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A Művészet és asztrológia projekt fő célkitűzése a va-

lóságról való asztrológiai gondolkodás mai helyzetének 

interdiszciplináris bemutatása, és lehetséges párhuza-

mok keresése a kortárs képzőművészet és zene nem 

diszkurzív szimbolizmusában, különös tekintettel azok 

neokonceptuális irányára. A szervezők az asztrológia, 

a zene és a képzőművészet területének tudós szakértőit 

hívták meg, hogy asztrológiai témákra vonatkozó inter-

diszciplináris párbeszédet kezdeményezzenek. A 2013 

ősze és 2014 tavasza között négy városban (Brno, Po-

zsony, Budapest, Wrocl/aw) bemutatott utazó kiállítás 

De egyszer csak, már az újvidéki Darányi-telepre 

emlékeztető rákoskeresztúri lakótelepen élve – és meg-

festve szobája falára a korábbinál szemgyönyörködte-

tőbb formában a legendás Holdrajz iskolát, túltéve magát 

a magyarországi kulturális irányítószervek és kiállítási 

fórumok részéről személyét ért folyamatos megalázó 

döntéseket – megváltoztatta festészete irányát, és sokak 

számára felfoghatatlan okokból elkezdett a klasszikus 

festők munkáiban felvetett örök érvényű szakmai és 

gondolati problémák továbbfejlesztésével, továbbépíté-

sével foglalkozni. Többnyire – bár távolról sem kizáró-

lag – saját festészetének motívumvilágán belül.

Ez az áttörés önmaga világán és a ’festészet’ általá-

nos értelemben felfogott világán keresztül a legvadabb 

és a legnagyobb léptékű tett volt, ami a modernnek ne-

vezhető magyarországi festészetben megtörtént. Nem 

csoda, hogy belehalt az értetlenkedésbe.”

(Antal István Juszuf, 2006)

„Legutoljára a Kelj fel Laci! segélykoncerten találkoztam 

vele, a Gödörben – mondta nekrológjában Bárdos Deák 

Ági. – A tolókocsiban ülő fiúnak egy képet hozott, az 

örökkévalóság küszöbéről kínálva portékáját: stafétabo-

tot az Élni Vágyónak a Magát Eloldozótól. Néhány nap-

pal később, Sopron felé a mikrobuszban ért utol Triceps 

sms-e: Bada öngyilkos lett. Meghalt. Marhaság! A mű-

vészet halott! A Dada él!”

(Kultiplex, 2006)

„Már Örök Távol vagy Totál Tavasz Holdada, a nagyvá-

rosi Robinson, Dekor Tibi, a nem mindennapi vasárnapi 

festő, Bada Dada Táborunk komoly zene-költő-önbohóc-

idomár, az abszurd kamikáze lírikusa. Minden álarcod 

elszórva átlendítetted magad a mécsesként pislogó csil-

lagokba. Belevesztél a spirálosan kunkorodó, forgó 

ecsetvonásaidba. Fejest ugrottál a Holdba…”4

(Pink Floyd: The Dark Side Of The Moon, 1973)

TR IC EPS

4 A kiállítást az Opál Színház Ezredvégünk című fónikus per-
formansza nyitotta. Versek: Bada Dada, Brenner Zoli vs 
Mikwla. Ének/hang: Bárdos Deák Ágnes, Brenner Zoltán, 
Finding Ádám, Kettős Tamás, Paizs Miklós, Tóbiás Attila, 
Triceps. Zene: Finding Ádám (gitár), Méhes Zoltán Zümi (gi-
tár), Szolnok Bence Dániel (bdada-gitár), Ürmös Attila (har-
monika). Rendezés: Triceps.
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Nayg István

a médiumok és gondolkodásmódok széles spektrumát 

fogja át, úgymint a festészet, grafika (rajz és nyomat), 

zenei partitúrák és konceptek, audiovizuális installáció, 

videó, performansz és a közönség részvételére igényt 

tartó akciók.


