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Az utóbbi lehetőséget választotta a Triceps vezette Opál Színház is. Performanszszínházuk előadása 
a JATE Klubban több mint üdítő színfoltja volt az idei (1998), lanyha produkcióktól hemzsegő Thealter 
Fesztiválnak. Az öt részből álló SZAMBA DANCE MACABRE a TETRAPAKK performansszal indult. Kilenc 
alak, az állandó cage-i érzelem2 („a hősies, az örömteli, a csodálkozó, az erotikus; nyugalom; félelem, düh 
és az undorító”) képében vonult fel egy úton, az úvélámpákkal megvilágított teremben, Kisbada örök-
kretén rajzai alatt, hungarocelldarabkák között, Megadeth-pólókban és Residents-maszkokban. Hogy 
aztán egy pancsoló medencébe beülve, sárgarépát ropogtatva a „nyugalom” rituálisan szétvágjon baltával 
negyven liter 3,3% zsírtartalmú tejet. A kultúrmocsok (élükön a megváltó ufókkal) elküldése az ördög 
penis equi in aqua frigidájába3 a Bada DADA ZOO internacionálé-dedikúl-szantamaria karaoke-halállal 
és a fejünkre húzott McDonald’s-szatyrokkal együtt folytatódott. Ekkor már a kultúrgány szétfröccsentett 
tejkence (én is nadrágot mostam), megcsúszásra a banánnál is alkalmasabb réparudacskák, ondótejszag 
és hungarocell-morzsalék között áradt, hogy aztán megérkezzen a neoizmus szellemét parafrazeáló 
zöldséges különítmény.

A vörösbe öltözött tűzlovagok menetlépésben, hernyóként összetapadva vittek fel minket a JATE Klub 
belső udvarára, a LÁNGOLÓ FRIZSIDER helyszínére. A Marcel Duchamp-i hűtőszekrény és a lábasfejű 
performerek a purgatóriumban égtek a földre szórt, vörös színű Ex-stasis fanzin első számának kilencven-
kilenc példányával együtt. Főzőeszközökkel (fakanál, favilla) és zenével (dob, trombita) kísért, mindvégig 
mozgalmas ready-made (fétis)performanszuk a frizsidernek a közönség közé dobásával végződött, amikor 
a szétesett háztartási gépből kizúdult az ózonpajzsot simogató ammóniagáz. Aki nem menekült gyorsan, 
az mélyen letüdőzhette a fogyasztói (fétis)társadalom rendkívül kellemetlen és kártékony, de kijózanítóan 
hasznos, fullasztó gőzeit. A rohanás után már mindenki gátlásaitól szabadultan hallgatta a PALEO ACID 
dobtriót, ami átvezetett a hajnalig tartó DIESEL DISCÓ-ba. Művészet és valóság szórakoztatóan egymásba 
oldódott, aki ott volt, sokkal többet kapott, mintha csak egy előadást nézett volna meg. A diszkóparti 
miatt több órásra nyújtott performansz hajnalra már teljesen gátat szabott a mocsadéknak, a zacskó-
maszkot húzott McKözönség visszakapta a Hamburger Istenétől a fejét, az euródiszkóban újraélte gyerek-
korát (és feldogozta felnőttkori frusztrációit), találkozott Rrose Sélavy jótékony szellemével, és a tűzzel 
is játszhatott.

Az Opál Színház ereje abban nyilvánul meg, hogy játékosan, akcióit szigorúan a valóságba integrálva 
érti újra az ember kultúrateremtő rítusát. Pátosz, ódika és romantika nélkül szembesülünk világba vetett-
ségünk passzivitásával és azzal az úttal, melynek célja maga az út, ahol kollektív és egyéni tudatunk is, 
mint az új vérrel feltöltött corpus cavernosum válik a magunk megtapasztalásának tárgyává. A SZAMBA 
DANCE MACABRE után már nem hihetünk csak a szemlélődő művészetnek, mert az igazság új és régi mí-
toszainkon túl – hiszen ezek is már a vágy titokzatos kultúrtrágyái (sic!) –, az igazság biztosan odaát van.

2  John Cage: Üres értelem (Empty Mind, Station Hill Press, New York, 1982).

3  ’lófasz hideg vízben’ (latin)

LANTOS LÁSZLÓ TRICEPS

Szamba Dance Macabre

három banális darab

Három dolgot tudunk igazán:
1. Voltak, akik voltak.

2. Vannak, akik vannak.
3. Lesznek, akik lesznek.

Minden más csak ready-made.

TETRAPAKK4

RECIKLÁLT ZENEI PERFORMANSZ – HOMMAGE À RESIDENTS

Zene: The Residents, Rex Gildo. Fónikus anyag: Buza Krisz és Margaretta. Képek: Bada Dada. Díszlet, jel-
mez, fény: Triceps. Performerek: Ürmös Attila (Félős), Buza Krisz (Fájdalmas), Brenner Zoltán (Hősies), 
Holló Imola / Nyíri Kriszta / Tóth Virág (Erotikus), Hlavathy Zoltán Atom (Dühöngő), Paizs Miklós / Gál 
Dorottya (Csodálkozó), Gasner János / Márkos Albert / Dóra Attila (Örömteli), Láng Zsolt / Francia Gyula 
(Undorító), Kövér György / Tóth Szabolcs / Yea_net Poett (Nyugodt). Írta és rendezte: Triceps.5

Gyer-tek lá-nyok li-get-re, li-get-re!
Itt a vi-lág kö-ze-pe, kö-ze-pe…
Nem me-gyünk mi mesz-szi-re, mesz-szi-re!
Csak a vi-lág vé-gi-re, vé-gi-re…

4 Bemutatók: Három Hommage, Egyetemi Színpad, Budapest, 1995. VI. 23. / BMZ-est, Fiatal Művészek Klubja, Buda-

pest, 1995. VIII. 2. / Sziget Fesztivál, performansz-sátor, Hajógyári-sziget, Budapest, 1995. VIII. 22. / Budapest Art 

Expo – 6. Nemzetközi művészeti kiállítás és vásár, Hungexpó, megnyitó, 1996. III. 20. / 2. Alternatív Színházi 

Szemle, MU Színház, Budapest, 1996. IV. 26. / Thealter Fesztivál, Szabad Színházak IX. Nemzetközi Találkozója, 

a JATE nagyterme, Szeged, 1998. VII. 25.

5 Az Opál performanszai soha nem épültek stabil szereposztásra. Ezért mindenki nevét beírtuk, aki az évek során 

részt vett az előadásban – első helyen az aktuális helyszín performerével.
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lem” archetípusa vonul be manökenként a pódiumra: valamennyien egy pohár tejet kérnek. Kívánságuk 
azonban lehetetlen és abszurd, hiszen ők tetrapak-dobozok,8 színültig tejecskével. Halál Fetyó negyven-
szer szétcsap közöttük, felcsendül németül a Speedy Gonzales, és ők szambázva távoznak…

A szakrális Tegnap – a fenyegető Ma – a röhejes Holnap.
Sejtjük, mi az idő. Ez szomorú.

A Holnapra irányítjuk megilletődött, rémült és szomorú tekintetünket.

MCDONALD’S DISCO ÉS DADA ZOO
KARAOKE-PERFORMANSZ MCPAPA EMLÉKÉRE

Ének, tánc: Bada Dada. Giccsdiszkó: dj Űrmix

Tegnap szenderült jobblétre az új világ szennyezésének egyik nagy szakácsa, Richard James „Dick” 
McDonald (1909–1998), a moslékmágnás. Soha-el-nem-múló szeretettel emlékezünk emészthetetlen Big 
Mac hamburgerére: 2 db marhahúspogácsa, 1 szelet ömlesztett cheddar sajt, hagymadarabok, friss jég-
saláta, 2 szelet kapros savanyú uborka, saját szósz szezámmagos zsemlében.9

Kisbada felcsapta a gyerekchenáló sapkáját, és szerb katonai nadrágban táncolt a színpadon, Chuck 
Berry kacsajárását és a pogó falnak ugrását koreografálva. Nem hozott saját verseket, csak tophét diszk-
slágerét. A Vúlé vú (Abba), Dendi kúl (Boney M), Krézi muzsik (Ottawan), Hót szaft (Donna Summer), Vénusz 
sokk (Bananarama vs Shocking Blue) és Fáki távn (Lipps Inc.) szöveg- és zenei zombit perfektül zanzá-
sítva. Meglepetésnek három boszniai/szerb „hegyi tangót” húzatott: a Plavi orkestar, a Lepa Brena és 
a Mega Suada minősíthetetlenül gagyi számait. Szépségük lenyűgözött. Arra gondoltam, de kár, hogy 
utálom őket, mint a szart. Végül az Internacionálé panelpunk-változata jött, az Olasz Állami Nagyzene-
kar instrumentális kíséretében, Pénz, pinát, pálinkát! refrénnel. Tiborunkat az Opál tagjai szállították 
személygépkocsival a székesfővárosból, és az útra hat üveg alkoholmentes sört biztosítottak neki. A cím-
kéket előtte leáztatták a fürdőkádban, a mester meg nem figyelt, és szépen becsípett. Performansza így 
léleküdítően józan lett, még Szabó Rozália is csápolt.

„A Boney M-től tanultam meg angolul. Megtanultam a néger népesség tiszteletét a Boney M-től. Megta-
nultam a zene szeretetét, és megtanultam az angol helyesírást a Boney M-től. Megneveltek. Jóra neveltek, 
azért lettem ilyen derék ember, mert helyes irányból kaptam a nevelésnek az összpontosítását. Bob Farrell 
és a többi három kedves hölgy abszolút elláttak engemet egy életre való kultúrával, és belőlük táplálkozva 
indultam el, hogy egyszerűen a festészet helyes útjával javítsam meg az emberek életszínvonalát” – nyi-
latkozta a szerecsen tévének.

8 A performanszot a Fehértej Parmalat Rt. támogatta 800 doboz 3,3%-os „pármai” tejjel.

9 A koncertet a McDonald’s Magyarországi Étterem Hálózat Kft. támogatta 200 db céges logóval díszített, füles 

papírzacskóval.

„A Residents útja messze elkerüli a népszerűségi listákat, de aki rátér, az végképp belefeledkezik, vele 
sod ródik, annak ez lesz egyedüli – az Út maga. Felette távolról ragyogó, tompa és mégis súlyos fény, mint 
a narkózis, mint a láz, mint az eufória. A Residents megfoghatatlanságával és időtlenségével van jelen. 
A végtelenített tegnap, a visszhangzó ma s a balsejtelmektől deformált holnap hangja. Szeretném nem 
tudni, hogy elektronika, és akkor azt mondanám, a szférák himnusza.”6

A legendás San Franciscó-i fantomzenekar közel húsz- [negyven-]éves tevékenysége alatt egyszer sem 
adta fel anonimitását: a négy törzstag valódi nevét, arcát és személyét katatón titoktartás fedi. Stílusuk bi-
zarr, triviális, eklektikus és excentrikus puzzle: átírták a zenetörténet összes fellelhető irányzatát: nomád 
népzene, barokk opera, klasszikus requiem vagy rock’n’roll egyenrangúan szerepel repertoárjukban. Ők 
– akár a nagybetűs Élet – újrahasznosítják a brand new terméket, és vidám hulla/dékot készítenek belőle.

A performansz alapja a Goosebump című lemezük,7 amely tradicionális gyermekdalokat dolgoz fel 
játékhangszerekkel, atrofált kisfiú-, kislány- és szellemhangokra. E mulatságos és rémisztő dalcsokor 
reciklálására épül a banális és fennkölt történet. Kilenc furcsa alak, a „kilenc állandóan jelen levő érze-

6 MARTON László Távolodó, Krízis-Rock, szerzői kiadás, Budapest, 1990.

7 The Residents: Goosebump (Libabőr 12” LP, Ralph Records, San Francisco, 1980), Disaster (Kétségbeesés), Plants 

(Vetemények), Farmers (Földművesek), Twinkle (Hunyorgás) + Diskomo.
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6 MARTON László Távolodó, Krízis-Rock, szerzői kiadás, Budapest, 1990.

7 The Residents: Goosebump (Libabőr 12” LP, Ralph Records, San Francisco, 1980), Disaster (Kétségbeesés), Plants 
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LÁNGOLÓ FRIZSIDER10

NEOISTA PERFORMANSZ – HOMMAGE À DUCHAMP

Szöveg: Kántor István és Czifray István. Díszlet, jelmez, fény: Triceps. Zene (Monty Cantsin és a Renaldo 
& the Loaf alapján): Kompár Valéria / Bölöni Réka / Bárdos Deák Ágnes (ének), Gasner János (szinteti-
zátor, dob), Láng Zsolt (trombita) / Dóra Attila (szaxofon). Performerek: Triceps (Marsel Dušan), Brenner 
Zoltán (Karalábé), Csapó Melinda (Zeller), Győrffy Tamás / Yea_net Poett (Sárgarépa), Hlavathy Zoltán 
Atom (Karfiol). Írta és rendezte: Triceps.

Az üres térben egy fehér, 153 literes, magányos hűtőszekrény áll. Marcel Duchamp konyhája ez, ehet be-
lőle, ki mit talál. A vendégek körbeveszik, éhes pillantásokkal mustrálják. Hívatlan idegenek érkeznek, 
bekúszik egy emberkígyó: hat összekapaszkodott, egymás hátára feszülő performer. Egyszerre lélegez-
nek, egymás lábnyomába lépnek, rituálisan banális a mozgás. Elnyűtt vörös ruhákba öltöztek, a fejükön 
motorkerékpár-bukósisak, a koponyatetőn lábas. Vezetőjük a jövő „kiszámíthatatlan tartománya” felé 
mutat, jobb kezében elektromos gázgyújtó apró lángja világítja meg az éjszakát. Ő az ifjú örökös, Marsel 
Dušan.11 A táskarádióból élőzene tör elő, egy fiatal nő angolul neoista kiáltványt12 énekel:

Marcel Duchamp woke up early morning,
uh,

she was hungry, she went to the kitchen,
she opened the fridzsider,

it was full,
it was full

full of ready-mades

A fonnyadt performerek félkaréjban a frizsider köré guggolnak, kezüket a padlóra lógatják. Dušan kitárja 
az ajtaját, bent friss zöldségek guggolnak, leveleiket a rácsos polcra lógatják. Meggyújtja mindet, belob-
ban az egész hűtőtér. Puszta kézzel kiszedegeti, és egyenként szétporciózza őket a performerek fejlába-
saiba. Van karalábé, zeller, sárgarépa és karfiol.

10 Bemutatók: IX. Expanzió Fesztivál A Neoizmus?! Nevében, Madách Imre Művelődési Központ, Vác, 1997. VII. 5. / 

Tolerancia Fesztivál – Neoista?! Kiképzőtábor, a nagyszínpad (VHK-koncert) előtt, Vekeri-tó, 1997. VII. 12. / Pepsi 

Sziget Fesztivál, Hajógyári-sziget, a színházi szabadtéren, Buda, 1997. VIII. 16. / a 111 Ablak 1. című kiállítás meg-

nyitója, Black-Black Galéria, Budapest, 1997. XII. 20. / Thealter Fesztivál, Szabad Színházak IX. Nemzetközi Találko-

zója, a JATE udvara, Szeged, 1998. VII. 25. / Magyar Műhely-találkozó, a Sportszálló udvara a Velencei-tó partján, 

Agárd, 1999. VIII. 27.

11 Slavko Matković (1948–1994) szabadkai avantgárd költő, képzőművész és performer egyik neoista álneve.

12 Monty Cantsin: The frigidaire of Marcel Duchamp (Marcel Duchamp fridzsidere, Born Again In Flames, 12” LP, 

Maldoror Records, New York–Montreal, 1987).

a bottle of milk
butter

fromage
une bouteille de vin blanc

a piece of chocolate
vegetables

un morceau de poisson
eggs

and many, many
many other ready-mades

Három performer szorosan a frizsider tetejére áll, és kezét az égbe lökve szirénázik. A zellerleány nem fér 
közéjük, háttal ül egy hokedlin és hallgat. A lábasokban magasra csap a láng, sülnek az agy zöldségei, 
kellemes illat és bűzös benzinszag árad szét.

Another day Marcel Duchamp opened his fridzsider
and it was empty,

EMPTY
total empty.

Dušan végül egy tetrapak tejet emel ki a hűtő sütőjéből, és tartalmát a saját fejlábasába önti. De az lyu-
kas, és a tej kezd kifolyni. Dušan mechanikus balettet táncol, arcát és AURAS feliratú zubbonyát elönti 
a zürichi tehén tőgyéből szétspriccelő bambla elragadtatás.

And then Marcel Duchamp said:
AH! Let there be light! And then she said:
MATERIAL SPECULATION LEADS ART TO
A MASSIVE DILUTION, A LOWERING OF
TASTE INTO THE MIST OF MEDIOCRITY.

WHERE DO WE GO FROM HERE?
THE GREAT ARTIST OF TOMORROW

WILL GO UNDERGROUND.

Azután magába roskad és szétvetett tagokkal, állát a mellére ejtve a padlóra ül, hátát a kiürült frizsidernek 
támasztva. Hirtelen feltépi az ajtaját, bekuporodik a lángoló szekrénybe, és magára zárja. Keserű füst 
szivárog elő, az énekes közben befejezi a dalt:

And then she started to sing:
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o…
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LÁNGOLÓ FRIZSIDER10

NEOISTA PERFORMANSZ – HOMMAGE À DUCHAMP

Szöveg: Kántor István és Czifray István. Díszlet, jelmez, fény: Triceps. Zene (Monty Cantsin és a Renaldo 
& the Loaf alapján): Kompár Valéria / Bölöni Réka / Bárdos Deák Ágnes (ének), Gasner János (szinteti-
zátor, dob), Láng Zsolt (trombita) / Dóra Attila (szaxofon). Performerek: Triceps (Marsel Dušan), Brenner 
Zoltán (Karalábé), Csapó Melinda (Zeller), Győrffy Tamás / Yea_net Poett (Sárgarépa), Hlavathy Zoltán 
Atom (Karfiol). Írta és rendezte: Triceps.
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10 Bemutatók: IX. Expanzió Fesztivál A Neoizmus?! Nevében, Madách Imre Művelődési Központ, Vác, 1997. VII. 5. / 

Tolerancia Fesztivál – Neoista?! Kiképzőtábor, a nagyszínpad (VHK-koncert) előtt, Vekeri-tó, 1997. VII. 12. / Pepsi 

Sziget Fesztivál, Hajógyári-sziget, a színházi szabadtéren, Buda, 1997. VIII. 16. / a 111 Ablak 1. című kiállítás meg-

nyitója, Black-Black Galéria, Budapest, 1997. XII. 20. / Thealter Fesztivál, Szabad Színházak IX. Nemzetközi Találko-

zója, a JATE udvara, Szeged, 1998. VII. 25. / Magyar Műhely-találkozó, a Sportszálló udvara a Velencei-tó partján, 

Agárd, 1999. VIII. 27.

11 Slavko Matković (1948–1994) szabadkai avantgárd költő, képzőművész és performer egyik neoista álneve.

12 Monty Cantsin: The frigidaire of Marcel Duchamp (Marcel Duchamp fridzsidere, Born Again In Flames, 12” LP, 

Maldoror Records, New York–Montreal, 1987).
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THE GREAT ARTIST OF TOMORROW
WILL GO UNDERGROUND.

o-o-o-o…
UNDERGROUND!

And then Marcel Duchamp closed a fridzsider.

A szirénázás elhallgat, Dušan előbújik – hátára fehér mintákat csepegtetett az olvadt műanyag. A per for-
merek leugrálnak a tetőről, és körözni kezdenek a hűtő körül. Fakanalakkal dobolnak az előttük járó 
bukó sisakján. A rádióban egy régi magyar szakácskönyv13 ételneveit skandálják: levesek, sültek, torták.

sodrott leves – barna leves – kenyér leves – jó hús-leves – frantzia leves – vágott leves – hurut leves – 
velő leves – tört-mandola leves – császár gersli leves – virágos káposzta leves – káposztás leves – táplá-
ló leves – sárga répa leves – fogoly madár leves – hájdina kása leves – szagó leves – olió leves – fű leves 
– rongyos leves – gyökér leves – gyapjú leves – török leves – kaszás lé!

13 CZIFRAY István’ szakács mester’ Magyar Nemzeti Szakácskönyve, magyar gazda aszszonyok szükségeihez alkal-

maztatva, újra kiadta Vasváry Gyula, Pesten, 1840.

A tempó mind gyorsabb. A zöldségek eldobálják a kanalakat, és egymásba kapaszkodva sietnek, futnak, 
rohannak a füstölő frizsider körül. Végül már olyan sebesek, hogy az utolsót magukkal viszik, lába 
a padló fölött kalimpál.

vesepecsenye – betekergetett pecsenye – ökör-fark pecsenye – ürü czomb pecsenye – befojtott ürü pe-
csenye – vad disznó fej pecsenye – fiatal pulyka pecsenye – marha tölgy pecsenye – bárány karbonád 
pecsenye – sertés fül pecsenye – fasírozott malacz pecsenye – marhahús karbonád pecsenye – mustos 
pecsenye – nyúl hús pecsenye – rostélyos pecsenye – páczolt marhaczomb pecsenye – sertés fej sajtó-
ban – ökörfark pecsenye – marha lép pecsenye – felsár pecsenye – ürüczomb pecsenye – párolt nyúl 
pecsenye – főtt malacz pecsenye!

A körtánc kitágul, Sárgarépa a levegőben rö-
pül, mint egy csörgőfarok. A kígyó ízeire sza-
kad, a lánglovagok a földre zuhannak. Dušan 
üti-rúgja őket, míg a hátukon nem fekszenek 
valahányan, akár a haldokló szentjánosboga-
rak, végtagjaik a nyári ég felé merednek, és 
a lábasokból kihulló fűrészporos zöldségek a 
nyakukban, mellükön égnek tovább.

piskóta torta – leveles torta – kenyér torta – 
csokoládé torta – aludt leves torta – gesztenye 
torta – spanyol szél torta – lonczi torta – 
mandola torta – narancs torta – czúkor torta 
– birsalma torta – fűszeres torta – császár 
torta – főtt torta – leveles vaj torta – morzsa 
torta – burgonya torta – zöld torta – karmelita 
torta – pisztaczia torta – szerecsendiós torta 
– rák torta – égő torta! égő torta! égő torta!

Utójáték. Dušan középre áll, mögötte Kara-
lábé, Zeller, Sárgarépa és Karfiol a négy sar-
kánál megemelik a hűtőszekrényt. Mikor mé-
lyen meghajol, a feje felett átdobják a közönség 
közé. A füstölgő frizsider geometrikus ívben 
röpül, szétrobban, és eltöri az egyik óvatlan 
vendég sípcsontját.

Hat óra van, vér. Marcel Duchamp neoista 
konyhája bezár.
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PALEO ACID – KOMPOZÍCIÓ DOBOKRA ÉS FÉLMEZTELEN FÉRFIAKRA

Zene: Gasner János, Magyar Péter, Gacs László

A Blue Box című filmben14 láttam őket először. Úgy doboltak, hogy megállt bennem az ütő. Csorgott róluk 
a veríték, teljes extázisban tartották a feszes és durva ritmust, utoljára a korai Laibach tudta ezt. Felutaz-
tam kéthavonta a Fekete Lyukba, Vágtázó Halottkémek-koncertre, és mindig benéztem a Blue Boxba,15 
hátha lesznek, de soha nem volt szerencsém. A banda, mint később megtudtam, valójában nem létezett. 
Gas hívta időnként össze, hogy ne feledkezzenek meg a „törzsi” zenéről.

Neki sikerült a dobkoncertet performansszá emelnie. A Tibeti Együttérzők hat napon át doboltak, 
háromórás váltásokban a Kínai Nagykövetség előtt. A Sziget Fesztiválon ő vezette a száz olajoshordón 
krampácsoló amatőr és félprofi zenészek csoportját. Kitalálta a „ritmikus meditációt”, amit az Opál tagjai-
nak évekig tanított. Ültünk a buddhista főiskola dōjōjában, japán harci seizában, és konyhai lábasokon 
kellett hurkapálcikával gyakorolni, hogy azután lábasdob-állványon és acéltraverzeken függő hordókon 
folytathassuk. Ezt a zenélési technikát 1998–2002 között több színházi performanszunkba (A pancsen 
láma elrablása / Ah, cél tűrő tér / Kétezer ütés / Bábel / Balkán Expressz) beépítettük.

DIESEL DISCO – HÁROM ÓRA ACID ZACSKÓBAN

Lemezlovas: dj Űrmix

Ürmös Attila aka dj Űrmix (később: dj NOMad) a Windows-rendszerek hajnalán az első kőbaltás diszk-
zsokék közé tartozott, akik bakelitról és CD-ről számítógépre váltottak. Morózus monitorokat és vaskály-
hasúlyú PC-házakat cipelt a táncestekre, ahol az avantgárd rock találkozott az ausztrál bennszülöttek 
didgeridoojával, az acid ritmusok a grúz egyházi kórusokkal, hogy hajnalban Kusturica filmzenéivel és 
egyiptomi hastáncdobokkal ölelkezve dőljenek Tom Waits és Iggy Pop mellé. Savas Orient programjai 
úttörők és egyedülállóak voltak. Nem diszkókban, hanem művészeti fesztiválokon és alter-klubokban 
keverte ezt a stílust, melynek a hangulatát csiszoltabb formában a később világhírű Buddha Bar közelí-
tette meg. 1996–2002 között a budapesti undorgrund Black-Black Galéria házi dj-je volt, annak bezárása 
után pszichológiai szakkönyvboltot nyitott a belvárosban, és megírta emlékeit a régi Vörösmarty moziban 
dekkoló performerek, klosárok és katonák beszélgetéseiről.16

DISCO WILL NEVER DIE!

Thealter Fesztivál – Szabad Színházak VIII. Nemzetközi Találkozója, JATE Klub nagyterme és udvara, 
Szeged, 1998. július 25–26. 

14 Blue Bokx, magyar kultfilm, rendezte: Káldor Elemér, Budapest, 1993.

15 Blue Box Mozi (1989–1999), Ferencváros, Kinizsi u. 28. Később: Kultiplex Kultúrház (2000–2008).

16 ÜRMÖS Attila, A semmittevés filozófiája, Filagóra, Budapest, 2007.

KOVÁCS GERGELY

Kinetikus narráció

A Matricák című sorozat második kiállítása a Próféta Galériában

A kortárs művészet hazai propagálásának egyik kiemelkedő jelentőségű eseménye az ez év végén elindult, 
Matricák címet viselő, kisméretű elektrográfiai alkotásokat felvonultató nemzetközi kiállítássorozat, mely-
nek – a K.A.S. Galéria-beli, 2012. október 1-jén megnyitott, a 2010-es év hat díjazottjának, Derek Michael 
Besant-nak, Katarzyna Dziubának, Haász Ágnesnek, Alexandra Haesekernek, Nagy Gábor Györgynek és 
Monika Wanyura-Kurosadnak a műveit prezentáló nyitó kiállítását követő – második felvonását 2012. nov-
ember 7. és 27. között tekinthették meg az érdeklődők a Próféta Galériában. A rendezvény soron következő 
állomása 2012. december 10-én nyílt meg Budán, a Magyar Tudományos Akadémia Jakobinus Termében, 
a negyedik és egyben záró kiállítás pedig 2013 februárjára esedékes.

Egy ilyen sorozat lebonyolítása természetesen rendkívül előnyös a Magyar Elektrográfiai Társaság (MET) 
és egyáltalán az elektrográfia hazai művelőinek számára, mivel nagymértékben segíti munkásságuk 
előbbre jutását. A négy kiállítás komoly szereplési lehetőséget nyújt sokaknak, főleg azt a tényt figyelem-
be véve, hogy esetükben a tematika szerint célzottan kisméretű műveket állítanak ki a szervezők. Ezek 
nagy számban férnek el a galériák falain, aminek következtében több művész jut szereplési lehetőséghez 
(s ez annak ellenére is igaz, hogy a megjelenített alkotások zöme több „összetevőjű”, akár négy-öt vagy 
több nyomatot tömörítő sorozat). Fontos továbbá, hogy a rendezvény – volumenét tekintve – képes felhívni 
a szakma figyelmét a hazánkban már több mint két évtizede szárnyait bontogató, főleg a közelmúlt óta 
rohamos léptekkel fejlődő, ugyanakkor még mindig jelentős erőtartalékokkal bíró műfajra, hiszen rend-
kívül rangos, igényes seregszemléről van szó. A látogatók a hazai posztmodern jeles képviselői mellett, 

Monika Wanyura-Kurosad


