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Címlapunkhoz,

Líra és dráma - képekben
Llx Antal jelentős, nemzetkózi hírű művész, aki Soroksáron Született, éS
épp ezért a közelmúltban a soroksári Művelődési Központban volt kiálli
tása, Ebben még nem volna semmi kü]önös hacsak a régi soroksári ismerősóknek nem -, mégis úgy érzem, ez az ember megérdemli, hogy egy
folyóirat széles olvasótábora is tudjon róla. Már a neve is ritka és rendkí-

vüli, mert ,,fény"-1 i"l"n' ]atinul, és így különösen i]]ik valakire, aki
vicleóművészként (de festőként is) ténnyeJ dolgozik, Életrajzában nem érdektelen mozzanat, hogy még fjatalkorában, Soroksáron, kiváló bokszoló
volt, aztán l95ó-ban fegyverrel vett részt a forradalomban, Utána természetesen disszidálni kényszerü]t, Stuttgartban végzett a képzőművészeti
főiskolán, majd Berlinben telepedett le éS most is ott él,
Nem festményei a legfeltűnőbbek, Műterme tele Van kü]ónös tárgyakkal, ún, .,obiektekkel", például zsákokkal (egy időben ugyanis zsákvásznakat használt festővászon helyett, de nem festett rájuk, mert már úgyis el
voltak látva színes vagy fekete feliíatokkal) Vagy ,.mintegy Véletlenül" betört képernyőiű televíziós készü]ékekkel,
Ép televíziói - helyesebben videói, komputerei és a hozzáiuk kapcsolódó
egyéb berendezések: fényképezőgépek, magnetofonok, felvevők, kábelek, viszont még érdekesebbek, Képalkotó felszereléseivel a magyar televízió
munkatársait is többször készségesen kisegítette, Avantgardista videófilmjei,
melyekkel sámos díjat nyert Európában és Azsiában, ugyanolyan meglepők,
mint amennyire igényesek líraiak és drámaiak olyanok mintha különböző
festmények - melyeket egymásra ragasztott fényképdarabkákból, átlátszó
színes fóliákból, anyagmintákból, feliratokból, és még ki tudia miből (természetesen festékből is!) hoztak létre - úsznának át folytonosan egymásba, különös hangeffektusok és harmonikus összhangzatok kíséretében,
A festéSzeti hasonlat nem véletlen, ugyanis festményeiben van valami
az egymás után következő videóképekből, lis az sincs kizárva, hogy ez a
képi világ felszívott valamit az egykori berlini falra vagy a kreuzbergi házakra szeszélyesen felmázolt és fe|szórt feliratokból és gtaffitikből,
Bár lehet, hogy mindez csak kissé nosztalgikus belemagyarázás, Azok a
festmények, melyeket a soroksári kiállításon láthattunk, sokka] finomabbak és ,,letisztultabbak", noha vannak rajtuk is,,heves gesztusok". Nonfiguratívak. sok rajtuk a vörös (és annak minden árnyalata a barnától a ljláig), de az ezüst sem ritka, és ennek a két színnek a harmóniája még sokáig ott marad a néző szemében,
Líra és dráma: inkább egy író munkásságát kísérő fogalmak, semmint
egy képzőművészét, Lux Antal nemrégiben befeIezte memoárjait, Meglepően ízes stílusúelbeszélő, A hamarosan megjelenő könyvéből nemcsak
a személyesen érintett soroksáriak
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F|nt,sabb hiállításai:l9óo Musee d,Art Moderne, Párizs, 19ó2 Haus der Kunst, München, l9ó4 Mostra d'Arte, Sondrio, olaszország, l969 Gallery ,,Egg and Eye", Los Angeles, USA l975 lózsefvárosi Caléria, Budapest, l979, Bankside Gallery London,
l980, Expo, Art, Bari, o]aszország, l982 József Attila Múzeum, Makó, l983 Műcsarnok, BUdapest Galéria, l984 caleria caminul Artei, Bukarest, Románia, 1990 Magyar
Kultúra Háza, Berlin, l99l ARco, Madrid, Turku, Finnország ]994 Galerie Pankow,
Mediascape, ZáEíáb, Ho.Vátoíszág, l995 Retrospektív Kiállítás a Körmendi Galériában, Budapest, 1998 calléria 'l3, Budapest, 2000 Hommage á Cutenberg, Mainz,
NémetorsZág,

videók, díjah:l964 Prix International Salon de Paris, Franciaország, l988 a bonni
Kunstfonds ösztöndíia, l99l a szigetvári ,,Retina" nemzetközi lilm- és viedóiesztivál
fődíia, l993-tól e fesztivál zsűritagja és elnöke, l994 a ,,Kurzfimwettbewerb Niedersachsen" Hannover díia, l99ó, a The l8h Tokyo Video Festival díja, l. díi aZ
'.
Bremer Video Festiva1-on, l998 ,,silveí AWard" The 20. Tokyo Video Festival, l999 óta
tagia aZ AlSószászországi Filmbizottságnak Hannoverben.
ÖnéIetraizi írását az l95ó-os forrada]omról a Ba.ál§ág 1998-ban adta közre,

