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Május 22–26. között rendezték meg a Poésie goutte d’or fesztivált 
Párizsban, a Lavoir Moderne Parisien színházban; Julien Blaine, 
Vincent Barras, Pierre Thoma, Joëlle Léandre, John Gian, Rita 
Degli Esposti, Nadine Agostini, Démosthène Agrafiotis, Michel 
Collet, Gianni Curreli, Valentine Verhaeghe, Aymen Hacen, 
Esther Roth, Christian Uetz, A. C. Hello, Serge Péy, Chiara Mulas 
és Tomoko Sauvage részvételével. A magyar költészeti színteret 
Szkárosi Endre képviselte Joy Division című performanszával.

Július 5–6–7-én Swierkiewicz Róbert emlékének szentelték szer-
vezői, Emilio és Franca Morandi az idei Perfomedia Fesztivált, 
amelynek helyszíne a velencei Campo del Ghetto Novo téren 
található, Adolphina De Stefani által vezetett Visioni Altre Galé-
ria volt. Nyílt téri performanszaikkal – sokak mellett – Mauro 
Andreani, Carla Bertola és Alberto Vitacchio, Gian Paolo Roffi, 
Marilena Vita, Helina Hukkataival és Inari Virmakoski (SF), 
Ana Milovanović  (SRB), Janes és Pedro Denis (E), Daniel és 
Christiane Daligand (F) vettek részt. Magyar részről Szkárosi 
Endre mutatta be Io sono un című performanszát.

Június 7-én a kaunasi pályaudvaron nyílt meg a 12. nemzetközi 
művészeti biennálé, amelyre meghívást kapott Szombathy Bálint 
Áttörés című 2007-es, annak idején nagy port kavart videója.

Absztrakt monarchia címmel egy estés multimediális feszti-
válra került sor Fiuméban (Rijeka) június 14-én. A programban 
szerepelt Kerekes László (Bosch+Bosch Csoport) videója, továbbá 
Szombathy Bálint performansza. Horvátország második legna-
gyobb városa jövőre tölti be Európa Kulturális Fővárosa tisztét 
és a mostani rendezvény felvezetője volt a leendő művészeti 
eseményeknek. 

Mayer Éva felvidéki művész Pusztulás vagy Tisztulás című ön-
álló kiállítását Szombathy Bálint nyitotta meg a Magyar Elektro-
gráfiai Társaság budai galériájában, május 9-én. Közreműködött 
Gál Kinga gordonkán.

A fennállásának 31. évébe lépett Transart Communication ne-
vű nemzetközi művészeti fesztivál eseményére július 18-án 
került sor a Budapest–Esztergom között közlekedő Győr nevű 
hajón. A mexikói, argentínai, perui, chilei, brazíliai, kolumbi-
ai, USA- beli, Hong Kong-i és szlovákiai performanszművészek 
mellett magyarországi alkotók is felléptek, többek között Ju-
hász Rok kó (fesztiválvezető), Kovács István, Szilágyi Rudolf és 
Syporca Whandal.

HÍREINK

a maga néhai pompájában a kirakat, amikor még betöl-

tötte eredeti rendeltetését. Szinte érezzük az emberek né-

hai tekintetét, amelyek anno rárakódtak az üveg síkjára.

Bavoljak egyéni tehetséggel ötvözi a szociális érzé-

kenységet a rút különleges, rejtett esztétikájával, az el-

múlás költészetével. A kontextusból kiragadott finom 

részletekről bizonyos esetekben meg sem tudjuk állapí-

tani, mit ábrázolnak, milyen a tárgyi beágyazottságuk, 

mert a fotós bizonyos fokig elvonatkoztatja őket a konk-

rét tartalomtól. Bavoljak kirakatai visszafelé mutatnak, 

ám kerülik a hamis nosztalgiát. Inkább a felé vezetik 

a gondolkodást: vajon az egész világ, az egész földi való-

ság ebbe az irányba tart-e? 

SZOM BATH Y BÁL IN T

több oka lehet: gazdasági válság, ingatlanspekuláció, 

avagy a városrész jellegének, szociális összetételé nek 

megváltozása. 

Mindenesetre egy ilyesfajta alko  tó nak, mint amilyen 

Bavoljak, kincsesbánya az ilyen városi miliő. 

A magára hagyott, szebb napokra váró kirakatok-

ban nemcsak a mocsok, a por és a törött üvegszilánk 

marad hátra, hanem metaforikus értelemben a múlt egy 

darabkája, az elhasznált levegő is. Itt-ott megfigyelhető 

egy-egy haszontalan tárgy, nehezen kibetűzhető szöveg-

foszlány a pókhálók erdejében. A piszkos kirakatüveg 

pedig sajátságos szűrőként engedi át a tekintetünket 

– hol jobban, hol kevésbé – a tér titokzatos belseje felé, 

a fantáziánkra bízva, hogy elképzeljük, milyen lehetett 




