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A Visioni Altre Galéria adott helyet az Emilio és Franca Mo ran-
dini által szervezett Perfomedia 2019 Art Action Performing 
Arts Festival-nak Velence városában, július 5. és 7. között. 
A sokéves hagyományra támaszkodó rendezvény minden év-
ben Európa más városában valósul meg. Velencében, a legtöbb 
performansz színhelye az igéző fekvésű Campo del Ghetto 
Nuovo tér volt. A fesztivált a nemrég elhunyt Swierkiewicz 
Róbert emlékének szentelték, aki eredetileg a rendezvény 
résztvevője lett volna. A számos szereplő között ott volt Gian 
Paolo Roffi, Carla Bertola, Alberto Vitacchio, Marilena Vita, 
Ana Milovanović, Daniel és Christiane Daligand, Helina 
Hukkataival, Inari Virmakoski, Janes és Pedro Denis. Magyar-
országot Szkárosi Endre képviselte.

A Vajdasági Írószövetség augusztus 26. és 29. között rendezte 
meg a 14. Újvidéki Nemzetközi Irodalmi Fesztivált. A Jovan 
Zivlak koordinálta eseménysorozaton Jean-Luc Despax (F), 
Ahren Warner (GB), Eduardo Moga (ES), Tobias Burghardt (D), 
Jona Burghardt (Argentina), Jacek Napiórkowski (P), Valentina 
Valentinovna Jefimovskaja (R), Ilija Kozlov (R), Étienne Faure (F), 
szerb részről pedig többek között Ðorde Kuburić, Saša Nišavić, 

Irina Hardi Kovačević, Milan Nenadić, Branislav Živanović és 
Dejan Aleksić vett részt. A kortárs magyar költészetről Virág 
Zoltán tartott előadást. A hagyományosan évenként egy fiatal 
költőnek átadott Branko-díjat ezúttal Kristina Milosavijević kap-
ta, a fesztivál nemzetközi díját pedig Szkárosi Endre nyerte el.

Az 1973-ban Topolyán alapított Nagyapáti Kukac Péter Díjat az 
idén Szombathy Bálint multimediális művész, a község szülötte 
érdemelte ki. A díjat szeptember 13-án adták át a helyi Művelő-
dési Ház kiállítótermében, ahol a kitüntetett önálló kiállítása is 
megnyílt.

A budapesti Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeumban 
szeptember 12-én nyílt A Bosch+Bosch Csoport és a vajdasági 
neoavantgárd mozgalom című visszatekintő kiállítás. A java-
részt magyar alkotókat tömörítő csoport ötven esztendeje ala-
kult Szabadkán. A mintegy hatszáz műtárgyat számláló kiállí-
tás anyaga többségében a zágrábi Marinko Sudac Gyűjtemény 
állományából került ki. A megnyitón Boris Buden filozófus 
mondott beszédet. A még aktív csoporttagok közül Csernik Attila 
és Szombathy Bálint volt jelen (lásd képünkön). 

HÍREINK

perspektívájú performaszokat emelném ki az opusz-

ból. Mindhárom kiállított mű esetében a már említett 

feminicide gyilkosságok kortárs művészeti kontextusba 

helyezve jelennek meg. Olyan emlékhelyek létrehozá-

sát szorgalmazzák, amelyek az intézmények által el-

hallgatott erőszakos cselekedeteket újraértelmezik és 

megörökítik.

Paola Paz Yee-vel nem először és remélhetőleg nem 

is utoljára találkozhattunk Budapesten, hiszen tavaly óta 

félig-meddig budapesti lakos lett, és ezalatt az idő alatt több 

performansza is volt, többek között a Fészek Klub ban és 

a Városligetben. Kurátorként a Transart Commu ni ca-

tion performansz művészeti projektben mutatkozott be.

JU H ÁSZ ROKKO

Az előre elkészített teremben egyetlen felirat állt, még-

pedig a „bésame”, és egy tetovált meztelen test volt lát-

ható, körülötte hatalmas szögekkel átszurkált almák 

lógtak mindenütt. A teremben kifüggesztett felirat arra 

szólította fel a látogatókat, hogy csókolják meg a meztelen 

testet, és helyezzenek mellé egy-egy szöget, megszaba-

dítva „Évát” bűneitől. A következő installáció leírásához 

nem tennék hozzá semmit: Járni tanulok, 2005–2010– 

2018. Mexikóban átlagosan egy lányt/nőt gyilkolnak meg 

két és fél óránként kizárólag a neme miatt. A macho 

kontextusból kifolyólag ezt feminicide-nek (a nőgyil-

kosságok jelensége, amely erőszakos halálesetekkel jár) 

nevezik. Tehát nőként naponta legalább 9-szer van esé-

lyem erőszakos módon meghalni.

Végül a Csöbörből vödörbe/Circulus Vitiosus, Az 

elnémított ige/Del verbo silere és az Íme/ Accu politikai Szombathy Bálint, Fabényi Júlia, Marinko Sudac, Boris Buden és Fehér Zsuzsanna a Ludwig Múzeum kiállításának megnyitóján (Fotó: Bakos Zoltán)
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