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csak nyomokban volt kimutatható. Edvard Munch sze-

rint: „A fényképezőgép nem versenyezhet az ecsettel – 

legalábbis addig, amíg a mennyben és a pokolban nem 

kerül használatba.” Zopánnak ez a mutatvány is sike-

rült: íme a fotóművészet misztikus stílusa, következe-

tesen végigvíve egy teljes albumon keresztül.

Feltételezem, azért volt képes ezt az új, soha nem 

látott fotóstílust létrehozni, mivel számára az extra di-

menziók rezgései nem élete kivételes és ritka pillanatai 

közé tartoznak, hanem hétköznapi életvalóságának 

állandó mozzanatai. Írni vagy rajzolni sem tudna misz-

tikus ihlet nélkül, így egy ilyen magától értetődő, egyben 

roppant erős hallucinatív nyomásnak még a fényképező-

gép sem tudott ellenállni.

E meghatározhatatlan képvilág jellemzői, hogy új te-

ret és új időt teremtenek – vagy inkább megsemmisíti 

mindkettőt, hétköznapi értelmükben véve. Kísérteties, 

humortalan, semmiből jött képek ezek, melyek ijesztően 

nagyobbak nálunk. Technikai hibákat abszolutizáló, 

anyagtalan rezgések, homályos jelentésű ám rendkívüli 

szellemi erőt sugárzó meta-képeket látok. Mintha minden 

egy Másik Valóság akváriumában lebegne, ahol minden 

máshogyan van, és ahol ég és föld ugyanaz. Nem katar-

zissal kommunikál, mint a misztikusok általában, soha 

nem magasztos hangzású, teszem azt, inkább medita-

tív, sugárzó szellemi mélységeket közvetít. Egy szuverén 

egyéniség jár itt az Ismeretlenben és lefotózza nekünk 

a Titkokat, amik persze nem hagyják magukat, és tovább-

ra is megőrzik lényegi titokzatosságukat.

Számomra ezek a képek új és meggyőző bizonyí-

tékai annak, hogy az autonóm személyiség végsőkig 

feszítése abszolút lehetséges és működő út a Transz-

cendencia irányába, ahogy Cioran mondotta: „A misz-

tika nem hit, a misztika a szuverén ego kalandozása az 

Abszolútum felé.” 

Végül ugyanez a gondolat Bergyajevnél: „Csak a szu-

verén egón keresztül lehet közünk a Transzcendenshez. 

Isten itt nem dogma, hanem életprobléma.”

M ILTÉN Y I TIBOR

NEWORWELL
Szlaukó László kiállítása

2018. február 14. – március 9.

1. Elhatározzuk, hogy élünk állampolgári jogainkkal. 

2. Elővesszük és gondosan kicsomagoljuk a kézi 

szavazókészüléket.

3. Zászlódíszbe öltöztetjük a mellékelt készletből, 

ügyelve a szélirányra (jobbról vagy balról fúj), felszereljük 

az Európa-kapcsolatot, tájolunk a mellékelt iránytűvel, 

és belelapozunk bármilyen újságba tájékozódás céljából.

4. Ellenőrizzük a képviselők egymásnak adomá-

nyozott címkéit, szitokszavait.

5. Bekapcsoljuk a mellékelt Sokol rádiót, és figyelni 

kezdjük a parlamenti napirendet.

6. A készülék működtetéséhez – mint adót – pénzt 

dobunk be, melyet azonnal a „lenyúló nyíláson” át ki is 

veszünk.

7. A megfelelő időpontban mi is szavazni kezdünk.

8. Elégedetten hátradőlünk, és várjuk, hogy a mi 

érdekeink is végre érvényesüljenek.

Ez a használati utasítás a Kézi készülék a parla-

menti szavazáshoz című mobil plasztikámhoz. A fából 

megfaragott, népi játékra emlékeztető készülék rendben 

működhet: a fa zászlók megfelelően állnak, a fa figurák 

engedelmesen emelgetik karjaikat, minden jól működik 

és mégsem. Hiába írom ki a transzparensre, hogy „ITT 

VAN MÁR A KÁNAÁN”, csak rövid és lesújtó véleményt 

tudok arról mondani, amit alulnézetben megélek. 

A szavazógép köré építettem fel a Magyar Műhely 

Galériában megrendezett Neworwell című kiállítást, de 

ez egy emberöltővel előbb kezdődött. A nyolcvanas 

évek legelején tudtam/mertem megfogalmazni a ma-

gam számára is korlátozott lehetőségeimet, kiszolgálta-

tottságomat, megalázhatóságomat, tehetetlenségemet. 

Megkíséreltem magamból kiírni vagy tárgyiasítani, 

gúnnyal semlegesíteni rossz érzéseimet. Így az erőszak 

hatására infantilissá váló lakosság rám eső vetülete-

ként 1981 végén megalapítottam az egytagú Nemzetközi 

Infantilis Pártot (NIPp) – a vezetettek pártját. Akkor még 

senki sem gondolta, hogy néhány év múlva minden ösz-

szeomlik, és „forradalmárok” tucatjai munkálkodnak 

majd az új hatalom és javak megszerzésében. Ekkor 

még szűk körű, néhány fős családi, baráti összejövetele-

ken zajlottak az új és újabb bemutatóim, összejártunk 

bulizni, azt még nem tiltotta meg senki, – és mert egy 

pártnak működnie kell – imitáltam azt a pártéletet, amit 

a „nagyok” is csináltak. Megpróbáltam nevetség tárgyává 

tenni a politika hétköznapjait. Az aktuális eseményekről 

véleményeket fogalmaztam és manifesztáltam a ma-

gam módján. Rendszeresen kitüntettem magam saját 

készítésű blaskákkal (kitüntetésekkel) a szűk baráti kör-

ben, nagy ováció és röhögés közepette. Így támadt az 

ötletem is, hogy néhány héten át, mindig az aznapi új-

ságból, egy lehetőleg kultúráról szóló cikk kiválasztott 

legbornírtabb (bárgyúbb) mondatát géppapírra, mártoga-

tós tollal 25x büntetésből leírom. Ezt a feladatot eretnek 

gondolataim miatt róttam magamra. Sajnos az ÖN-JAVÍ-

TÓ-NEVELŐ MUNKA nem segített hozzá a leírt és ma-

gamra oktrojált gondolatok elfogadására. Az akció ferge-

teges sikere arra buzdított, hogy megismételjem 1988-ban, 

és milyen érdekes volt, hogy a változás után, 1991-ben is 
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ugyanaz volt a hangzás. Mintha ugyanazok írták volna, 

csak a nevek változtak.

Az első időkben mail art-munkákat küldöztem szét 

– akkor még olcsó volt a posta, ma már valószínűleg 

csak e-mailek lennének. Ezekből a bélyegekből és lapok-

ból a falakon több darabot bemutatok. George Orwell 

1984 című könyvével és munkásságával 1985-ben is-

merkedtem meg. Ez lett az igazi folytatás és a továbblé-

pés számomra. A NIPp ekkor alakult át, és így jött létre 

a New Orwell Art Society azóta is működő, szokás szerint 

egytagú szervezete, de hogy a performanszokban legyen 

segítségem, mindig új tagokat kértem fel – ők lettek a 

New Orwell Art Society Street Brigade változó tagjai. 

Nagy vállalkozás volt az elkészült három almanach, 

száz példányban xeroxozva, és általam kézzel színezve 

és fűzve. Az első a Torony, a második a Kannibál, a har-

madik a BudaPestis nevet kapta. A művészeti, irodalmi 

(ötvenoldalas) tematikus kiadványok is az orwelli gon-

dolkodás hordozói lettek.

1996-ban gondoltam egy merészet és beadtam a 

parlamenti szavazógépemet a Nemzetközi Groteszk 

Kiállításra. Magam is meglepődtem, mert a fődíjat és a 

Dorottya-díjat is megnyertem vele. Azóta egy újabb mun-

kámmal, az Állampolgári Tudatmódosítóval 2009-ben 

ismét díjat nyertem. Mint sok munkámban, melyeket 

a New Orwell képviseletében „polit-kunstként” készítek, 

ebben is a mindenkori Hatalom és az Állampolgár kö-

zötti meglehetősen egyoldalú viszony sajátos formáját 

próbáltam megjeleníteni. Itt a médiák, tv, újság és rek-

lámszórólapok dömpingjét fogalmazom meg. Ezekkel 

tömik minden érzékszervünket, majdnem lehetetlenné 

téve saját érdekeink egészséges képviseletét. Mint ahogy 

a lovakat teszi az ember irányíthatóvá a szemellenző-

vel, így működnek ezek a médiák is. Befolyásolnak és 

irányíthatóvá tesznek szinte észrevétlenül. Csak külső 

szemlélőként vesszük észre a szemellenzőt, amely 

pórázként is működik. Ez a munka is szerepel most 

a kiállításon.

Az idő kényszerű sodrásában egyszercsak elérkez-

tünk életünk egyik eddig térben legközelebbi és legtra-

gikusabb eseménysorához. A jugoszláviai háborúról 

két munkával emlékezem/tiltakozom. Az egyik, az Ami 

– Ami a kihizlalt, kényeskedő, körülrajongott „csak hét-

köznapi munkájukat végző” bombázókról, a felsőbb-

rendű Miki egerekről szól, a másik, a Temetős játék a 

gyanús és zavaros eszmékkel egymás ellen uszított, 

egymást gondolkodás és gátlás nélkül gyilkoló, valaha 

volt szomszédokról.

Véletlenek sora előzte meg ennek a kiállításnak a lét-

rejöttét. Egy barátom nógatására kerestem elő az elmúlt 

35 év régen elcsomagolt dokumentumait, melyekből egy 

könyv született tavaly december elejére. Ennek a könyv-

nek az elkészülése után merült fel egy kiállítás gondola-

ta, mely bemutatja ezt a könyvet, és ennek a küzdelmes 

időszaknak a történetét – sajátos nézőpontból – alulné-

zetben. A Neworwell című könyvem könyvbemutatója 

végül kiállítás lett, és a könyvkatalógusként használ-

ható. A kiállításon nem látható manifesztumokat, doku-

mentációkat is találhatnak benne.

SZL AU KÓ LÁSZLÓ

Szombathy Bálint Znakovi grada – Városjelek című önálló tár-
lata március 21-én nyílt meg az újzágrábi Vladimir Bužančić 
Galériában. A megnyitón Želimir Koščević művészettörténész 
és Magyar József, Magyarország zágrábi nagykövete beszélt. 

Széttartó párhuzamok címmel a budai Villa Líviában vizuális 
költészeti kiállítás nyílt április 11-én, amelyet a költészet napjá-
tól kezdve két hétig láthattak az érdeklődők. A képmunkával 
szereplő képzőművészek, írók és költők Borsik István, Fenyvesi 
Ottó, Géczi János, Háy János, Magolcsay Nagy Gábor, Petőcz 
András, Szkárosi Endre és Vass Tibor voltak, valamint Tóth Kinga, 
aki videó-installációval vett részt a kiállításon. A költészetnapi 
megnyitón Szkárosi Endre beszélt a nyelv és a kép lehetséges 
kapcsolatairól, a finisszázson pedig Petőcz András tartott szub-
jektív tárlatvezetést.

Április 19-től UrbsArt2018 – Concreta Festapoesia címmel a Római 
Magyar Akadémia rendezett háromhetes avantgárd művészeti 
sorozatot, melynek állandó alapját a RMA galériájában megtekint-
hető konkrét költészeti kiállítás képezte a Garrera-gyűjteményből: 

köztük Arrigo Lora-Totino, Adriano Spatola, Emmett Williams, 
Augusto de Campos, Heinz Gappmayr, Eugen Gomringer, Timm 
Ulrichs és mások munkáival. Az első hétvégi fesztivál program-
jából csak néhány nevet említve Weiler Péter, Győrfi András, 
Kőmíves Kristóf, Mr Inglese, Paolo Bielli, Kőmíves Kristóf, Lilla 
von Puttkamer, Albrecht Fresch, Soős Gergő, Tóth Kinga, Szilágyi 
Rudolf, Pawel Kulczynski és Petr Vrba szerepeltek. 

A második hétvégén (április 27–28-án) került sor Ladik Katalin 
és Szkárosi Endre performanszaira, Sharon Messmer, Luc Bénazet 
és Gunnar Berge felolvasására. Izgalmas régi és kortárs zenét 
szólaltatott meg Daniele Roccato nagybőgőkvintettje a Santa 
Cecilia Konzervatóriumból, és emlékezetes tangóharmonika-
zajkoncertet adott Luca Venitucci.

A harmadik hétvégén (május 4–5.) különös érdeklődést vál-
tott ki Nanni Balestrini kötetbemutatója, majd – többek között – 
Marco Giovenale, Oswald Egger, Maria Ridzonova Ferencuhova, 
Jean-Marie Gleize, Michele Zaffarano és Giulio Marzaioli felol-
vasását, Éric Houser, Mario Moroni és James Glasgow, valamint 
Mario Corticelli performanszát élvezhette a közönség.

A rendezvénysorozat részét képezte még a Barbora Dusikova 
és Zahorján Ivett által szervezett Concreta Festamoda, amelyen 
Odivi, Tomcsányi Dori, Musa és Ewa Golaszewszka munkái sze-
repeltek. A záró rendezvényen Elio Martusciello Audiomacchine 
del desiderio című koncertjét hallotta a közönség.

A monstre rendezvényhez tudományos konferencia kapcsoló-
dott május 2-án, amelyen a konkrét és az experimentális iroda-
lom kérdéseiről Andrea Cortellessa, Simona Menicocci, Szkárosi 
Endre, Gianni Garrera és Marco Giovenale, valamint Giuseppe 
Garrera, Gilda Policastro, Luigi Magno, Florinda Fusco, Sebastiano 
Triulzi és Vincenzo Ostuni tartottak előadást.

A 10. Groteszk nemzetközi képző- és iparművészeti kiállítást 
Szombathy Bálint nyitotta meg a kaposvári Együd Árpád Kultu-
rális Központ Vaszary Képtárában, május 24-én. A Kapos Art 
művészeti egyesület által szervezett kiállításon 244 alkotás került 
közönség elé. 
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