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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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