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Hajlított párhuzamok címmel tekinthették meg a látogatók 
Céline Struger klagenfurti művész és Szombathy Bálint közös 
tárlatát, július és augusztus folyamán, a budapesti K.A.S. Ga-
lériában. Vojnits-Purcsár Vító mondott megnyitóbeszédet (lásd 
fenn).

Augusztus 18-án Halottak élén címmel, az I. világháború és 
a magyar irodalom és művészet viszonyának szentelt Tokaji 
Írótábor keretében Kassák Lajos-nap volt, melyen Kelemen 
Erzsébet, Petőcz András és Szkárosi Endre tartottak előadást 
Kassák műveiről, illetve a MA hazai és bécsi szerepéről.

Az Art+Text Budapest Galéria szervezésében Formabontók – Neo-
avantgárd és Új hullám a magyar fotóművészetben, 1965–
2005 címmel nyílt csoportos kiállítás az egri Kepes Intézetben 
szeptember 6-án, melyen közönség elé kerültek többek között 
Erdély Miklós, Herendi Péter, Kerekes Gábor, Minyó Szert Károly, 
Szirányi István, Szombathy Bálint és Tóth Gábor munkái.

Poetry & Performance címmel a zürichi Schedhalléban nyílt 
kelet-európai történeti kiállítás szeptember 15-én. Magyar szár-
mazású kiállítók voltak: Csernik Attila, Szalma László, Hajas 
Tibor, Koronczi Dávid, Ladik Katalin, Szentjóby Tamás és 
Szombathy Bálint.

Fényforrások címmel nyílt válogatás a Magyar Elektrográfiai 
Társaság tagjainak munkáiból a párizsi Olivier Bonnin Galériá-
ban, szeptember 21-én.

A nemzet, az azonosság és az egyén témakörére épült, Drifting 
Borders című nemzetközi művészeti találkozót bonyolítottak 
le a hongkongi Cattle Depot-ban, szeptember 28. és október 1. 
között. A performanszműsorban és a kiállításon helyet kaptak 
Juhász R. József és Szombathy Bálint (képünk a következő ol-
dalon) munkái.

Október 18-án Szegeden a Hajnóczy Szöveggondozó Műhely 
megtartotta éves konferenciáját, amely ezúttal a Hajnóczy-
művekben észlelhető performativitás és művészetköziség té-
máját járta körül. Egyebek mellett szó volt az író Balázs Béla-
stúdiós kapcsolatairól (F. Tóth Péter), műveinek médiumközi 
tereiről (Szkárosi Endre), fi lmes feldolgozásairól (Németh 
Gábor); a résztvevők meghallgathatták Nemes Z. Márió, Haj-
nóczy-szövegekre készült reflektív szöveges és zajköltészeti 
kollázsát, megtekinthették Rácz Lőrinc belsőépítész és fény-
tervező Fekete fény a sötétben / Black Light in the Dark című 
installációját. Mindezek után pedig a Szenteczki Zita (rendező) 
és Juhász András (intermédia-művész) által jegyzett és a DON’T 
EAT Group által készített A halál kilovagolt Perzsiából című 
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színdarabot tekinthette meg a közönség, amelynek 2017 decem-
berében, a Trafóban volt ősbemutatója. A filmmel kiegészített 
összművészeti adaptációt ezen alkalom élőzene (Sőrés Zsolt 
zeneszerző; hegedű) kísérte.

Hermann Zoltán Kreatúrák, szelfik című kiállítását Szombathy 
Bálint nyitotta meg a budapesti Ateliers pro Arts Galériában, 
október 27-én.

Fotó az elektrográfiában címmel tartott előadást Szombathy 
Bálint az Art Market Budapesten, október 12-én.

November 15–17-én rendezték meg a pozsonyi Ars Poetica 2018 
fesztivál költészeti napjait, amelyen magyar részről Szkárosi 
Endre lekto-performanszát láthatta a közönség. A fellépő költők 
között volt Luc Bénazet (FR), Alexandru Potcoavǎ (RO), Risto 
Ahti (FI), Camilla Nelson (GB), Kathrin Schmidt (DE), Noam Par-
tom (IL), Martin Poch (CZ), Jana Beňová (SK), Luke Roberts (GB), 
Olivier Brossard (FR), Renate Aichinger (AT) és Bruno Doucey 
(FR). Kiemelkedő sikert aratott Hannah Silva (GB) és Tomomi 
Adachi (JP) hangköltészeti koncertje.

MUNKATÁRSAINK

BÍRÓ JÓZSEF
Budapesten született 1951-ben, költő, performansz mű vész. 
1975-től rendszeresen publikál verseket. Egyéb műfajai: vizuá-
lis költészet, műfordítás, kispróza, kritika, grafikai művé-
szet. 1987 óta művészi előadásokat tart, akciókat hajt végre.

BUJDOSÓ ALPÁR
1935-ben született Budapesten. Okleveles mérnök, író, 
a Magyar Műhely volt szerkesztője. Legutóbbi kötete 299 
nap címmel jelent meg az ’56-os Intézet és a Magyar Műhely 
közös gondozásában (Budapest, 2003).

KELEMEN ERZSÉBET 
1964-ben született Edelényben. 2000-től Debrecenben él. Író, 
költő, drámaíró, tanár. Eddig 12 könyve látott napvilágot. 
PhD-értekezését Papp Tibor vizuális költészetéből írta, és 
summa cum laude minősítést kapott. Kutatási területe az 
avantgárd és a kortárs vizuális költészet. Képverseiből 
számos alkalommal rendeztek kiállítást.

KOLLER RENÁTA
Újvidéken született 1976-ban. A helyi Művészeti Akadémia 
grafikai szakán diplomázott. Test című önálló kiállítását 
2013-ban rendezte a Magyar Műhely Galéria.

KUDRI DÁVID
1986-ban született, történészként végzett. 2008-óta ad ki 
kazettákat és saját készítésű fanzinokat, Posthuman 
Productions néven. Ezek koncepciója, tematikája, formá-
tuma szabadon változó.

L. SIMON LÁSZLÓ
Író, költő, szerkesztő, vállalkozó, politikus. 2004 és 2010 
között a Magyar Írószövetség titkára. 2010-től fideszes 
országgyűlési képviselő, az Országgyűlés kulturális és 
sajtóbizottságának elnöke, 2011 októberétől a Nemzeti 
Kulturális Alap Bizottságának elnöke, 2012. június 18-tól 
2013. február 27-ig a kultúráért felelős államtitkár. 2018-ban 
az országgyűlési választáson a Fidesz-KDNP színeiben 
harmadszor is parlamenti képviselővé választották. Jelen-
leg az Országgyűlés Kulturális bizottságának alelnöke. 
Verseket, esszéket és tanulmányokat publikál, mintegy 
húsz kötete jelent meg. Két és fél évtizedes szerkesztői gya-
korlattal rendelkezik: a Magyar Műhely szerkesztője és 
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