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KAPOSI TAMÁS APOKALIPTIKA

“Hiszek a… nem tudom… igen, hiszek a világban ható erõk

progresszív irányában, kurva anyjukat a kurva erõknek!”

(Kaposi Tamás)

 

Nonfiguratív (1986–1989)
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Punkkorszak (1987–1989)
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* “Egyik kolléganõnk, egy kutató, 1991 nyarán Szibériában járt.
Találkozott sámánokkal, és az egyiktõl kapott egy szent nyírfakérget.
Ha vigyáz rá, akié, a kéreg megvédi õt. Küldött nekünk is egy darabot,
amit betettünk egy befõttes üvegbe, de nem tetszett az üveg teteje.
Végül találtunk egy szép tetõt, viszont annak az üvegében ketchup
volt. Át akartam önteni és mivel siettem, hogy levigyem a kutyát,
véletlenül ráöntöttem a ketchupot a kéregre. 1991. november 6-án,
este öt után… Gyorsan lemostam és átraktam az új üvegbe. Éjjel a
rendõrök ébresztettek, hogy meghalt a fiam! Frontálisan ütközött egy
szabálytalanul elõzõ Ladával, este fél hat körül: egy pillanat volt az
egész. Pont amikor a nyírfakéreggel szerencsétlenkedtem.”

   (Kaposi Endre-interjú)
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Apokaliptika (1987–90)
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Meersburg (1989–91)

*“Saját negatív túlvilágunkkal a személyiség és az alkotás erejével
szállni szembe: íme Tamás optimista – vagyis nem egydimenziós
kétségbeesésbõl táplálkozó – apokaliptikája.” (Miltényi Tibor)
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Éjszakai tájképek (1990–1991)
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Autó* elõtt átfutó vadak (1990)
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 * “Ahogy bekerült az óvodába, az óvónõk egybõl mondták neki,
hogy a te jeled az autó lesz…” (Szabó Zsuzsa, Tamás édesanyja)

“Már óvodáskorában olyan rajzi problémák foglalkoztatták, ami
egyáltalán nem a gyerekrajzokra jellemzõ. Az óvónõk például nem tudták
mire vélni azt a rajzát, ami egy háromszöget ábrázolt. […]Nézem a rajzot,
hát az a látvány volt, amit a kocsinkból hátrafelé nézve látott: ahogy
rövidül az autóút.” (Kaposi Endre, Tamás apukája)

** “Azt hiszem, Hollandiában történt az eset, egy éjszakai stoppolás
alkalmával. Két teljesen részeg vagy narkós holland vette föl, és iszonyú
vadul vezettek, miközben rettenetesen veszekedtek egymással. Tamás
meg hátul rettegett, de annyira fáradt volt, hogy pillanatokra elaludt,
és mindenféléket hallucinált. Annyira intenzív veszélyérzet volt ez,
hogy rengeteg verzióban megcsinálta késõbb. Azt a fotót, ami hasonló
szituációt mutat, már utólag készítette.” (Fuchs Tamás)

*** “Ott van a sírja, ahol állítólag egyszer, egy barátaival való
beszélgetésben halálnemként a frontális ütközést választotta. […] Tamás
halála után Kocsis Imre említette, hogy maradt egy rajza, amit még le sem
nyomtattak. Kiderült, azt a szituációt ábrázolja, ahogy egy személyautó a
másik sávban közeledõ kamion mellé ér…” (Kaposi Endre-interjú)
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Grafikák (1986–1991)

 
* “Némelyiket egyenértékû teljesítménynek érezte felnõttkori

munkáival. Odáig ment, hogy a fõiskolai felvételihez beadta két
óvodáskori rajzát…” (Kaposi Endre-interjú)

** “Megtaláltam azt a fotóalbumot, amit Tamás is látott, s nagy hatást
tett rá az indiánok végtelenbe idõzõ tekintete. De ez a kép, aminek itt
küldöm a másolatát, különösen fontos volt neki: állítólag azt gondolta,
õ maga egyik elõzõ életében… Gondolom a tényleg döbbenetes alkati
és karakterbeli hasonlóság, s a kezek elképesztõ ’kaposizmusa’ volt
számára e különös élmény alapja.” (Miltényi Tibor magánlevelébõl)
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Sakkozó angyalok (1990)

 * “Pointerek és vámpírok . Lényünk kutya-macska, jin-jang, Stan-
Pan, kint-bent részei, kik sakkjátékukkal sorsunkon szórakáznak. Néha
megengedik, hogy én is szórakázzak. Szórakázz velünk.”

            (Kaposi Tamás feljegyzése)
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Almába harapó lény (1991)
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Kutya, macska, ember (1991)

 
 
 



28

Fekete önarckép (1991)
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Utolsó képek (1991. márc.–nov.)

 

* “Most nincs hajókázás, csak egyfolytában megérkezés. Errõl a
partról most nincs mivel, és nincs miért elmennem. A sorsomat
engedelmesen veszem mostanság, hisz nem nehéz, bár komoly. Én is
az vagyok, és dolgozni is komolyan dolgozok itt, álszerénység lenne
tagadni. Az ember szerényen nem tud nagy mûveket alkotni – lehet,
hogy ez igaz? Nem tudom, de lehet. Elég nagy tempóban használom
magam, van eredménye, képekben is. Tele az agyam mindennel,
nagyon-nagyon el vagyok szállva, és azt hiszem, igen jelentõs mûveket
hozok létre.” (Kaposi Tamás levele 1991 novemberébõl)

 
 


