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Miért pont cunami? Mert csak hömpölyög a
sok művésztelep, egyik a másik után, és ha
nem akarom elszalasztani a sok kínálkozó le-
hetőséget, szinte mindegyik utazást vállalnom
kell. Ez most nem panaszkodás, nem dicsekvés,
csak tény. Minden puszim és elismerésem An-
ginak, aki viszi itthon a „bótot” és a háztartást
(na meg köszönetem Szilárd menedzseremnek,
aki az üzleti részből veszi ki a maga terheit).

Na de térjünk vissza a telepekre! Kezdtem áp-
rilisban Bad Zwischenahn-ban (aki ezt elsőre ki-
mondja, nyelvészeti Nobelt érdemel). Itt többek
között naponta részem volt egy kiadós esküvői
lakomában, valamint megtapasztaltam az an-
golnaevés szépségeit és árnyoldalait . Nos, az
angolnaevés nem szép, sőt ronda, az angolna
viszont egyszerűen fenséges ízű. Persze a helyi
tóban már régen nem fogtak halacskát, hanem
a közeli Lengyelországból szállítják ide a de-
likvenseket, hogy aztán füstölve fogyasszák el
őket. A helyi szervező valamiért úgy gondolta,
persze hál’ istennek, hogy ezeket a festőket el-
kápráztatja itt, Némethonban minden földi jó-
val. Valóban sikerült neki, azóta is plusz torná-
kat végzek, hogy a kilóktól megszabaduljak.
Bad Zwischenahn azonban nemcsak erről ma-
rad emlékezetes, hanem arról a több száz láto-
gatóról, akik a telep működésének 10 napja
alatt szinte lerohantak minket, valahogy úgy,

ahogy mi tettük velük mintegy 1100 éve. Most
a roham azért némileg békésebben zajlott, mint
őseink idejében.

A cunami aztán sodort tovább, néhány nap
múlva újabb német kisváros következett,
Mainburg… Kossack Kata keramikus barátnőm
nagy fába vágta a fejszéjét, művésztelepet ren-
dezett, nagy sikerrel. Korbely Pisti kollégával
érkeztem Mainburgba, de nem vele távoztam,
mert Pisti autója újfent felmondta a szolgálatot,
és ott kellett hagynunk szervizelés céljából. Hi-
ába, a Rover sem a régi, azaz éppen az volt a
probléma, hogy régi évjárat, és az – mint tudjuk
– csak a borban jó. De ha már az évjáratnál va-
gyunk, én is kezdek évileg öregedni: egész té-
len azzal kérkedtem, hogy nem voltam beteg,
nos, ez idáig tartott… – jól megfáztam a nyári-
asnak egyáltalán nem mondható bajor időjárás
miatt; a Barcelona focicsapatának viszont me-
lege volt, de teljesen más okból kifolyólag (0:7).Bad Zwischenahn – a sátor, ahol dolgoztunk
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Művésztelep-cunami
(Egy mai vándorfestő)



Alig értem haza Németországból, már har-
madnap a cunami továbblökött Marokkó felé,
Marrakesh volt a következő célpont. Klotz Miki
fotóművész barátom unszolására vállaltam ezt
az újabb utat, persze nem kellett nagyon győz-
ködnie, néhány évvel ezelőtti közös kínai utunk
kellő számú jó emlékkel irányított az újabb uta-

zás felé. Afrika ezen ré-
szén még nem jártam.
És azt hiszem, nem is
fogok többé. Nem
azért, mintha vendég-
látóink nem tettek
volna meg mindent
azért, hogy jól érezzük
magunkat (bár a sátra-
zást kihagytam volna,
de beláttam, hogy ke-
vés a hely a főépület-
ben, na meg belevaló
gyerek vagyok ugye-
bár… Csak hát lassan
50 évesen már nehezen
tűröm az éjszakai hide-
geket; jól „ráfáztam” a
szó szoros értelmében
a sivatagi éjszakázásra
a puszta földön, no
meg a Németországban

szerzett előző meghűlésre. Marokkó ezért a
komfortigényem legalsó fokát sem érte el, aki
járt arra, tudja, miről beszélek. Persze meg lehet
szállni ötcsillagos szállodában, napi 3000 euró-
ért – nekem ez most nem adatott meg, majd ta-
lán jövőre… A szemétszállítást és egyéb európai
nyalánkságot hírből sem ismerő falusiak ret-
tentő kedvesek voltak, persze csak addig, amíg
elő nem vettük a kamerákat, mert akkor vagy
baksist kértek, vagy elzavartak minket… Nőket
meg szinte egyáltalán nem engedtek megörö-
kíteni. Hogy miért? Nos, ezt a választ nem fog-
ják elhinni! A drágalátos Facebook a hibás, nem
is a vallásuk, ugyanis mikor a férjek meglátták
nőiket a világhálón pózolva, üstöllést leva-
dászták őket, valamint az őket vadászgatókat is
kitessékelték falvaikból. Szóval nem könnyű a
fotósok élete, ezért is mentem festőnek.

GYŐRFI ANDRÁS
képzőművész, Budapest

40

MediArt 2013/3Ú T I  B E S Z Á M O L Ó

Marrakesh – kiállítás, a képen még Dorothea Fleiss

Aghmat – a művésztelep kertje


