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mazzák meg az emberi lét kínjait, örömeit. Jobban kö-

tődnek a hétköznapok megélt világához. Amikor szin-

te észrevétlenül keveredik a valóság, a médiumok által 

generált világ és az álmok, a mesék, a fantázia teljesen 

természetesnek ható fantasztikuma.  

Ha elég figyelmesek vagyunk, felkavaró élmények 

sorát élhetjük át a médiák segítségével. A közvetlen 

szemünkkel is látható környezet és a mesterséges esz-

közökkel felfogható – közvetített – távoli világ hasonló-

sága megtévesztő. Látszólagos azonosságával téveszt 

meg. Ha kapcsolgatom a TV csatornáit, vagy az interne-

tet nézem, a felvillanó képsorokat bámulva egymásba 

mosódnak a valóság képei, a szappanoperák végtelen 

sorozatai, a véleményterror pénz- és hataloméhes politi-

kusainak aljas és erőszakos ágálásai vagy az új cirku-

szi játék, a helyi háborúk. 

Mindezt apró látványszilánkokká tördeli szét a ren-

geteg fogyasztásra ösztökélő reklám, amelyek szinte 

követhetetlenné teszik az összes történetet. A világfalu 

lakója nap nap után így szórakozik. Mindegy neki mit 

néz, legfeljebb átkapcsol máshova. De inkább lustán 

bámulja a képernyőn az alig követhető, mozaikokra 

tördelt „valóságot”. Ez a közvetített világ már elemen-

ként átrendezhető, tetszés szerint manipulálható, és 

mint egy film nézhető. Megszokjuk, hogy az eseménye-

ket filmes valóságként éljük át. 

A MÉDIA folyamatosan okádja ránk a közelmúltat, 

a békét, ami mégis annyira hasonlít a háborúra. Az igaz-

ság bemutatása a szórakozás részévé vált, és már nem 

okoz katarzist. A politika ebbe a közegbe beleolvad, és 

bár tudom, hogy az odafigyelés létkérdés lenne, mégis 

a közöny válik uralkodóvá. Mi az igazi és mi a film – nem 

tudom már, de nem is érdekel! Ebben az összekuszáló-

dott fantáziavilágban a rémfilmek valósága és a valóság 

rettenetei fedésbe kerülnek, és akár fel is cserélhetők 

egymással. A filmként nézett valóság azt sugallja, hogy 

itt minden újrajátszható. A képözön világában, ebben 

a SZÉP ÚJ VILÁGBAN a kérdésekre adott válaszok is 

csak képtelenségek lehetnek. Ezek a gondolatok adják 
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A nyolcvanas évek elején még egy azóta letűnt rendszer 

őrei rendszeresen bontogatták leveleinket. Az akkor 

már jó harminc éve megírt 1984 című könyv, George 

Orwell hallhatatlan regényének szellemében, amit ter-

mészetesen nem ismerhettünk, (csak szamizdatban 

volt elérhető) szigorú ellenőrzés alatt éltünk. 

Úgy gondoltam kicsit megnehezítem az ellenőrző 

levélolvasók dolgát és egy idő után úgynevezett „pa-

limpszeszteket” kezdtem készíteni. (A palimp szesz tek 

olyan pergamen lapok voltak, melyekről az írást leka-

parták, hogy újra írhassanak rá.) Ez az egymásra má-

soltság, töredékesség-hatás adta az ötletet. Ennek a min-

tájára roncsolt leveleket kezdtem készíteni és küldeni. 

Ezt a technikát később átültettem: kipróbáltam rajzolt 

és fotó alapú képeken is. A roncsolással és átrajzolással 

montázsszerű, automatikusan töredékes, titkokat sej-

tető, rejtelmes képek keletkeztek. 

A sokak által kommersznek tartott képregény kul-

túra hatásmechanizmusát is felhasználva próbáltam 

meg tovább lépni.  A szövegek elhagyásával, a mozdu-

latok fokozásával, valamint a figurák egyéni jeleinek 

eltüntetésével sikerült igazi, nyelvi problémák nélkül 

értelmezhető képsorokat készíteni. 

Ez lett a COMIX. A comic strip és a mix kifejezések 

összevonásával létrejött névszó évekig megfelelt, és 

használtam a képsorozat címeként, majd a képek soka-

sága, miután már nagyméretű festmények és szobrok 

is készültek, megkapta a mai megnevezését: ÁRNYÉK-

VILÁG. Ez ugyan az élők világa, de sejteti, hogy kell 

legyen egy másik világ is – olyanoknak, akiknek nincs 

árnyékuk, akik maguk is csak árnyak. A nem létezők, 

a valaha voltak, vagy azok, akik sohasem voltak, csak 

elgondolták őket. Az álmok létezői. Ezek a képek már 

elszakadnak a képregénytől. Még nyomokban őrzik a 

szerkezeti hatást, de már sokkal általánosabban fogal-
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Az 1990 óta minden év augusztusában megrendezésre 

kerülő művésztelep nagy hagyományokkal rendelkezik 

mind országos, mind nemzetközi viszonylatban. A kö-

zel két hétig tartó táborban a műtermi munka mellett 

többek között felolvasóestek, koncertek, prezentációk 

és egyéb összművészeti események színesítik a művé-

szek és az arra nyitott közönség napjait.
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Ezekben a munkákban képfoszlányokból építke-

zem. A kommersz TV sorozatok banális képbeállítá-

sai, az újsághírek képsorai, politikusok, celebek sze-

replése, és újságfotók adják az alapot. Ez az egyhangú 

képi világ – a vizuális panelek – építőkövei képeimnek; 

ezekből áll össze a meglehetősen rideggé sikeredő ár-

nyékvilág. Figuráim arc nélküliek, alig felismerhetők. 

Csak a mozdulataik kifejezőek, azok, amit értelmezhe-

tünk. A képeken nincs felismerhető háttér, arctalan 

alakjaim csak mozdulatfoszlányként léteznek. A képek 

gondolatai, vagy Baudrillard, aki erről így gondolkodik: 

„A realitás és a fantázia összjátékából a világ sajátos 

változata áll elő, amely a valóság fölé tornyosulva ural-

ja a tudatot. 

A jelenkor emberének realitása már csak illúzió. 

Az ő világát olyan modellek, valóság helyettesítő szi-

mulákrumok (másolatok) népesítik be melyek az általuk 

elfoglalt valóság helyére lépnek. 

SZLAUKÓ LÁSZLÓ  

képeim alaptémáját. Hiába próbálok kivonulni a tár sada-

lomból, ez nem sikerül, mert oda érkezem vissza, ahon-

nan elindultam. Az ittlét tudatos megélése, a HELY-

BENUTAZÁS valódi úti élményekkel, és önmagam 

megismerésével jár. 

Ez alakult tudósítássá, képekké helyben utazásaim-

ról. A minket körülvevő szinte minden részletében ab-

szurd világról szóló képekben a tartalom (az árnyékvi-

lág eseményei) és a forma (a comix vagyis a képregény 

mint forma) egyaránt jól artikulálható.

visszatérő témái egy sivár, lepusztult világban élni pró-

báló, magányos emberekről – az árnyaimról – mesélnek. 

De a képekben a látvány értelmezését a nézőre bízom, 

szándékosan kevés támpontot adok, így a „belelátás”, 

a fantázia válik fontossá és szabad teret engedek a néző 

valósághelyettesítő emócióinak. A képi panelek, panel-

csoportok tetszés szerinti újabb átrendezéséből mindig 

más történetek elevenedhetnek meg. 

Most a témához igazodva lehetne idézni Platón „bar-

lang hasonlatát”, de ide illenének Jung álmokról szóló 
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