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Amerikai mítosz, magyar valóság
2009. május 7. 00:00
Varga Klára
Képet kenyérért címmel különleges akcióba kezdett a Werk Akadémia, a Menhely
Alapítvány és Weiler Péter fest0m1vész. Az alapítvány Kürt utcai épületé
fest0m1vész a sajtó jelenlétében ötezer sorszámozott nyomatot osztott ki p
James Dean-kiállításának képeib0l, amelyeket már tegnap óta az arra vá
hajléktalanok árusítanak a f0város különböz0 pontjain.

Weiler Péter fest*m=vész célja, hogy ily módon több-kevesebb pénzhez juttassa a
legszegényebbeket, de nem titkolt vágya az is, hogy ily módon tele legyenek az utc
terek, otthonok a képeivel, és egyre többen megismerjék jellegzetes, stilizá
alkotása a „folyamatos performance”-hoz kapcsolódóan felkerült a megújult, sz
Fedél nélkül cím= újság címlapjára is. A kérdésre, hogy miért éppen James
öt darabját ajánlotta fel erre a célra, a sokáig Philadelphiában él* m=vész azt v
azért, mert a tragikus körülmények közt meghalt színész kedvenc autójához Amerik
egy különös mítosz tapad, amely, úgy érzi, párhuzamosságot mutathat azzal, ahogyan
világban a zavartalannak látszó gazdasági virágzás éveire hirtelen pontot tett a v
amely hasonlóan tragikus, hirtelen, váratlan lecsúszásokat, hajléktalanságot
eredményezhet az elkövetkez* években, mint amilyen James Dean korai hal
Hangsúlyozta, hogy egy ilyen kiélezett helyzetben bárkivel megtörténhet ma, hogy
mindenét elveszíti, elég egy rossz döntés. A mítosz szerint ugyanis az ifjú a
gyönyör= Porschéja, miután Dean egy kanyarban kisodródott vele, és meghalt, saj
életre kelt. Alkatrészei sokfelé eljutottak, és beépítették *ket más autókba, amelyekben
azonban újabb halálos kimenetel= balesetek okozói lettek. A mítosznál azonban kev
t=nnek borúsnak az els* látásra némiképp a szocializmus idején használatos k
oktató-nevel* plakátokra hajazó alkotások, amelyeket James Deanr*l az öt
készült fotók alapján festett a m=vész. A képek azonban a régi színes, vidá
oktatótáblákkal szemben nem feliratokkal, hanem komorabb színekkel, form
pszichikai eszközökkel figyelmeztetnek a száguldással és közvetve a gazdas
járó veszélyekre. Maguk a hajléktalanok mind úgy nyilatkoztak, már a nyomatok kioszt
követ*en megkezdik a terjesztést, pedig Weiler Péter képeinek eredetijeib*
Szipál Márton még csak pénteken nyitja meg az Aranytíz M=vel*dési Házban.
Mint a terjeszt*k mondták, a piros lámpáknál persze nem fognak árusítani, hiszen tilos
tanulták a Fedél nélkül cím= újság árusaiként az oktatáson, viszont látható
mellényükben a járda szélén már bátran és legálisan kínálhatják a nyomatokat.
meg is kérdezte a fest*m=vészt, mi van akkor, ha valaki megveszi t*le kép
utána földre, ahogy némelyek a hajléktalanok által írt, rajzolt, terjesztett ú
fest*m=vész azt válaszolta, ha sáros lesz a kép, máris van bel*le egy egyedi p
is biztosította a vállalkozó kedv= képárusokat, hogy ha elfogy az ötezer nyomat,
hoz nekik, ha van még igény.
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