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Saxon Szász János borfestményeit láthatta a budapesti közön-
ség a B55 Kortárs Galéria Vörös és fehér című kiállításán, ame-
lyen USA-beli és magyar művészek bornak szentelt művei szere-
peltek. A Haraszthy Ágostonnak (1812–1869), a kaliforniai bo rászat 
megalapozójának emlékére rendezett, október 4-én nyílt kiállí-
táson magyar részről többek között Erdély Dániel, Fajó János és 
Harasztÿ István alkotásai kaptak helyet.

A fővárosi Vízivárosi Galériában 2012. október 30-án bonyo-
lították le az Ekszpanzió XXIV. – Idézet, improvizáció című, 
Szabados György gondolatsorára felfűzött kortárs művészeti 
szimpoziont, amelyen többek között G. Komoróczy Emőke, 
Lipcsey Emőke, Németh Péter Mikola, Petőcz András és Szombathy 
Bálint tartott előadást.

2012. november 6-án Felkiáltójel címmel felolvasóestet és per-
for manszműsort tartottak a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum-
ban, Michel Giroud, Juhász R. József, Kelényi Béla és Papp Tibor 
részvételével. Bujdosó Alpár, valamint a Nagy Pál – Bruno Montels 
szerzőpár videóval képviseltette magát a rendezvényen.

A Magyar Írószövetség Avantgárd Szakosztálya Hang, költészet 
és közösség az új évezredben címmel tartott tudományos és kri-
tikai konferenciát 2012. november 13-án. A programban Szkárosi 
Endre, Gyukics Gábor, Cseres József, Müllner András (képünkön), 

Papp Tibor, Sós Dóra, Puskár Krisztián, Sugár János, Danyi 
Gábor, Fodor Tünde, Csala Bertalan, Petőcz András és Hammer 
Ferenc előadása kapott helyet. A tanácskozást szöveg-, zene- és 
akcióművészeti műsor követte a budapesti Roham Bárban.

A Magyar Műhely alapításának 50. évfordulóját jelző irodalmi 
estre került sor a párizsi Magyar Intézetben, 2012. november 
23-án, amelyen Nagy Pál és Papp Tibor ős-szerkesztő, valamint 
Szkárosi Endre és Szombathy Bálint jelenlegi szerkesztő vett 
részt. Az estet Ablonczy Balázs intézeti igazgató vezette.

A budapesti Műcsarnok 2012. december 28-án rendezte meg 
szokásos éves nyilvános konferenciáját, amelynek ezúttal az 
intézmény sorsával kapcsolatos kormányzati elgondolások 
adtak aktualitást. A rendkívüli érdeklődés mellett megtartott 
és tüntetéssel fűszerezett tanácskozáson Gulyás Gábor igazga-
tón kívül volt kulturális miniszterek, továbbá művészettör-
ténészek, esztéták és képzőművészek szólaltak fel, kiállva az 
intézmény független státusa mellett.
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képzeletünket. Nem annyira megmutat, mint amennyi-

re sejtet. És a képi sejtésekben ott vannak a távoli hori-

zont biztos támpontot nyújtó fái és bokrai, a szárazföld 

jelzései is.

A jobbára enformel felfogású ikonográfiába – érde-

kes mód – itt-ott szövegek, parancsszavak ékelődnek, 

nyomatékosítva, hogy a Föld tengerein a hajómonstru-

mokat a révkalauz vezényszavai irányítják. Ameddig 

irá nyíthatóak, természetesen. Amikor már roncsokká 

válnak, a fémszerkezet vázában és eresztékeiben ezek 

a szavak úgy visszhangoznak, mint vészjósló emlék-

foszlányok. A néhai tengerész emlékezik, és szemlét tart 

emlékei felett.

SZOM BATH Y BÁL IN T

Dénes Imrét elsősorban performanszművészként is-

meri a közönség, ezért minden bizonnyal meglepő, hogy 

ezúttal a festészet felé fordult. Valószínűleg belső indí-

tékai voltak hozzá, hogy így cselekedett, és a kortárs 

művészet nyelvi eszközeit felváltotta az egyik legősibb 

kifejezésre. Tudnunk kell, hogy performanszainak a vég-

terméke legtöbb esetben egy olyasfajta installációs szi-

tuáció avagy tárgykompozíció, amely a távol-keleti kul-

túra tárgyi szimbólumaira épül, erős jelentésű, de nem 

túl erőszakos fogalmi alakzatokat vonultat fel. Ugyan-

csak a távol-keleti képi ábrázolás lírai elvontsága, trivia-

litást kerülő ködösítő sejtelmessége jellemzi a festmé-

nyeit is. A tárgyak, vagyis a hajóroncsok képi szimbó lu-

mai elé fátyolos réteget húz, működésbe hozva emberi 
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