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The Very Rich Hours of Computers – tisztelgés Papp Tibor 
előtt címmel emlékeztek lapunk alapító szerkesztőjére a buda-
pesti Francia Intézetben, szeptember 25-én. Az esten részt vett 
Philippe Bootz, (Université Paris 8), a Laboratoire Paragraphe 
Írások és hipermediációk csoportjának vezetője, Sulyok Ber-
nadett, a Petőfi Irodalmi Múzeum főmuzeológusa, Kelemen 
Erzsébet író, irodalomtörténész, Eperjesi Rita képzőművész és 
Frédéric Rauser, a Magyarországi Francia Intézet igazgatója.

Szeptember 19–21-én az ELTE bölcsészkarán rendezték meg a La 
poésie contemporaine, les médias e la culture de masse / 
Contemporary Poetry, the Media and the Mass Culture című, 
a kortárs költészet, a média és a tömegkultúra összetett téma-
körét tárgyaló tudományos konferenciát. A referátumok olyan 
izgalmas témákról szóltak, mint a numerikus művészet és a ki-
terjesztett költészet, vagy a poézis-posztpoézis-pornográfia kér-
dései, vagy a befejezetlenség esztétikája és a latin-amerikai 
videoművészet, az új irodalom médiatörténete, vagy éppen 
a webes videoművészet. A magas színvonalú előadások fran-
cia és angol nyelven hangzottak el Vincent Broqua, Célia 
Galey, Olivier Brossard, Atsushi Kumaki, Marie-Anaïs Guégan, 
Thomas Langlois, Maëva Touzeau, Jean-François Puff, Luigi 
Magnó, Magali Nachtergael, Gaëlle Théval, Dominique Casi-
miro részéről. A magyar előadók Bollobás Enikő, Füzi Péter, 
Seláf Levente, Szatmári Zsófia és Szkárosi Endre voltak. A ren-
dezvényhez társult Erdős Virág és Cécile Mainardi költői estje 
a Francia Intézetben. 

Október 19-én, a sepsiszentgyörgyi Magma Galériában Ütő Gusz-
táv beszélgetett Szkárosi Endrével, költői pályaívének avant-
gárd jellegé ről. A budapesti költő művészi előadást is tartott.

Október 22-én, Székelyudvarhelyen Szkárosi Endre tartott 
per formansz-előadást két gimnáziumi osztálynak a Neptun 
Szálloda konferenciatermében.

Október 29-én Müller Péter Sziámi egész estés koncert-perfor-
man szát láthatták az érdeklődők az Erkel Színházban. A mű-
sorban helyet kaptak az URH-korszak remekei Menyhárt Jenő 
részvételével, a fellépők között volt többek között Dés László 
és Rost Andrea.

A Ludwig Múzeum A Bosch+Bosch Csoport és a vajdasági neo-
avantgárd mozgalom című kiállításának kísérőrendezvé-
nyére november 4-én került sor a Petőfi Irodalmi Múzeumban. 
A vajdasági irodalom fél évszázada című esten különböző 

nemzedékeket képviselő írók-költők vettek részt: Fenyvesi Ottó, 
Kontra Ferenc, Mák Ferenc, Szathmári István, Szombathy Bálint, 
Pejin Lea, Törteli Réka. Az est házigazdája Szentmártoni János 
költő, a Magyar Írószövetség elnöke volt. Közreműködött Sőregi 
Anna népdalénekes.

Excellence in Arts and Sciences: The Huxley Family címmel 
november 8–9-én izgalmas tudományos konferenciát rendeztek 
a MTA Felolvasótermében, illetve az ELTE BTK Angol– Amerikai 
Intézetében. Az időről időre újra feltűnést, értelmezési kihívást 
keltő Huxley-művek a beat-nemzedék egyik idoljává is tették az 
idős mestert, aki az elsők között próbálkozott (orvosi felügyelet 
mellett) tudatmódosító szerek használatával, előbb a mesz ka-
linnal, majd az LSD-vel. Családtagjai között számos értékes tu-
dós, zenész, diplomata tevékenykedett. Az érdeklődők Andrew 
Biswell, Bodnár Gábor, Anna Campbell, Gregory Claeys, Czi gá-
nyik Zsolt, Dávidházi Péter, Rodica Dimitriu, Farkas Árpád, 
Vita Fortunati, Irina Golovacheva, Hetényi Zsuzsa, Hites Sán-
dor, Kozma György, Lojkó Miklós, Jerome Meckier, Bernfried 
Nugel, Pintér Károly, Pléh Csaba, Stephen Prickett, Reichmann 
Angelika, Réthelyi Mikós, Sonkoly Gábor, Szathmáry Eörs, Timár 
Éva és Maša Uzela előadásait hallgathatták meg.
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met napjaink egyik legfontosabb problémájára, a kör-

nyezetszennyezésre és a természet védelmére. Mun kái-

ban megmutatja, hogy a mindennapok divatos és egész-

ségesnek mondott idoljai miként válnak tömegcikkekké, 

hogyan lesznek ter mészetesből ipari hulladékká.

Judit Resilience című oltárszerű alkotásán már-már 

ijesztően naturalisztikusan idézi meg az emberi bőrt, 

annak minden sebezhetőségével együtt. A meditatív ins-

talláció számos konnotációt ébreszthet bennünk, mely 

az ember esendőségére, kiszolgáltatottságára és mulan-

dóságára utal. A környezetvédelem fontossága is meg-

jelenik az installációban. Ezen az üzeneten keresztül 

ismét kapcsolódik egymáshoz a két művész. Judit a tég-

la-motívumot viszi tovább ebben a munkában, melynek 

ősi szimbólumként elválasztó és összekötő funkciója 

van. Ezt testesítik meg Valentin és Judit alkotásai a ga-

léria terében, egyfajta falakként, hogy az azokra ráve-

tülő árnyékok végtelen művészi bohózatot játszhas-

sanak egymással.

faz a kas réka

antik arcot formázó szobor testesítené meg a Judit cy ber-

teréből hiányzó alakot. A fej, a Rómában található Igaz-

ság száját, a Bocca della Verita korongját idézi fel, mely 

a rejtett arcot sejtetve a világhoz való viszonyulás jel-

képe is lehet. Kérdés, mit mutat meg viselője, és mit 

rejt el saját lényéből. Milyen falat épít maga köré, és 

kik hatolhatnak át rajta. 

A függő és lágyan ringatózó gipsztáblák ilyen falak-

ként értelmezhetőek, melyek térben is, lélekben is el-

választanak, mégis összekötnek, hiszen azok mellett 

könnyedén elsétálhatunk, sőt a falak résein áthatol a 

fény, és láthatjuk a mögöttes tartalmakat is. Az egyen-

letlen felületű, természetes hatású gipsztáblák kivágott 

formái ugyanabból a hiányból építkeznek, amelyről Ju-

dit munkái beszélnek. 

Valentin a természeti és az ipari környezet elemeit 

vegyíti installációiban, a szerves és szervetlen formák 

egymás mellé helyezésével. A természet mindig a művész 

legkézenfekvőbb inspirációs forrása, mely valamilyen 

módon minden alkotásában megjelenik, felhívja a figyel-


