v.rn. A test tovább folytatja megkezdett m'ozdulatát

esa tobboldalú megvilágítás hatására egyszerre tÖbb.

féle iírnyékajelenik meg a szemkozti falon, mindegyik más-más történetet játszva. Igen, Csetneki Gá.
bor és Varga Ri ta az ideák világába vitt el benn ünket,

megmutatvaaTestetésa S zépet,je|ezve, htlgy a megjelenő árnyak ennek az ideának néhány lehetségás
változata csupiín. A többit nem kívül, hanem beltil
kell keresni. Meg kell tehát dolgozni a torténetért,
nekünk magunknak. magunkbán. Egyedül, lassan,
csendben, sokáig. Nem láwányosan/ mindenki szeme láttára, hanem ahogy az evangélium imádkozni
tanít, úgy hog.y senki ne lássa Ekkor sikenil túllépni
aÍalakon, |egy őzv e az idót elj utni Önmagunkhoz.
Nem a test vált szellemmé,hanem a szell-em testté. A
testnek nem egy előre begyakorolt pá|yátkell bejárnia, amely összesen nem lenne tob6 két.tiárom méternél, hanem minden alkalommal arra rran kénvszerítve,hogyittésmost, a valóságos pillanatban, ön-

magától létrejövómozglíssorthozzon létre. A test hi-

ába j ári a be mind i g ugyan azt az utat, nincs két ol

yan

este, amikor ugyanazt tapasztalnánk A történei az
adott pillanatban hatiísára önmagától születik,az ön-

magában belül levő energiától. A történet önmagát
generálja a test és a szellem által. Ez a biztosítékain-

nak, hogy a megkoreografált rnozdulatsorok mégis
improvizatívak tudnak maradni, soha nem halhátnak meg,így a test sem válhat tárggyíA tÖrténetet
tehát nem fogalmi elemek tartják össze, hanem szellemiek' melyek nemcsak kűlönböznek a gondolattól,
hanem túl is lépnek rajta, s onnan nézve már nem is

fontosakneki.

Az AISA egy név, egy lány neve, aki az alkotók álmaiban,született, végül az R. klubban vá!ttestté.Az elóadás a testté válás folyamatának a rítusa, a lassítás
dramaturgiájára épülve a tÖkétetes improvizáció ta-

nulmiínya

Szoboszlai János
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fiatal tehetségeket bemutató _ s ilyen m.inó- idegenítette a nézók akaratától.
Az
1f9l"s
ségébennagymúltú_kamarakiiíilítóegyaikal*itár-

agresszív effektek]a rendkívüli erót hordozó formák és gesztusok
saságnakadotthont: tizenkétképzőmúvészmutatta egy komplex, feszültséggel
telitettéletérzás foglala.
be' többnyire frissen készült alkótaait. Nem közos
tíva tuatuk,nál,,i, u" .dái"gi kiállítók közül talán a letehát egyidejú _ bemutató volt ez, hanenr egymást gelennentárisabban
Komo"róczkynál. A távolságtartó
követőegyéni szerepléseksorozata.
akció e|lenére (vagy talán épp általa) különös izgalhétig megtekinthető kiiíllítiísoi<megnyi- mat jelentett sujati"emrinkbén
feher ni azt,amit az
1:
:s{:"sy
tói hol hagyornányos formában zajlottak Ie (egy'szÖ- imént csakáttéielekútján
érzékelhettünk
veg felolvasása, illetve felvételről.való bejátszása
SzsalaiÁoresSryxesScyllacímriinsta.llációjaegyfo-

vagyperformance-trendezettakiállító

s::Tsy:

)
múvész. galmi proÜlema

érzékeíyés mély megélésénekbizo-

[.tÍszló festéseetl akcióva] vezette be kéPeit, íyossága lett,
határozottan és szépen megoldva.
A(y'79!,fu pedig é|ő zenével nyitotta,,óceáni;ins
pdtos t,viitctasgastille-paraÍriázisa

-

tallációját.

Kom.aróczkyTamdszártajtó,rrrögöttfolytat^:LA
- '-! l^. I i
ta,

illetve feiezte

be egy

r
nézópontra szánt

tÖrténeti perspektivákra(is)utal(hat), játekaazanyagokkal mindenkép-

Az ismertetés

azápti. penfigyelemreméltó.

iis,ete1én leza;loniiar-

sztlcsÁttitafestészete az elvont gondola-

misztikusenvironmentjét,aközönségki. rításorat emiíti. T; ü
rekesztettsé gét azza| is fokozva,ho8y
belsótÖrténéirólbeszámoló videokannlrát :1TT::.1"J:l]].i ffi'"'#J*ámutat,metafizikaibeveze["""".'!]"i]"!".:ffl iutrka Pttnkiérlett formavilágú képek(mint érzékeló szervet) szintén teljesen el- uészoiy suzy. -- - '
ke| jelentkezetL A tömör szúkszavú,fel-

a

84

iu

"l-l-' , fti .

ületekrendkívúli energiákat sugároznaka nézó Íelé.
Az ismételt geometrikus idomok egyszeÍre statikusakés dinamikusak, a bennük rejló lehetóségek kutatásáról, s e lehetóségek kihaszniálásáról tanúskodnalc
BuIMs J ózsef nel,eÁdám zoltánéval együtt ismerósebben cseng a királlítaslátogatók kÖzott: széles kórben
visszhangot kiváltó tárlatokon is szerepeltek már.
Bulliás most kiiillított geometrikus festményeinek izgalmas ritmusvilága egyszeÍTe állítja előtérbe és feledteti el az alkotó szenélyét.
A többségében a Magyar Képzómrivészeti Fóiskola
növendékeiból á1ló csoportot nem jellemzi szoros
szellemi iisze tartozis, együttmúködésük nem alkotóközösség jellegri. A résztvevők nem mutatnak fei

a xnűvészetről vallott nézetek
egyéni érzésvi|ágérzekeny,
az
és
manifesztáciői
tobbnyire kissé hűvÖs lenyomatai. Az elóbbi a múvészi magatartás állandó és intenzív új ragondolási igényének a meglétét hangsúlyozza, ebból fakadóan a
művek az alkotók szemléletének megtestesülései is,

Az aikotiások egyszere

melyekben az a-lkotó rnetódus kap rÖgzített formát. A
kiáliitásokat megnyitó gesztusok erre külÖn felhívgyelmúr.lket, f igyelmeztetve a prof iínul leírhaui"úaus formák mögÖttes tartalmára, s a tovább-

jráka fi

io

gondo!ás szükségességére.Emellett természetesen
-az
egyéni mitológiiák és az egyéni életélményrehol
hevóien, hol szorongva reagá|ő érzékenygesztusok
is nagy szerepet kapnak a kiállított múvekben' lgen
külörrbirző, egymiísnaknéholellent is mondó maga.
Kör jeegységes koncepciót, egységesüló művészi torekvé- tartiásokka-l találkozur..k a Bercsényi Kiállítás
vegyük
inkíbb
helyett
sorozatán.Ítélkezés
lenlegi
seket. Együttes jelentkezésük a közös szituációt
hangsúlyozza: mindannyian a piálya kezdetén ál1ó fontolóra gor Sztravinszkij szavait:
lehet a
fiatalok, akik tÖbb-kevesebb tapasztalat birtokában ,,Minden átérzett és igaz dolognak roPPant
szefakadó
természetemból
rrem
Mindez
hajtóereje.
tÖrekednek egy számukra elfogadható, megf elelóen
vitathanem
Ez
haladok
úton
Nugyonbiztos
a
artikulálható nyelv létrehozásiíra Mindezt teszik
'"ély.
Az orr nem készül: az oÍT van.
,,stílusnélküliség,'korában, amikor az,,érvényesség'' ti és nem bírálható'
múvészetem.,,
én
az
Akírcsak
es,,énénytelenség,,meghatiírozása igen problematigrunkákon megf igyelhető egyf éle analiti.
kussá, sőt kockázatossá válL lgy természetesnek tú- A kiiállított
nnagatartás, ennek a ,,biztos útnak,, a keelernzó
kus,
megoldásokkai,
egyéni
nik, hogy mindnyájuknál
tr

resése, az,,átér zettség,, btztosítása, megterem tése.

megoldrísi kísérletekkeltalálkozunk
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