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KÉPEK KÉPEI
Syporca Whandal 

Digitá l is ákom-bákom című kiállítása, 

2017. február 9. – március 3.

A Syporca Whandal név mögé rejtett én dolgaival először 

egy fanzinban találkoztam. E múlt század végén dívott 

kifejezési forma valami szubkultúrának nevezett létezés 

megnyilvánulása volt, mely manapság már az internetre 

költözött, és blogokban, e-zinekben régebben el sem 

képzelt nyilvánosságot kapott. Úgy látszik, a kommuni-

káció eme papíralapú formája – mindenféle megúju-

lási kísérletével együtt – konzervatív maradt: a fanzin 

(e honban a mail art és a szamizdat közeli rokona) túl-

élte korát, és ritka példányai éppúgy keresettek, mint 

egy-egy műtárgy vagy „kincs” az ócskapiacon. És ha már 

fanzin, akkor fanoknak (rajongóknak?) is kell lenniük. 

Az urbex (urban exploration) világszerte egyfajta városi 

„gerillamozgalom” épített múltunk lepusztulásának do-

ku mentálására. Syporca Whandalt a tárgyak pusztulásá-

ban – az anyag és idő sajátos alkotásában – azok ember-

szerű szépsége érdekli. Első fanzinjában, a Forgalomtól 

elzárt területben egyszerre dokumentálja a pusztulást, 

és azt a valóságot, amelyik állandó építési mániájában 

elleplezi a pusztulás tényét. 

Enyészettel pedig tele a felgyorsultnak hirdetett vi-

lág, a valós meg a virtuális is, és bárki meggyőződhet 

arról – hála az internet nyilvánosságának meg a Google 

keresőjének –, hogy Syporca Whandal a digitális világban 

éppoly biztonságban mozog fotóival, mozgó képeivel, 

mint bemutatkozó kiállításán is látható fanzinjaiban. 

Írásairól most ne essék szó, sem a felolvasós perfor-

manszról (Triceps és az Opál Színház) a megnyitón, mely 

nyomaiban szándékoltan szerves része lett a kiállításnak. 

Az iratmegsemmisítő hulladékról nehezen dönthető el, 

hogy hulladék-e valójában, vagy egy papírdarabkákat 

előállító gép ready made-terméke. Viszont fotóinak és 

képeinek kapcsán essen szó a cyberpunk (kiberpunk?) 

életérzés kifulladásáról, melyben már értelmetlen kilá-

tástalan távoli jövőről fantáziálni, hiszen a benne el-

képzelt jövőnek nincs olyan „találmánya”, mely ne létez-

ne már valamilyen formában. A reménytelen jövőből 

reménytelen jelen lett. Léteznek implantátumok és gép-

végtagok, virtuális valóságnak meg ott az internet és 

a facebook. Az új technológiák pedig csak addig népsze-

rűek, míg vissza lehet velük élni. Az elektronikus memó-

riák korában – ahol minden jelen idejű – nincs értelme 

időről beszélni. Az ember ebben a jelenben lassan ösz-

tönlénnyé alakul. Nincsen múlt, sem jövő, és míg az em-

ber emlékezik, felejt, fantáziál, addig a digitális jel – akár 

képként megjeleníthetően – egyszerűen csak jelen van. 

Nyers és őszinte. Információ. A művészet pedig: kommu-

nikáció, s ha amolyan fanzinos ákom-bákom, biztosan 

magában hordozza nem hivatalos létének különösségét. 

Ezek a látható jelek az idő dimenziójában új viszonyok 

hordozói lesznek.

Syporca Whandal kiállításán ez a jelen lehetőség-

ként van. Legalább kétféle valós idő biztosan és hatá-

rozottan megtölti a rendelkezésre álló teret. Az egyik 

a létrehozás lehetőség-gyilkoló ideje. Az alkotó ember 

elsősorban lehetőségeinek elvetésével jelen idejű, hiszen 

rajzolhatna bármit, s lelhetne akármit a nagy világban, 

választása kizár minden más lehetőséget. Tegye ezt ce-

ruzával, tollal, létrehozza sajátos tárgyait, vagy fény-

képezze-tényképezze le a dolgokat. Megörökít. Syporca 

Whandal mégsem a valóságban megélhető jelent fordítja 

le a kép, a tárgy nyelvére. Kiindulópontja nem a bármely 

elvontan is ábrázolt jelen, hanem a kép. Bármely jelen 

akármilyen képe. Az alkotó itt nem a valós tényt fordítja 

le a kép nyelvére, hanem a képi információt saját nyel-

vére. A kép forrása nem a valóság, hanem jelene a való-

ságától független kép. 

A galéria hátsó falán egyetlen nagy képpé sűrűsö-

dik, egységesül és részeire foszlik a Syporca Whandalre 

jellemző világ. Pontosabban: az általa jellemzett jelen. 

Leginkább képi információ: assemblage a javából! Saját 

képeit – rajzait, festményeit – használja, mint az ugyan-

úgy megtalált képkeretet, szalagokat, drótot. A tucatnál 

több kép nem emlékhalmaz, régiségbolt vagy szemétha-

lom, a keretezett kép blondelkerete éppúgy információ, 

mint a vörös, a fekete vagy a fehér. Lom, szemét és mű-

gond egyszerre. A szemét különben is korunk legjellem-

zőbb tárgya: „mint információhordozó, a hely szelleme: 

genius purgamenti. Magán viseli az emberek és környe-

zet szellemiségét, sugallja az adott tárgy okafogyottságát, 

az élet és halál mellékhatása” – írja. Aprólékos gonddal 

szecesszióra hajazó királykisasszony vörös bakancsban, 

fekete kontúrral az aranyban – ez már költészet lehetne, 

de van belőle jó pár másmilyen. Ami nem költészet, csak 

egy szimpla „Jó napot” vagy „Ez van”. Együtt jó az egész 

– meg külön-külön. Tájkép jelenléttel. 

Próbálkozhatunk azzal, hogy a művész önarcképeit 

lássuk a rajzolt nőkben, de minél inkább ezzel próbál-

kozunk, annál inkább hullik szét az egész. Syporka 

Whandal jelenébe nem fér bele a máskor másság. Nő-

alakjai túlmutatnak önmagán. Úgy rajzol nőt, mint aki 

tudja, hogy embert rajzolni nem lehet. Az ember kétne-

mű, és vagy férfi, vagy nő ábrázolható. Ő nőként ábrá-

zolja az embert, hiszen ezt ábrázolhatja hitelesen és 

őszintén. Amikor rajzait digitalizálja és mint információt 

rögzíti, átlépi a személyes lét határát. Nem „elidegenedik” 

a képtől, hanem mint információt teszi sajátjává. Legsike-

rültebb munkái talán éppen azok az alkotások, amikor 

vászonra nyomtatva adja meg a kép valós méretét. (A pá-

rosával kiállított képek megkérdőjelezik gondolkodá-

sunk érvényességét eredetiről és annak reprodukciójáról. 

A fogalmaink – és a hozzá kapcsolt tartalmak – megélt 

időnkben elvontak, míg a digitálisan megörökített je-

lenben olyan konkrétak, mint egy biciklikerék vagy 

egy palackszárító.)

Mozgó képei – akár filmek is lehetnek – éppen így 

hatnak: szétfoszló és robbanó, egymásba mosódó vagy 

párhuzamos képek lüktetnek az időben. Monoton ismét-

lése a mindig-másmilyennek. Szívdobogás vagy az ózdi 

nagykohó megidézése fénykorában. Információ az elfutó 

képről a várt látvány felé – és be kell látnunk, hogy mindig 

a láthatóval kell megelégednünk. Elveszünk a részletek-

ben, újranézzük egy új jelenben. Emlékezni próbálunk.

Hogy ez a széthullani látszó világ szerethető-e, az 

Sypoca Whandal képeiből nem derül ki, de az biztos, 

hogy élhető. A jelenben való érvényessége kétségtelen, 

s ha van is benne kétség, az csak a végtelenül sokféle 

emberben van jelen. A képi információ semleges és szép, 

mint egy infúziós tömlő és pár injekciós tű véletlen ta-

lálkozása egy ruhaszárítón.

YSA P UR
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