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Nyári BOM
2022. május 27. 14:00–20:00 – 7. Gyalogút-konferencia: Online-tanulmányok
2022. június 18. 10:00 – Tanévzáró a Római parton (egésznapos program)
2022. június 22. 19:00 – Elhunyt társunkra emlékezünk az Örkény Színházban
2022. június 25–július 3. – A Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesületének
szaktábora (Balatonkenese)
2022. július 6–10. – Élő magyaróra-tábor (Kazinczy Múzeum, Sátoraljaújhely)
2022. július 9. – A legszebb magyar novellák (esszékonferencia A Magyar Nyelv Múzeumában, Széphalmon)
2022. július 18–24. – 7. partiumi szabadegyetem (Berettyóújfalu, Nagykároly). Társrendező: Bihari Népművészeti Egyesület
2022. augusztus 1–5. – Tisza-túra (Aranyosapáti). A Tiszabecs–Aranyosapáti közötti Tisza-szakasz evezése
2022. szeptember 16–18. – Tanévnyitó (befogadó) tábor (Zamárdi)
Érdeklődés: bom@e-nyelv.hu, illetve: irodavezeto@mnyknt.hu, valamint honlapokon: bom.hu, mnyknt.hu, e-nyelv.hu

Következő számunk 2022 szeptemberében, a befogadó táborra jelenik meg.
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MEGHÍVÓ
A hetedik! online tanulmányok (technológia,
kultúra, viselkedés, művészet, szemiotika)
A Bolyai Önképző Műhely 7.
hallgatói konferenciájának témája az
online kommunikáció.
A konferencia időpontja: 2022. május
27. péntek, 14:00–19:00
Helyszín: 1072 Budapest, Rákóczi út 38.
I/2. (14-es kapucsengő)

Program:
14:00 Megnyitó: Gózon Ákos, az Élet
és Tudomány főszerkesztője, a Bolyai
Műhely Alapítvány elnöke, a szekció
vezetője
Ulrich Panna (ELTE BTK): Analóg és
digitális
Szabópál Tünde Zsófia (ELTE, koreai
szak): Írás- és adathordozók, hagyományos, online és e-könyv-olvasási szokások

15:30 Szekcióvezető: Pölcz Ádám egyetemi adjunktus (ELTE), a Kazinczy Műhely programigazgatója
Bozsonyik Tamara (ELTE, anglisztika,
ügyvitel minor): Az online reklámok
Frommer Julia Rozsa (ELTE, kínai
szak, ügyvitel minor): Az influenszerek
világa
Tarjányi Mózes (ELTE, anglisztika,
ügyvitel minor): Az internet jogi világa
(copyright, fair use)
Schőner Betti (ELTE koreanisztika):
Tudatos internethasználat. A tudatos
internethasználatról beszélgetünk néhány kiragadott, konkrét példa felhasználásával.
16:30–17:00 Szünet
17:00 Szekcióvezető: Jobbágy László, a
Digitális Jólét Program ügyvezető igazgatója

Szabó Loretta (ELTE, koreai szak, ügyvitel minor): Az emojik szemantikája
(történet, jelentés, használat)

Sörény Edina (Digitális Jólét Program
– Kézai Simon Program): Digitális családtörténet

Berdó Nikolett (ELTE, anglisztika,
ügyvitel minor): Influenszermarketing
(kialakulása, története)

Vikár Míra (KRE BTK pszichológia): A
kommunikáció sajátos vonásai online
pszichológiai konzultációk során. Az
online pszichológiai konzultáció történetének és elméletének rövid ismerteté-

15:00–15:30 Szünet
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sét követően bemutatja a pszichológus
szakemberekkel felvett interjúkon alapuló tanszaki kutatás eddigi eredményeit.
Boa László (DJP, Mesterséges Intelligencia Koalíció): A szuperszámítógép és
magyar nyelvi modell
17:45–18:00 Szünet
18:00 Szekcióvezető: Balázs Géza egyetemi tanár (ELTE, SZFE, PKE)
Héra Bálint (BOM): Két vonallal legmélyebb érzelmünkről – a szívemoji
szimbólumának kialakulása. A szívemoji
mindenki számára egyértelmű, az egész
világon ismerik. A digitális és online
kommunikáció alapvető, érzelemkifejezésre használt része, a legnagyobb közös-

ségi oldalak kedvelt visszajelző funkciója. De hogyan kapcsolódott össze alak és
jelentés? A testiség vagy inkább az érzelmek oldaláról próbáljuk meg értelmezni
a formát? Milyen művészettörténeti, illetve természeti jelenségek kapcsolhatók
a szimbólumhoz?
Rácz Márk (Milton Friedman Egyetem,
szociológia): Online kommunikációs
tapasztalatok és nehézségek a Hallássérültek Budapesti Tanintézetében a
2020/2021-es tanév idején.
18:30 Zárszó: Balázs Géza
18:40– Kötetlen megbeszélés, fogadás
Regisztráció: irodavezeto@mnyknt.hu
Mindenkit szeretettel várunk!

A KONFERENCIA RENDEZŐI:

SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEKEK:
MNYKNT

Magyar Szemiotikai Társaság
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A Bosch-kiállításon jártunk
Aprólékos, részletgazdag
színkavalkád, alaposan megtervezett
káosz. Menny es pokol között –
HIERONYMUS BOSCH kiállításán
jártunk.
Bosch, a mai Hollandia területen élt és
alkotott, Leonardo Da Vinci és Erasmus kortársa, reneszánsz festő. Témai
a vallásból gyökerezik, a kereszténységből merít, de életére, munkájára a
nagy felfedezések, a reformáció vagy
Kopernikusz radikálisan új nézetei
vagy a Török Birodalom és így az iszlám vallás terjedése szintén hatottak.
Egyik leghíresebb műve, a (Földi)
Gyönyörök Kertje egy meghökkentő,
színpompás zűrzavar, egyúttal vallásos propaganda. A két kihajtható
panelből es egy központi részből álló
kép mondanivalója a bűnbeesés es a
földi oromok hajszolásának következményeit ábrázolja. A mondanivaló egyébként csak az egyes panelek
együttes vagy egymás után történő
megtekintésével értelmezhető, amire
sajnos élőben igazából nincs lehetőség,
ugyanis csak a központi kép eredetijét
őrzik a madridi Prado múzeumban, a
két oldalsó panel magánkézben van. A
kiállításon egyébkent a központi kép,
egy Hieronymus követője által festett
másolata látható. Az ábrázolás telis-tele van szimbolikával es metaforákkal,
melyeket korábban is csak egy szűk
elit tudott értelmezni. A kép nyilvános

megtekintésein így valószínűleg jócskán magyarázatra szorult mit is látható. Csakúgy, mint manapság.
Érzésem szerint Bosch figyelmeztetni próbál, egy, a korában valószínűleg
sokkolónak ható tanmesét látunk. Az
édenkertet benépesítő meztelen emberek sokasága addig kergeti a földi
gyönyöröket, amíg végül (az utolsó panelen) a pokolban senki nem kerülheti el a sorsát, mindenki bűnhődni fog.
Mégpedig a legkülönbözőbb módokon.
A pokol-panel egyik sarkában valaki
épp lepaktál az ördöggel, de megjelenik
a bűnre csábító szerencsejáték, es van
hogy a világi zenét játszó hangszerek
törnek az emberek életére, mint a földi gyönyör, a bűnbeesés eszközei, de a
hét főbűn következménye, vagy a jó es
a rossz örök harca is megjelenik, életre
kel. A kép, mint Bosch számtalan másik
alkotása, a vászon szinte minden négyzetcentiméterét betöltve nyüzsög, megragadja és nem engedi figyelmünket.
Egy „conversational piece”, vagyis párbeszédre invitáló alkotás. Tette ezt 500
éve éppúgy, mint manapság, amikor
csak állunk es elveszünk a látványban,
és kérdezzük a mellettünk állót: „látod
ott azt a madarat?”, „de miért van fejjel lefelé?”, „vajon az óriás szamóca mit
jelent?”, „miért van a...?”, „szerinted..?”,
„te mit gondolsz?”, „vajon a művész mit
gondolt”? Es talán épp ez is volt Bosch
célja. Nézzük meg, gondolkodjunk el,
beszéljünk róla! (Varga Krisztián, angoltanár, Anglia; BOM)
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Amire nem számítottál
Az a jó művészet, ami gondolkodtat, s
nem hagy nyugodni. Bosch (nevének
holland kiejtése: bosz, de mi nyilván
bos-nak ejtjük) művészetében tetszik
a korai montázstechnika: nézd meg
aprólékosan, közelről, és mindig lesz
valami, amire nem számítottál. Leginkább persze A Gyönyörök kertjére
voltunk kíváncsiak. Tudtuk, hogy csak
másolat érkezett Budapestre, abból is
csak a középső. Pedig a trilógia együtt
érdekes, csak együtt. Egyik oldalon a
paradicsomnak, a másik oldalon a pokolnak kellene lennie. Így viszont torzó, és alig értelmezhető. Mi lenne, ha
például a mai technikákkal kivetítenék
ezeket? És erről eszembe jut a művészettörténészek fetisizmusa. Mármint az,
hogy csak az eredeti számít. Szerintem
nem. A mai technikákkal a tökéletes
másolatok is számítanak. S akkor nem
lenne szükség átvilágításra, motozásra,
fegyveres őrökre (és szállításra) sem. Az

eredetit pedig dugják el egy pincében.
Ja, hogy akkor eltűnne a misztikum, és
talán múzeum se kellene? (Balázs Géza)

A kevésnek is lehet örülni
A Szépművészeti Múzeum Bosch-kiállítása arra tett kísérletet, hogy Bosch
művészetét (alakjait, látásmódját és
morális mondanivalóját) ne csupán
önmagában, hanem kontextusában
mutassa be. Eredeti Bosch-festmény a
tárlat teljes anyagához képest relatíve
kevés is volt, persze Boschról lévén szó
a kevésnek is nagyon lehet örülni. A
kiállítás felépítése és célja akkor érthető meg igazán, ha a néző a falakra írt
szövegeket is elolvassa, ezek betekintést
engednek Hieronymus Bosch korába,
segítenek értelmezni a képek szimbolikáját és azok kapcsolatát a korabeli
gondolkodással és irodalmi művekkel.
Érdekes, hogy amíg több koraújkori
Bosch inspirálta művész munkája volt
látható, addig modernebb vagy kortárs
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alkotás gyakorlatilag egyetlen darab
volt Sebastião Salgado fényképe. Ennek
oka feltehetőleg az, hogy egy egységes,
zárt kompozíciójú tárlat létrehozása
volt a cél. (Molnár Dávid, BOM)

Nyomasztó rémálmok
Egy olyan rendkívüli lehetőséggel élhetünk, mely során nem csak Hieronymus
Bosch életművének jelentős részét láthatjuk élőben, de annak előzményeit és utóéletét is. Megtudhatjuk, hogy
hogyan jutott el az egyik leghíresebb
alkotásáig, a Gyönyörök kertje című
triptichonig, és kikre volt hatással a
művész mind élete során mind pedig
halálát követően. Sokat mesél a Bosch
által megalkotott vizuális világ, amely
egy rendkívül elvont, metaforákkal
gazdagított, sokszor nyomasztó rémálmok felidézte jelenetekkel van gazdagítva. Németalföld erősen konfliktusokkal
terhes időszakában élt Bosch a vidéken,
ez meglátszik a művészetében is. A
folytonos háborúk, viszályok és a halál
prominens jelenlétét egészen rendkívüli stílusban fogalmazta meg képein. Hol
páncélos halak repülnek az égben, hol
hatalmas kések vágnak bele tájba hol
pedig felfegyverzett hibridlények menetelnek a harcba. Ahhoz, hogy a kiállítást
teljes egészében befogadjuk, megértsük
és elmerüljünk benne, rá kell szánni az
időt, de mindenképpen érdemes. Egy
koherensen felépített, izgalmas festményekkel és tárgyakkal gazdagított
kiállítási anyagot láthatunk jelenleg a
Szépművészeti Múzeumban, amit csak
ajánlani tudok. (Icsa Vivien, BOM)

Láncreakció
Csernus Mihály  Tiborcz Dániel  Egri
Dó (Bon-BOM 2022. február) 
Horváth Eve  Nagy Tibor  Juhász
Zoltán András (Bon-BOM 2022. március)
 Büki Dániel  Pató Zsuzsi  Czenthe
Anna (Bon-BOM 2022. április)  Cserei
Zoltán  Fábián Kristóf  Ribáry
Manuéla (Bon-BOM 2022. május)

Görög Márton
– Görög Márton (35) vagyok, informatikus, közelebbről a mesterséges
intelligencia és adattudomány megszállottja. Élvezem, hogy ezt szinte bármilyen területen hasznosíthatom, általában
az egészségügyi felhasználás vonz, de
dolgoztam már önvezető autó fejlesztésén is. Gyümölcsöző volt a bolyais évek
alatt is: Balázs Gézáékkal együtt hoztuk
létre a máig üzemelő SzoMagyarito.hu-t!
Munka mellett várom a nyári dunai kajakozást és velencei-tavi szörfözést, vagy
a világ egy új szegletének beutazását török feleségemmel.
– Hogyan és mikor kerültél kapcsolatba a BOM-mal?
– 2007-ben, már harmadéves egyetemistaként csatlakoztam, miután
Bisztray Márti és Horváth Domi jókat
meséltek róla. Idővel én is jókat meséltem másoknak: csatlakozott az öcsém
és egy unokatestvérem is. Eredetileg
nem a csoportba tartozás miatt jelentkeztem, hiszen megvoltak a baráti köreim, hanem az informatikus pályámat
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szépen kiegészítő tematika. A BOM-os
évfolyamunkban vegyes társaság gyűlt
össze, azt hiszem az egyetlen informatikus voltam, ezzel valamelyest felém
leejtett a pálya: a vége felé nekem volt
a legtöbb időm olvasnim amit kellett, a
bölcsészeket az egyetem kötötte le végtelen olvasnivalóval. Aztán azért csak
olyan közösség lettünk, hogy többekkel máig (10 éve végeztünk!) is tartjuk
a kapcsolatot, és évente több BOM-os
programon is ott vagyunk.
– Mi volt a legemlékezetesebb számodra a BOM-ban?
– Lenyűgözött, milyen komplex mondatokat tudott rögtönözni
Bendzsel Miklós. Emlékezetesek az
erdélyi körút együtt bejárt különleges
helyszínei (Sztána, Kalotaszeg, Torockó…), feledhetetlen csapatépítő út volt!
A zánkai hétvégék színes programja és
izgalmas előadásai visszahívnak ennyi
év után is. Motiváló és építő volt találkozni különleges emberekkel (Vörös
Győző, Jankovics Marcell, köztársasági elnök, …), illetve a tudományos élet
elitje között forogni a Bolyai-díj átadásain. Ezúton is köszönöm, hogy részem
lehetett ezekben!

– Mit tartasz életed eddigi legfontosabb eseményének, sikerének?
– Szakmailag egy megnyert nemzetközi programozási/mesterséges intelligencia versenyt: Pommerman 2019. Ezen
kívül, hosszabb távon azt látom, hogy a
befektetett energia, alapos munka, az újdonságok követése és a kollégákkal ápolt
segítőkész viszony megtart, sőt felemel.
Siker a korábbi munkahelyeimre vis�szagondolva ezt látni. Élvezem, hogy nagyon izgalmas feladatokon dolgozhatok
olyan témában Budapesten, amilyenben
csak szeretnék.
– Legkedvesebb könyved, filmed, zeneszámod, amelyet a BOM-osoknak szívesen ajánlanál.
– A német Die Welle (The Wave)
című játékfilm a stanfordi börtönkísérlet alapgondolatát ülteti át egy hétköznapi környezetbe: egy iskolába.
Kialakul identitása a mesterségesen
létrehozott csoportoknak, ez elfajul, és
elgondolkoztat, hogy polarizált társadalmunkban melyik törésvonalak valódiak. J. F. Montgomery: Magyarország,
a vonakodó csatlós – a II. világháború
után írta meg visszaemlékezéseit az
USA Budapestre delegált nagykövete.
Izgalmas áttekintés egy tragikus korról
valakitől, aki nem a magyar politika része, de nagyon sok mindent átlátott.
– Kinek tennéd föl a BOM-ban
ugyanezeket a kérdéseket?
– Horváth Domonkosnak.

Horváth Domonkos
– Horváth Domonkos (35) vagyok,
informatikusként végeztem, jelenleg
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agykutatással foglalkozom. A látás és a
hallás központi idegrendszeri működését
vizsgálom képalkotó és elektrofiziológiai
módszerekkel. Amikor nem dolgozom,
akkor a feleségemmel kirándulok, utazok, illetve cserkészet keretein belül foglalkozunk gyerekekkel.
– Hogyan és mikor kerültél kapcsolatba a BOM-mal?
– A BOM-mal 2004-ben, még gimnazistaként kerültem kapcsolatba. Édesapám hallott róla valahol, és noszogatott,
hogy jelentkezzek. Nem nagyon tudtam,
mire számítsak vagy mit
várjak a BOM-tól, de
aztán nagyon sok szép
emléket gyűjtöttem: érdekes olvasmányok és
filmek után felvillanyozó
beszélgetéseken vettünk
részt, és rengeteg külön programunk is volt,
amelyeken jobban megismerhettük egymást.
Gimnazistaként először
furcsán éreztem magamat a nálam idősebb
egyetemisták között, az évek folyamán
azonban sokat tanultam arról, hogyan
szólaljak meg nálam idősebb, magamnál
többre tartott emberek előtt is.
– Mi volt a legemlékezetesebb számodra a BOM-ban?
– Az, hogy mennyire sokféle, szerteágazó tudású, érdeklődésű emberrel
találkozhattam, akár a csoporttársak,
akár a tanáraink között. Úgy gondolom, nagy fokú nyitottságot szereztem
a BOM-os évek alatt, amelyet most is
kamatoztatni tudok.

– Mit tartasz életed eddigi legfontosabb eseményének, sikerének?
– Életem legfontosabb eseménye
egyértelműen az esküvőm, nagyon boldog vagyok most is a házasságunkban,
ez életem nagyon fontos része. Fontos
sikernek tartom azt is, hogy az elmúlt
néhány évben sikerült a kutatásunkban
Magyarországon egyedülálló agyi ultrahangos képalkotó mérési módszereket bevezetni, és hogy ebben nagy szerepem volt.
– Legkedvesebb könyved, filmed,
zeneszámod, amelyet a
BOM-osoknak szívesen
ajánlanál.
– A Volt egyszer egy
nyár (Nos jours heureux)
című francia filmet szívesen ajánlanám. Szeretem a könnyed francia
vígjátékokat, ez is közéjük tartozik. Sok ponton
tudok hozzá kapcsolódni a táborozós téma miatt, amit sok humorral és
szeretettel dolgoznak fel
a filmben. Lackfi János Levágott fül című
regényét is szívesen ajánlanám. Először
azt gondoltam, hogy egy kamasz gyerekről szóló regény nem igazán fog érdekelni, de ez egy sok érzéssel és fantáziával
megírt történet, amelybe felnőttként is
jól bele lehet helyezkedni. Ráadásul a
képzeletnek is sok teret ad, nincs minden
direkten leírva, számomra ez is külön élvezetet nyújtott az olvasásakor.
– Kinek tennéd föl a BOM-ban
ugyanezeket a kérdéseket?
– Márialigeti Sára.
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Szövényiné Márialigeti Sára
– Szövényiné Márialigeti Sára vagyok, 1984-ben születtem. A bolyais évek
alatt az ELTE biológus szakára jártam,
el is végeztem, kiegészítő tanárszakkal
együtt. A PhD-s évek alatt születtek az
első gyerekeim, és elvégeztem egy egyéves
posztgraduális fordítóképzést, szintén
az ELTE-n. A Babilon Kiadóban lettem
munkatárs, főleg ismeretterjesztő gyerekkönyveket fordítok, lektorálok, mikor mire van szükség. A munka mellett,

Hátamon Ági, mellette Misi, a kisebb gyerek, a jobb
sarokban Palkó. Van még egy Lala (László), méretben
a két másik fiú között, de ő utálja, ha fényképezik. A
fotós a férjem, Gergő. (Márialigeti Sára)

negyedik gyerekemet várva védtem meg
a doktorimat, még az eredeti szakmám
szerint, növényökológia témakörben.
– Hogyan és mikor kerültél kapcsolatba a BOM-mal?
– A BOM-ba az OKTV helyezésemnek köszönhetően kaptam meghívást,
de először nem vettek fel, végül a 2004es évjáratba kerültem.
– Mi volt a legemlékezetesebb számodra a BOM-ban?

– Talán a fekete-hegyi kulcsos házban töltött pár hétvége. Úgy emlékszem, télen is elmentünk egyszer, jó volt
megélni így a közösséget. Bár sokfélék
voltunk, eléggé egy húron pendültünk,
jól tudtunk együtt lenni egy ilyen világtól elvonult helyzetben is. Szerettem
persze a sima alkalmakat is, főleg Dede
Éva szárnyai alatt. Egyszer rengeteg kiscsigám született. Ő átvett belőlük egy
csomót és bevitte talán az iskolába, ahol
tanított? Nem emlékszem pontosan, de
a lényeg, hogy szeretettel átvette tőlem
őket, azóta sem sok ilyen emberrel hozott össze a sors :)
– Mit tartasz életed eddigi legfontosabb eseményének, sikerének?
– Kiemelnivaló nagy sikereim nincsenek, de van négy gyerekem és egy
igazán jó munkahelyem, ahol a porontyok mellől is várnak vissza, és becsülik,
amit csinálok. A lakókörnyezetünkben
is megtaláltuk a közösségeinket, jó helyen vagyunk.
– Legkedvesebb könyved, filmed, zeneszámod, amelyet a BOM-osoknak szívesen ajánlanál.
– Sofi Oksanen szinte bármelyik
műve, talán elsőnek a Tisztogatás. Irene
Solá, Énekelek, s táncot jár a hegy – ez
meg ínyenceknek. A film nehezebb ügy,
pont a múltkorában kérdezte a nagyfiam, hogy mi a kedvenc filmem, hát
rávágtam, hogy A lé meg a Lola (1998).
Tényleg jó darab volt. Zenének meg
legyen Grieg, Peer Gynt, mostanában
mindenhol szembejön és gyönyörű.
– Kinek tennéd föl a BOM-ban
ugyanezeket a kérdéseket?
– Gyöngyössy Balázsnak.
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„MIR – a béke nevében”
– Kunt Anna új önálló kiállítása
Kunt Anna festőművész (BOM 2011–2014) beszél legújabb
kiállításáról

– Május 8-án volt a megnyitó, miért
a MIR címet kapta a kiállítást?
– Mikor aktuálissá vált a kiállítás
lehetősége, s elkezdtem gondolkodni
a tematikán, akkor eszkalálódott az
orosz-ukrán konfliktus a szomszédunkban, amely sajnos a mai napig
tart. Ennek a valósága óhatatlanul be-

kúszik a gondolatak, érzelmek közé és hat. Igazából,
közel jártam ahhoz, hogy
lemondjam a kiállítást, illetlennek éreztem a helyzetet,
hogy egy a közvetlen közelünkben kirobbanó háború
köszöbén egy kiál lításmeg
nyitóra készüljek. De „minél
nagyobb a baj, annál nagyon
szükség van a kultúrára” s
végül arra jutottam, hogy
ha nem tudok érdemben a
háború kimenetelére hatást
gyakorolni, azzal biztosan
nem segítek, ha nem folytatom azt, amit szeretek csinálni, ami
inspirál és ami esetleg másokat is inspirálhat. Én pedig imádok színek és
formák tengerében tisztára mártózni.
A MIR ukránul és oroszul egyaránt
békét jelent. S azon túl, hogy ez a cím
egy kívánságot fogalmaz meg jelen
történelmi helyzetre reflektálva, magá-
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ra az alkotói folyamatra is utal – mely
hol a lélek békéjéből, hol annak békétlenségéből születik, hol pedig maga az
alkotói folyamat az, amely békét tud
teremteni a belső békétlenségben – legalábbis, szerencsés esetekben.
– A megnyitó rendezvényen egy
performansz is látható volt – mondanál
róla néhány szót?
– Érsek-Csanádi Gyöngyi – az
Aranyszamár Színház ügyvezető igazgatója, bábművész és drámapedagógus –
egy izgalmas és kifejező performanszot
készített kifejezetten erre az alkalomra,
mely azt a problematikát szerette volna
láthatóvá tenni, ahogyan a háborúból
békét akarunk kovácsolni. A közönség
aktív bevonása mellett kalapáccsal és
szögekből verte ki a béke-galambot miközben gondosan válogatott buddhista haikuk hangoztak el.
Szeretem azt a fúziót, amikor művészeti ágak találkozhatnak – jelen
esetben festészet és színház – s a továbbiakban is szeretném megtartani ezt a
vonalat.

Úgy hiszem, mind a kiállításnak,
mind a performansznak sikerült megérintenie az embereket!
– Meddig lesz megtekinthető a kiállítás?
– Az elkövetkezendő két hónapban.
A finisszázs 2022. június 30-án várható.
– Tavaly az AKRYLION című önálló kiállításod volt megtekinthető, idén a
MIR. Körvonalazódik-e már esetleg egy
következő kiállítás gondolata?
– A MIR megnyitóján kaptam egy
félkérést, hogy rendezzük meg ezt a kiállítást egy pezsgő, nemzetközi helyszínen is. Ezügyben elkezdődtek az egyeztetések – akár már idén októberben
megvalósulhat a kiállítás. Az is a tervek
között szerepel, hogy ezen az új helyszínen egy aukciót is szervezzünk, ahol a
kiállítás címadó s egyben legnagyobb
festményét elárvereznénk és az abból
befolyt összeget feljánlanánk az ukrán
menekültek javára. Továbbá 2023. februárjában az FMK Aula Galériájában
tervezek egy újabb önálló kiállítást rendezni METAMORPHOSES címen.

