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A 2019-es művésztelep hívószava: fatális lehetőség. A fa-

talizmus fogalma már az ókori görög mitológiában és 

a filozófiában is létezett. Továbbá a három nagy mono-

teista vallásban is jelen van a „predesztináció”, az előre 

elrendelés fogalma. Van-e lehetőségünk, hogy beleavat-

kozzunk életünk folyásába, mit is értsünk előre elren-

deltetésen? Mi az, ami elkerülhető, és mi az, ami fatális 

(elkerülhetetlen vagy végzetes)? Ezek a kérdések gyakran 

felbukkannak életünk során. A fatális lehetőséget felfog-

hatjuk úgy, hogy az tulajdonképpen maga az ÉLET. Vajon 

milyen szerepe van, vagy lehet a kreatív, gondolkodó, 

előretervező embernek ebben az élet nevű folyamatban 

és sikerül-e szembeszállnia a SORSSAL, az elkerülhetet-

lennel? Vajon kinek van igaza? Annak, aki hisz a de ter-

minációban, és azt hiszi, hogy döntéseink csak illúziók, 

mert mindenről, ami volt, van vagy lesz, arról már van 

Valaki, aki tud és rendelkezik?

SEBESTY ÉN ZOLTÁN

FATÁLIS LEHETŐSÉG
Az Erdőszőlő Nemzetközi 

Művésztelep kiállítása

2019. augusztus 17. – szeptember 6.

Kiállító művészek: 

Hubert Sileczki (AT), Uta Heinecke (AT), Taskovics Éva 

(H), Bartus Ferenc (H), Lipták Ágnes (H), Nayg István 

(H), Palkó Tibor (H), Szitás Bernadett (H), Besenyei Zsu-

zsa (H), Zirczi Judit (H), Bíró Botond (H), Fejős László (H), 

Nagy Árpád Pika (H), Bob József (RO), Dagrún Matt-

hiasdóttir (IS), Varga József (H), Gerlinde Thuma (AT), 

Kristine Schnappenburg (D), Lis Bunier (CH), Orsós Ben-

ce (H), Háth Nóra (H), Gaul Péter (H), Dér Virág (H), Ivo 

Weber (D), Gesine Grundmann (D), Miguel Mothes (D), 

Sebestyén Zoltán (H), Kácser László (H), Cservenka Edit 

(H), Arkadiusz Ignaszak (P), Jozef Tihanyi (SK), Ferenc 

Petrla Senor (SK).
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Paola Paz Yee első magyarországi kiállítása olyan ke-

resztmetszetet nyújt akcióművészeti és aktivista pálya-

futásából, melyet nagyon melegen ajánlok mindenki-

nek, aki a körülöttünk zajló társadalmi folyamatoknak 

nemcsak az elszenvedője, de kritikusa/krónikása, ese-

tenként tükre szeretne lenni. Az akcióművészet fegyver-

tárával felvértezve megmutatni azokat a folyamatokat, 

amelyekről mindenki csak suttog, összekacsint, szemet 

MEXIKÓ LELKIISMERETE
Paola Paz Yee kiállítása

2019. szeptember 12. – október 4.

A hagyományos földrajz ellopja a teret, ahogy a bi ro-

dalmi gazdaság ellopja a jó létet, a hivatalos történelem 

ellopja az emléket, a formális kultúra pedig a szót. 

(Eduardo Galeano)
Bob József
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