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miközben szakadatlanul vizsgálja szöveg és hang viszonyát, és nagyon is reflektál az 1960–70-es évek-
ben született svéd munkákra. Ismétlődő verbális mintákkal és a magnószalag kínálta lehetőségekkel 
kísérletezik egy olyan poétika jegyében, amely mai szemmel nézve nem nosztalgikusnak, hanem törté-
netinek vagy régészetinek nevezhető, mivel a múlt médiumait és költészeti formáit tárja fel.

Írásom elején említettem, hogy a hang alakzatainak vizsgálata a költészetben manapság kiváltképp 
releváns, sőt esztétikailag és politikailag sürgető feladat – ugyanis ezáltal jobban megismerhetjük a min-
denütt jelenvaló és helyzetünket nagyban meghatározó digitális média anyagi infrastruktúráit. Ez az 
összefüggés a hangköltészet és a korai magnófelvételek kapcsolatából ered, amely a nyelv, az emberi hang, 
a test és az idő viszonyrendszerét összekötötte az elektromos jelekkel és a mágneses adattárolókkal. 
Ismétlem, ezt a fajta esztétikai munkát bízvást tekinthetjük médiarégészetnek – olyan kísérletnek, amely 
mind a hangzás, mind a hallgatás vonatkozásában elénk tárja és átkonfigurálja a mai média működési 
módjait. Jellemző, hogy egy olyan médiarégész, mint Wolfgang Ernst is újfent visszatért a hang és a jelek 
közti kapcsolathoz a média ontológiai és episztemikus állapotának és hatásának vizsgálatában. 

Egyértelműen ilyen archeológiai törekvés látszik Johannes Heldén költészetében is, akinek munkássá-
gával zárom megjegyzéseimet. Heldén az elmúlt tizenöt évben ide-oda ingázott a különféle médiumok 
és feldolgozásmódok között. A sci-fi világa legalább annyira hatott rá, mint az avantgárd költészet és 
művészet, így aztán a gépekkel, az anyagszerűséggel, az idővel és a természettel kapcsolatos kérdéseket 
próbálta körüljárni a nyomtatott költészetben, a digitális kompozíciókban, az installációkban és a hang-
költészeti alkotásokban. Miközben munkáiban a megtett út és a transzpozíció értelem és hangzás, könyv 
és képernyő, papír és elektromos jel között azt jelzi, hogy itt médiafeltáró ásatás zajlik, ez a keresés 
valójában sokkal nagyobb területre terjed ki. Más időket és helyeket tár fel, túllépve az emberközpontú 
perspektívákon, melyeket a költészet nyelvei és hangjai általában reprodukálnak és megerősítenek. Amit 
Heldén írásban és hangzásban csinál, az a médiumok geológiai drónját szólaltatja meg, egy olyan eszté-
tikai és politikai teret tárva elénk, amelybe még ma sürgetően fontos belépnünk – és amely perspektívába 
helyezheti jelenlegi kulturális beágyazottságunkat. Búskomor dal ez (ha ugyan dalnak nevezhetjük), kor-
látokra és végállomásokra emlékeztet, de talán új kezdetek lehetőségére is. Ahhoz, hogy hallhatóvá váljék, 
el kell szakadni a papírtól, következésképpen ettől a szövegtől is. Íme: https://www.johanneshelden.com.

(Fordította: Barkóczi András)
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