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– Aktív kortárs művész vagy, aki számos művészeti projektben vesz részt, úgymint bizarr perfor man-
szokban, fanzinokban, kiállításokon, noise zenében. A leírás releváns? Ha nem így van, nyugodtan kor-
rigáld, akár olyan információkkal is, hogy mi a kapcsolatod a művészettel, milyen esztétikum mentén 
alkotsz.
– Mindenképpen a multidiszciplinaritást és a kísérletezés fontosságát szoktam kiemelni; az összművészeti 
gondolkodás fontosságát. Egy témát járok körül több műfaj, illetve technika segítségével. Példának okáért 
egy fotóból kiinduló áramlat versként és videóként vagy installációként is testet ölt, maga a körbejárás 
folyamata a mérhetetlen teljesség élményét adja. A formák adta lehetőséget kihasználva próbálom a világ 
törött mozaikdarabkáit egy viszonylagos egységbe rendezni.

– Jól tudom, hogy a művészeti tevékenységed a hobbid? Van egyetemi szintű művészeti végzettséged, 
hogyan kerültél a művészeti szcénába?
– A „hobbi-hozzáálláson” véleményem szerint a tömény amatőrizmust kell érteni, nem pedig a képzettség 
hiányát vagy az elmaradt sikert. Hobbi az, amit csak vasárnap, a családi ebéd után, ha szép az idő és van 
ihletünk, akkor művelünk, mert jó a kézügyességünk, kreatívak vagyunk vagy hasonló. Ez a hobbi.

Meglátásom szerint aki mindenáron és teljességében a művészetéből kíván megélni, az is egy hobbit kép-
visel, mivel kiszolgáltatja magát a piaci, vásárlói igényeknek, trendeknek, egzisztenciális szinten feladja 
az alkotás szabadságát, megfosztja magát a társadalmi kritika szabad lehetőségétől. Visszatérve a saját éle-
temre, nekem az alkotás 24 órás tevékenység, amikor a polgári foglalkozásomat űzöm, akkor is alkotok. 
Anyagot, életet, élményeket gyűjtök: mondhatni Alkotó Emberként, dolgozom, bevásárlok, sorban állok, 
házi feladatot írok, takarítok. Minden pillanatból, élethelyzetből ki tudok ragadni pillanatokat.

Ötletcsomópontként tekintek az életemre. Nincs semmilyen hivatalos művészeti végzettségem, és nem 
is az alkotásaim eladásából élek, de ennek ellenére tevékenységemet soha sem definiáltam, éreztem hob-
binak. Maga a hobbi szó is irritál, mert számomra azt jelenti, hogy az egyén képtelen nagyobb áldozatokat 
hozni, kimozdulni a saját kényelmi síkjából, anyagi-testi határait kockáztatni. A hobbiművész soha sem 
fanatikus, ő egy tisztességes állampolgár, egy jó ember, aki festeget, fotózgat, rajzolgat.

A művészeti szcénába a nulláról kerültem be, marketinges tanulmányaimnak sok hasznát veszem a mai 
napig is a kommunikációban, de a pszeudo-névválasztás, és önmagam mint Monty Cantsin-i értelemben 
vett termékdefiníció, szintén segített a tevékenységem prezentálásában.

– Úgy tudom, a legtöbb művész besorolja munkáit valamelyik izmus mögé, te pozícionálod magad vala-
melyik posztmodern irányzathoz?
– Nagyon sokféle stílusban próbálok mozogni, mert mindenben a kísérlet, a hiba, a reciprok érdekel. Ha 
egy meglátásban, nézőpontban a rutint érzem, dobom is az ötletet. Célom, hogy a technikai kivitelezést 
tekintve is többször eljussak arra a bátorságra, hogy rutinból semmit se alkossak. Tisztában vagyok vele, 
hogy 2018-ban, de már jóval előtte is, nincs előzménynélküliség. Bármihez fog az ember, az szinte 70-80 
százalékban reflexió, továbbgondolás. A téma örök, egyedül a forma adhat szabadságot és egyedi látásmó-
dot, új lehetőséget. Ezért is ilyen fontos számomra a kísérletezés, mert a téma állandóságába belenyugodva, 
egy stabil talajon feszegethetjük a korra releváns formai válaszokat.

Soha sem gondolkozok önmagam elhelyezésében az izmusok terén, akik e kategóriák mentén gondol-
kodnak, idegesen szólítanak fel, döntsem már el, mit is csinálok. Szellemileg egy irányzat van, amihez 
már több munkám kapcsolódott: az istenhit és a neoizmus, melynek plágiumművészetéhez, a pszeu do-
intimitásához tartozó elemeket többször is használtam.

– Underground vagy mainstream művésznek tartod magad? Van-e egyáltalán releváns különbség szá-
modra a kettő között?
– Jelenleg azt mondom, hogy az undergroundból már, a whitecube-os galériákból még kilógok. A kettő 
között lebegek, de ha sikerül is valamelyik nagy egységbe bekerülni, ott további osztódott egységek között 
kell helyet foglalni, és ha ezt nem teszi meg az ember egyértelműen, akkor ugyanilyen lebegő állapotban 
marad. Fura figuraként élem meg magamat is. Gyerekkorom óta szerettem volna egy csapathoz, egy ban-
dához, egy szellemi családhoz tartozni, de életem talán felén rá kell jönnöm, hogy ez sosem fog megvaló-
sulni; a lebegő állapot ad egyedül lehetőséget a szabad rálátásra és a „játékra”. Akik pszichésen vállalják 
ezt az instabil állapotot, cserébe kiváltáságként lehetnek örök kísérletezők.

– A Forgalomtól Elzárt Terület című fanzinodból hallottam az eddig számomra ismeretlen fogalomról 
először: urbex. Hogyan kerültél a jelenség-mozgalom vonzáskörébe? Mi volt a legextrémebb hely, ahova 
bejutottál? Mi volt számodra eddig a legérdekesebb, amit ott láttál? Előfordult már bármilyen atrocitás 
a biztonságiakkal, esetleg felelősségre vonás?
– Az urbex, ahogy a tanulmányfanzinban is írtam, Amerikában, Japánban, és Nyugat-Európában egy 7-8 
évtizedes mozgalom, itthon csak 1989 után kezdődő folyamat. 2013-tól látogatok tudatosan elhagyott, in ak-
tív területeket, melyeket fotón dokumentálok. Az egyik legérdekesebb hely az Észak-Pesti Kórház volt, ahol 
az alagsori kötszerraktárak között, a faltól falig csempézett plafonon egy kampóval, és alul egy lefolyó-
val ellátott, kis helységet találtunk. A Köztársaság téri pártszékház földszinti dísztermének gipsztribünje 
mögött pedig egy betonozott ajtót leltünk. Az adott helyek atmoszférája, a pusztulás-elmúlás esztétikája 
mellett mára már legmegdöbbentőbb számomra a jelenbe kisugárzó, feltételezett aktualitás, melyet az 
adott helyek hivatalos őrzése és egyidejű tagadása erősít bennem. A Római parti Postás üdülő látogatása 
volt még megrázó számomra, mert gyermekként nyolc éven át nyaraltam ott. Az őrök kijátszása mindig 
egy lutri, mindig villámgyors emberismeretre van szükség, hogy a megfelelő elterelő technikákat használja 
az ember. Egy MÁV-területen sikerült 5 darab kétajtós szekrény méretű férfit leszerelnem, a buta szőke 
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nő sztereotípiájával. Fejjel lefele tartott térképpel közöltem velük, hogy szerintem eltévedtem, mert  
a plázába akartam menni, de itt nem találom. Ők lovagiasan kikísértek a helyről, útbaigazítottak, és 
figyelmezettek, máskor jobban figyeljek, mert mindenféle aberrált fotós szokott ide belógni csak úgy.

– Egy másik dolog, amiről szintén egy fanzinodból hallottam először, az eat-art. A Punk Konyha és az 
Aperitif, továbbá az Érdemes eltenni fanzinjaid e téma köré épülnek. El tudnád mondani nagy körvo-
nalakban a lényegüket, koncepciójukat?
– Az eat-art az 1960-as években indult, Daniel Spoerri nevéhez fűződik. Okos emberek szavát idézem: 
„Étkezésművészet műalkotásokban, és az asztalon valósul meg, egyfajta társadalmi tükörképet adva.” 
Itthon Szabó Eszter Ágnes az első képviselője és a hozzá csatlakozott Fajgerné Dudás Andrea. Ők a mai 
napig a műfaj eredeti képviselői. Több kezdeményezés van a műfaj meghonosítására, de ezek sajnos torzít-
ják az eat-artot, vagy a gasztronómia felé, vagy a muzeális műalkotás irányába. Az ő gastro-happening-
jeiken valósul meg egyedül a kényes határ: az ehető műalkotás egy társadalmi reflexió. A magyar galériák 
technikai felszerelésben sincsenek felkészülve a műfajra, illetve a műfaj megítélése, elismerése is gyerek-
cipőben jár, ezért mindenképpen megemlíteném a 2B Galériát, mely már sokadik éve fogadja be a Common 
Jam nevű eat-art akciónkat, melynek már 2014 óta én is tagja vagyok.

Az eat-art eseményekre készített fanzinokból van, ami katalogizáló, összegző jelleggel született, és van, 
amik már csak grafikai válaszaim a műfaj honi sajátosságaira. A Punk Konyha Fanzin egy hidegháborús 
bunkerben az Új keresztmetszet tárlat ideje alatt jött létre. A fanzinbemutatón a nemzeti megbocsátó 
lecsóimat fogyasztottuk, valamint Eszter rekonstrukciós csokoládéját.

– És mi a prozine? Ugyanis a Periféria és Forgalomtól Elzárt fanzinokat prozine-nek definiáltad.
– Mindkét kiadvány próbál ismertetni, személyes tapasztalati és tudományos ismeretek egyesítésével, szé-
lesebb rétegeknek ismeretlen területeket bemutatni a teljesség igénye nélkül. Nem volt cél, mert lehetetlen 
lett volna az urbex vagy a periféria téma teljes kiaknázása. Egy viszonylag tárgyilagos hanggal, mások 
addigi kutatásaira, tapasztalataira, felfedezéseire támaszkodva merítettünk a téma azon szegmenseiből, 
melyek eddig kevésbé bukkantak a felszínre. Ezt a „tudományos” címkét jelentené a prozine elnevezés. 
Én a magam részéről sokszor egyáltalán nem tudom műfajilag definiálni az általam készített dolgokat, 
így sok esetben elfogadom, amit hozzáértők „hestegelnek” hozzá, így lett ez a Forgalomtól Elzárt Terület 
esetén is.

– A Periféria fanzin a Renegát Projekt keretein belül készült. Van, illetve lesz még további kollaborá-
ciós munka?
– A Periféria nagyon nagy részben a Rohadék néven működő alkotó munkája; abba írtam fejezeteket, 
és az urbex is egy fejezet lett volna, ha nem nőtte volna ki magát egy 28 oldalas füzetté. Ezen a ponton 
lett önálló dolog. A fanzinbemutatóra való készülésnél egy közös performansszal kapcsoltuk össze a két 
kiadvány megjelenését. Rengeteg közös projekt futott ki a Renegát Projektből, jelenleg hivatalosan 2018 
februárjától már nem vagyok a tagja. Közös munkát még tervezünk, konkrétumok nincsenek még.

– A zinjeid között van egy érdekes című: Mindig te vagy a hülye – bürokratikus kalandjáték. Ez egy valódi 
kalandjáték? Érdekesen hangzik.
– Ez a személyes erkölcsi és jogi meghurcolásom szarkasztikus élménybeszámolója, egy nagyon realisz-
tikus szituációkat felsorakoztató államigazgatási, igazságszolgáltatási kritikával. 

A megélt események megjelenési formáját, hogy milyen módon tudnám az olvasás folyamán, a való-
ságban megélt hivatali kálváriajárást tükrözni, véletlenszerűen találtam meg kisfiam segítségével, aki 
éppen a kalandjátékok labirintusában bolyongott.

– Kérlek, sorold fel a zinjeidet egy-egy pár soros leírással.
– Forgalomtól Elzárt Terület, 2015. Urbex prozine.

Aranyköpések artzine, 2016. Másfél év legfáradtabb és legkiábrándultabb pillanatainak jegyzéke.
Pontosítás formajáték, 2016. Játék a tartalom és forma között. Olyan kiadványt hoztam létre, melyben 

a formai elemek szigorú rendhűségét és trendkövetését teljes mértékben a tartalom fölé helyeztem. Az 
ötlet egyik alappillére a manapság divatos, minimál grafikai elemeket és semmi-tartalmat, professzio-
nális nyomdatechnikai kivitelezéssel megjelenítő zinekultúra volt. Az ötlet másik alappillére a szakmai 
tekintélyelvű kiadványok stilisztikai szigora. 

T-shört design-zine, 2016. A székesfehérvári Kortárs Művészeti Fesztiválon megrendezett Pólókon 
innen és túl című kiállítás katalógusa.

A bűn tartósítása foglalkoztató füzet, 2017. A Common Jam esemény eddigi happeningjeinek össze-
foglalója.

Kinetikus Ákom-Bákom katalógus, 2017. A Magyar Műhely Galériában megrendezett Kinetikus ákom-
bákom című első önálló kiállításom katalógusa.

Érdemes eltenni artzine, 2017. Klasszikus fanzin ragasztással és vágással készült mesterpéldány, 
mely ből fénymásolással történt a sokszorosítás. A mesterpéldány több rétegből épül fel, a Kádár-korszak 
szövetkezeti füzete az alap, melybe a Horthy-korszak Kincses Újság-cikkeit kevertem a Bűn Tartósítása 
című fanzinom cikkeivel. A korokat és az ideológiákat gondolati síkon szabadjára engedtem, csupán 
grafikailag gondolkoztam szerkesztésüknél, azt a közös hagyományőrző pontot megtartva, hogy érde-
mes eltenni!

I.N.R.I. artzine digipack, 2017. A keresztény gondolkodás linearitásának ördögi köre gyűrűzik egy 
látszólagos anarchiává. Az apokrif ambivalencia az emberi élet látszólagos, merev egyenessége, és a huma-
nizmus vissza-visszatérő bukásának és dicsőségének ciklikussága között feszül. Ha felvesszük azt a nehéz 
keresztet, hogy „Istenek vagyunk mindannyian”, akkor az életünk során magunkat kell megváltani. Az 
anyával homogén világ, a paradicsom, az alma letépése a fáról, a kiskamaszkor. Itt egyetlen feladat van: 
megkérdőjelezve minden eddigi tézist, külső és belső káoszt kelteni, majd ebből újrateremteni a saját 
világot, stabil fundamentalizmussal, hittel felvenni a keresztet, megváltani önmagunkat.

– A Harmadik ember fesztiválon volt szerencsém színpadon látni egy bizarr és számomra sokkoló per for-
manszodat, ahol is egy verset süketnéma jelnyelvvel szavaltál, melyet zeneileg Rovar17 (noise/electronics) 
kísért. El tudod mondani ennek az általam látott performansznak a koncepcióját?



54 55

nő sztereotípiájával. Fejjel lefele tartott térképpel közöltem velük, hogy szerintem eltévedtem, mert  
a plázába akartam menni, de itt nem találom. Ők lovagiasan kikísértek a helyről, útbaigazítottak, és 
figyelmezettek, máskor jobban figyeljek, mert mindenféle aberrált fotós szokott ide belógni csak úgy.
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Aperitif, továbbá az Érdemes eltenni fanzinjaid e téma köré épülnek. El tudnád mondani nagy körvo-
nalakban a lényegüket, koncepciójukat?
– Az eat-art az 1960-as években indult, Daniel Spoerri nevéhez fűződik. Okos emberek szavát idézem: 
„Étkezésművészet műalkotásokban, és az asztalon valósul meg, egyfajta társadalmi tükörképet adva.” 
Itthon Szabó Eszter Ágnes az első képviselője és a hozzá csatlakozott Fajgerné Dudás Andrea. Ők a mai 
napig a műfaj eredeti képviselői. Több kezdeményezés van a műfaj meghonosítására, de ezek sajnos torzít-
ják az eat-artot, vagy a gasztronómia felé, vagy a muzeális műalkotás irányába. Az ő gastro-happening-
jeiken valósul meg egyedül a kényes határ: az ehető műalkotás egy társadalmi reflexió. A magyar galériák 
technikai felszerelésben sincsenek felkészülve a műfajra, illetve a műfaj megítélése, elismerése is gyerek-
cipőben jár, ezért mindenképpen megemlíteném a 2B Galériát, mely már sokadik éve fogadja be a Common 
Jam nevű eat-art akciónkat, melynek már 2014 óta én is tagja vagyok.
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lecsóimat fogyasztottuk, valamint Eszter rekonstrukciós csokoládéját.
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– A Periféria fanzin a Renegát Projekt keretein belül készült. Van, illetve lesz még további kollaborá-
ciós munka?
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nizmus vissza-visszatérő bukásának és dicsőségének ciklikussága között feszül. Ha felvesszük azt a nehéz 
keresztet, hogy „Istenek vagyunk mindannyian”, akkor az életünk során magunkat kell megváltani. Az 
anyával homogén világ, a paradicsom, az alma letépése a fáról, a kiskamaszkor. Itt egyetlen feladat van: 
megkérdőjelezve minden eddigi tézist, külső és belső káoszt kelteni, majd ebből újrateremteni a saját 
világot, stabil fundamentalizmussal, hittel felvenni a keresztet, megváltani önmagunkat.

– A Harmadik ember fesztiválon volt szerencsém színpadon látni egy bizarr és számomra sokkoló per for-
manszodat, ahol is egy verset süketnéma jelnyelvvel szavaltál, melyet zeneileg Rovar17 (noise/electronics) 
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– Prózai koncepció helyett verses koncepcióval válaszolok, mert érzelmi síkon, megjelenített képeivel 
ezerszer pontosabban megfogalmazza a kommunikációnk tól-ig egyre szűkülő határait, ha egyáltalán 
maradt még ilyen.

Kormos virágkoszorú

A nemes szenvedés tükrén át 
kifele nézek, pedig csak befele látok.
Hallom minden rezdülésen
néma visszhangját…
Kátrány szitok csurog ki fogaim közt
kezemmel jeleket küldök a semmibe.

Hol volt, hol nem volt
Kiégtem.
A hulló pernyék
Koszorúként fonnak körbe.
Ma se játszik velem senki.

Mit tudtok ti, amit én nem?

– Honnan vettétek az ötletet, mi volt az inspiráció számotokra?
– Rovar17 az előadás zenei vonalát találta ki, amihez Nagy Zopán és én szöveggel csatlakoztunk, és jött 
hozzá a performansz. Mindhárman bőven hagytunk mozgásteret a többieknek, pár fix pont és elképzelés 
volt csak tisztázva, a többit inspiratív útra tereltük. Az ötletek az én esetemben az általam tapasztalt min-
dennapi életből jönnek, az emberek és a szituációk pontos megfigyeléséből, az emberek rejtett szenvedé-
séből, a szomjúságukból, ahogy boldogok szeretnének lenni, ahogy keresik a biztonságot. Nekem a polgári 
foglakozásom (egészségügy, elfekvő-patika) kimeríthetetlen forrás. A gyermekem nyiladozó világa, és az 
ennek nekifeszülő rendszabályozó oktatási-nevelő gépezet szintén kifogyhatatlan inspirációs tárház. 
Rovar17-tel a Stigmatic Destruction formációban szokatlan zenei forrásokból származó inspirációkat alkal-
mazunk. Zenei hangzásunkban használunk D.I.Y. hangszereket: Sokol rádiót, hangtálat, saját torzított 
hangot. A fő különbség a zenei alkotásunknál, hogy amíg a belső ösztönvilág hangzásához fizikai hango-
kat, bizarr megszólalási formákat keresünk, addig a performanszaimnál és más vizuális alkotásaimnál 
– a külső világ inspirációjából kiindulva – belső jelenségeket formálok láthatóvá. A Stigmatic reflektálás 
a belső világra, míg a vizuális műfajok teljes mértékben a külső világból építkeznek.

– A performansz során valóban átszúrtad a szádat? Milyen folyadékot csurgattál ki a fogaid között?
– A performansz során a számat arctűkkel szúrtam át. A száj mint output egység lezárása; összevar-
rása, torzítása mindig izgalmas képi világ. Szimbolikus a kommunikáció deformitásának viszonylatában. 

A fekete festék, amit kicsorgatok a számból, ételfesték, de van, hogy vízfesték. A performansz érdekessége, 
hogy a festék jelenléte miatt minden szúrás – akár a tetoválás – kis pontként marad meg a szám alatt. 
Speciális börtönmotívum (ponttetoválás) az output egység alatt.

– A mindennapi életben milyen zenét hallgatsz?
– Műfaji megkötés nélkül hallgatok minden olyan zenét, melyben valami úttörő, friss jelleget tudok fel-
fedezni. Most a lejátszási listámról csak azokat sorolom fel, amiket a mai nap hallgattam: Treha Sektori, 
Sex Pistols, Tankcsapda, Nirvana, Aural Hypnox Rituals, Violet Chacki, Lil Debbie, Neon Hitch, Marlyn 
Manson, Dana International, Salmo, Ektomorf, Kalyi Jag, Orgonite, Mitsoura, Nirvana, Black Crows, Lady 
Gaga, L*mbik, Digép, és ebben a sorrendben is ment.

– Már beszéltünk a Rovar17-tel együtt alkotott projektedről. Milyen más zenei együttműködéseid lé-
teznek?
– Nojzerr: vele volt az első zajzenei kooperációm; közös fellépésünk is volt, a neoista videóm A Pseudo 
Isten Feltámadáshoz is készítettünk zajzenét.

Stigmatic Destruction: a Rovar17-tel alkotott formációnk, melyben D.I.Y. hangszereken improviza-
tív formában hozunk létre zajkompozíciókat. Eddig egy amerikai kiadónál jelent meg online letölthető 
albumunk, folyamatos fellépéseink vannak itthon és Európában egyaránt.

Qad: 8-10 tagból álló improvizatív közösség, ahol a hagyományos hangszereket (gitár, basszusgitár) 
az elektromos effektekkel, szintetizátorokkal vegyítjük. A végeredmény már sok esetben kilép a zajzene 
határaiból, és utat keres más műfajok felé.

– Már jó pár helyen állítottál ki, közülük melyek a legemlékezetesebbek? 
– A sok kiállítás és fesztivál közül kettőt emelnék ki. Az egyik Celldömölkön egy bencés apátság romjai 
között zajló Urbex Anatomy fesztivál volt, amit Erdélyi Zsolt Maxszal szerveztünk. Egynapos pop-up kiál-
lítás volt zajzenei fellépőkkel: Nojzerr, Rovar17, L*mbik, melyet performansszal kísértem, Aczél Györgyné 
művésznővel együtt. A másik egy gerillaakció volt, mely az Off-Biennálé Budapest keretein belül zajlott 
a Nagyvásártelepen. Mindkettő esetében éreztem azt, hogy minden áldozat, amit az elképzeléseim meg-
valósításáért hozok, csodává érik be.

– Állítottál ki Rómában, Párizsban. Nemzetközileg elismert művész vagy?
– Nem igazán tudnám megmondani, de sok külföldi művész „barátom” van. Követjük egymás munkás-
ságát, sokszor kollaborációs munkákat is elkövetünk. Az ArtWALL Project keretein belül, három hazai 
résztvevőt leszámítva, teljesen nemzetközi összefogásról beszélhetünk. Ha nemzetközi felhívásra adok be 
művészi pályázatot, már tudok hivatkozni más, nem hazai kiállításokra, nemzetközi fesztiválokra is, me-
lyeknek hírük, elismertségük van. A Rovar17-tel tett mini európai turnénk során sok underground helyre 
és alternatív központba eljutottunk, ahol már tudnak rólunk, tudnak a kiadványaimról is. 
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– Prózai koncepció helyett verses koncepcióval válaszolok, mert érzelmi síkon, megjelenített képeivel 
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Ma se játszik velem senki.
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dennapi életből jönnek, az emberek és a szituációk pontos megfigyeléséből, az emberek rejtett szenvedé-
séből, a szomjúságukból, ahogy boldogok szeretnének lenni, ahogy keresik a biztonságot. Nekem a polgári 
foglakozásom (egészségügy, elfekvő-patika) kimeríthetetlen forrás. A gyermekem nyiladozó világa, és az 
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hangot. A fő különbség a zenei alkotásunknál, hogy amíg a belső ösztönvilág hangzásához fizikai hango-
kat, bizarr megszólalási formákat keresünk, addig a performanszaimnál és más vizuális alkotásaimnál 
– a külső világ inspirációjából kiindulva – belső jelenségeket formálok láthatóvá. A Stigmatic reflektálás 
a belső világra, míg a vizuális műfajok teljes mértékben a külső világból építkeznek.

– A performansz során valóban átszúrtad a szádat? Milyen folyadékot csurgattál ki a fogaid között?
– A performansz során a számat arctűkkel szúrtam át. A száj mint output egység lezárása; összevar-
rása, torzítása mindig izgalmas képi világ. Szimbolikus a kommunikáció deformitásának viszonylatában. 
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– Már beszéltünk a Rovar17-tel együtt alkotott projektedről. Milyen más zenei együttműködéseid lé-
teznek?
– Nojzerr: vele volt az első zajzenei kooperációm; közös fellépésünk is volt, a neoista videóm A Pseudo 
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– Már jó pár helyen állítottál ki, közülük melyek a legemlékezetesebbek? 
– A sok kiállítás és fesztivál közül kettőt emelnék ki. Az egyik Celldömölkön egy bencés apátság romjai 
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lítás volt zajzenei fellépőkkel: Nojzerr, Rovar17, L*mbik, melyet performansszal kísértem, Aczél Györgyné 
művésznővel együtt. A másik egy gerillaakció volt, mely az Off-Biennálé Budapest keretein belül zajlott 
a Nagyvásártelepen. Mindkettő esetében éreztem azt, hogy minden áldozat, amit az elképzeléseim meg-
valósításáért hozok, csodává érik be.

– Állítottál ki Rómában, Párizsban. Nemzetközileg elismert művész vagy?
– Nem igazán tudnám megmondani, de sok külföldi művész „barátom” van. Követjük egymás munkás-
ságát, sokszor kollaborációs munkákat is elkövetünk. Az ArtWALL Project keretein belül, három hazai 
résztvevőt leszámítva, teljesen nemzetközi összefogásról beszélhetünk. Ha nemzetközi felhívásra adok be 
művészi pályázatot, már tudok hivatkozni más, nem hazai kiállításokra, nemzetközi fesztiválokra is, me-
lyeknek hírük, elismertségük van. A Rovar17-tel tett mini európai turnénk során sok underground helyre 
és alternatív központba eljutottunk, ahol már tudnak rólunk, tudnak a kiadványaimról is. 
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Adott a művészettörténet különféle szegletéből ki-

emelt húsz meztelen női test, ismertek és kevésbé ismer-

tek; olyanok, akik a kánonban előkelő helyet foglalnak 

el, és akik kevésbé. Whandal nem a magasművészet el-

várásai szerint válogat, hanem az a szándék vezérli, hogy 

egy személyes, spirituális kapcsolatot hozzon létre az ala-

nyokkal, a képek szerzői által kiválasztott modellekkel. 

Ők pedig általában nem a klasszikus mércékkel mért 

eszményi nőiséget képviselik, több esetben is eltérve 

attól a sztereotípiától, ami alatt a női szépség fogalma 

évszázadokon át kialakult. Gustav Klimt, Roy Lichten-

stein és Fernando Botero nem ugyanazt a poétikát sta-

tuálja, a különbség jelentős közöttük. A Willendorfi 

Vénusz és Egon Schiele között világok vannak, ám mégis 

tudjuk, hogy valahol ugyanazok, ugyanazt a női ősprin-

cípiumot demonstrálják: az erotikát, a szexualitást és 

a termékenységet. 

Mi sem lett volna egyértelműbb annál, ha Whandal 

a történeti avantgárd szervezeti mintáiból sarjadt je-

lenkori szubkultúra nyelvi fortélyainak a szellemében 

NUDE RE-CON-TOUR
Syporca Whandal kiállítása

2018. július 26. – augusztus 10.

Amióta Syporca Whandal felbukkant a „hiteles forrású 

földalatti” művészet tudatosan választott legalsó rétegé-

ből, és kilépett az underground köztes felszínére – amely 

még őrzi törzsökös hagyományait, azonban igényt tart 

arra is, hogy érintkezzen a nyilvános művészettel –, sok 

minden történt vele, ugyanakkor semmi sem. Nem tett 

ugyanis önmaga személyiségére és hitvallására nézve 

semmilyen komoly engedményt annak érdekében, hogy 

a neve bekerüljön a művészeti közgondolkodásba. Hű 

maradt eredeti poétikai elkötelezettségéhez, ám gondol-

kodását folyamatosan tágította a szépművészet történeti 

korpusza felé. Ráébredt arra a felismerésre, hogy végtére 

is minden tudás egy tőről fakad, a többit pedig azok a tár-

sadalmi-szociális körülmények határozzák meg, melyek-

ben az egyén formálódik, önmagát keresve. Ezt a fajta 

kettősséget jelen kiállításon is megfigyelhetjük. 
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