edinburgh, Bergen, Koppenhága, Chicago és Moszkva legjelentősebb kiállítótermeiben, művészeti központjaiban. Hét
digitális vizuális, szöveg- és zenei elemeket ötvöző online
műve jelent meg.
ÅKE HODELL
(1919–2000) Szöveg-hang komponista, író, költő, képzőművész, harcirepülő-pilóta. Szülei, nagyszülei és testvére révén
erős volt kötődése a színház világához. Már 25 évesen gyermekszínházat vezetett, ahol először került bemutatásra
Rännstensungar (Csatornaparti kölykök) című társadalmi
szatírája, melyből film is készült. Még színházi karrierje
előtt harci pilótává képezte ki magát, de miután 1941-ben
lezuhant, élete gyökeresen megváltozott. Minden katonai
tevékenység ellen fordult. Ezekben az években került kapcsolatba a svéd líra egyik legnagyobb alakjával, Gunnar
Ekelöf költővel. Első kötete 1953-ban jelent meg Flyende pilot
(Menekülő pilóta) címmel. A hatvanas években kezdett szín-

68

padon és rádiójátékokban hanggal és szöveggel kísérletezni.
Egyik legismertebb műve, a General Bussig 1963-ban született, a konkrét költészet kiemelkedő alkotása, mely a szavak minimalista variálásából, ismételgetéséből, szótagokból
és egyéb hangelemekből építkezik. A ’60-as években a stockholmi Pistolteatern munkatársa. Ekkor alapította a Krberos
könyvkiadót is. 220 Volts Buddha című LP-je és Verbal
Brainwash & Other Works CD-i hangköltészeti műveket
tartalmaznak. Tizenhat rádiójátékot készített a svéd rádió
számára. A Fylkingen, elsősorban zenészeket és képzőművészeket tömörítő kísérleti művészettel foglalkozó szervezet
Hodell-díjat alapított az emlékére.
JONAS INGVARSSON
1966-ban született. Kutató, kulturális újságíró, a Skövdei
Főiskola média, esztétika és elbeszélés tanszakának profeszszora. Kutatási területe a digitális kultúra és az esztétikai
megnyilvánulások kapcsolata. Tanulmányainak gyakori
témái a poszthumanizmus és a médiatörténet, de Marshall
McLuhan filozófusról is írt. 2006 óta UKON-nal (Ulf Karl
Olov Nilsson) együtt a Njurmännen elektronikus zenei csoport tagja. A csoport hangköltészeti művekkel (hang kollázs, soundscape), performanszokkal lép fel. Több CD-t is
kiadtak, melyek közül a Synopsis (2007) címűt August-díjra
is jelölték. Legutóbbi hangköltészeti gyűjteményük a Standardmodellen (Szabvány modell, 2011). A Humtank blog
(egy „think tank”, melyet tizenkét egyetem hozott létre
2013-ban) egyik alapítója. Az agytröszt célja, hogy a humán
tudományok nagyobb megbecsülést vívjanak ki maguknak
az egyetem falain belül és társadalomban.
LADIK KATALIN
Újvidéki születésű költő, performanszművész, színész.
Az írott költeményekkel párhuzamosan hangkölteményeket
és vizuális verseket alkot; előadóművész, kísérleti zeneművek és hangjátékok alkotója és vokális előadója. Tevékenységet fejtett ki a happening, a küldeményművészet és
az akció műfajában. Több mint húsz kötete jelent meg magyarul és más nyelveken. 2016-ban elnyerte a Lennon Ono
Békedíjat.
LIPCSEY ANDERSSON EMŐKE (Lipcsey Emőke)
1957-ben született. Író, költő, műfordító, zenész. Magyar–
tör ténelem szakon végzett Egerben, ezzel párhuzamosan,
majd később Franciaországban zenei tanulmányokat folytatott. A Göteborgi Egyetemen bölcsészdiplomát kapott,
majd a számítógép-nyelvészet tanszakon mesterképzésben
részesült. Svédországban él. Magyarországon rendszeresen jelennek meg versei, prózája és publicisztikai írásai.
1981–1995 között a Magyar Műhely folyóirat állandó munkatársa volt. Az Indigó csoport köréhez tartozott 1981–1984-ben.

Vizuális és hangköltészeti munkáival önálló és csoportos
kiállításokon, bemutatókon vett részt Magyarországon, Franciaországban, Svédországban és az Egyesült Államokban,
például Galerie Shirvan (1993), Chalmers (1994), Göteborgi
Könyvvásár (2015). Az utóbbi időben főleg regényeket ír és
műfordítással foglalkozik. Jelentősebb munkái: Sziklarajzok
(1999, versek és vizuális művek), Ördöghinta (2009), taurus
blogja (2011), A vadnyúl bukfencet vet (2017). Elnyerte a
Sveriges Författarfond ösztöndíját és a Mankell-ösztöndíjat
(2013), valamint Västra Götaland irodalmi ösztöndíját, az
Airt (2016). A jelen Magyar Műhely-számhoz kapcsolódó program egyik szervezője a 2017-es Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon.
NAGY ÁRPÁD PIKA
1950-ben született az erdélyi Erdőszentgyörgyön. A kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Akadémia festészeti karán diplomázott 1978-ban. A Rákospalotai Múzeum megbízott vezetője Budapesten. Alapító tagja a MAMŰ
Társaság Kulturális Egyesületnek és a Block Csoportnak.
JESPER OLSSON
1966-ban született irodalomtörténész, szerkesztő, kritikus.
Vendégkutató volt a State University of New York (Buffalo)
egyetemen (1998–1999) és a University of California Davis
Egyetemen (2007–2008). Disszertációját a Stockholmi Egyetemen írta 2005-ben, címe: Az ábécé használata. Svéd
konkrét költészet és lírai termék az 1960-as években (Alfabetets användning. Konkret poesi och poetisk artefaktion
i svenskt 1960-tal). A disszertáció többek közt Öyvind Fahlstöm, Åke Hodell és Bengt Emil Johnson költészetét dolgozza fel. Olsson az OEI kulturális folyóirat szerkesztője és
felelős kiadója. A Médiatörténeti Könyvtár (Medie historiskt
bibliotek) szerkesztőségének tagja és kutatóként a Nordic Network for Avant-Garde Studies hálózat egyik tagja. A Svenska
Dagbladet napilap irodalomkritikusa.
GÖRAN PALM
(1931–2016) Író, kritikus. Tanulmányait az Uppsalai Egyetemen végezte, majd főiskolai tanárként dolgozott. A Bonniers Litterära Magasin munkatárs, az Expressen napilap
kritikusa volt, valamint az Upptakt című közéleti-irodalmi
folyóirat szerkesztője. Első verseskötete 1961-ben jelent meg
Hundens besök (A kutya látogatása) címmel. Magát marxistának és szocialistának vallotta. Több rangos díjat kapott,
többek közt a Ferlipriset-díjat 2003-ban. Öyvin Fahlström
volt az egyik, aki a svéd avantgárd útját kijelölte, Göran
Palm pedig egy új, másik irányvonalat rajzolt meg. Kiáltványszerű írása, mely 1961-ben jelent meg, ugyanúgy meghatározóvá vált az avantgárd történetében, mint Fahlström
kiáltványa.
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TORSTEN EKBOM
(1938–2014) Író, esszéista, kritikus, műfordító, a konkrét
költészet egyik markáns képviselője volt. A Svish csoporttal
nagyszabású konkrét költészeti eseményeket, kiállításokat,
happeningeket rendezett. Első, a hatvanas években született
regényeiben már jól felismerhetők az úgynevezett „nyitott
mű” jellegzetességei. Ekbom zenét és filozófiát tanult, majd
kritikusként dolgozott. Kritikáival az egyik legnagyobb
napilap, a Svenska Dagbladet meghatározó alakja évtizedekig. Az 1961–1965-ig működő Rondo című folyóirat és a Gorilla
című irodalmi folyóirat szerkesztőségének tagja volt. Esszékötetei feldolgozzák az 1800-as évek végének, 1900-as évek
elejének modernizmusát. Ezek ma olyan alapművek, melyek
nemcsak bepillantást engednek a korszak nagy művészeti
mozgalmaiba, hanem módszeres alapossággal világítják
meg a különböző művészeti ágak, irányzatok és stílusok
közötti összefüggéseket. Többek közt külön köteteteket
szentelt Kaffka, Sztravinszkij, Schönberg, Becket, illetve Cage
munkásságának. Cage, Beckett, Burroughs, de Chirico és
Roussel műveit fordította svédre.
ÖYVIND FAHLSTRÖM
(1928–1976) Író, költő, szöveg-hang kompozitőr, drámaíró,
képzőművész. Művei szociális és politikai kérdéseket vetnek
fel, nagy hatást gyakorolt rá a konkrét zene és a popművészet. 1949–1952 között régészeti és művészettörténeti tanulmányokat folytatott. 1950–1955 között kritikus, író, műfordító és újságíró volt. 1954-ban jelent meg Hätila ragulpr
på fåtksliaben című konkrét költészeti kiáltványa, mely
nagy hatást gyakorolt a svéd kísérleti irodalomra, képzőművészetre. 1956–57-ben Párizsban lakott és főleg festészettel foglalkozott. Képeibe képregényekből kivágott részleteket
illesztett. 1960-ban New Yorkba költözött és bekapcsolódott
az ottani művészeti életbe. Hanggal, vizuális elemekkel kezdett kísérletezni, ekkor kezdett performansszal is foglalkozni. A svéd rádiónak dolgozott, kiállításokon vett részt,
többek közt 1963-ban a Velencei Biennálén. 1966-ban Robert
Rauschenberg, John Cage és Robert Whitman és harminc
tudós, illetve mérnök társaságában részt vett a 9 evenings
projekben. Élete utolsó tíz évében négy filmet készített, és
Európa, illetve az USA jelentős kiállítótermeinek visszatérő
vendége volt.
JÖRGEN GASSILEWSKI
1961-ben született költő, író, képzőművész. Első kötete
1987-ben jelent meg Du (Te) címmel. Ezt követték később
többek közt a Sommarens tankar (Nyári gondolatok),
a Jägarnas hemkomst (Vadászok hazatérése), a Cedern
(Cédrus), a Rekviem (Rekviem), a portarnas bilder (a kapuk képei) és 2009-ben a Kärleksdikter (Szerelmesversek).
Konceptuális, kísérleti költészete a képzőművészet és irodalom, illetve zene és képzőművészet határait feszegetik.

Egyik verse például az ötvonalas kottapapír lehetőségeit
kihasználó Requiem című verse Mozart művének tételeire
támaszkodik. Szövegei mindenféle tolmácsolást megkérdőjeleznek. 2006-ban készült Göteborgshändelserna (Göteborgi események) című regénye az egyik legrangosabb svéd
irodalmi díjat (Augustpriset) nyerte el.
ANNA HALLBERG
1975-ben született költő, kritikus. Első kötete 2001-ben jelent meg Friktion (Súrlódás) címmel. 2004-ben megjelent På
era platser (Helyeteken) című kötete elnyerte az Aftonbladet című napilap irodalmi díját. További kötetei: MIL,
Colosseum és az 2014-ben megjelent Ljusgrönt och aska
(Világoszöld és hamu). Elnyerte az Örjan Lindberger-díjat
és a De Nios Vinterpris díjat. Művei a Bonniers kiadónál
jelennek meg. Költészete konceptuális, hangköltészeti elemeket és többszólamúságot alkalmaz. Az organikus hatású
líraiság konkrét, csupasz mondatokkal ötvöződik.
JOHANNES HELDÉN
1978-ban született. Képzőművész, író, zenész. Eddig tizenkét
könyve jelent meg, a legutóbbi, melynek címe Astroekologi
(Asztroökológia), három nyelven jelent meg és a stockolmi
Dramaten színházban interdiszciplináris performanszként
került előadásra. A művet digitális formában a Bonniers
Konsthall kiállítóteremben is bemutatták 2016-ban. 2015-ben
megkapta az egyik legjelentősebb képzőművészeti elismerést, az Åke Andrén-díjat. Az Evolution (Evolúció) projekt
2014-ben N. Katherine Hayles-kitüntetésben részesült. Három zenei albumot adott ki, a legutóbbit 2013-ban System
címmel. Ösztöndíjasként megfordult többek közt a The
MacDowell Colony (NH, USA) és a Headlands Center of the
Arts in California egyetemeken. Számos kortárs művészeti
kiállításon vett részt, így Stockholm, Göteborg, Párizs, Edinburgh, Bergen, Koppenhága, Chicago és Moszkva legjelentősebb kiállítótermeiben, művészeti központjaiban. Hét
digitális vizuális, szöveg- és zenei elemeket ötvöző online
műve jelent meg.
ÅKE HODELL
(1919–2000) Szöveg-hang komponista, író, költő, képzőművész, harcirepülő-pilóta. Szülei, nagyszülei és testvére révén
erős volt kötődése a színház világához. Már 25 évesen gyermekszínházat vezetett, ahol először került bemutatásra
Rännstensungar (Csatornaparti kölykök) című társadalmi
szatírája, melyből film is készült. Még színházi karrierje
előtt harci pilótává képezte ki magát, de miután 1941-ben
lezuhant, élete gyökeresen megváltozott. Minden katonai
tevékenység ellen fordult. Ezekben az években került kapcsolatba a svéd líra egyik legnagyobb alakjával, Gunnar
Ekelöf költővel. Első kötete 1953-ban jelent meg Flyende pilot
(Menekülő pilóta) címmel. A hatvanas években kezdett szín-
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padon és rádiójátékokban hanggal és szöveggel kísérletezni.
Egyik legismertebb műve, a General Bussig 1963-ban született, a konkrét költészet kiemelkedő alkotása, mely a szavak minimalista variálásából, ismételgetéséből, szótagokból
és egyéb hangelemekből építkezik. A ’60-as években a stockholmi Pistolteatern munkatársa. Ekkor alapította a Krberos
könyvkiadót is. 220 Volts Buddha című LP-je és Verbal
Brainwash & Other Works CD-i hangköltészeti műveket
tartalmaznak. Tizenhat rádiójátékot készített a svéd rádió
számára. A Fylkingen, elsősorban zenészeket és képzőművészeket tömörítő kísérleti művészettel foglalkozó szervezet
Hodell-díjat alapított az emlékére.
JONAS INGVARSSON
1966-ban született. Kutató, kulturális újságíró, a Skövdei
Főiskola média, esztétika és elbeszélés tanszakának profeszszora. Kutatási területe a digitális kultúra és az esztétikai
megnyilvánulások kapcsolata. Tanulmányainak gyakori
témái a poszthumanizmus és a médiatörténet, de Marshall
McLuhan filozófusról is írt. 2006 óta UKON-nal (Ulf Karl
Olov Nilsson) együtt a Njurmännen elektronikus zenei csoport tagja. A csoport hangköltészeti művekkel (hang kollázs, soundscape), performanszokkal lép fel. Több CD-t is
kiadtak, melyek közül a Synopsis (2007) címűt August-díjra
is jelölték. Legutóbbi hangköltészeti gyűjteményük a Standardmodellen (Szabvány modell, 2011). A Humtank blog
(egy „think tank”, melyet tizenkét egyetem hozott létre
2013-ban) egyik alapítója. Az agytröszt célja, hogy a humán
tudományok nagyobb megbecsülést vívjanak ki maguknak
az egyetem falain belül és társadalomban.
LADIK KATALIN
Újvidéki születésű költő, performanszművész, színész.
Az írott költeményekkel párhuzamosan hangkölteményeket
és vizuális verseket alkot; előadóművész, kísérleti zeneművek és hangjátékok alkotója és vokális előadója. Tevékenységet fejtett ki a happening, a küldeményművészet és
az akció műfajában. Több mint húsz kötete jelent meg magyarul és más nyelveken. 2016-ban elnyerte a Lennon Ono
Békedíjat.
LIPCSEY ANDERSSON EMŐKE (Lipcsey Emőke)
1957-ben született. Író, költő, műfordító, zenész. Magyar–
tör ténelem szakon végzett Egerben, ezzel párhuzamosan,
majd később Franciaországban zenei tanulmányokat folytatott. A Göteborgi Egyetemen bölcsészdiplomát kapott,
majd a számítógép-nyelvészet tanszakon mesterképzésben
részesült. Svédországban él. Magyarországon rendszeresen jelennek meg versei, prózája és publicisztikai írásai.
1981–1995 között a Magyar Műhely folyóirat állandó munkatársa volt. Az Indigó csoport köréhez tartozott 1981–1984-ben.

Vizuális és hangköltészeti munkáival önálló és csoportos
kiállításokon, bemutatókon vett részt Magyarországon, Franciaországban, Svédországban és az Egyesült Államokban,
például Galerie Shirvan (1993), Chalmers (1994), Göteborgi
Könyvvásár (2015). Az utóbbi időben főleg regényeket ír és
műfordítással foglalkozik. Jelentősebb munkái: Sziklarajzok
(1999, versek és vizuális művek), Ördöghinta (2009), taurus
blogja (2011), A vadnyúl bukfencet vet (2017). Elnyerte a
Sveriges Författarfond ösztöndíját és a Mankell-ösztöndíjat
(2013), valamint Västra Götaland irodalmi ösztöndíját, az
Airt (2016). A jelen Magyar Műhely-számhoz kapcsolódó program egyik szervezője a 2017-es Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon.
NAGY ÁRPÁD PIKA
1950-ben született az erdélyi Erdőszentgyörgyön. A kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Akadémia festészeti karán diplomázott 1978-ban. A Rákospalotai Múzeum megbízott vezetője Budapesten. Alapító tagja a MAMŰ
Társaság Kulturális Egyesületnek és a Block Csoportnak.
JESPER OLSSON
1966-ban született irodalomtörténész, szerkesztő, kritikus.
Vendégkutató volt a State University of New York (Buffalo)
egyetemen (1998–1999) és a University of California Davis
Egyetemen (2007–2008). Disszertációját a Stockholmi Egyetemen írta 2005-ben, címe: Az ábécé használata. Svéd
konkrét költészet és lírai termék az 1960-as években (Alfabetets användning. Konkret poesi och poetisk artefaktion
i svenskt 1960-tal). A disszertáció többek közt Öyvind Fahlstöm, Åke Hodell és Bengt Emil Johnson költészetét dolgozza fel. Olsson az OEI kulturális folyóirat szerkesztője és
felelős kiadója. A Médiatörténeti Könyvtár (Medie historiskt
bibliotek) szerkesztőségének tagja és kutatóként a Nordic Network for Avant-Garde Studies hálózat egyik tagja. A Svenska
Dagbladet napilap irodalomkritikusa.
GÖRAN PALM
(1931–2016) Író, kritikus. Tanulmányait az Uppsalai Egyetemen végezte, majd főiskolai tanárként dolgozott. A Bonniers Litterära Magasin munkatárs, az Expressen napilap
kritikusa volt, valamint az Upptakt című közéleti-irodalmi
folyóirat szerkesztője. Első verseskötete 1961-ben jelent meg
Hundens besök (A kutya látogatása) címmel. Magát marxistának és szocialistának vallotta. Több rangos díjat kapott,
többek közt a Ferlipriset-díjat 2003-ban. Öyvin Fahlström
volt az egyik, aki a svéd avantgárd útját kijelölte, Göran
Palm pedig egy új, másik irányvonalat rajzolt meg. Kiáltványszerű írása, mely 1961-ben jelent meg, ugyanúgy meghatározóvá vált az avantgárd történetében, mint Fahlström
kiáltványa.

69

A kápolnásnyéki Halász-kastély új kiállítása
SZKÁROSI ENDRE
(1952, Budapest) költő, irodalomtörténész. Változatos műfajú alkotásaival, vizuális és hangmunkáival a hetvenes évek
eleje óta van jelen a hazai és nemzetközi művészeti élet
színterein, a költészet hangi és akcionális kiterjesztésében
iskolát teremtett. Irodalmat tanít az ELTE bölcsészkarán,
kutatói tevékenységének középpontjában az elmúlt évtizedek experimentális költészetének és intermediális művészetének története és elmélete áll.
SZOMBATI BÁLINT
1950-ben született. Költő, képzőművész, művészeti író,
a Magyar Műhely felelős szerkesztője.
UKON (Ulf Karl Olov Nilsson)
1965-ben született. Költő, kulturális újságíró, pszichológus
és pszichoanalitikus. A Glänta és az Arche kulturális folyóiratok szerkesztőségének tagja. Tizenöt verseskötete jelent

meg. A 2002-ben megjelent Stammar (Törzsek) tette ismertté. 2014-ben regényszerzőként is bemutatkozott. Kísérleti kollázsregénye, a Jag befinner mig i ett överflöd av
kärlek (Teljesen eláraszt a szeretet) VIII. Henrik életével
foglalkozik. Legutóbb megjelent könyve (2016) egy esszékötet:
Glémskans bibliotek (A felejtés könyvtára). Kétszer is Augustdíjra jelölték. Magnus Alxessonnal és Jonas Ingvarssonnal
együtt a Njurmännen elektronikus zenei csoport tagja.
A csoport hangköltészeti művekkel, performanszokkal
lép fel.

Egy család – három iskolateremtæ mèvész
FERENCZY KÁROLY
Megtekinthetè
FERENCZY NOÉMI
2017. május 1-tèl!
FERENCZY BÉNI

WEHNER TIBOR
Író, művészettörténész. 1948-ban született Sopronban. Az
ELTE művészettörténet szakán diplomázott. Kutatási területe a 20. századi, illetve a kortárs művészet, különös
tekintettel a szobrászatra. Tanulmányai, cikkei hazai és
külföldi szakfolyóiratokban jelennek meg. Szépíróként
prózai műveket és drámákat ad közre.
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Ferenczy Károly (1862–1917) a századelè magyarországi festészetének kiemelkedèen fontos mestere volt.
Lánya, Ferenczy Noémi (1890–1957) a gobelinmévészet legnagyobb hazai
alakjaként,
Åa, Ferenczy Béni (1890–1967) a modern magyar szobrászat nagy hatású megújítójaként került be a mévészet történetébe.
A szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum által rendezett kiállítás e három korszakos jelentèségé alkotó méveibèl ad reprezentatív válogatást.
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2475 Kápolnásnyék, Deák Ferenc utca 10.
level@vtka.hu
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Carl Michael von Hausswolff: freq_out 8 – 4250
köbméter és 48 óra hang
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Christer Boberg: Det normkritiska
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A SVÉD IRODALOMBAN ÉS MŰVÉSZETBEN

Christer Boberg: Telegonin
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Christer Boberg: Road Rage Visby
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Szkárosi Endre: A svéd út
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Lipcsey Andersson Emőke: Van-e az
avantgárdnak kezdete és vége?

4

Jesper Olsson: Nyomtatók, madarak, emberi
hangok, drónok
Lars Gunnar Bodin elektrográfiai
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A Njurmännen experimentális zenei formáció
profil-fotomontázsai

53

Gassilewski
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Jonas Ingvarsson: Bombák és vírusok
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Wehner Tibor: Halál a kiállítóteremben
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Öyvind Fahlström: Mg sk lyn bldg szltsnpt kvnk 16
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Lars-Gunnar Bodin: Egy A4-es Magyarországnak 22
Lars-Gunnar Bodin: blek matris

24

Lars-Gunnar Bodin: A Få-ordingar
(Szűk-szavúak) című kötetből

Taskovics Éva kiállítása
25

Jonas Ingvarsson: Avantgárd a halál közelében:
26

Jonas Ingvarsson: Sonja Åkesson és UKON

31

Torsten Ekbom: Szöveg a Jeljáték kötetből

36

Ladik Katalin: Sten

38

Anna Hallberg: Sárga négyzetek
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Szombati Bálint: Virtuális tájobjektek:
HAász Ágnes kiállítása

Torsten Ekbom és Åke Hodell

Számunk anyagának létrejöttét támogatta:
Swedish Academy

Pika Nagy Árpád: Hibrid hiedelmek,

64

Dóra Attila: Egyérintő, Gábor Enikő kiállítása 66

Munkatársaink

67

Megjelenik a Nemzeti Kulturális Alap és a
Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával.

MAGYAR MŰHELY
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