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El Kazovszkii katarzisa
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Megielenik hatszor esy 6vben
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Mriv6szeti szerkesztS:
CAiirqq Akdnis

Szerkes,t6s6si titk6r
szilpdl Eta

A fonal bdrmikor felvehet5, hiszen id6ben is. r6rben

is

v6gtelen A p5rk6k szesz6lyesek. hol a sorsunkban, hol El
Kd2ovszfr, valamelyik k6p6n, hol ecy0tt bukkannak f.rl Vdrdsben, k6kben, feket6ben sSrg6ban pereg a fordr-rlatos
t6ft6net. MegismerkedhetLink benne sivatagi v5ndo16llatlal, ldilqil1 pir'r felhqrel (mint itt, e foly6irat cimlapjin),
toz6ba ziift lelkekkei. Janus'arciakkal, kaszSsokkal anC." okldl - " Ipvegob-i , iord d lp.z il \-g-agor-jr<,,p
m6lyre testre szabott frekvenciSiSval A hiitt6r sivatagos:
galmas, hiszen szer6nytelen k6pzelete messze tdl6r a v6gtelen legeslegv6gs6 tSjain. Hosszli pillanti4sokat vet valami sz6p nyomi4ban helyett, 6rette M6nliikusan n6pesiti
be a semmit Hiitha
Kazovszkij nem festi le, de f6lre6rthetetlenLjl jelzid szlpsl4el Kitapogatia zaklatott nyugalmat nem ismer6. zavar,
ba elt6 auriij6t 6s csak ezt. tdbbet nem. teszi 5t a vSszon,

ra

K6peinek hangsdlyos, sdlyos motivumaiban liiktet a
ilra kellgondolnod. mdskdnt kell l5tnod, magad e16 kell engedned. hogy azutSn rogvest a
nyomSba eredl Csaptia a jardb6l. Hosszi tekeru6nyes labirintusokba kLild: k6pr6l k6pre, ielk6pr5l ielk6pre k6pletr6l
hi5ny, valamiL most
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k6pletre. Min6l statikusabb mozdulatlanabb a lStviny
egy 6vatlan pillanatban anniil nagyobbat taszit a kaland
fel6. Minden egyenlete iitliithat6, tiszta, rendezett. 6s
mindeeyiknek milli6nyi megoldiisa van
Am okoskodni nem 6rdemes, nem is lehet szerencs6re
meg6v a k6pek humora, miskor elementiiris erotikSia.
vagy egyszer[ien csak va]amjf6le tilsdly az, ami megtorpan6sra k6sztet Az ember ilyenkor fell6legzik, derr:isen
pillant k6rbe a sivataeban, megveregetj a sorsiihoz lincolt kutya nyakat, lakiist b6rel mag:inak a biibeli toronyban, kez6t 6vatosan vegighLlzza a kasza 616n, felolti a balerindk tijllszokny6i6t 6s riik6szon a piros felh6re - egysz6val Stadia, megadia magiit Me€pihen-6s megsz6pijl
- a mes6ben. R6gen ftrlarzisrdli hivtiik ezeket a furcs;n
melenget6 6rz6seket
Acsay ludit

Terieszti a szerkesztds6s.
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E lapsziimunk mesielen6s6t
a..MaCyarorszigl Nemzeti
6s Etnikai Kisebbs6gek6 "
K.jzalapitvrny 6s
az Oktat6si Miniszt6ri!m
t6moeatia

El Kazovszkii: fest6, grafikus jelmez- 6s diszletteruez6,
performer. Munkiicsy-diias

1970-t6l csoportosan 1975-t6l onilll6an

is ki6llit6

miiv6sz. Tobb tucal egy6ni kiiillitiisa volt mizeumokbar 5".ai es lLlldldi C"; d odr ML, "i .o,go n dC5nCyiiitem6nyek mellett tobbek kdzott megtaliilhat6k
a Budapest T6rt6neti M[zelrm a Magyar Nemzeti Ca16ria, a gy6ri Xantus Jdnos MLizeum, a Szombathelyi K6ptiir, a sr6kesfeh6rv6ri Szent lstv6n klriily MUzeum anyag6ban
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