
Vály Sándor sokoldalú művész. Helsinkiben él. Az Ághegy olvasói jól ismerik, hi-
szen bemutattuk folyóiratunk 20., 30.  és 44-45. számában. Csupa meglepetés, ahogyan 
a különféle művészetek határmezsgyéjén barangolva képi alkotásokból zenét formál, 
zenéből pedig, – mint folyóiratunk 30. számában közölt Pieter Bruegel A halál diadala 
című festményének pontozott zenei leképzéséről olvashatunk, különös alkotásával meg-
teremtette a maga audio-vizuális képzőművészetét  érzékeltetve, hogy Bruegel nemcsak 
képet , hanem zenét is alkotott művével – rendhagyó festői, installációs, videós munkái-
val azóta is jelen van a jelenkori európai képzőművészetben, műveinek terjedelmes lis-
tája elképesztően gazdag. Szerencsésnek mondhatjuk magunk, hogy vállalta, művészeti 
tanácsadónként segíti szerkesztési munkánkat. Különösen értékeljük, hogy tanácsait 
főként műveinek sokféleségével gyakorlatban „osztogatja”. Domokos Johanna évtized-
del ezelőtt vele készített interjújában vall arról, hogy munkáival miként reagál a korra, a 
különféle korok alkotóinak szellemi - lelki kapacitására, az ember, a közösség, a társa-
dalom, az idő és tér időszerű filozófiai gondolatokat gerjesztő hatására. Vály Sándor az 
eltelt évtizedben bátran folytatta formabontó munkásságát, rendkívül gazdag, nemrég 
frissített honlapja ezt bizonyítja: gondolatgazdag festmények, szobrok, zenés és néma 
filmek sorakoznak ott sokoldalúságát bizonyítva. Ugyancsak szerencsésnek mondhatjuk 
magunk, hogy Helsinkiben járva találkozgattunk vele a szobrászok Eetelanta utcai galé-
riájában, ahol életművéből válogatást mutat be a különlegességekre rácsodálkozó láto-
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gatóknak. Ti-
zennégy, több-
nyire fehér-
fekete grafika 
alapú vetített-
képes, mozgó 
és cselekvő 
figurális kom-
pozíciót láthat-
tunk,  Kurt 
S c h w i t t e r s , 
Hans Arp, Hu-
go Ball versére. 
A zenei aláfes-
tést Vály Sán-
d o r ,  N e a 
Li ndgr énn el , 
J.K Ihalainenel 
és  Polgár Évá-
val szerezte, a 
filmek rendezé-
sében  Nea 
Lindgrén volt 
segítő társa. Az 
alkotások  ma-
gyarra fordítha-
tó címek sorá-
ból íme néhány: 
A kritikák,  A 
pont,  A gondo-
lat, A művész 
és a halál, Epi-
lógus, A nő 
születése és 

néhány Dada nevével jelzett mű. Sajnos, vendéglátóink időbeosztása nem engedte meg, 
hogy végignézzük valamennyit, de a látogatók lemezen hazavihetik majd minden mű-
vét. Vály gazdag világa és korszerű kifejezési eszközei különös élmény nyújtanak. Bi-
zonyára még hallunk róluk.
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