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Ez már kicsit bonyolultabb. Elmesélem Bandy egyik 

képét: vonal, vonal, pont, pont, pont, pont, pont. Mind 

részei egy adott térrendszernek. Önálló téralkotók. 

Egyébként milyen jó, hogy a képzőművészet nem disz-

kriminál, teljesen mindegy, hogy latin vagy héber betűt 

tartalmaz. Itt felületként, ritmusként, hangsúlyként 

megszabadul minden terhétől. Aztán a kis fejünkben, 

kognitív szinten persze megint más, irányított, de 

szubjektív rendszerré áll össze: az egyik képen például 

vendégszövegként; teleregények sorai idézik elénk 

nagymamáink és a szomszéd nénik régi kárpitszagát, 

még talán hallom is a résnyire nyitott lépcsőházra nyíló 

ajtón át üvöltő Viczián Ottót.

Az önelemzéseken egy-egy tömör kiáltást, vagy 

magunknak suttogva egy-egy feltett kérdést olvasunk, 

vagy megjelennek életkori szakaszokként újra- és újra-

olvasott költői sorok, de a keresett VALÓSÁG (csupa 

nagybetűvel) képi szerkezete mellé gyakran társulnak 

a Szent Könyvek éppoly megoldatlan emberi vívódásai-

nak sorai. Kezdő, lelkes képzőművésztanárként nagyon 

nem értettem, miért olyan nagy büszkeség, ha a gyerek 

a már megszerzett, hihetetlenül gazdag rajzi jelrend-

szere lecserélésére megtanul egy 44 betűből álló pálcika-

sort. De ez a lebutított jelrendszer kétségtelenül fontos. 

„A teljes öröklét idő-nélküli”, írja Weöres.

Azért vegyük észre, hogy az idézett sorokhoz itt so-

sem illusztrációk párosulnak, hanem egyazon téma meg-

sokszorozása, átírása jön létre egy másik dimenzióba. 

Gyakorlatilag képi és gondolati polifónia. Ennek csúcsa, 

amikor dobozgrafikában (4D, ábrázolt 3D, 2D, vonalak 

síkja és gondolati, tartalmi sík) mindez találkozik.

A mondanivalóját így méltón élteti tovább: ha már 

megfelelni nem tudunk, legalább igyekezzünk megérte-

ni a miérteket, tapasztaljunk, összegezzünk, és adjuk 

tovább legjobb tudásunk szerint. Ahogyan Jób mondta: 

„Tanítsatok és elhallgatok!”

Bandy! Taníts, és ígérem, végre elhallgatok.

SZU L A ZSUZSA N NA

ÖLELÉS
Az Art Camp – XXVIII. Művészeti 

Szimpózium kiállítása

2018. december 12–24.

Összművészeti, baráti, lélektani, anatómiai, elmekór-

tani, kísérleti találkozások…

Az ölelés hívó-szó jegyében, tíz napon át, több hely-

színen zajlottak az események: Eszterházy Károly Egye-

tem, kollégium: speciális táncház, műtermek, Szikra 

Galéria, Jövőkép Alkotók Csarnoka, Lehel Film-Színház, 

Berva: motorikus továbbképző… 

Az együttműködések, szenzibilis magán-órák és 

individuális tevékenységek által rezonáló művésztelep 

összegző szavai, érzetei, külső-belső képekben, íme:

Ölelések! 

Elemi, szellemi, testi-lelki, zsigeri, éteri… 

Álombéli, távol-közeli, emberi, állati, növényi… 

Ölelések!

Tenger-ölelés, felhő-ölelés, kőzet-ölelés, lég-ölelés, ör-

vény- ölelés,
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mveggel dolgozó legnagyobbjait nézzük: Kossuthnál 

a szöveg tárgyiasul, a duchamp-i művészetfelfogást 

követve pedig eszköz lesz. A kortárs tipográfiában több-

nyire a betűt ruházzák fel vizuális tulajdonságokkal, 

a fotókat kísérő rátett szövegek asszociációs játékokat 

indítanak el. Itt viszont más a kiváltó ok. Abba már bele 

sem megyek, hogy a szöveg vagy a kép a fontosabb, 

mert Chomskytól kezdve mindenkit megidézhetnénk, 

és holnap sem mennénk haza. Inkább próbáljuk ki!

– Mondj egy betűt, kérlek:
– „ ”
– Times New Roman?
– Még egyet?
– „…”
– Latin vagy héber?
Jó, azért sikerült magam elé képzelnem.
– Most mondj egy vonalat?! 
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Szirtisas-, szirtikecske-ölelés (együtt zuhanunk a mély-

be)… Nyest-, hermelin- és borz-ölelés… Mosómedve-öle-

lés („unatkozik? – vásároljon mosómedvét!”), ölelés!

Szösz- és szöszmöt-öl(el)és, összes hang(szer) ölelés, bá-

nat- és gyönyör-ölelés… 

Folyó- és hegység-ölelés, rongyhalmaz-ölelés, gyönyörű 

gyöngytyúknyak-ölelés…

Delejes ölelés (magnetikus magömlés), holdkő-ölelés, 

kő-hal-ölelés, özönvíz-ölelés,

Pipacsmező-ölelés, rókafűrész-ölelés, fáklya-, máglya-

ölelés, odú-, satu-ölelés…

Önállapot-ölelés, külső-belső átélés, archaikus felvetés, 

futurista nevetés… 

Páni kac aj, kancatej, radar, kumisz és babavaj-felkenés, 

káosz- és mítoszölelés… 

Ölelésölelésnapsütésölelésölésölelésölelésöleléssélelööl

elésölelésölelésölrésölelés…

Hópárduc-, hiúz-, gepárd-, ocelot-, szervál-, kócsag-, ka-

kadu- és homorú ölelés…

könyv-ölelés, képzelet-ölelés, magzat-ölelés, szerető-

ölelés, öl(l)elés,

levitálás-ölelés, haldoklás-ölelés, eb-, delfin-, ló-, farkas-, 

méhkas-ölelés, 

szűz-, szajha-, koldus-, szent-, guru-, kenguru-, cipó-, 

cintányér-, hordó-ölelés,

bárány-, apanya-, testvér-, nővér-, vérnő-, mostoha-, lator-, 

piktor-, fintor-ölelés…

Fény-ölelés, fa-ölelés, zsák-ölelés, szekrény-ölelés, ko-

porsó-ölelés, síricsönd-ölelés,

baráti ölelés, kacagva ölelés, simítva ölelés, vaktáncos-

ölelés, mélyárok-ölelés, 

parázsló ölelés, szélvihar-, forgószél-, tornádó-, mikádó-, 

holdjáró-, varázsló-ölelés, 

jégszobor-ölelés, búzaföld-ölelés, csalán-, tűzifa-, hárfa-, 

totemfa-, kopjafa-ölelés, 

menyasszony-, boszorkány-, szögesdrót-, őrgróf-, határ-

őr-, tatu-, tarajossül-ölelés…

Zagyva-ölelés! Meditatív videó-performansz, víz alatti 

felolvasás a Zagyva folyó zúgójánál.* 

Távol-közeli ölelések…

Ismeretlen ölelés, apró moszat-ölelés, kicsi kavics-ölelés, 

elektromos (rája)-ölelés… Szférikus ölelés, asztrális öle-

lés, semmiség-ölelés, kozmikus (mindenség)-ölelés…

További ölelések…
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