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Ugo Carrega 1935–2014*

„Accettata linguisticamente la metafora per cui significante e 
s ignificato sono le due facce di una stessa moneta, proviamo 
a lanciare per aria la nostra moneta: le probabilità di estrarre 
significante o significato sono uguali; ma quante sono le 
probabilità che la moneta rimanga ritta di taglio?”1

Ugo Carrega 1935-ben született Genovában, apja tengerésztiszt, anyja háztartásbeli volt. Kalandos isko-
lásévei alatt ismerkedett meg a költészettel. A középiskolát már az elején abbahagyta, majd különböző 
képzéseken, magánúton tanult könyvelést, földmérést, tengerészetet. Miután végleg bebizonyosodott, 
hogy nem való neki a hagyományos iskolarendszerű oktatás, szülői nyomásra Angliába ment, hogy 
szakmát tanuljon. 1955-től egy éven át hajózási ügynökként dolgozott, és a saját lábára állt. Visszatért 
Olaszországba, és 1963-ig hajózási társaságoknál tolmácsolt, majd angol nyelvtudását hasznosítva fordí-
tással kezdett el foglalkozni. Neves milánói könyvkiadóknál jelentek meg fordításai, később a krimikre 
specializálódott, egészen a hetvenes évekig ebből élt.2

Bár a mozi és a színház iránt lelkesedett, a költészetet egyszerűbb és praktikusabb kifejezésmódnak 
találta.3 1952-től jelentek meg kötetei, eleinte klasszikusok, Dino Campana, Camillo Sbarbaro és Gabriele 
D’Annunzio inspirálták költészetét, majd miután megismerkedett Ezra Pound, e.e. cummings, James 
Joyce és T. S. Eliot munkásságával, a kísérleti irányok felé fordult.4 A genovai kortárs festészethez közel 
kerülve kezdett el a gondolat írott megnyilvánulásának lehetőségeivel foglalkozni. A költészet és a fes-
tészet közötti átmenet érdekelte.

* Ugo Carrega, az olasz konkrét költészet jelentős szereplője 2014 októberében, hetvenkilencedik életévében elhunyt. 

Képes összeállítással emlékezünk saját önéletrajza (Ugo CARREGA, Autobiografia in terza persona, catalogo della 

mostra Ugo Carrega La mente in mano dal 10.11.2007 al 10.02.2008, Fondazione Berardelli, Brescia, 2007) nyomán.

1 „Ha elfogadjuk a nyelvészeti metaforát, amely szerint a hangalak és a jelentés egyazon érem két oldala, és feldob-

juk az érmét: egyforma eséllyel kapunk hangalakot vagy jelentést; de mennyi az esély rá, hogy az érem pont az 

élén áll meg?” Vincenzo ACCAME – Ugo CARREGA – Vincenzo FERRARI – Corrado D’OTTAVI – Liliana LANDI – Rolando 

MIGNANI – Anna OBERTO – Martino OBERTO, Fra significante e significato (Manifesto della Nuova Scrittura), Mercato 

del Sale – Collegio Cairoli, Milano–Pavia, 1975.

2 La mente in mano: Ugo Carrega, szerk. Paolo BERARDELLI – Pietro BERARDELLI, Fondazione Berardelli, Brescia, 2007.

3 CARREGA, Autobiografia in terza persona.

4 Emorragia dell’io: l’esperimento di poesia di Ugo CARREGA, szerk. Giorgio ZANCHETTI, Archivio di Nuova Scrittura, 

Milano, 1995.

Első, kísérleti és vizuális költészeti „kötete” éini cím-
mel stencilezett füzet formájában 1958-ban jelent meg saját 
kiadásában. Ebben az évben kezdődött évtizedeken át tar-
tó együttműködése Martino Obertóval; az ő Ana etcetera 
című filozófiai-költészeti folyóiratának Carrega rendsze-
res szerzője és szerkesztője lett. Itt jelent meg 1965-ben 
Rapporto fra il poeta e il suo lavoro című munkája, amely-
ben a nyelv grafikai elemzése kapcsán költői kifejezésé-
nek pontos elméleti háttérét fejtette ki.5 Martino Obertót 
és Emilio Villát tartotta szellemi mestereinek, de a pályája 
során megismert alkotók is inspirálták.6

A költészeti kísérletezései során fedezte fel, hogy a 
szónak hangalakján és jelentésén túl képi megjelenése, 
egyfajta fizikai jelenléte is van, amely a kifejezésben nem 
vesz részt. Verstani kutatásai során metrika és prozódia 
összefüggéseit vizsgálva arra a következtetésre jutott, 
hogy a költészeti kifejezés legmagasabb foka felé irányu-
ló kísérletek a verbovizuális és a hangzó költészeti jelen-
ségek. A futurista „szabadszavakat” (parole in libertà) 
azonban nem tartotta nagyra: „A szintaxis lerombolásá-
nak és a paroliberismónak jó nagy füstje volt, de szinte 
semmi lángja.”7

A hatvanas évek közepétől belevetette magát a kí-
sérleti költészet kutatásába, és egy rövid hangköltészeti 
kitérő után egész életét e téma kutatásának és az alkotás-
nak szentelte.

Tudatában vagyok annak, hogy minden munkám egy összetett organizmus kis sejtje, […] állandóan 
azzal kísérletezem, hogy a költészet és a festészet egyesítésével egy új dolgot hozzak létre, hogy a szó 
a mentálison túl vizuálisan érzékelhető képpé, és a jel a vizuális érzékelhetőségen túllépve mentális 
képpé váljon.8

5 Daniela FERRARI, Archivio di Nuova Scrittura Paolo Della Grazia: storia di una collezione / Geschichte einer 

Sammlung, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2012; Lamberto PIGNOTTI – Stefania STEFANELLI, La scrittura verbo-

visiva, Editoriale L’Espresso, Roma, 1980.

6 Többek között: Tomaso Kemeny, Sarenco, Marco Fraccaro, Vincenzo Ferrari, Paolo Della Grazia, Beppe Morra. (Vö. 

CARREGA, Autobiografia in terza persona.)

7 Uo.

8 Idézet Carregától a Berardelli Alapítvány 2007-es Ugo Carrega – Un’Antologica című kiállítás sajtóanyagából.

Maura és Ugo Carrega: Stamp patterns. A study on letter 
stamps, 1964, Libro d’artista in esemplare unico, Rovereto, 

Mart, Archivio del’900
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1966-ban a kulturálisan pezsgő Milánóba költözött, ahol élete végéig élt és tevékenykedett. Az Ana etce-
tera tapasztalata után 1965-ben9 Rodolfo Vitone, Lino Matti, Vincenzo Accame, Rolando Mignani és fele-
sége, Liliana Landi közreműködésével saját folyóiratot indított.10 A TOOL „szimbiotikus írás füzetek” 
első három száma stenciles sokszorosításban jelent meg, a hatodik szám pedig színesben, nyomtatás-
ban. Az 1968-ig működő TOOL folyóirat mind a hat számában az alfabetikus jel és az analfabetikus jel 
közötti kölcsönhatás más-más aspektusát vizsgálja. A címben megjelenő szimbiotikus írás kifejezést 
Carrega találta ki a kísérleti költészet azon területének jellemzésére, ahol különböző eredetű (verbális 
és vizuális) jelek az együttműködésen túllépve, szimbiózisban vannak jelen.11

A TOOL számaiban kibontakozó koncepció alapja, hogy a teleírt oldalt – „az eszköz maga a kifejezés” 
elvén – a költői alkotás esszenciális komponensének tekinti. A könyvoldalon megjelenő látvány alapvető 
összetevői a verbális és a grafikus elemek, amelyek technikai és esszenciális kapcsolatot teremtenek a 

költeményt felépítő elemek között.
A verbális és grafikus jelek hat ösz-

szetevője, amelyek a fehér lapon sza-
bad interakcióba léphetnek, Carrega 
szerint a következők: fonetikus elem, 
(a jelek közötti viszonyra utaló) prepo-
zíciós elem, grafikai jel, forma, szín 
és lettering (tipográfia).12 1968-tól a 
TOOL-t a Bollettino TOOL című, válto-
zó időközönként megjelenő kiadvány 
váltotta fel, amely a nemzetközi prog-
resszív költészeti alkotók, példáiul 
Vincenzo Accame, Arrigo Lora-Totino, 
Mirella Bentivoglio, Henri Chopin, Ben 
Vautier és Eugen Gomringer munkáit 

közölte. Mario Diacono és Ugo Carrega 1969-ben alapították meg a szintén rövid életű, aaa című kí-
sérleti költészeti folyóiratot, amely a TOOL hagyományait folytatva jelentős alkotók költészeti mun-
káit és elméleti írásait prezentálta.

Carrega a későbbiekben továbbfejlesztette a szimbiotikus írás koncepcióját, és 1967-től egyszerűen 
nuova scritturának, új írásnak nevezte a sajátos látásmódot. A névváltoztatásra azért is szükség volt, 
mert így a kísérleti irányok folytonosan táguló köre egyre szélesebb értelmezési tartományban lett vizs-
gálható. Az elnevezés 1974-ben vált hivatalossá,13 az Új írás kiáltványa pedig egy évvel később, Carrega 

9  CARREGA, Emorragia dell’io…

10 FERRARI, I. m.

11 CARREGA, Emorragia dell’io…

12 FERRARI, I. m.; CARREGA, Emorragia dell’io…

13 FERRARI, I. m.; CARREGA, Emorragia dell’io…

mellett Vincenzo Accame, Anna és Martino Oberto, Carlo D’Ottavi, Vincenzo Ferrari, Rolando Mignani 
és Liliana Landi aláírásával jelent meg.14

A folyóirat a szerkesztésen és a konkrét költészeti tevékenységen túl a közönség kísérleti irányok 
iránti nyitottságát is fejleszteni kívánta. 1969-ben Antonio Agriesti, Alfonso Galasso, Giustino Gasbarri, 
Raffaele Perrotta és a magyar származású Tomaso Kemeny segítségével hozta létre a Centro Suolót, a 
kísérletezés és a progresszív költészet központját.15 A milánói létesítmény kiállítótérként ösztönözte 
(volna) az újító megközelítéséket a költészetben. 

A néhány hónapig működő központban rendezte meg Carrega A progresszív költészet nemzetközi 
kiállítását. A kezdeti nehézségek után a hetvenes évektől költői és elméleti munkássága mellett kiállí-
tások szervezésével és kísérleti stúdiók elindításával segítette elő a verbovizuális költészet fejlődését. 
A Centro Suolo 1971-től Centro Toolként él tovább, amely egyéves fennállása alatt huszonegy vizuális 
költészeti kiállítást mutatott be, Martino és Anna Oberto, Liliana Landi, Vincenzo Ferrari és Vincenzo 
Accame közreműködésével.

A hetvenes évek elején egymást követően több, Carrega nevéhez köthető galéria is nyílt, a szellemes 
Centro di ricerca non finalizzata (A cél nélküli kutatás központja) Vincenzo Ferrari és Claudio Salocchi 
segítségével jött létre. Az igazi kísérleti művészeti kutatóközpontként is működő galéria és kiadó 1974-ben 
született meg: Mercato del Sale, azaz Sópiac néven. A Marcel Duchamp-nak emléket16 állító galéria a Nuova 
Scrittura szellemiségében  a ’80-as évek közepéig működött.17 A későbbiekben a firenzei Poesia Visiva ha-
gyományainak megújítására tett kísérletet, Lamberto Pignotti, Sarenco és Eugenio Miccini társaságában 
(1986),18 majd 1993-ban alapított még egy kiállítóteret, a talányos nevű Euforia Costante (Állandó eufória) 
galériában többek közt Nanni Balestrininek rendezett kiállítást, valamint egy azonos nevű folyóiratot 
is indított.

A kísérleti költészet bemutatása mellett a dokumentáció és archiválás területén is nagyok Carrega 
érdemei. 1988-ban hozta létre Paolo Della Graziával az Új Írás Archívumát (Archivio di Nuova Scrittura 
– ANS). A kutatók számára felbecsülhetetlen értéket képviselő gyűjtemény jelenleg a MART – Museo di 
arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto modern és kortárs művészeti múzeum egyébként is 
gazdag kísérleti költészeti anyagának részét képezi. Ugo Carrega halálára a múzeum az ANS anyagából 
rendezett átfogó kiállítást Luganóban.19

14 PIGNOTTI–STEFANELLI, I. m.

15 Uo.

16 Robert Desnos nevezte Duchamp-ot „Marchand du Sel”-nek 1921-ben, erről maga Carrega számolt be: Ugo CARREGA 

– Vincenzo FERRARI, Libro errante, Mercato del Sale – edizioni Rare, Milano, 1988.

17 FERRARI, I. m.

18 PIGNOTTI–STEFANELLI, I. m.

19 La parola ai livello dei sogni. L’Archivio Carrega al Mart di Rovereto, Lugano, Biblioteca Cantonale, 2014 október 

14. – november 22.

Ugo Carrega: Verbosculture, 1971. Multiplo in 13 esemplari da 7 elementi piegabili, 
Rovereto, Mart, Archivio del’900
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Mirella Bentivoglio, Henri Chopin, Ben 
Vautier és Eugen Gomringer munkáit 

közölte. Mario Diacono és Ugo Carrega 1969-ben alapították meg a szintén rövid életű, aaa című kí-
sérleti költészeti folyóiratot, amely a TOOL hagyományait folytatva jelentős alkotók költészeti mun-
káit és elméleti írásait prezentálta.

Carrega a későbbiekben továbbfejlesztette a szimbiotikus írás koncepcióját, és 1967-től egyszerűen 
nuova scritturának, új írásnak nevezte a sajátos látásmódot. A névváltoztatásra azért is szükség volt, 
mert így a kísérleti irányok folytonosan táguló köre egyre szélesebb értelmezési tartományban lett vizs-
gálható. Az elnevezés 1974-ben vált hivatalossá,13 az Új írás kiáltványa pedig egy évvel később, Carrega 
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mellett Vincenzo Accame, Anna és Martino Oberto, Carlo D’Ottavi, Vincenzo Ferrari, Rolando Mignani 
és Liliana Landi aláírásával jelent meg.14

A folyóirat a szerkesztésen és a konkrét költészeti tevékenységen túl a közönség kísérleti irányok 
iránti nyitottságát is fejleszteni kívánta. 1969-ben Antonio Agriesti, Alfonso Galasso, Giustino Gasbarri, 
Raffaele Perrotta és a magyar származású Tomaso Kemeny segítségével hozta létre a Centro Suolót, a 
kísérletezés és a progresszív költészet központját.15 A milánói létesítmény kiállítótérként ösztönözte 
(volna) az újító megközelítéséket a költészetben. 

A néhány hónapig működő központban rendezte meg Carrega A progresszív költészet nemzetközi 
kiállítását. A kezdeti nehézségek után a hetvenes évektől költői és elméleti munkássága mellett kiállí-
tások szervezésével és kísérleti stúdiók elindításával segítette elő a verbovizuális költészet fejlődését. 
A Centro Suolo 1971-től Centro Toolként él tovább, amely egyéves fennállása alatt huszonegy vizuális 
költészeti kiállítást mutatott be, Martino és Anna Oberto, Liliana Landi, Vincenzo Ferrari és Vincenzo 
Accame közreműködésével.

A hetvenes évek elején egymást követően több, Carrega nevéhez köthető galéria is nyílt, a szellemes 
Centro di ricerca non finalizzata (A cél nélküli kutatás központja) Vincenzo Ferrari és Claudio Salocchi 
segítségével jött létre. Az igazi kísérleti művészeti kutatóközpontként is működő galéria és kiadó 1974-ben 
született meg: Mercato del Sale, azaz Sópiac néven. A Marcel Duchamp-nak emléket16 állító galéria a Nuova 
Scrittura szellemiségében  a ’80-as évek közepéig működött.17 A későbbiekben a firenzei Poesia Visiva ha-
gyományainak megújítására tett kísérletet, Lamberto Pignotti, Sarenco és Eugenio Miccini társaságában 
(1986),18 majd 1993-ban alapított még egy kiállítóteret, a talányos nevű Euforia Costante (Állandó eufória) 
galériában többek közt Nanni Balestrininek rendezett kiállítást, valamint egy azonos nevű folyóiratot 
is indított.

A kísérleti költészet bemutatása mellett a dokumentáció és archiválás területén is nagyok Carrega 
érdemei. 1988-ban hozta létre Paolo Della Graziával az Új Írás Archívumát (Archivio di Nuova Scrittura 
– ANS). A kutatók számára felbecsülhetetlen értéket képviselő gyűjtemény jelenleg a MART – Museo di 
arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto modern és kortárs művészeti múzeum egyébként is 
gazdag kísérleti költészeti anyagának részét képezi. Ugo Carrega halálára a múzeum az ANS anyagából 
rendezett átfogó kiállítást Luganóban.19
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16 Robert Desnos nevezte Duchamp-ot „Marchand du Sel”-nek 1921-ben, erről maga Carrega számolt be: Ugo CARREGA 
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Ugo Carrega: Verbosculture, 1971. Multiplo in 13 esemplari da 7 elementi piegabili, 
Rovereto, Mart, Archivio del’900


