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ŐSTÖRTÉNET
NEMEK FILMAKCIÓ

1983

VISSZAMETSZÉS HAJFELÁLDOZÁS AKCIÓ

1986. 03. 08., Kaposvár, Művelődési Központ

ÖRDÖGŰZÉS ÖNFELADÁS AKCIÓ

1986. 03., Kaposvár, Tanítóképző Főiskola

ÖNARCKÉP MÓDOSÍTÁS SZENNYEZÉS AKCIÓ

1986. 05. 03., Kaposvár, Művelődési Központ

LENYELT LEGÉNY HALOTTLÁTÓ PERFORMANCE

1988. 02. 21., Kaposvár, Művelődési Központ

ANYAGFÜRDŐ ÉS LEVEGŐVÉTEL VERSBIRKÓZÁS

1988. 09. 15., Kaposvár, Deseda Parkerdő

DOBOZ-SZÓZAT PERFORMANCE

1989. 04. 21., Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium

BÚJTATOTT ZÖLD VILÁGFA NÉPNEMZETI SZOMORÚ PERFORMANCE

1989. 05. 10., Kaposvár, Művelődési Központ

ARANYKALÁSZOS BÚGÓ PERFORMANCE

1989. 07. 01., Pécs, Nevelési Központ

EMBER A VÍZBEN PERFORMANCE

1989. 07. 29., Kaposvár, Városi Strandfürdő

ÉNEKLŐ AKADÉMIA
KRÉTAI ÁSATÁS KIÁLLÍTÁS ÉS PERFORMANCE

1990. 09. 07., Kaposvár, Művelődési Központ

ERŐS BERENDEZÉS KIÁLLÍTÁS ÉS ÉNEKVERSENY

1991. 10. 14., Kaposvár, SMK

EGY ELFOGLALT LÉLEK ÉLŐKÉP

1991, Szigetvár

HALÁLOS ÉRZELEM ÉNEKVERSENY

1992. 10. 14., Kaposvár, Gépipari SzKI

VÁROSÁLLAM KIÁLLÍTÁS, ÉLŐKÉP ÉS ÉNEKVERSENY

1992. 12. 05., Kaposvár, Kaposvári Galéria

A HELY SZELLEME LAKÁS- ÉS BARÁTBÚCSÚZTATÓ PERFORMANCE

1993. 08. 29., Kaposvár, Kinizsi Ltp.

IMÁDSÁG ADÁSZAVAR ELLEN RÁDIÓ PERFORMANCE

1993. 10. 23., Kaposvár, Somogy Rádió

BÚCSÚ A TRÓPUSOKTÓL ÉNEKVERSENY

1994 .01. 22., Kaposvár, SMK

LÉLEKJELENLÉT – FÖLDÖNKÍVÜLIEK KAPOSVÁRON PERFORMANCE

1994. 04. 08., Kaposvár, Berzsenyi Park

TEREMTETT HELY KIÁLLÍTÁS ÉS ÉNEKVERSENY

1994. 04. 14., Szekszárd, Művészetek Háza

SAJÁTÁLLAPOT FÉNYÁRNYÉK PERFORMANCE

1994. 04. 29., Novákpuszta, Médiawave

MÁSOLAT MEGNYITÓ PERFORMANCE A FÉNYMÁSOLÁS NÉPMŰVÉSZET
CÍMŰ KIÁLLÍTÁSON

1994. 09. 30., Kaposvár, Tanítóképző Főiskola

RESZKET A HOLD PERFORMANCE

1996. 07. 27., Szent Anna-tó, AnnArt Fesztivál, Románia

MÁRIA KÖNNYEI MEGNYITÓ PERFORMANCE BÁTAI SÁNDOR KIÁLLÍTÁSÁN

1999, Balatonboglár, Vörös és Kék Kápolna

GYILKOSSÁGOK ÉS EGYÉB HALÁLESETEK KIÁLLÍTÁS

1999. 11. 17., Kaposvár, Rippl-Rónai Galéria

GÉNTÉRKÉP PERFORMANCE

2000. 08. 20., Szigetvár

FÉNYÁRNYÉK KIÁLLÍTÁS

2007. 05., Kaposvár, Rippl-Rónai Galéria

TÁRGYAK LÉLEGZETE KIÁLLÍTÁS ÉS PERFORMANCE

2008. 06. 08., Kaposvár, Vaszary Emlékház

BARLANGFESTŐ EMBER MEGNYITÓ PERFORMANCE AZ AZONOS CÍMŰ
ELEKTROGRÁFIAI KIÁLLÍTÁSON

2009. 05. 21., Kaposvár, Európa park

EGYBEN KIÁLLÍTÁS ÉS PERFORMANCE

2010. 05. 29., Kaposvár, Noszlopy u. 5.

REJTEZŐ NYILVÁNOSSÁG KIÁLLÍTÁS ÉS PERFORMANCE

2010. 07. 24., Taliándörögd, Művészetek Völgye Fesztivál

BOLDOG EMBEREK MEGNYITÓ PERFORMANCE VÍGH ISTVÁN KIÁLLÍTÁSÁN

2012. 05. 26., Kaposvár, Kapualj Galéria

ADJ FÉNYT! KIÁLLÍTÁS ÉS LAKÓGYŰLÉS HURKASÜTÉSSEL

2013. 05. 23., Kaposvár, Kapualj Galéria

KORREKCIÓ – VONALBAN KIÁLLÍTÁS ÉS PERFORMANCE

2014. 05. 23., Kaposvár, HangKépUdvar

ÁRNYÉKVILÁG MEGNYITÓ PERFORMANCE SZLAUKÓ LÁSZLÓ KIÁLLÍTÁSÁN

2015. 01. 30., Kaposvár, Kapos ART Kortárs Galéria

TÁRLATVEZETÉS PERFORMANCE

2015. 05. 30., Kaposvár, HangKépUdvar

PRINCÍPIUMOK MEGNYITÓ PERFORMANCE BÁTAI SÁNDOR KIÁLLÍTÁSÁN

2015. 10. 30., Kaposvár, Vaszary Képtár

ÁLOMALAKULATOK KIÁLLÍTÁS ÉS PERFORMANCE

2016. 05. 28., Kaposvár, Fő u. 22.

SPONGYÁT RÁ! PERFORMANCE LÁSZLÓ ZSUZSI KIÁLLÍTÁSÁNAK FINISSZÁZSÁN

2018. 01. 13., Budapest, Jurányi Galéria

ÉNEKLŐ AKADÉMIA

Káplán Géza, Klencsár Gábor, Lékai Sándor, Novák István

K Ö Z R E M Ű K Ö D T E K Horváth Anita, Kocsis Dóra, Kovács Andor, Kovács Éva, Kovács Márton, László Zsuzsi, Mazacsik Edit,
Pataki Erika, Somogyi Zoltán, Tolnai Rudolf, Tóth Barnabás, Vasek, Vidák Margit, Zóka-Dani Edit, Zsom Anna, Zsom János
és még sokan mások.
F O T Ó K Csobod Péter, Göldner Krisztina, Kele János, Klencsár Gábor, Lang Róbert, László Bandy, Mészáros Dezső,
Somogyi Krisztina, Szirányi Imre, Szőgyéniné Bencze Gizella

ÉNEKLŐ AKADÉMIA E S E M É N Y H O R I Z O N T
1 9 8 3 - 2 0 1 8

ŐSTÖRTÉNET
Nemek filmakció

VERSBIRKÓZÁS

Káplán: Kicsatlakozik a velőállományból a gímszarvas.
Klencsár: Lebben szoknya lebben paplan
Tülköl és támad a megvadult homálypilóta.
Nyílás nyílik lángra lobban
Megmetszelek, mond a honfi, bazmeg, megmetszelek!
Jaj hüvelybe csúszó remény
Szívzacskójába rejti bűnét a hősmagányos.
Vajh ki lesz a lenyelt legény
Mindig kényes, fura gyerek voltam,
Tömeg szája tárva nyitva
Attól félek, zöld kalácsot ettem – szúrj, és vágj!
Van ki eszi van ki issza
Proteinrángatózásban erkölcs szervül…
Végigcsúszva saját belén
Ólba költöznék, hol napfény a szag, és dől a vér…
Célhoz ér a lenyelt legény
Önarckép módosítás
szennyezés akció

Anyagfürdő és levegővétel
versbirkózás
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Visszametszés hajfeláldozás akció

ŐSTÖRTÉNET
1988-ban Klencsár Gáborral készített első kisjátékfilmünk
forgatókönyvére (egy A/4-es lapra) felírtuk az Empedoklész-féle négy elem nevét: víz, föld, tűz, levegő, mondván,
ez lesz a film „témája”, minden egyéb, a cselekményvázlat, a helyszínek, a szereplők, a zene ebből következik.
Egy nagyon határozott gondolati-eszmei alaptétel nélkül
a megképzett konstrukció, maradék matéria mit sem ér,
mindenesetre minket nem érdekel, mert széteső, zagyva,
üres és lét nélkül való, egyáltalán: káprázat. Miről szól
ez a módszer és magatartás? A konceptualitás kényszerű
jelenlétéről. Mert ugyan helyénvaló Heidegger megfigyelése: „A művészet lényegét tekintve olyan beavatás és menedék, melyben a való mindig újra meg újra az embernek
ajándékozza addig rejtett ragyogását, hogy világosságában
az ember élesebben lássa és tisztábban hallja azt, ami a
lényéhez szól.” Ám Heidegger még nem szembesült a képi
ség sajátos gépiességével, azzal a szenvedő magárahagyatottsággal, mely mindenképp a klasszicitás támogatásáért
kiált.

Doboz-szózat performance

Káplán

Bújtatott Zöld Világfa performance

Ember a vízben performance

Magamra maradtam
tekintetemmel, mely
kihantolná a gyerekkort,
post mortem. Hullát
napfénynek kitenni:
gyomorrontás. Megérint
a látvány féktelen vaksága.
A szöveget bünteti a kép
miatt. „Íme a nyelvek listája,
melyeken beszélsz.”
Gyere ki a bejárathoz,
lefényképez a Gizinéni!
Lékai
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KRÉTAI ÁSATÁS K I Á L L Í T Á S

ÉS

PERFORMANCE
Az út: érintés. Három szirommal meghatározható. S meg kell köszönni az élveteg ürességet;
a levegő zárt, bársonyos, s mint az önfeláldozás
közege: feledhetetlen.
A köszönet: ásatás. Na, ez. S ami feljő az ég
üvegtárlói alól. Atlantisz. A tudós rózsaszín
szemöldöke. Vitaminszármazékos lélek
a kőszálon: törvényoszlop.
A nyugalom: ütés. A nemvagyokméltó megfelel
tetése a hasonmásnak. Hetvenhét mellű nőstényoroszlán, lüktetőn elgondolható. Királyság, ami
nem dermed meg.
A színház: amőbák folyamatos vonulása egy
vörös háromszögben. Mire gondolok? Új fordulatot tervezni terápiás munka lenne. Ezt akartam:
egy megengedhetetlen pillanatig örülök, majd
engedek a szorításon: hadd legyen. Ő? Az ki?
Jön utánam… Üdvtörténet.
Káplán

Intenzív gazdálkodás
agyagos bázison

Intézményünk neve: Éneklő Akadémia. T. S. Eliot híres kívánalma: a gondolatot közvetlenül érzékelni, mint a rózsa illatát volt
ihletőnk a névválasztáskor. Jut eszembe, Szent Ferenc a halálos
ágyán énekelt. Félelem és azonosulási igény, teljesítménykényszer. Ja, igen, és tehetetlenségi nyomaték. Szent Ferenc tudta,
mi vár rá, és énekelt. Mi nem tudjuk biztosan, de énekelünk.
Haljon meg régi énünk az újnak; egyáltalán: haljunk meg, aztán
majd meglátjuk…
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Káplán

ERŐS BERENDEZÉS K I Á L L Í T Á S

ÉS

ÉNEKVERSENY

Ez a név. Itt van, itt takarja az írásbeliséget,
rendet tart, de leképezése nincs.
Mintha vitrinben tartanám a megfelelő szakaszokat,
hogy az egészet ne kelljen megsértenem.
Káplán
Az istenek megérezték a szagot,
itt a hotelben egyébként annyira mindegy,
a távolugrásban a legjobb rész a levegőben van,
mikor még nem dőlt el semmi.
Klencsár

AMIKOR BLOKKTÉGLÁBA MORMOG AZ AKADÉMIA
Monumentális díszletbe öltözött szertartást láttam. Érzem. Legföljebb
nem jól. És mégis azt hiszem, hogy Káplán Géza Törvény című alkotása – térbe helyezte a megnyitó performance-t – mitikus templom. Így,
ahogy mondom. És amit megéreztünk, istentisztelet. I-s-t-e-n-t-i-s-z-t-el-e-t. Káplán Géza, Klencsár Gábor, Lékai Sándor „tartottak szert”.
Itt és most.
Félhomály, egész alakok. Halk mormogás hallik. Látszik pár ion oszlopfő, mintha hellászi jósda. Apollón szent helye tövében cövek-el-ek le.
Kis csibék papírból szabottan kerülnek véletlen talpam alá. Mögöttem
vízióval teli dobozban majdhogynem meztelen leány sétál sínpár közbülső területén. A doboz előtt – vario-möbius – kép: imént említett
téma térben, időben lemerevedett. Vetített freskót érzek periférikusan:
üresen pergő vetítő fényének útja hölgyzongorán áthatolhatatlan,
árnyékleképezés.
Az ártatlanság megragadó.
Az ébredés helye talán megoldana valamit;
lemondani az álom kétes sikeréről is –
ez volna a beszédhelyzet.
Lékai

Balassa Tamás (Somogyi Hírlap, 1991. 10. 19.)
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VÁROSÁLLAM K I Á L L Í T Á S ,

ÉLŐKÉP

ÉS

ÉNEKVERSENY

A csodálkozás, hogy minden mennyire masszívan sápadt, vidáman másvilági; s hogy mennyire jól ülünk, talpig a csevegés szecessziós
aranytömbjébe öntve. A napsütés lassú tanácsadó… Hazafelé csak annyit mondtam: lélek, lélek; s végleg elkeveredtek, visszavonásig,
a dolgok.
Káplán

Maszkot kell készítenem, de igyekez etem folyton felsebzi az arcot.
A legfinomabb mozdulat is szüntelen áramlásba sodor. A megjelölés
biztonsága. Talán elég volna maga
a mozdulat, ahogy visszahúzom
a kezem…
Lékai

Ha kívül állok is belül vagyok. Ha belül állok is kívül vagyok.
Nem látszom sehol.
Klencsár

Ám táncoljon csak tovább
a tudat a megrendült fényben.
Káplán
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BÚCSÚ A TRÓPUSOKTÓL É N E K V E R S E N Y
Szellő fehér kanapé három férfi nyár
bután néznek a kutyák
de semmi harc
merülés levegővétel és merülés és levegővétel
és ujjnyomok és izzadás és méz
még mindig három férfi
a macskák kövérek a világ osztódik
de semmi harc
Klencsár

Amazóniában hetek óta zuhog

A tudat jelentéssel ruházta fel, vagyis meghamisította a jelenségeket.
A legegyszerűbb változata a vetítésnek bennünk zajlik, s a szavak
keltette fátyol előtt is, mögött is dübörögnek a vetítőgépek.
Káplán

talán egy elfelejtett szó
talán egy valahova írandó szó
talán egy valamit átíró szó
talán egy idézet
talán egy valahol hallott idézet
talán egy valahonnan mintául vett idézet
talán csak egy vázlat
talán csak egy váz
talán egy jel, ami nem utal sehova
talán egy állandó, ürességbe hátráló mozgás
talán egy mozdulat távolsága
talán a távolság maga
vagy a puszta növekedése
a felejtés
talán
Lékai
A jelenlét szárnycsapása a kihűlt közegben –
a láng: rendkívüli lehetőség, éljél vele lágyan,
mert ideje lesz a simább beszédnek,
s a trópusokról vissza kell térni.
Káplán
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LÉLEKJELENLÉT – FÖLDÖNKÍVÜLIEK KAPOSVÁRON P E R F O R M A N C E
Közösen Halom, halom, halom, egy halom lélekzet, lélegzet,
lélekzet. Szép esténk van.
„Gyere Ferenc, menjünk be a vásárba!
Nem megyek, a helyettes polgármester ma igen rossz kedvében
van.Szeretnék kiállítani a vásáron egy alvajárót. Ide mindenki,
itt látható először Cézár, az alvajáró! Cézár hallasz engem?
Én szólítalak, a mestered, Dr. Caligari! Ébredj fel sötét éjszakádból!”
(Vége az első felvonásnak.)
Novák István Mi mindent láthat itt az idegen? Egyszer nagyon
részegen, jegy nélkül szálltunk fel a vonatra. A kalauzzal közöltem,
hogy idegen lények vagyunk. Megkértem, ha nem hiszi, akkor nyúljon át rajtam nyugodtan, egyikünknek sem fog fájni. Nem mert
hozzám érni, de nem minden felindultság nélkül leszögezte: az én
szerelvényemen még idegen lények sem utazhatnak érvényes menetjegy nélkül.
Közösen Mi ez, ha nem gravitáció?
Klencsár Gábor Nézd a fiút, ahogy játszik! Ahogy kezei közt teremtődik egy saját világ.
Káplán Géza Nézd, a vége az lesz, hogy a szemeim beszélni kezdenek. Az lesz a vége.
Lékai Sándor Nézd, önmagam árnyéka vagyok, egy elvarázsolt mondat.
Klencsár Gábor Nézd a lányt, milyen szép, csak ember hozzá ne érjen!
Káplán Géza Nézd, fiatal vagyok még ahhoz, hogy énekeljek.
Lékai Sándor Nézd az angyalok végtelen történeteit, tekintetük mélyen a képek
zárványaiban.
Klencsár Gábor Nézd a férfit, ahogy lábát lógatva ül a hold peremén és hallgatózik!
Megrándul az ajka. Magának énekel.
Káplán Géza Nézd, ez a régi mániánk, beborítja a Földet.
Lékai Sándor Nézd, hogyan ömlik el a pihenés a világban!
Klencsár Gábor Nézd a nőt, méztől csepeg az ajka, és az olajnál is simább az ínye,
mégis oly éles, mint a kétélű kard!
Káplán Géza Nézd, a halottak maradandók, de nem ők a kutatás tárgyai.
Lékai Sándor Nézd, mindenkinek jár egy alma.
Klencsár Gábor Nézd,mindenkinek van egy álma.
Közösen Mindenkinek van egy álma, az enyém, Te lettél...
Klencsár Gábor
Ez a kör, ez mégis kerek
csak a halál játszik veled
szótlanul és józanul
a lélek mindent megtanul
ne lepődj meg, hogyha egyszer
kicsi lesz majd a naprendszer
Káplán Géza Van, aki úgy megy haza, hogy magával
viszi a felejtést és álmokat lélegzik. A lelke nem szakad
ki belőle, mert az lényével egy. Csigabiga gyere ki, lesz
tejed is, lesz legód is, meg itt vagyok én is. Apuka alszik.
Egész nap kereste a legójában az egóját.
Váratlan volt, villanás volt, nem a készülékben a hiba.
Képáradás, hangáradás Őt elmondani nem tudja soha.
Te lennél a királynőm?
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Mindegyik egyenesen ment maga előtt, oda
mentek, ahova a lélek irányította őket. (...)
Amikor mentek, hallottam szárnyuk suhogását.
(...) Amikor megálltak, leeresztették szárnyukat, és ezzel zajt csaptak. (...) Láttam, s arccal
a földre borultam, és valakinek a hangját is
hallottam, aki beszélt.
Ezékiel

TEREMTETT HELY K I Á L L Í T Á S

ÉS

ÉNEKVERSENY

Egy kiállítás sem képes arra, hogy valóra váltsa saját koncepcióját, vagy igazolja
előrelátásunkat; a látszat ellenére ez csak utólagos elvárás: minden kiállítás retrospektív (abban az értelemben ugyanis, hogy azt ismerjük fel benne, amiről úgy
hisszük, hogy már láttuk), később nyer értelmet, ám tárgyai ekkor is bojkottálják
azt.
A kiállítás címét tárgyai hozzák létre, a maguk idegenségében. Ezalatt azt értem,
hogy nincs olyan, hogy „a kiállítás címe”. A cím közhely – és egy nyom erőszakos
félreértése.
Erőszakra van szükség, hogy legyen értelem (vö. Legyen világosság!).
A feladat: a tárgyakhoz leghűbb erőszak.
Lékai

Filmben, performance-ban, installációban
ugyanúgy alkalmaztuk a digitális eszközöket, mint bármely analóg elektronikai
eszközt vagy hagyományos anyagot:
a szükségnek megfelelően, eszköz voltukat
nem túldramatizálva, de önértéküket tiszteletben tartva. A lényegi kérdés az lehetne,
hogy a digitális technika szellemisége átsugárzott-e ezen általunk művelt művészeti
formákra, illetve lehet-e, érdemes-e beléveszni – kultúrának tételezve. A hagyo
mányőrzők – legalábbis a nyilvánosság
előtt – gőgösen elhatárolódnak a téma
felvetésétől, azonosulva Peter Koslowski
megállapításával, miszerint: „A tömegtermelés korszakában a sokszorosítás hiánya
válik a művészet egyik lényegi minőségévé
és értékmérőjévé.” Magunk hezitálunk, és
megcselekedjük a lehetséges jót.
Káplán
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EGY ELFOGLALT LÉLEK / SAJÁTÁLLAPOT / MÁSOLAT P E R F O R M A N C E

Húzom az időt. Ma ez történt. Tegnap számoltam ezzel. Nem történt
más. Tényleg annyira egy. Most sikítsak? Akkor másként ugyanaz.
Ráadásul rám törnek a ragadozók.
Káplán

Örökké elmegyünk pedig sehol se várnak ránk
És mindig csak képeket hagyunk magunk után
Menyhárt Jenő

Mozdulataink mögött korszakok szakadékai húzódnak.
A szaruhártya képezi a határt. Megóvja és újrarendezi
a látványt. A kép biztonsága az ismétlésben lepleződik le.
Minden pillanat árulás.
Lékai

Személyiségünk a másolás tökéletlenségeiből ered, tehát
hibák összessége. Csak festék és papír. Csak por és hamu.
Klencsár

12

Amit mondok, azt nem én mondom.
Amit hallok, azt nem én hallom.
Nem azt hallom, amit mondok.
Klencsár

Elhallgattak a kommentelők,
oly üres lett a lét.
Vonulnak hontalan tárgyfelhők;
meglétem itt a tét.
Káplán

RESZKET A HOLD P E R F O R M A N C E
RESZKET A HOLD
Habnál a hab a lágyabb part,
Megköti azt, mi felkavart,
Mindenki erre, erre tart,
Egyedül, egyedül...
Eszméletvesztés, én meg én,
Ünnep a műhold éjjelén,
Mindenki más csak égi lény
egyedül, egyedül...
Káplán

A performance-dokumentumok szemléltetik leginkább azt
a könnyed s mégis megfontolt villódzást, amit szellemként
és anyagként három évtizedig elkövettünk. Késélen táncoltunk: a blaszfémia és a pátosz, a primitív reáliák s a fennkölt
gondolatok, a puszta jelenlét-rögzítés és a mű-szerűség közti
keskeny határon.
Káplán

13

MÁRIA KÖNNYEI P E R F O R M A N C E

S mondja vala Baudrillard: „A kommunikáció társadalmibb a társadalminál (…) azzal, hogy mindenki számára
lehetővé tette az interface-t, a közömbösséghez vezeti
a társadalmi formát. A kommunikációs társadalom
utópiájának nincs értelme, hiszen a kommunikáció
éppen abból ered, hogy a társadalom képtelen önmagát meghaladni más célok irányában.” Baudrillard lehetővé teszi számomra, hogy az Éneklő Akadémia egy
másik specifikumáról szóljak, a média mégis-uralásáról: „hallgatni arany”. Évente egy-két produkció, évekig
egy sem. Meg kell szakítani az információ sodrát, ha
jelentéssel, jelentőséggel kívánunk bírni.
Káplán

14

Mivel tudniillik más dolog az, hogy
hamisak akarunk lenni, és más az,
hogy nem vagyunk képesek igazak
lenni.
Szent Ágoston
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Lékai Sándor

Káplán Géza

Hölgyeim és Uraim! Hálával tartozom megnyitó műsorunk
vendég- (fő-) szereplőinek: a Rippl-Rónai Ödönt alakító Zsom
Jánosnak, a fiatal Bernáth Aurélt hozó Tóth Barnának, valamint állandó katekumen-testvérünknek, a Csalogány Kocsma
pincérét mesterséges álomban is tökéletesen domborító
Novák Istvánnak; s félő tisztelet a Hely Szellemének, hogy
mindezt tűri.
Hölgyeim és Uraim! A tárgyak nem lélegeznek! Ellenben, ha
mi most egymásra nézünk, máris megállapíthatjuk, hogy az
ember annál inkább. Ezt a tulajdonságunkat aztán átvisszük
az élettelen dolgokra, fellelkesítjük őket, életet lehelünk beléjük. Ez a metafora. Meta-ferein görögül annyit tesz: át-helyezni, át-tenni. Németül még inkább megvilágító a jelentése:
über-setzen, ami a fordítani kifejezése is egyben. Amikor egy
„izével”, egy dologgal szembe kerülünk, óhatatlanul ilyen fordításokat készítünk, hogy otthonosabbá tegyük a teret, amit
belakunk. Nevezhetjük ezt akár kultúrának, ami ilyen formán
folytonos fordítások története, hiszen nemcsak a világot, de
a világunkat is értenünk kell, és az ugye mindenki előtt világos, hogy csupán a magyar nyelvből legalább tizennégymillió
dialektus létezik. Megértésüket előre is köszönjük.
De térjünk vissza a lélegzethez, amit én itt most európaiként
fordítok görögre, héberre és latinra: pneuma, rúah, spiritus.
Ezeken a nyelveken szinte mindig melléjük kerül egy másik
kifejezés, a szent. A történet szerint Isten a lélegzetével
animálta az első embert, aki ekképpen „valami izéből” és
a szent leheletből lett összerakva. Én itt egy huszárvágással
kicserélném a pneuma, ruah, spiritus szavakat a logos görög
főnévre, ami minden kezdet kezdete és a kezdet kezdete is.
Tehát az Úr, amikor életet lehelt Ádámba, ezzel a megnevezés képességét is átadta neki, aki persze élt vele, és
az „izékből” rögtön csinált is mindenfélét Ablaktól Zsiráfig...

Elnézést, Sanyi, engedj itt közbeszólnom: a tárgyak, természetesen,
lélegeznek, amint van létük s közérzetük is, hisz az átlényegítés-átlényegülés közkeletű és közmegegyezéses. Amíg vagyunk! S az is
természetes, hogy kihunynak velünk együtt – nyugtatjuk magunkat,
birtokosok –, de égzengető magyarázatra szorul, hogy miért élnek
túl mégis minket, nagyvonalúan és szemérmesen miért néznek –
vissza – reánk, halott lelkesítőikre. „Már csak a dolgok, kik néznek”
– sóhajtja félholtan Ady Endre.
A megnyitó beszéd szép volt és majdnem szent... Ám a „Miről beszélünk?” funkcionális megközelítése helyett hadd toljam előtérbe
a romantikus izgékonyságot: „Kiről beszélünk?” Beszéljünk azokról,
akik nélkül ez a kiállítás nem jöhetett volna létre, vagyis magunkról. Nem titkolom, a kollégáknak előzetesen kiosztottam azokat
a kérdéseket, melyeknek alapján dicsérhetjük, szebben mondva
méltathatjuk egymást. Egymástól függetlenül szövegeztük meg
lelkünk állításait a másikról, alternatív önmagunkról. Véletlennek
tűnő kapcsolódások…
Bocsánat, parancsolj, Gábor!
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Klencsár Gábor – Lékai Sándorról
Gipsz, papír, fém, fa, kő, szén, anyag, Lékai Sándor. Ásatások. Egy sosem volt világ, a teremtés
emlékei. A pihenés mint életprogram, a világhoz
való egyedül elfogadható hozzáállás. Hiszen
cselekedni felesleges energiapazarlás. Bőven elég
a gondolat. Mikor a nyolcvanas évek végén Lékai
Sándor ott ült mellettem egy film forgatásán, ahol
én sztár voltam, ő pedig lehallgató, még nem
tudhattam, hogy Lékai Sándor hisz az atomban
és az atom magjában, a körülötte keringő elektronfelhőben. Hisz az egysejtűben, a DNS-ben, a
géntérképben, a fáról lemászott majomban, a két
lábon járásban, a csupasz testben, a véletlenül
feltalált tűzben, a betűben, a szóban, a mondatban, David Bowie-ban és a számítógépben. Tisztában van azzal, hogy az aranykor sohasem létezett,
és tudja, hogy a romantika csak a lelki sérültek
utolsó vigasza ebben a globalizált, népnemzeti
szomorú-performanszban.
Lékai Sándor – Klencsár Gáborról
Nem kertelek, kimondom nyíltan: klencsár gábor
zseni. Persze itt figyelmetlenül csupa kisbetűvel
írtam a nevét, ám annál inkább. Vállalom mindezt
annak ellenére, hogy tisztában vagyok a romantikus esztétikák tarthatatlanságával. A zseni nem
a fogalmak absztrakt szépségének embere, a zseni cselekszik, „jót, s jól”. A zseni ironikus távolságtartással nézi, hogyan szenvednek barátai a formák szorításában (vö. határidő mint múzsa), mert
ő már készen áll. Ő nem „csinál” valamit, hanem
létezésének vannak melléktermékei. Természetessége csókkal hinti a korszellemet, mert tudja,
a „fiúk már másról beszélnek”. Tőle kell idézni,
hogy a mi történetünk váljon kerekké, ő azonban
nem idéz, mert nem olvas. Kedves Gábor! Szeretlek, mert jelenléted leveszi vállamról szenvedésem terhét azon pillanatokra, melyeket nem
átallok művészetnek nevezni, s mert mindeközben te mégis kitűnően érzed magad a bőrödben!
Káplán Géza – Klencsár Gáborról

Csak egyetlen üzenet létezik.
Minden más kommunikációs zavar.
Lékai
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Valami koncertre utaztunk, mert Európa kiadó;
valami tiltott (írott) anyag hevert a gépjármű
kalaptartóján, s Klencsár Gáborral azon meditáltunk, hogy az egyesített kémműholdak vajon
látják-e szánalmasan kisszerű szabadságunkat.
És nevettünk. Kinevettük a szabadságunkat, s
szomorúan gondoltunk a szabadságra magára,
a megoldhatatlan „problémára” – egyáltalán: az
életünkre. Gábor akkoriban egy fából faragott,
pirosra festett szívet viselt a kabátja gallérján.
Valamit, szemmel láthatóan, mégis megoldott
ezzel a gesztussal, legalábbis feloldotta az adott
s az eljövendő feszült korszak ellentmondásait.
Egyfajta bizalom volt ez részéről, a mindenséggel
beszélgető bizalom. Másfajta, mint az egyesekkel
beszélgető egyeseké. Mindenesetre máig úgy
gondolja, hogy a diófagylalt dióból készül, s ez
a felhőtlen hit megindító, hogy ne mondjam:
felszabadító. Munkák és napok forgásában Ő
az önkéntelen jóság… A jobbik énem.
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Lékai Sándor – Káplán Gézáról
Most rólad emlékezem, Káplán Géza, s az istenekkel telve a dalt bemutatom:
kaposi polgár, zselicnek szülötte, hozzád ily versforma méltó,
hogy mint Odüsszeusz Alkinoosz házában, még életedben halld vissza tetteid,
mit meghallani ezek hősének illendő nem volna,
mert az azért születik, „hogy legyen ének a távoli jövőben”,
s a dalt így a halál nyithatja csak fel az ünneplőknek,
művelve eképpen azt, mit úgy hívunk: történelem.
Ám szégyenbe nem hozlak mégsem ennyi kedves vendég előtt,
hogy úgy járj, mint ama másik, a leleményes,
ki önnön történetét hallván fejét eltakarta,
s szemhéja alól könny áztatta arcát...
Visszaéneklem hát a dícsérő sorokat,
hogy azok emlékével tagadjam halálod.

Kulcs a lábtörlő alatt

Káplán Géza – Lékai Sándorról
A szél, e relatív anyag hozza s viszi a sok, elfúlóan szabad hangzatot,
mégis meglepődünk, midőn rokon hang kél általa. Kicsit hangosabban! – kérem ma is. Szia, Lékai Sándor, mondja egy alapra állított
metronóm lassúságával, halkan, fátyolosan, csak az á-t hangsúlyozva
kissé valami fáradt öniróniával. S aztán – az óráknak tűnő évek lassú
dialógusai közben –, ha néha angyali testként megképződik egy-egy
határozott gondolat, hirtelen megélénkül a hang, már-már élet járja át
a lassú iskolát, a gondolkozást. Ő a készültség és a megelégedettség:
minden úgy jó… Ahogy értelmezhető. A nyugodt énem. Közmegegyezés köreinkben, hogy a Sanyi úgy van jelen, mintha nem is lenne:
fuvallatosan helyet foglal. Egy egész (kis) város viselte el évekig a
forradalmi nyomást, hogy az örök fiatalság, az érintetlenség és érinthetetlenség = Lékai. S valóban, kényszerűen, túlélten: MA van. Talán
örökké…
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BARLANGFESTŐ EMBER P E R F O R M A N C E

De a hit mindig tudással párosult, még
ha csak képzelt tudással is, varázslatos
létrejöttének ősidői óta. És ez a régi
tudásrész rég elkorhadt, és magával
rántotta a hitet ugyanebbe a pusztul ásba.
( ... ) Újra kell gyakorolni a tudás-fölé-emelkedés művészetét.
R. Musil

A művészettörténet általános megfogalmazása
szerint például az altamirai festmények alkotóját
nem tekinthetjük művésznek, hisz csak megrendelést teljesített, az animális mágiához szolgáltatott
jeleket, kellékeket; a művészi attitűd a történelmi,
azaz írott források hiánya miatt nem bizonyítható.
Hogy is van ez? Az írásbeliséget megelőző korok
művészetét, a rajzi kifejezés, a karakterképzés
s a színhasználat szempontjából tökéletes műal
kotásokat hiába látjuk színről-színre, alkotóikat
egyszerű funkcionáriusoknak kell tekintenünk?
Persze az emberi egyedfejlődés első három évéről
is könnyedén kijelentjük, hogy lényegtelen, csak
azért, mert nincsenek róla felidézhető emlékeink;
miközben minden későbbi kifejlet ezen időszakban alapozódik meg.
Káplán
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VETÍTSEN VELÜNK!
Hölgyeim és Uraim, azzal bizonyára önök is tisztában vannak, hogy a nagy vetítés világkorszakában ki mint vetít,
úgy arat. A Kaposvár feletti égen Wim Wenders angyalok
vontatta fahrtkocsija húz el, és éjszaka, mikor a tévékben
már újra győzött az igazság, a helyi broadwayt Káplán
Géza rögzíti mobiljával. Az állandóan működő térfigyelő,
biztonsági és webkamerák ontják magukból a szappan
operákat, amiben akár néhány epizód erejéig mi is fő
szereplők lehetünk. Száz évek telnek el így. Bámulunk ki
a nappalink vagy az autónk ablakán, egyszerre nézve és
játszva a nagy mozit. Aztán Csipkerózsika szájon csókol,
és ijedtünkben hiába nyomkodjuk a pillanat álljt a távirányítón. A film forog tovább...
Klencsár

Kihűlt tészta levét tárnákra rásírni

RÉSZ ÉS EGÉSZ MENNYEISÉGE
Fotók két dimenzióban, és installációk háromban.
Klencsár felvételein a válságos 2009-es év 365 napjának
egy-egy képe, mobillal készítve, s egy tablón valamennyi
momentum. Ezen a tekintet együtt simogatta az emlékeket. Egy ember évének felvillanásait, melyek beleégtek
a retinájába. Mintha az élet gigantikus, millió kamerás
filmjét állítgatta volna meg naponta egy-egy pillanatra.
Hangulatok, érzések, talált tárgyak: éjjeli piros lámpa az
autóból, egy mosogató kéz otthon. Így együtt a sok „semmi különös” különlegessége. A fotósorozat végére egy
iratmegsemmisítőt helyezett, haszontalan fényemlékek
hulltak alá miszlikben.
Egyben – a rész és az egész szenvedéstörténete. A tárlat
címére rímelt Lékai térhasználata is az installációkban,
a terem közepére halmozott, csinált fényt és artisztiku
mot nélkülöző rakományban. A televízión Káplán mobil
filmje futott, a Kaposvár Broadway 1-2. Az alkotó esténként a várost rótta, s Tarr Bélás hosszúságú fahrtokkal
forgatott a demokratikus médiakészítés eszközével, maroktelefonnal. A 120 és 140 perces opusz csak formailag
dokumentarista, hiszen a megszólalók nem instruáltak.
A dokumentátor demokratizmusa viszont szubjektív lírát
sző az éjszakai felvételekbe. Az alkotót most a vágás mozgatja, amiben a közönségtetszést, a nép hangját is szóhoz
juttatná. Odafönn, az alacsony belmagasságával elmélyítő
emeleten a performance a mennyország három stációját,
a művészet (hattyú gúzsban), az élet (krumplilevest evő
ember) és az anyag (koppanó bazaltkő) termét érintette.
Majd Dantéval jött el a pokol, ahol a se hideg, se meleg
emberek megrekednek élet és halál küszöbén.
Balassa Tamás (Somogyi Hírlap, 2010. 06. 11.)
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Képzeljük el kedvenc testünket, ami velünk
volt jóban, rosszban, s minket szolgált
egész életünk során. Képzeljük el magában, egyedül, nélkülünk, üresen…
Halottként ébredni igazán különös
érzés. Erő már nincs, de a testet vinni
kell tovább.
Klencsár

Tudjuk, hogy semmi a holtak
neve, és éppoly semmi a kép
másuk is; de ugyanolyan jól
tudjuk, hogy akik e nevek alatt
és a nekik szánt képmásokban
működnek és alattomban
örvendeznek és istennek
hazudják magukat, azok
hitvány szellemek, démonok...
Tertullianus

Mióta képtelenek vagyunk élni, mindent rögzítünk, digitalizálunk, nehogy
megsemmisüljön valami fontos, valami számunkra is megfoghatatlan,
amir ől feltételezzük, hogy ez volt az életünk. De, valahol a nullák és egyek
között, egyre könnyebbek és kevesebbek leszünk.
Mikor a tiszta hangot sem meghallani, sem megszólaltatni nem tudta
már senki, szükség volt egy szintetizátorra. És ez a hangzás tetszett. És
ugyanígy az eredeti fotónál, képnél hitelesebbnek hatott az ezeknek csak
nyomait, képmaradványait tartalmazó fénymásolat, fax, elektrografika.
E képek, hangok, de szövegek is azzal hatnak, ami nincs is rajtuk, bennük
igazán. Egy valaha volt vagy vágyott tökéletes egész génjeinkben őrzött
emlékét idézik, és egyben szólnak annak megsemmisüléséről. Már nem
vagyunk régiek, és még nem is vagyunk igazán újak. Az élet már nem
igazán élet, és még nem is annyira virtuális, hogy ne fájna a hiánya.
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Nem beszél… A test. Nézni a falat, a
meglét árnyát és masszívumát. Fény
és anyag, sötét és sejtelem. Az idő
folyton ébredezik. S nem beszél, nem
beszél, nem beszél…
Káplán

Szóltam időben, hagyd kint a sáros cipődet az ajtó előtt. Ez egy tisztaszoba.
Nem mindegy, hogy az eseményhorizont melyik oldalára állsz.
Nem mindegy, hol van a Sanyi, az István és a Géza.
Klencsár

Művészet, de nem feltétlenül a művészeti kánon keretén belül. Persze örülünk, ha mégis… Az adott, korlá
tozott korban a hiányzó szakralitás, a hiányzó szertartások helyett találtuk ki magunknak a performance-t.
Kép, installáció „műsor” nélkül soha nem készült. Hasonlít ez a gyakorlat a digitális kultúra mindenevéséhez, ha összművészetnek nem is nevezném, talán az ideologikusság hiánya miatt. Ám az áradó természetesség teret adhat az esetlegességeknek, az értékvesztésnek, ezért szükségessé vált bizonyos áttételek beiktatása a folyamatba. Rendszeresen használtunk egy transzparens takarást, egyfajta fénnyel és képekkel
átszőtt felületet, mely mögött dolgoztunk, „előadtunk,” s mely mint egy „digitális” fátyol borult a mögötte
szenvedőkre. Eleinte az ellenséges külvilágtól választottuk el magunkat, de akkor is, később is lételméleti,
ismeretelméleti problémáról volt szó: szabad-e, s lehet-e egyáltalán művészként szólni a közönséghez, s ez
milyen direktívákkal, milyen áttételeken keresztül lehetséges.
Káplán
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Ezek itt addig akarnak élni, amíg meg nem halnak
Lelkiismeret-furdalás nélkül egyensúlyozhatnak a kötélen
Akár hét embert is leteríthetnek egyetlen lövéssel
Teliholdas éjszakákon önfeledten fürdőzhetnek szűz leányok vérében
Majd elvágtathatnak a nyeregre dobott szőke hercegnővel
Akit lehet, hogy önök néztek ki maguknak…
Klencsár

Egy akadémia attól akadémia, hogy
nem kapkod fűhöz-fához, nem lázong
fölöslegesen: tiszteli a tömegvonzást.

…amikor tett és módszer összeolvad
egyetlen lehetséges magyarázattá:
ellehetetlenül minden mozdulásom.
Íme a leképezés, íme a fátyol! (1989)

Káplán

Megérintelek a moziban, tarkón csókollak, idegen.
Hámlik a bőr – testtevékenység…
Izzik a képzelet – testtevékenység…
Verjen meg engem a pillanat! – én,
mint öntelt Én ennyi zűrzavarban, csillogó tettben.
Szemérmes az öreg rend.
Kontyba csavarta Ariadné fonalát Gilles.
Nem menekülhetsz, néző, fogadd el, ami látszik.
Ez lesz az otthonod, ez a játszi hatalom,
ez a fényszálakból szőtt nirvána.
A hős képzete, amint lehullik a vászonról…
Én is kész leszek, ha meghalok.
Egy érintésben – máris! Készségesen.
Annyi félelem, annyi szeretet, annyi bűnbánat!
Elszorított mennyország – valami illat kél!
Az Úrnak felajánlott fehérömlés…
Káplán
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ÁRNYÉKVILÁG / PRINCÍPIUMOK P E R F O R M A N C E
„Ha nem eszek, nem ürítek, és ha nem ürítek,
nem eszek!”
Kandisznó a Firka Villa című rajzfilmsorozat
egyik epizódjában

mégsem lehetünk éhezőművészek
ha már nem vagyunk éhező apácák
az túl nosztalgikus
az túl elégikus
szükséges a salakanyag
és ez több mint elég
kirángatva a test résein, a kép irányába fordítva:
növekszem magamban, növekszik némaságom,
amint a kép kivonszol a szemüregen át
mi ez a...? ne szólj száj! – némasági fogadalmat
erőltet
homloklebeny lézió
megenni szemmel egy tárgyat, egy almát
mögötte cuppogás, mögötte lihegés, nehéz munka
zaja
mögötte semmi
holtakkal társalogva, szagokkal, töppedésekkel;
a hideg görcsei, dohosodások, ahogy a maradék
nedvek befertőződnek, beszíneződnek
a szemet sürgető válasz-akarás, a szembe tolakodó mélységek mint kitüremkedések, redőzetek,
bejárásra hívó ösvények. az értelmezés késztetése:
mondandóm van néked!
mintha elköteleztem volna magam egyfajta szövetség mellett, hogy lesz értelem:
jön, eljövend, mert már mindig is eljövendő volt
ebben az emlékezet előtti múltban. az eljövetel
tér-mélységet vizionál, mintha a bejárhatóság az
értelmezés feltétele volna. eképp a mozdulatlanság
feszültsége felületi. az van, ami van. tautológiák,
a látvány elképesztő materialitása
tériszony vakoknak

szemközt a kép kihányja felszínét, gyomrom tartalmát használva fel jelként: hullák undorító üledéke,
sarjadzó rothadása
egy hullákkal telehordott felület, mely a kép lényege
felé visz: vond ki az élő emlékét a képből, alakítsd
át a hasonlatot konkrétummá (képpé): a hulla képe
marad. nincs menekvés, kép omlik képsíkká
a maradék működése kóros gyarapodás: haszontalan, fertőző, mérgező. ki kell
ebrudalni az organizáció érdekében!
ha egy hullát ábrázoló képből kiebrudaljuk a hullát,
a hulla képe marad. örök okádék. (ki kellett vonnom
a halálból a halált, hogy megkapjam – a képet)
ez kísérteties. ez paradigmatikus! (ez gépszerű)
a hullák csak azért kavarták fel gyomromat, hogy
dolgozzon a paradigmagép
nem az okádék a fontos, hanem az emésztés/
emészt(het)etlenség kettőse
utólag derül ki, mit ettünk
mégsem lehetünk éhezőművészek...
Lékai
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ÁLOMALAKULATOK K I Á L L Í T Á S

ÉS

PERFORMANCE
Ne gyorsalkodjál a te száddal, és a te
elméd ne siessen valamit szólni Isten
előtt; mert az Isten mennyben van, te
pedig e földön, azért a te beszéded
kevés legyen;
Mert álom szokott következni a sok
foglalatosságból; és sok beszédből
bolond beszéd.
Prédikátor 5, 2–4
Foglalatoskodnak a Zselic vad démonai…
Tapossák, irtják a jókedvű televényt;
felmeredő motorfűrész falloszukkal
győztesen állnak a véreres arcú daliák
a lénia szélén, a döbbent alkonyatban.
Ki bírja ezt idegekkel?
Káplán

Hh-hh-hh-hh-hh-hh; hhö-hhö-hhö-hhö-hhö-hhö; hhü-hhü-hhü-hhühhü-hhü; hhüccs ki – hhüccs ki – hhüccs ki – hhüccs ki – hhüccs ki;
hhüccs ki, disznó hhüccs ki, disznó – hhüccs ki, disznó a berekből;
hücski, hücski, hücski!
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SPONGYÁT RÁ! P E R F O R M A N C E
Először van a semmi
Ahol a semmi már elég sűrű kiválik a pont
Ahol a ponthalmaz elég sűrű kiválik a vonal
Ahol a vonalhalmaz elég sűrű kiválik a betű
Ahol a betűhalmaz elég sűrű kiválik a szó
Ahol a szóhalmaz elég sűrű kiválik a mondat
A mondatból pedig lesz az ember
Klencsár

Lény és látomás közt nincs áthatás…
Egy ábrándos fonálon függ a figyelem.
Szia Anya! Miért sírsz, mint a Pokol?
Sötét szivárvány. A vonal átlátszatlan…
Káplán

Nő a vonal, cselekszik a pont. Fogy a kréta.
Szenved a vonal, melegszik a kréta. Hűl a pont.
Lékai
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SZINGULARITÁS
Szűzies vad, szent eretnek –
mintatest és mintaálom;
egyszer egyek Egybe vesznek…
Megoldás volt mind a három!
Énemet majd kitalálom…
Káplán

Igazán fel sem ismered
a magadban őrzött istened.
Csak reménykedsz és bízol abban,
hogy valahol benned, más alakban,
létezik valami halhatatlan.
Klencsár

Egy szépséges pillantás sebzi fel a képet.
A téridő ilyen rezdülésében testet öltött
utasok már nem pusztán utasok többé.
A metafizika kalandorai: csalók és
szélhámosok. Jelenlétük azonban – ami
maga a közeg – mégis a legártatlanabb
tevékenység: örömhír.
Lékai

26

KÉPÍRÁS FÜZETEK I M P R E S S Z U M
KÉPÍRÁS FÜZETEK
2000 Bohár András: Elektrográfia
2001 fenyvesi Tóth Árpád: Képregények
Szeifert Judit: Képírás
2002 Sándor Edit: Firkák
Szombathy Bálint: Millenniumi képek
2003 Bohár András: Jelenség és értelem
Bohár András: Határ-műfaj, háttér-esztétika
2004 Harangozó Ferenc: Elektrográfiák
Kazinczy Gábor: Képírás
2005 Szombathy Bálint: A konkrét költészet útjai
Haász Ágnes: Térfigurák
2006 Szlaukó László: COMIX
Bohár András: A fénymásolás művészetéről
2008 Klencsár Gábor – Káplán Géza: A tárgyak lélek(g)zete
Kerekedő történetiség – A magyar elektrográfia története 1985-2005
2009 Bohár András: Az elektrográfia jelensége és jelentősége
2010 Ország László: Kőrös-torok
Szombathy Bálint: Mozgásképek
2011 Herendi Péter: Maszkok
Lux Antal: EX HUNGARIA
2012 Bohár András: A másik másolta
Tellér Mária: Külső tájak – Belső tájak
Kecskés Péter: Uranographia
2013 Bohár András: A művészet mint kommunikációs forma
Az elmúlás képi-nyelvi rekvizitumai
2014 Ország László: Monitor Scan
2015 Sós Evelin: Banándíszítésű lemez
2016 Krnács Ágota: Ikonok
2017 Joseph Kádár: Elektrografika
2018 Hipertext – Tisztelet Tamkó Sirató Károlynak
KÉPÍRÁS KÖNYVEK
2014 Sós Dóra: A lexiák nyomában – Tamkó Sirató Károlyról
KÉPÍRÁS DVD
2011 Lux Antal: EX HUNGARIA
2012 Gyenes Zsolt: Szinkrónia
2013 Koroknai Zsolt: Lektrónia
2014 Perneczky Géza: Fraktálok
2015 Horkay István: Raoul Wallenberg
2016 Lux Antal videóművészete
KIADJA
Képírás Művészeti Alapítvány
SOROZATSZERKESZTŐ
Bátai Sándor
TERVEZTE ÉS SZERKESZTETTE
Káplán Géza, Klencsár Gábor, László Zsuzsi, Lékai Sándor
TÁMOGATÓ
MET – Magyar Elektrográfiai Társaság
NYOMDA
SYLENTA Kft.

ISBN 978-615-80670-3-4
ISSN 1589 61 29

K É P Í R Á S

F Ü Z E T E K
2
0
1
8

