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Bevezetés 

 

Disszertációmban a verbális és vizuális elemeket társító kifejezésmódok változatos 

lehetőségeivel foglalkozom. A kísérleti költészet sok szempontból még ma is felfedezésre 

érdemes területének egy kivételesen gazdag időszakát, a hatvanas-hetvenes évek olasz 

experimentális tendenciáit vizsgálom. A korszak társadalmi és kulturális változásai, a 

gazdasági fellendülés, majd az ólomévek felfokozott, erőszakos cselekményekkel terhelt 

történelmi eseményei sajátos környezetet teremtettek a nyelvi és képi megformálás 

lehetőségeit feltáró kísérleteknek. Ebben a két évtizedben kiemelkedően széles körben folytak 

a költészet megnyilvánulási formáit érintő költői-nyelvi kutatások, és számos, sajátos elméleti 

háttérből építkező művészi gyakorlat fejlődött ki. Az olasz kulturális közeg más időszakokkal 

egybevetve is hasonlíthatatlanul termékeny korszaka ez, amikor az experimentális költői-

formai megoldások mellett a tömegkultúra (a kibontakozó trash-szubkultúrától nem 

függetlenül) erőteljes hatást gyakorolt a költészeti kísérletekre is. Az irodalom és a 

képzőművészet (olykor a performansz vagy a ma többnyire intermédiának nevezett, akkor 

formálódó műfajok) metszéspontján, átfedésében születő tendenciák sokoldalúsága mellett az 

elterjedésük mértéke is meglepő. Milánó, Torinó, Nápoly és Firenze mellett szinte minden 

nagyobb itáliai városban találunk kísérleti érdeklődésű kiadványokkal és/vagy az alternatív 

művészettel foglalkozó központot, stúdiót, kiállítóteret.  

Disszertációmban azt vizsgálom, hogy a korszakban párhuzamosan fejlődő költészeti 

kifejezésmódok miképpen hatottak egymásra. Mivel magyarázható az eltérő forrásból eredő 

és különböző hatásokra reagáló irányzatok Olaszországban tapasztalható változatossága? A 

hatvanas-hetvenes évek kivételesen élénk időszakában a verbovizuális kísérletezés terén 

megjelenő tendenciák sem azelőtt, sem később nem érzékelhető gazdagsága sajátos kreatív 

mikroklímát feltételez. Kutatásaim során arra voltam kíváncsi, mi vezetett a két évtizedben 

korábban nem látott (bár avantgárd hagyományokra visszatekintő) érdeklődés 

megerősödéséhez?  
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Kutatásmódszertan és felépítés 

 

A téma nemzetközi feldolgozottsága1 korántsem teljes, disszertációmmal kutatásaim 

tanulságaiból építkezve a változatos irányzatok rendszerezésére teszek kísérletet az eltérő 

megnyilatkozási formák elemzésével. Emellett az alapvető idegen nyelvű szakirodalom 

néhány forrásszövegének magyarra fordításával remélem bővíteni az itthon hozzáférhető 

források körét. 

Szerteágazó területről van szó, ahol a műfaji kategóriák és a művek definiálhatósága 

gyakran nehézségekbe ütközik, a kutatásaim során vizsgált kifejezésmódok és irányzatok 

sokfélesége arra késztetett, hogy doktori dolgozatomban a kísérleti költészet jellemző 

megnyilatkozási formáit nem egymásra épülő, hanem egyenrangú fejezetekben vizsgáljam. 

Reményeim szerint, így láthatóvá válhat az egymást metsző halmazok rendszere is, továbbá a 

megközelítések és művészi attitűdök sokoldalúsága, a művészcsoportok és egyéni alkotók 

közötti interakciók hálózata2. 

A téma komplexitása és interdiszciplináris jellege miatt a lineáris, kronológiai 

megközelítés nem hatékony a párhuzamosan fejlődő és sokrétűen összekapcsolódó művészeti 

praxisokból folyamatosan alakuló experimentális költészet vizsgálatára. A disszertáció formai 

határai között az interdiszciplináris megfogalmazáson belül meghatározott kifejezésbeli 

sajátosságok elemzésével törekszem az összefüggések áttekinthető bemutatására3. A kísérleti 

költészetben markánsan megjelenő hat kulcsfontosságú elem (szó, írás, kép, hang, jel, és 

                                                
1 Kezdeti kutatásaimat a Magyarországon fellelhető anyagra alapoztam, elsősorban az Artpool Művészetkutató 

Központ gyűjteményében hozzáférhető dokumentumokra támaszkodtam. Doktori kutatásom nagyobb részét 

olasz archívumokban végeztem, Ivreában a Museo Carale, Bresciában a Fondazione Berardelli, Nápolyban a 

Museo Nitsch- Fondazione Morra és Roveretóban a Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e 

Rovereto gazdag könyvtára és archívuma szolgált értékes forrásokkal. Ezen kívül a Molvénában található 

Fondazione Bonotto gazdag vizuális költészeti gyűjteményében folytatott kutatás során elsősorban a női alkotók 

jellemző kifejezésmódjainak vizsgálatában mélyedhettem el. 

2 A hetvenes évektől elterjedő mail art mozgalom is hozzájárult a nemzetközi kapcsolatrendszer fejlődéséhez. A 

küldeményművészet lényege a posta használata: a résztvevők levélben küldtek egymásnak műveket, és így 

köröztettek felhívásokat és rendeztek kiállításokat a beérkezett anyagokból. A vizuális költészet olcsón és 

könnyen kivitelezhető műformaként kézenfekvő és kedvelt eszköze volt a mail art alkotóinak. A nemzetközi 

network lehetővé tette a nyugati és a szocialista blokk művészei közötti interakciót, információcserét is. A 

hálózati működés az olasz művészekre értékes inspirációként hatott – bár számukra nem volt akkora a politikai 

tét, mint Kelet-Európában, ahol a cenzúra kijátszásának eszközeként is népszerűvé vált a mail art. 

Lásd még: Anna, Szirmai: Riviste di poesia sperimentale negli anni Sessanta-Settanta in Italia.: Riviste italiane 

d'artista nella collezione dell'Archivio Artpool di Budapest, In: Szkárosi, Endre—Szirmai, Anna—Mátyus, 

Norbert—Szakál, Kata (a cura di): Dai margini a dentro, da dentro ai margini : Mappe dei cambiamenti 

letterari e culturali, Firenze, Franco Cesati Editore, 2018, 61—70.   

3 Az összefüggésrendszer áttekintéséhez nyújt segítséget a sematikus halmazábra. (1. ábra) 

http://www.artpool.hu/
http://www.artpool.hu/
http://www.museodellacarale.it/
http://www.fondazioneberardelli.org/
http://www.fondazionemorra.org/
http://www.mart.trento.it/
http://www.mart.trento.it/
https://www.fondazionebonotto.org/en/collection/
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gesztus) köré csoportosulnak a dolgozat fejezetei, ez a szerkezet elősegítheti az egymásra ható 

kísérletek viszonyrendszerének felvázolását.  

Terminológiai szempontból a fogalmak meglepő változatosságával találkozunk. Az 

egyidejűleg, egymással gyakran párhuzamosan, de akár egymástól függetlenül kifejlődött 

újító kezdeményezések elnevezései sem egységesek. Szkárosi Endre avantgárd-elméleti 

tanulmányában így foglalja össze e fogalmi komplexitást:  

„A jelenségegyüttesek, tendenciák, tendencia-variánsok és poétikák gazdag egyidejűsége, 

nemritkán szimbiózisa észlelhető olyan jelenségek esetében, ahol a történeti, poétikai, 

műfajelméleti szempontú megnevezések érintkezésbe lépnek egymással, s együttesen 

rajzolják ki több jelenség részben közös mozgásterének gondolati, fogalmi és 

értékrendszerét.”4 

Módszertani nézőpontból a műfaji határátlépésekre építő, intermediális irányzatok 

értelmezésére az irodalom- és művészetelmélet és kritika eszköztára mellett a szemiotika 

eszközei is hasznosnak bizonyulnak. Negyven-ötven év távlatából a forradalmi hatások talán 

még erőteljesebben érzékelhetőek, miközben a művészettörténeti- és elméleti kutatás is 

nyitottabbá vált az újító műfajok iránt – ennek ellenére a kísérletező szemlélet ma is újszerű 

vizsgálati nézőpontokat igényel. A hangzó vagy írott szöveges elemeket vizuális hatással 

társító irányzatok története az írással egyidős. Műfajtörténetileg a verbovizuális 

kifejezésmódok elsősorban az irodalomhoz kötődnek, de fejlődésük során az eltérő kísérleti 

tendenciák többek közt képzőművészettel és a zenével is interakcióba kerültek. A 

kapcsolódások hálózatának alkotó szerepe a történeti avantgárdban is felfedezhető – elősorban 

a dada és a szürrealizmus történetében – de az újabb experimentális vonulatok esetében az 

összefüggés még nyilvánvalóbb.  

A konkrét költészet a konceptuális művészettel mutat rokonságot a minimalista kifejezésben, 

bár eltérő gyökerekből ered. A hangköltészet ugyanakkor a performansz hagyományaihoz 

kapcsolódik, a futurista elődöktől és korszakos invencióiktól nem függetlenül. Szkárosi Endre 

terminológiai vizsgálódásában5 kiemeli a futurizmus (ön)definiáló szándékát – a 

manifesztumok új megnevezéseket vezettek be a radikális művészeti megújulás eszközeként. 

A „paroliberismo” vagy a „tavole parolibere” kifejezések mind kiforrott esztétikai programot 

                                                
4 Szkárosi Endre: Egy nyelv, több nyelv, miféle nyelv? Terminológiai polifónia az avantgárd tendenciák 

értelmezésében, IN: Uő: Mi az, hogy avantgárd?, Magyar Műhely Kiadó, 2006. 14.  

5 Szkárosi Endre: i.m., 14.  
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jelző nyelvi újítások is egyben. A történeti avantgárd mozgalmak hagyományai nyomán 

elszaporodó új költői nyelvvel kísérletező irányzatok és alternatív kifejezések új elnevezéseket 

is bevezettek. Így a közel egyidejűleg Brazíliában és Svédországban is hasonló elvek alapján 

megképződő költői gyakorlat, a konkrét költészet ötvenes évekbeli megjelenése idején már a 

műfaji pluralitás mellett számtalan, párhuzamosan használatban lévő megnevezés is kialakult. 

A tanulságokat Szkárosi szerint a jövőbeli kutatások fényében lehet majd levonni.  

„Az experimentális művészet fogalma a nyelvi-jeltani-módszertani kutatások aspektusát emeli 

ki. Az intermediális művészet terminusa a nyelvi-konceptuális interpretációt helyezi előtérbe. 

Mindezek azonban sokszor ugyanarra a művészeti jelenségre vagy mozgásra egyaránt 

ráillenek. Talán éppen azért, mert a művészeti áramlatok hullámzása valóban globális és 

univerzális lett, minek folytán a kölcsönhatások rendszere olyan összetetté vált, hogy nem 

lehet, s talán nem is érdemes merev terminológiai válaszvonalakat húzni közéjük.”6 

 

 

Az olasz művészeti színtér 
 

Az olasz kísérleti irányzatok a hatvanas-hetvenes években élték fénykorukat, és a 

virágzó képzőművészeti életben is hasonlóan gazdag formanyelvi újításokkal találkozunk. A 

korszakban kibontakozó irányzatok polifóniája szinte szükségszerűvé tette a terminológiai 

sokszínűség megjelenését: a fogalmak tisztázása és az elnevezések pontos használata ma sem 

nélkülözhető a kritikai szövegekben. Általánosan elfogadott a hangzó és/vagy vizuális 

elemeket szintetizáló költői közlésmód leírása a „kísérleti” jelző, az irodalomtörténet-írásban 

az ennél árnyalatnyival tudományosabban hangzó „experimentális” kifejezés is 

meghonosodott. Szkárosi Endre a témával kapcsolatban kifejti, hogy a két szinonim fogalom 

– bár használatukban egymás megfelelőjeként jelentkeznek – nem teljesen azonos. A 

kísérletezéshez kapcsolódó „kétes kimenetel” értelem a latin eredetű experimentális szóban 

nem érződik7. A lineáris (sorírásos költemény) és a kísérleti költemények (kalligram, konkrét 

vers, futurista szabadszavas költemény) ellentétbe állítása az irodalomkritikai szaknyelvben 

létező gyakorlat – a magyar nyelvű szakirodalom még mutat némi hiányosságot a kifejezések 

                                                
6 Szkárosi Endre: i. m., 17. 

7 Szkárosi Endre: Őslaköss. A kísérleti költészet időszerű kérdései IN: Uő. i. m., 61. 
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pontos használatában8. A hagyományos költészeti műfajoktól eltérő kifejezésmódok – 

nevezzük összefoglalóan kísérleti költészetnek ezt a tágas kört – elemzésére irányuló 

vizsgálatok elsődlegesen a tágabb irodalmi környezetben írják le ezeket az irányzatokat. Az 

így behatárolt értelmezési kereten belül meggyőzővé válik az állítás, hogy a költészetnek 

tekintett bármilyen megnyilatkozási forma az irodalmi műfajok területére sorolható. Ez a 

vitatott felfogás különösen az írásbeliség dimenziójából kilépő, hangzó elemekkel operáló, 

fónikus vagy akusztikus költeménynek nevezett hangköltészeti művek, illetve a performatív 

megoldásokkal élő, térbeli és időbeli dimenzióban megjelenő darabok meghatározásában 

okozhat nehézséget. Szkárosi rámutat9, hogy a kényelmes és elterjedt meghatározási módszer 

– az adott mű a művész egyéni alkotói döntése nyomán sorolható egyik vagy másik műfajba 

– így a vizuális elemekkel kombinált vers akár hangkölteménynek vagy zeneműnek is 

tekinthető – nem vezet filológiailag kielégítő eredményhez10. Az interdiszciplináris 

felfogásban alkotó művészek ebből a szempontból sokszor nehezen kategorizálható műveket 

hoznak létre. A konkrét költészet néven (concrete poetry, poesia concreta) megszilárdult költői 

gyakorlatra utaló szakkifejezések használata kevésbé problematikus. A nemzetközi 

szakirodalomban általánosan elfogadott elnevezés az ötvenes évektől elsősorban a brazil 

Noigandres csoport, Eugen Gomringer és Öyvind Fahlström tevékenysége által 

meghatározott, radikálisan letisztult, „minimalista” költészeti közlésmódra vonatkozik. Az 

egymással párhuzamosan fejlődő tendenciák sűrűjében a vizuális költészet megnevezés 

általánosan elterjedt kifejezésként gyakran pontatlanul fordul elő. Bár a szóösszetétel11 (visual 

poetry, poesia visiva) univerzálisabb tartalmat – képi elemekkel operáló költészeti 

megnyilvánulást12 – sejtet, az olasz poesia visiva kifejezés a technológiai költészetként is 

                                                
8 Szkárosi Endre: „A többi csak irodalom”. Kanonizációs problémák a mai magyar költészetben IN: Uő. i. m., 

69. 

9 Szkárosi Endre: i. m., 69. 

10 „(…) a költészet nem kizárólagos, hanem részbeni része az irodalomnak. A két fogalom, e felfogás szerint, 
jelentős részben átfedi egymást, azonban a költészet fogalma nem merül ki az irodaloméban, illetve a költészet 

nem interpretálható kizárólagosan az irodalomtudomány eddig kialakult fogalmi apparátusával.” 

Szkárosi Endre: i. m., 70. 

11 A visuale és a visiva kifejezések különbsége a fókusz nagyságában fogható meg. A (magyarul pontatlanul 

egyformán vizuálisnak fordított) kifejezés tágabb értelmben a bármilyen látható formában megjelenő költői 

megoldásra utal (visuale), míg a poesia visiva a szorosabban vett vizuális – a nyelvi dimenzióval egységbe forrt 

használatát jelöli.  

Luigi Ballerini: „Poesia concreta in Italia”, IN: La piramide capovolta. Marsilio, Venezia, 1975, 79. 

12 Francesco Poli: „Tra parola e immagine. Tre aree di ricerca a confronto: poesia concreta, poesia visiva e arte 

concettuale”, IN: Francesco Poli – Mirella Bandini – Giorgio Zanchetti: Verbovisuali. Ricerche di confine fra 

linguaggio verbale e arte visiva, MART Quaderni dell’Archivio di Nuova Scrittura No. 1, Skira Editore, Milano, 

2003, 16.  
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ismert, a Gruppo70 hatvanas-hetvenes évekbeli tevékenységét is jelöli (és a nemzetközi 

szakirodalomban olaszul használatos). A tömegmédia vizuális kódjait és a reklámok 

leegyszerűsített szimbolikáját ironikus kollázsokban átértelmező csoport a hetvenes években 

elsősorban a poesia visiva-ként, majd poesia tecnologica–ként meghatározott alkotásmóddal 

azonosította költői érdeklődését13. 

Vincenzo Accame elemzésében14 a jelhasználatból indul ki: a verbális és vizuális 

dimenzióban megképződő kísérleteket a költői jel eltérő felfogása alapján vizsgálja. Az új 

tendenciák lényegi megnyilvánulása a hagyományos (lineárisan olvasható, a könyvoldal 

mediális határain belül maradó) költészet kitágítása elsősorban a jel és jelölő szerepének 

átértelmezésére épül. Accame terminológiai szempontból problémásnak találja a használatban 

lévő elnevezések végtelennek tűnő sorát (térbeli költészet, multidimenzionális költészet, 

kibernetikus költészet stb). Általános értelemben a „ricerche poetico-visuali” kifejezést tartja 

helyénvalónak, amely a vizuális költészettel szemben pontosabbnak, nyitottabbnak bizonyul. 

Disszertációmban az általánosan elterjedt összefoglaló kifejezések – verbovizuális költészeti 

kísérletek, experimentális tendenciák – mellett az adott irányzat lehető legpontosabb leírására 

törekszem, és a részterület speciális kifejezéseit használom15.  

Az olasz kísérleti színtér a futuristák század eleji színrelépése (Marinetti: Fondazione 

e Manifesto del Futurismo, 1909) óta ösztönzi az intermedális kísérleteket. A futurista 

szabadszavas versek (tavole parolibere) a nyelvi virtuozitás pontosan meghatározott 

rendszerébe illeszkedtek, a világmegváltó, művészetmegújító vállalkozás részeként a 

kommunikációs módszerek, eszközök és (művészeti) kifejezésmódok teljes átformálása 

céljából. A tipográfiai találékonyság és a különböző látványos megoldások a futuristák 

irodalmi és képzőművészeti munkáit egyaránt jellemezte. A futurista hagyomány felől a 

prekonkrét gyakorlatig átívelő életművek közül Carlo Belloli-é az egyik legkiemelkedőbb. 

Testi poemi murali című kötetével, amihez az öreg Marinetti írt előszót – ez önmagában 

meggyőző belépő az irodalmi életbe – Olaszországban az elsők között a radikálisan letisztult 

jelművészet felé fordult. Belloli életpályája mentén feltérképezhető az a kanyargós út, ami a 

futurista nyelvi kreativitástól a szigorú „konkretizmus” (a brazil eredetű és a német nyelvű 

                                                
13 Olaszul a poesia visuale kifejezés feleltethető meg az általános értelemben vett vizuális költészetnek, de a 

szóhasználat más nyelveken nem minden esetben tesz különbséget a két megfogalmazás között.  

14 Vicenzo Accame: Il segno poetico, Edizioni d’Arte Zarathustra – Spirali Edizioni, Milano, 1981, 10. 

15 Luigi Ballerini: i. m., 79. 
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variánsoktól némiképp eltérő) olasz változatához vezetett16. Az ötvenes évektől a nemzetközi 

színtéren egyre több helyen megjelent a konkretista látásmód, a képzőművészetben és később 

a költészetben is jelentős alkotók vallották magukénak az új szemléletet. Eugen Gomringer 

„találmányával” szinte teljesen egyidőben tűnik fel a brazil testvérpár Augusto és Haroldo de 

Campos (és Décio Pignatari), akik szintén a konkrét költészet elvi hátterének 

megfogalmazásával szilárdították meg a műfaj helyét az irodalmi és művészeti köztudatban. 

Őket is megelőzte azonban a svéd-bolíviai Öyvind Fahlström, aki már 1953-ban megírta a 

maga Konkrét költészet kiáltványát svédül, és egy stencilezett, kis példányszámú lapban 

kiadta. 

Az olasz kulturális erőtéren belül érdekes vizsgálati szempont, hogy mi tette a 

bonyolult politikai és társadalmi változásokat megélő országot a kísérleti költészeti irányzatok 

számára termékeny területté? A politikai aktivizmus a hetvenes években is jelentős 

társadalomformáló erővel bír, az anni di piombo eseményei, a kibontakozó feminista 

mozgalmak, valamint a terrorizmus és a társadalom viszonyának problematizálása árnyalja a 

kortárs kultúra helyzetét. Hogyan csapódik le mindez a kísérleti művészeti irányzatokban?  

Az intézményrendszer hatalmi struktúrákra építő mechanizmusai mellett az 

undergroundnak tekinthető kulturális kezdeményezések is sokrétűen és dinamikusan fejlődtek 

a vizsgált időszakban. Nem véletlen, hogy napjainkban egyre népszerűbbé válik a hetvenes 

évek kutatása17, a forradalmi művészeti tendenciák, és az új látásmódok meghonosodása nem 

kizárólag a nyugat-európai kulturális erőtér irányzatainak másolatát jelentette Olaszországban. 

A korábban megszokott és bevált művészeti kifejezésmódok és a többé-kevésbé kanonizált 

megnyilatkozási lehetőségek elégtelennek bizonyultak. A szocio-kulturális helyzet változik, 

és a közösség szabályai is átalakulnak, idomulva a fennálló állapothoz. A tömegkultúra 

jelenségei az átalakuló társadalomra is jelentős hatást gyakoroltak. De hogyan hatnak ezek a 

fordulatok a hatvanas-hetvenes években, amikor a boom economico felívelő időszaka után a 

fekete és vörös terrorizmus eseményei határozzák meg a mindennapokat? Mi változik az olasz 

társadalom tapasztalatában, és hogyan érvényesül mindez a (kísérleti) művészetben? 

                                                
16 „Pedig a latin eredetű szó az európai nyelvekben is célzott kísérletet jelöl, amelynek során – az elért sikertől 

függetlenül is – hasznos „tapasztalat” szerezhető.” 

Szkárosi Endre: i. m., 14.  

17 Az ólomévek kultúrája és utóélete - A terrorizmus az olasz művészetekben és irodalomban. Szerk.: Szkárosi 

Endre – Puskár Krisztián – Szirmai Anna, Helikon Irodalomtudományi Szemle 2015:4.  
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Az olasz társadalmi-kulturális környezetbe ágyazott, párhuzamosan vagy egymásból 

organikusan kifejlődő experimentális költészeti tendenciák (konkrét költészet, szimbiotikus 

írás, technológiai költészet) vizsgálata közös összefüggésrendszeren belül zajlik. Azt a 

folyamatot tekintem át, amely során művészeti folyóiratok, kísérleti alkotóközpontok könyv- 

és lemezkiadók alakultak az experimentális költészet holdudvarában. Az eltérő 

kifejezésmódok vonzáskörébe került orgánumok sajátos mikrokörnyezetet teremtettek a 

hangzó- és vizuális kísérleteknek. Szerteágazó és egymásra vonatkozó referenciákkal 

szorosan átszőtt művészeti hálózat alakult ki a két évtized alatt Olaszországban. Ez a kreatív 

network bizonyos értelemben önmagában is kollektív műalkotásnak tekinthető, amely 

összefogja a széttartó, eltérő kifejezésmódokat. Az irányzatokat működtető kapcsolatrendszer 

rajzolja ki a költészet fórumainak működését: folyóiratok, művészcsoportok, kiadók közvetlen 

befolyásukkal vagy közvetett iránymutatással járultak hozzá az olasz környezet polifon 

fejlődéséhez.  

Az elméleti háttér és a gyakorlati megvalósítás módjainak együttes vizsgálata 

különösen fontos a kialakuló új megnyilvánulásokat motiváló tényezők feltárásakor. A képi 

és verbális költészet úttörői több irányból érkező inspirációkat forrasztottak össze. A francia 

gyökerű lettrizmus hatása, a jel-kultuszra építő, reduktív zeroglifák (Adriano Spatola), a 

hangzó és vizuális tendenciákat párhuzamosan fejlesztő műhelyek (Arrigo Lora Totino és a 

Studio di Informazione Estetica), vagy a reklámokon és a tömegkommunikáción ironizáló 

poesia tecnologica (Gruppo70) mind eltérő módon nyúltak a költészetben használt verbális és 

vizuális jel újraértelmezéséhez.  

A korabeli irodalmi valóságot markánsan meghatározta a Gruppo63 köre és a lineáris 

költészetben alkotó, de a hagyományos fogalmakhoz képest mégis radikálisan újító alkotók 

munkássága, mint például Nanni Balestrinié.  

A hatvanas-hetvenes években jól érzékelhető jelenséggé erősödtek a korábban 

mellőzött, szűkebb közönséget megmozgató irányzatok. Ebben a láthatóvá válási folyamatban 

komoly szerepe volt a kísérleti tendenciákat bemutató folyóiratoknak. A progresszív 

irányzatok nem illeszkedtek be a hagyományos művészettörténeti vagy irodalomtudományi 

közeg intézményesült rendszerébe – hiányoztak az egyetemi szemináriumokról, és a 

könyvkiadás területén is háttérbe szorultak. A művészeti galériák, alkotóműhelyek és 
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kiskiadók környezetében azonban hangsúlyos szerepet kaptak, és egy szűkebb műgyűjtői kör18 

érdeklődésének köszönhetően értékes magángyűjtemények jöttek létre a kísérleti költészeti 

művekből. A műfajközi művészeti megnyilatkozások a hagyományos kiadói struktúrán kívül 

Olaszország-szerte virágzó esoeditoria fejlődése összekapcsolódik a vizuális költészet 

hatvanas-hetvenes évekbeli térnyerésével.  

Számos kis kiadó, folyóirat és asszembling-kiadvány adott teret az experimentális 

tendenciáknak, és alapozta meg az irányzatok kritikai elemzésének lehetőségét. Az aktivista 

szemlélet és a társadalmi-politikai kérdések iránti elköteleződés élénk és hatékonyan működő 

területe lett a könyv- és lapkiadás. Az alternatív kultúrában kisebb centrumok hálózataként 

érvényesülő kísérleti érdeklődés terméseként a két évtized alatt öt könyvkiadót alapítottak 

vizuális költők Itália különböző szegleteiben. Északon Bresciában Sarenco alapította meg az 

Amodulo19 folyóiratot (1968-1970), Nápolyban Luciano Caruso és Stelio Maria Martini 

nevéhez köthető a Continuum20 (1968) című költészeti kiadvány, Firenzében pedig Eugenio 

Miccini hozza tető alá a Centro Techné21 (Edizioni Techné 1969-1976) könyv-és lapkiadót. 

Jellemző a hatvanas-hetvenes évekre az esoeditoria kiskiadókban a vizuális- és konkrét 

költészettel, művészkönyvekkel – és témájukban gyakran aktivista szellemiséggel – 

foglalkozó kiadványok térnyerése (Tam Tam, Malebolge, Tool, Lotta Poetica), ezzel 

összefüggésben az Olaszország-szerte működő galeriák, stúdiók és underground kiállítóterek 

közege (Studio di Informazione Estetica, Galleria Mercato del Sale, Centro Tool stb.) 

fokozatosan kitermelte értő közönségét. A kiadványok mellett a nyilvános megmozdulások, 

események, performanszok és kiállítások fennmaradt dokumentációs anyaga szolgál értékes 

forrásként a kutatásokhoz. Az egyes költészeti irányok és művészi életművek eltérő 

feldolgozottsága az olasz kutatóhelyek változatos érdeklődésével és a művész-hagyatékok egy 

részének hozzáférhetetlenségével magyarázható.  

                                                
18 Néhány, a kísérleti irányzatok iránt fogékony olasz műgyűjtő és galerista, köztük Marco Fraccaro, Giuseppe 

Morra, Paolo Berardelli, Paolo Della Grazia vagy Tullia Denza a hetvenes-nyolcvanas években figyeltek fel a 

vizuális- és konkrét költészetre. Bár a felfedezés nem vezetett elsöprő műtárgypiaci robbanáshoz, néhány 

magángyűjtő a kisebb befektetéssel megvásárolható, és az évtizedek során felértékelődő kollekciót állított össze 

kiskiadványokból és főként papír alapú vizuális (és konkrét) költészeti művekből.  

19 Federico Fastelli: Amodulo. Verbapicta adatbank http://www.verbapicta.it/dati/riviste/amodulo (utolsó 

hozzáférés: 2019.06.30) 

20 Continuum. N. 0. "Non è facile", Rivista a redazione collettiva formato foglio, 1968. 

21 Teresa Spignoli: Eugenio Miccini. Verbapicta adatbank http://www.verbapicta.it/dati/autori/eugenio-miccini 

(utolsó hozzáférés: 2019.06.30) 

http://www.verbapicta.it/dati/riviste/amodulo
http://www.verbapicta.it/dati/autori/eugenio-miccini
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Az alábbi fejezetekben a költészeti kifejezés formanyelvének sajátos, differenciált 

fejlődését mutatom be. A hatvanas-hetvenes években Olaszországban kialakuló irányzatokat 

a kifejezésmód jellemző sajátosságai, markáns megnyilvánulási módjai alapján vizsgálom. A 

konkrét költészetben a szó átalakuló szerepével és felfogásával; a technológiai költészetben a 

tömegkultúra képhasználatával; az 1960-as években megfogalmazott szimbiotikus-, vagy új 

írásban a (manuális) írás teremtő beavatkozásával; míg a hetvenes években kibontakozó női 

költészeti gesztusok a feminista törekvésekkel kerülnek összefüggésbe.  
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I. fejezet 

A konkrét költészet szerepe az itáliai kulturális térben  
 

A konkrét költészet a nyelv (tartalmi és szerkezeti) dekonstrukcióját célzó szándéka 

több szempontból rokonítható a futurista elvekkel. Formai analógiák mentén feltárható a 

kapcsolódási pontok hálózata, mégsem tekinthető a futurizmus közvetlen folytatásának. A 

hangsúlyos tipográfiai megoldások és a letisztult, lényeglátó közlésmód a Marinettit követő 

generáció költészetében közelít a konkrét költészeti megnyilvánulásokhoz. Carlo Belloli, „az 

utolsó futurista”22 művészete hídként köti össze a futurista paroliberismo hagyományát a 

hatvanas években kiteljesedett konkrét és vizuális költészeti kísérletekkel.  

 

1.1 Carlo Belloli: az utolsó futurista – az első konkretista? 

 

 
Carlo Belloli 1944-ben két futurista jegyeket viselő kötetet is kiadott: a Testi poemi murali23 

mellett a Parole per la Guerra24 is kedvező fogadtatást kapott futurista körökben25. Marinetti 

– a Testi poemi murali-hoz írt jellegzetes méltató előszavában (collaudo)26 egyenesen az addig 

nyomtatásban megjelent legjelentősebb költészeti termésnek nevezi a kötetet. Belloli 

verseinek a futurista kifejezéshez köthető sajátosságait (a murálianak szánt szövegek kilépnek 

a térbe és „körülveszik a nézőt”) dicséri, a futurista művészeti hitvallás töretlen örökösének 

(„a futurizmus jövőjének”) tekinti a szerzőt. „Bellolival a költészet vizuálissá válik” – 

Marinetti a futurista hagyomány új generációs képviselőjeként, láttatja Bellolit, aki nem is 

zárkózik el ettől a szereptől, Guerra című, 1943-as versét (2. ábra) még „Carlo Belloli poeta 

                                                
22 Szkárosi Endre: Terminológiai polifónia az avantgárd tendenciák értelmezésében IN: Szkárosi Endre: Mi az, 

hogy avantgárd?, Magyar Műhely Kiadó, Budapest, 2006, 13. 

Szkárosi Endre: A tér mint művészetszervező erő, IN: IN: Szkárosi Endre: Mi az, hogy avantgárd?, Magyar 

Műhely Kiadó, Budapest, 2006, 28 

23 Edizioni Erre, Milano, 1944. 

24 Edizioni di Futuristi in Armi, Milano, 1944. 

25 A két kötetet megelőzően már 1943-ban megjelent néhány parole in libertá verse a Marinetti szerkesztette 

Futuristi in Armi című kiadványban.  

Lamberto Pignotti–Stefania Stefanelli, La scrittura verbo-visiva. Le avantguardie del Novecento tra parola e 

immagine. Espresso Strumenti, 1980, 123. 

26 Filippo Tommaso Marinetti–Glauco Viazzi: Collaudi futuristi, Guida Editori, 1977, 279.  
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futurista”-ként írja alá. Ezzel a gesztussal a progresszív, a lineáris költészet tradíciót megújító 

szándékkal azonosítja önmagát, bár az 1940-es években a futurizmus második hulláma is 

lecsengőben volt Olaszországban27. Az irodalom-és művészetkritika területén számos eltérő 

elmélet született a futurizmus korszakolásával kapcsolatban, egyes elemzők szerint az 

irányzathoz köthető képzőművészeti és irodalmi termés az első világháborúig tartó „hősi 

korszak” után veszített jelentőségéből28. Belloli számára 1944-ben mégis értékes elismerést 

jelentett Marinetti méltatása, saját előszavában is kiemeli, hogy a „padre de futurismo” a 

futurizmus új fejlődési lehetőségét látja benne.  

Poesia visiva című bevezetőjében Belloli a futurista jelszavakat („a háború 

tapasztalataink iskolája”) a később fejlődésnek induló kísérleti irányzatok szókészletével 

vegyíti: az esszenciális kifejezés, analógiáktól, érzelmi tartalomtól mentes költői megoldások 

használatában látja Marinetti módszerének organikus folytatását. Ifjú futuristaként a tavole 

parolibere hagyományából kiindulva a vizuális költészetben szintetizálta a „szemantikai 

struktúrákat a szemiotikai elemekkel”29. Vizuális költeményeiben a szöveg teste 

architektonikus szerkezetté alakul, a szavak építő elemekké válnak, az asszociációs 

lehetőségektől és narratív tartalomtól független, új költői struktúrát alkotnak. Marinetti 

ösztönzésére alakította ki a költői közlésnek „már olvasás előtt vizuálisan megjelenő” 

formáját, amely a befogadásban megelőzi a belső hangzást leképező értelmező olvasást. Az 

egyre koncentráltabbá váló üzenet tipografikus megformáltsága adja a kifejezés dinamikáját: 

                                                
27 Sayaka Yokota: Il “secondo” futurismo: il problema della periodizzazione ed i suoi studi, 

http://www.ritsumei.ac.jp/~hidedoi/057_078_yokota.pdf (utolsó hozzáférés: 2019.06.30) 

28 A futurizmus második hullámának (az 1910-es évektől az 1930-as évekig terjedő időszak megítélését 

Marinettinek a fasiszta művészeti eszményhez fűződő problematikus szerepe is árnyalja. Enrico Crispolti 1958-

tól a kétezres évek elejéig több tanulmányban foglalkozik a futurizmus lehetséges korszakolásával, elemzéseiből 

kiindulva mára általánosan elfogadott állásponttá vált az irányzat időben kiterjesztett „hatósugara”: 1909-tól 

1944-ig. 
Crispolti, Enrico: „Appunti sul problema del Secondo Futurismo nella cultura italiana fra le due guerre” IN: 

Notizie – Arti figurative, a II, n. 5, Torino, 34—51, 1958, (újraközölve itt: Crispolti 1969, 245—267, és itt: 

Crispolti 1986, 225—246.); Crispolti, Enrico: Il secondo futurismo. Torino 1923—1938, Torino, Ed. d’Arte 

Fratelli Pozzo, 1961; Crispolti, Enrico: Il mito della macchina e altri temi del futurismo, Trapani, Celebes, 1969; 

Cripolti, Enrico: Futurismo, (catalogo della mostra, Roma, Accademia Nazionale di San Luca), Roma, 1976; 

Crispolti, Enrico: Ricostruzione futurista dell’universo, catalogo della mostra, Torino, Museo civico, 1980; „Il 

secondo futurismo” IN: Futurismo, a cura di E. Coen, Arte e Dossier, Firenze-Milano, Giunti, 1986, 48—51.; 

Crispolti, Enrico: Storia e critica del futurismo, Roma-Bari, Laterza, 1986; Crispolti E.– Sborgi F. (a cura di): 

Futurismo. I grandi temi 1909—1944, (catalogo della mostra, Milano), Mazzotta, 1998; Crispolti, Enrico: 

Futurismo. 1909-1944, catalogo della mostra, Milano, Mazzotta, 2001; 

idézve itt: Sayaka Yokota: i. m., 4. 

29 Mary Ellen Solt, Italy In: Concrete Poetry: A World View, Indiana University Press, 1968, 45.  

http://www.ritsumei.ac.jp/~hidedoi/057_078_yokota.pdf
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a komplex látvány szigorúan letisztult tartalmat közvetít30. A Testi-poemi murali előszavában 

Belloli a progresszív költészet és a közönség megváltozott viszonyát is előre vetíti:  

 „A jövőben az emberek nem a könyvtárban keresik majd a költészetet, hanem a szobájuk 

falán”31.  

Az utopisztikus elképzelés32 a tömegek, az urbánus és külvárosi dolgozó nép számára is 

befogadható költészetet létrehozásáról a későbbiekben is visszatér Bellolinál (és a vizuális 

költészet más irányzatainak képviselőinél). Az utcán látható, közérthető költészet gondolata a 

szerző nélküli költészetben, a tömegkommunikáció anonimitásában fejlődik majd tovább a 

hatvanas-hetvenes években többek között a Gruppo70 alkotóinál.  

A negyvenes évekre a költészet az általános érdeklődés peremére került, a nagyközönség 

elfordult a műfajtól, erre pedig a költőnek radikális megoldással kell reagálnia. A tömegeknek 

szóló költészet a kivitelezés és a tartalom átformálásával, a koncentrált, „gazdaságos”33 

költészeti kifejezésmód kifejlesztésével érhető el34. A különböző avantgárd mozgalmak 

(futurizmus, dada) művészetfelfogásában is tetten érhető célkitűzés: minimális (költői) 

eszközökkel maximális hatás elérése, amelynek leghatékonyabb módja a vizuális közlés. Ez 

az igény a kultúrtörténet korábbi és későbbi fázisaiban is előkerül: a történeti avantgárd 

irányzatok35 térhódítását követően a hatvanas-hetvenes években kibontakozó minimalista és 

konceptuális művészet eszköztárában is érvényes szempont a redukált látványvilágba sűrített 

komplex üzenet. A Pop Art a tömegművészet szélsőséges formáját képviseli: a művészet áruvá 

válik, nincs különbség az alkotó és a gyártó között, a befogadás fogyasztói gesztussá alakul.  

Sauro Fabi alapos kutatásában az orosz és olasz avantgárd tendenciákat a brazil irányzatokkal 

veti össze a „mindenkinek szóló” költészet célkitűzése szempontjából36. Elemzéséből kiderül, 

hogy míg az orosz avantgárd az ideológiai alapon meghatározott tömegművészet felé fordult, 

                                                
30 Mary Ellen Solt, i. m., 45.  

31 Mary Ellen Solt, i. m., 45. 

32 Giancarlo Pavanello: „Carlo Belloli nel futuro del XXI secolo” IN: Risvolti No. 8., 5. 

33 A “poesia economica” kifejezés megjelenik az 1944-es Testi poemi-murali előszavában is.  

Mary Ellen Solt, i. m., 45. 

34 Giancarlo Pavanello: i. m., 6. 

35 Akár Kassák Lajos magyar avantgárd szellemiségének (pl. a Munka-körbeli tevékenysége) a 

munkásmozgalom és a proletárkultúra iránt érzett (átmeneti) elhivatottsága is ebbe az összefüggésbe illeszthető. 

Lásd még: Művészet akcióban – Kassák Lajos avantgárd folyóiratai A Tett-től a Dokumentumig (1915–1927) 

(Az avantgárd és folyóiratai, 3.). Szerk. Balázs Eszter, Sasvári Edit, Szeredi Merse Pál, Petőfi Irodalmi 

Múzeum–Kassák Múzeum, Kassák Alapítvány, Budapest, 2017.  

36 Sauro Fabi: L' avanguardia per tutti. Concretismo e poesia visiva tra Russia, Europa e Brasile, Eum, 2008. 
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addig a latin-amerikai és európai kísérletek a konkrét költészeti hagyományból kiindulva, a 

tömegkultúra eszközeivel törekedtek a nagyközönség számára elérhető és közérthető 

kifejezésre. A tömegek megszólításának igénye már a konkrét költészet 1950-es évekbeli 

felbukkanásakor megjelenik. Eugen Gomringer és a brazil Noigandres csoport 

kiáltványaiban37 is szerepel az univerzális költészet létrehozásának igénye, amely a szűk 

irodalmi elit helyett a szélesebb közönséget szólítja meg. Eugen Gomringer 1954-es 

szövegében38 az új költészet rendeltetését a társadalmi hasznosságban látja: a konkrét költészet 

szervesen illeszkedik a társadalom szövetébe, így a költő társadalmi szerepét is újra 

megszilárdítja39. A költészet integrálásához a svájci-bolíviai költő a tömegmédia 

eszköztárából indul ki: a reklámok, plakátok, újságok, hirdetések nyelvi minőségében találja 

meg a kívánt szintézis lehetőségét40. Az egyszerű megfogalmazás és az üzenet lényegre törő 

közlésmódja a lehető leghatékonyabb kommunikációs formáként teremti meg azt a nyelvi 

regiszterben és vizuális kultúrában megnyilvánuló közös nevezőt, amely a társadalom nagy 

tömegei számára otthonos. Ezért a gomringeri elmélet szerint az új költészetnek is merítenie 

kell a tömegkommunikáció kiforrott eszköztárából a költészeti üzenet közvetítéséhez. A 

koncentrált nyelvi kifejezés a költészetben is hasznos, sőt követendő megformálási módként 

tűnik fel, olyan bevált elemekkel, amelyeket az új költészet sikerrel alkalmazhat. Gomringertől 

nem áll távol az univerzális nyelv megalkotásának víziója sem: az egymástól földrajzilag 

távoli területeken kibontakozó konkrét költészet nyelvi meghatározottságtól független jellegét 

hangsúlyozza, univerzális, „international, supra-national” nyelvről beszél, amely túllép a 

fordításból eredő nyelvi korlátokon41.  

A leegyszerűsített költői közlés a vizuális kivitelezéssel összhangban, forma és 

tartalom szintéziseként jöhet létre. Gomringer az elméleti szövegeiben kifejtett szabályokat 

constellationes-nek nevezett (elsősorban spanyol nyelven íródott) konkrét verseiben – például 

                                                
37 Augusto de Campos – Decio Pignatari – Haroldo de Campos: Plano pilota de la poesia concreta, Sao Paolo, 

1958. 

38 Eugen Gomringer: „From Line to Constellation”, Augenblick No. 2. (Editor: Max Bense), Agis Verlag, Baden-

Baden, 1954. 

39 „The aim of the new poetry is to give poetry an organic function in society again, and in doing so to restate the 

position of poet in society.” 

Eugen Gomringer: From Line to Constellation (1954), IN: Mary Ellen Solt i. m., 67. 

40 Sauro Fabi: i. m., 20. 

41 Eugen Gomringer: Concrete Poetry (1956) IN: Mary Ellen Solt: i. m., 68.  
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silencio, 1954 (3. ábra) – is alkalmazza: a szigorúan redukált eszköztár mellett lényegre törően 

megformált művek, nem nélkülözik a játékosságot, számítanak a befogadói találékonyságra42.  

 

1.2 Vizuális vagy konkrét?  
 

Annak ellenére, hogy a Belloli korai költészetéhez szorosan kötődő fejlődés, amely a későbbi 

meghatározások szerint a konkrét költészetnek nevezett vonulat előfutára, a jelenség 

meghatározása mégsem egyértelmű43. Mary Ellen Solt az irányzat párhuzamos nemzetközi 

kibontakozását vizsgálva a konkrét költészet első képviselőjének tekinti Bellolit, megelőzve 

az 1950-esévek elején kibontakozó latin-amerikai kísérleteket44.  

Belloli már a negyvenes években létrehozta azt a verbo-vizuális kódrendszert, amelyhez 

hasonló struktúrára építkezik egy évtizeddel később a brazil konkrét költők Piano pilota per 

la poesia concreta című kiáltványa45. A nyelvi elemek minimálisra redukált használata és a 

szigorú formai szerkezet önmagában nem kizárólagos jellemzője a konkrét költészetnek46. A 

nem-narratív, a költői képet radikálisan kiiktató, egyetlen vagy néhány szóra szűkített 

kifejezésmód egyértelműen Belloli költészetének sajátossága47. 

 A költő azonban későbbi kísérletei során tudatosan igyekszik elhatárolódni a konkrét 

költészet elnevezéstől, és a terminológiai zavarok elkerülése érdekében kifejezésmódját 

vizuálisnak nevezi48. Saját költészeti kifejezésmódjának eltérő meghatározása ellenére a 

                                                
42 Sauro Fabi: i. m., 20. 

43 Lamberto Pignotti—Stefania Stefanelli: La scrittura verbo-visiva. Le avantguardie del Novecento tra parola e 

immagine. Espresso Strumenti, 1980, 126. 

lásd még: Szkárosi Endre: A nyelvi jel mint kép a konkrét költészetben, IN: Uő. i. m., 96. 

44 Mary Ellen Solt: i. m., 47.  

45 Augusto de Campos – Decio Pignatari – Haroldo de Campos: „Piano pilota per la poesia concreta”, 

1953/1958, IN: Noigandres No. 4, São Paulo, Brasil, 1958. 

46 „A művészi gyakorlatban (…) érvényre jutó absztrakció folyamatának végpontján szinte természetesen 

vetődik fel a fordulat lehetősége a poétikai gondolkodásban: az előállt költői-művészi eredmény fogalmilag és 

koncepcionálisan nem eredete, hanem jelene és potenciális jövője szempontjából ítélendő meg. Vagyis az új 

valóságot létrehozó egyedi létező, a műalkotás nem absztrakt, hanem konkrét; nem a látható valóság elvont 

nyelvi szublimációja, hanem a látható valóság tárgyi része, alkotója – öntörvényű létező.”  

Szkárosi Endre: i. m., 97. 

47 Még akkor is, ha Belloli saját munkáit inkább vizuálisnak nevezi, a konkrét megfogalmazástól eltávolodik. 

Pignotti—Stefanelli: i. m., 124.  

48 Luigi Ballerini: i. m., 80. 
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későbbiekben az irányzat fejlődésében hangsúlyos szerepben tünteti fel önmagát49.  

Munkáit a nemzetközi konkrét költészeti mozgalom előfutárának tekinti, ezzel 

összefüggésben bizonyos szempontból a brazil Noigandres csoporthoz és Eugen Gomringer 

költői gyakorlatához is kapcsolódik. Belloli az általánosítónak tekintett, és elsősorban a 

képzőművészet területéré vonatkozó „konkrét” megnevezés helyett saját kísérleteit 

„audiovizuális” költészetként határozza meg50. Ezzel a gesztussal elhatárolódik a „konkrét”-

ként értelmezett, grafikus és fónikus, jelentés nélküli művészettől51. Visszatekintve saját 

fejlődésére, alapvető elmozdulást lát a korai, futurizmusba gyökerező Testi poemi murali, 

vagy az 1959-es Testi audiovisuali52 című kötetekhez képest53. Az 1960-as évektől (a konkrét 

költészettel is kapcsolatba hozható kiindulópontból eredő) „autonóm szavak”-ból építkező, 

filozófiai, pszichológiai, társadalmi, történeti vagy akár önéletrajzi elemeket teljes mértékben 

nélkülöző, tiszta költészetet hozott létre54. A költészetre nem narratív, lírai műfajként, hanem 

szavak mintázatában összeálló, a tér-idő dialektikában felépülő verbális architektúraként 

tekint55. A vizualitásba szervesen integrált üzenet („parola-immagine”) azonban nem kerül 

szorosabb kapcsolatba a hatvanas években a Gruppo70 körben kifejlődő látványos 

reklámköltészettel. Lamberto Pignotti és Eugenio Miccini a poesia tecnologica-ban a „képhez 

társított szó” módszerét követve jut el a tömegmédia ironikus újraértelmezéséhez, ez a 

megközelítés azonban távol áll Belloli (vizuálisnak nevezett) látásmódjától56.  

Bár a kezdeti futurista kiindulást nem tagadta meg, a tipografikus hangsúlyokkal élő 

futurista hagyományoktól eltávolodva, a költészetben megjelenő elemek közötti koherens 

szerkezeti kapcsolatot jellegzetes szövegkonstrukciókban tette láthatóvá57. „A lírai 

koncentráció maximumát kívánja elérni a lehető legkevesebb verbális elem térbeli 

                                                
49 Carlo Belloli: Poesia visuale: affermazione di una tendenza, IN: Catalogo della Biennale di Venezia, 1969. 

50 Giancarlo Pavanello: i. m., 6. 

50 Mary Ellen Solt, i. m., 47. 

51 Mary Ellen Solt, i. m., 47.  

52 Textes audiovisuels, Edition Material, Parigi, 1959. 

53 Carlo Belloli: „Poesia visuale. Affermazione di una tendenza” IN: Arrigo Lora Totino–Dietrich Mahlow, (a 

cura di): Poesia concreta. Indirizzi concreti, visuali e fonetici, (catalogo della mostra Biennale di Venezia, Ca’ 

Giustinian), Venezia, 1969, 34. 

54 Giancarlo Pavanello: i. m., 6. 

55 Mary Ellen Solt, i. m., 47. 

56 Giancarlo Pavanello: i. m., 6. 

57 Vincenzo Accame: 1982, i. m., 82. 
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strukturálásával.”58 Ez a koncepció illeszkedik a konkrét költészet későbbi fejlődése során 

megfogalmazott eljárásokhoz, a művész azonban máshová helyezi a hangsúlyt.  

Ballerini hívja fel rá a figyelmet, hogy Belloli 1969-es elemzésében konkrétnak 

tekinti59 a kísérleti költészeten belül azt a vonulatot, amelyben „a verbális elemek a vizuális 

ritmusuk és „optikai értékük” alapján érvényesülnek”60. A jelentéshordozó szerepe alól 

mentesített nyelvi elemek a térbeli elhelyezkedésükkel összefüggésben nyernek grafematikus 

jelentőséget61. A vizuális elemekkel kombinált konkrét költeményt alkotó betűk és szavak 

eredeti jelentésüktől függetlenül értelmezhetők. Másrészt Belloli a tágabb konkrét költészeti 

értelmezéstől elszakadva62 a szorosan vett vizuális megfogalmazás felé fordul. Költeményeit 

vizuálisnak nevezi: „a szavak lényegi összefüggéseinek optikai kiterjedéseként”63 értelmezi a 

mű látható megformáltságát, a vers architektonikus szerkezetére összpontosít. Pignotti és 

Stefanelli elemzése szerint Bellolit az különbözteti meg a konkrét költészeti 

megfogalmazástól, hogy a szó szemantikai szintjére koncentrál: nem távolodik el a jelentéstől, 

sőt, annak új rétegeit is bevonja a kifejezésbe64. A grafikai és tipográfiai megformáltság 

szorosan kapcsolódik a vizuálisan ábrázolt nyelvi elem jelentéséhez65. Belloli 1969-es, Poesia 

visuale: affermazione di una tendenza66 című írásában tesz kísérletet arra, hogy pontosan 

meghatározza a következetesen vizuálisnak nevezett irányzat jelentőségét. Több évtized 

távlatából Belloli saját Testi poemi-murali, (1944) című kötetének hatásaként vezeti le az 

immár több kontinensen jelen lévő (és a hetvenes években virágkorát élő) költészeti 

kifejezésmód fejlődését.  

„Minden vers  >>vizuális<<, ha olvasásra szánják (...) de vizuális jelentőségre akkor tesz szert, 

ha tipo-szemiológiailag integráljuk az alkalmazott szemantikai szerkezetekkel.”67  

 

                                                
58 Luigi Ballerini: i.m., 80.  

59 Carlo Belloli: i. m., 45. 

60 Luigi Ballerini: i. m., 80. 

61 Luigi Ballerini: i. m., 80. 

62 Luigi Ballerini: i. m., 80. 

63 Luigi Ballerini: i. m., 80. 

64 Pignotti—Stefanelli: i. m., 124. 

65 Pignotti—Stefanelli: i. m., 124. 

66 Carlo Belloli: i. m., 45. 

67 Carlo Belloli: i. m., 45. 
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Tehát a költemény azáltal válik vizuálissá, hogy a jelentésteli elemek, amelyek felépítik 

(szavak), tipográfiai és szemiotikai egységet alkotnak. 

Annak ellenére, hogy a futurista „tavole parolibere” és a Belloli-féle „tavole visuali” a 

befogadó szempontjából mára nehezen elhatárolható fogalmak, a közöttük felfedezhető 

különbség eltérő eredetükkel magyarázható. Belloli elmélete szerint a vizuális költészet (akár 

falra festett murália formájában) a futurista képversekhez képest jóval nagyobb 

nyilvánossághoz juthatott el, ezzel magyarázható nemzetközi népszerűsége. A térbeli 

kiterjedés a közönség befogadói magatartásához igazodik (vers a falon), amely a nyomtatott 

kiadványok hatáskörének kitágítását jelenti. Ezt a gondolatot követve Belloli egészen a 

reklámplakátok és hirdetőtáblák (vizuális) költészeti hasznosításának lehetőségeihez jut el, ez 

a folyamat, a Gruppo70 technológiai költészetében tér vissza a hetvenes években. A 

verbovizuális kifejezés fejlődése a Belloli-féle, a szóval egységbe forrt grafikai kifejezéstől 

fokozatosan jut el a jelentését elvesztő elemek használatáig. A szó széttöredezik, egyre inkább 

az egyes betűk, illetve fonémák alkotják majd a költeményt, mint egy jelentés nélküli, vizuális 

tárgyat.68 Belloli vizuálisnak nevezett, mégis a konkrét költészetként meghatározott irányzat 

sajátosságait képviselő költészete a későbbiekben a technológiai költészet vizuális kódjaival 

azonosul. A tömegkultúra eszközkészletével látta megvalósíthatónak az új költészet 

kibontakozását. Munkássága a futurizmusban gyökerező verbovizuális kifejezéstől a konkrét 

jegyeket viselő költészeten át a hatvanas-hetvenes években népszerűvé vált vizuális 

költészetig vezet.  

A kép és szöveg megbonthatatlan egységéből kialakuló új költői nyelv kezdeti formája jóval 

a konkrét költészet Latin-Amerikai69 és Nyugat-Európai felbukkanása előtt létezett 

Olaszországban: a rokon jelenségek kialakulása egymástól nem teljesen független70.  

                                                
68 Pignotti—Stefanelli: i. m., 135. 

69 Az olasz és brazil kísérleti költészet közötti kapcsolatot az olasz-brazil művész, Waldemar Cordiero és Emilio 

Villa ismeretsége alapozza meg, ebbe a körbe kerül be Belloli is. Villa még Rómában lép kapcsolatba a brazil 

konkrét festővel, majd 1950-ben Brazíliában is meglátogatja. Nem véletlen, hogy Belloli munkáiból 1951-ben 

nyílik kiállítás Brazíliában. A kísérleti költészet szerteágazó irányai más-más megközelítésből jutnak el a sűrített 

kifejezésig, a verbovizuális megjelenítés lehetőségeihez. 

Francesco Aprile: Le violazioni concrete di Carlo Belloli, Il Paese Nuovo, 2012.03.03., online: 

https://faprile.wordpress.com/2012/03/03/le-violazioni-concrete-di-carlo-belloli/ (utolsó hozzáférés: 2019.06.30) 

Maria Gloria Vinci: „Carlo Belloli in Brasile: un geniale precursore della poesia concreta” IN: Literatura 

italiana traducida en Brasil - Mutatis Mutandis, Vol. 9, No.1. 2016, 53—67. 

70 A brazil konkrét költészet legnagyobb hatású mozgalma, a Gruppo Noigandres 1952-ben alakult, Eugen 

Gomringer ebben az évben írja meg jelentős munkáját, amelyet egy évvel később publikál Svájcban. Dél-

Amerikától távol, a svéd-bolíviai Öyvind Fahlström 1953-ban írja meg profetikus Konkrét költészeti kiáltványát. 

https://faprile.wordpress.com/2012/03/03/le-violazioni-concrete-di-carlo-belloli/
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1.3 A konkrét költészet befogadásának kérdései 
 

A konkrét költészet gyökerei (a Bellolihoz köthető olasz „eredetmítosz” mellett) a 

Noigandres csoport brazil71 és az Eugen Gomringer és Max Bense kutatásait követő svájci-

német72, a konkrét művészettel rokonítható vonulatból indulnak ki, és a későbbiekben tovább 

ágaznak. Az ebből adódó sajátosságok vizsgálata a konkrét hagyományok további fejlődése 

szempontjából kulcsfontosságú. Irodalmi háttérből fejlődött ki, a lineáris költészet organikus 

hagyományaiból ered, de alakulása során új, az jellegében radikálisan eltérő jegyeket vett fel. 

Komparatisztikai szempontból hasznos, ha az egyébként sem egyirányú, lineáris fejlődési utat 

leíró jelenséget külön műfajnak tekintjük73 (a kétféle forrású jelenség alakulásában jelentős 

szerepet játszott az innovatív költők (Gomringer és a Noigandres csoport) kreatív 

kezdeményezése). Victoria Pineda kutatásai alapján Alastair Fowler „poligenezis”-elmélete74 

a konkrét költészetre is alkalmazható, két alkotó párhuzamos költészeti fejlődése helyett egy 

csoport (Noigandres) és egy személy (Eugen Gomringer) analóg alkotómódszerének fejlődési 

ívét tekinthetjük át a kezdetektől75. A két jelenség egymással párhuzamosan fejlődött, a 

képzőművészetben megjelenő geometrikus kifejezésen (például Piet Mondrian, Max Bill) 

kívül mások mellett Mallarmé, Kandinszkij, Apollinaire művészete is erősen inspirálta a 

konkrét kifejezésmódot.  

A konkrét (és általában a kísérleti) költészet jellegzetessége, hogy különböző elemeket emel 

át más-más közegekből (képzőművészet, zene, hagyományos költészet), és a heterogén 

                                                
Néhány éven belül a világ több pontján egyszerre jelenik meg a konkrét költészet jelenségként és 

szemléletmódként, amely a későbbiekben meghatározóvá válik a kísérleti költészet fejlődésében.  

71 Grupo Noigandres: Piano pilota per la poesia concreta, 1953/1958, Noigandres (São Paulo, Brasil). No. 4 
(1958); Augusto De Campos: POETAMENOS, 1953; Augusto de Campos – Haraldo de Campos: Noigandres 2, 

1955. Az 1955-ös kiadványban használják először a konkrét költészet kifejezést munkáikra.  

Augusto de Campos – Haraldo de Campos – Décio Pignatari: Poesia concreta: um manifesto, 1956. 

Marina Corrêa: Concrete Poetry as an International Movement viewed by Augusto de Campos: An Interview 

2008, São Paulo, Brazil http://www.ubu.com/papers/correa-decampos/index.html (utolsó hozzáférés: 

2019.06.30) 

72 Eugen Gomringer 1956-os elméleti fejtegetéseit már konkrét költészet címen közli. 

Eugen Gomringer, Concrete Poetry (1956) IN: Mary Ellen Solt: i. m., 72. 

73 „Alastair Fowler's system” idézve itt: Victoria Pineda: „Speaking About Genre: the Case of Concrete Poetry” 

IN: New Literary History 26:2, 1995, 379—393. 

74 Victoria Pineda: i. m., 380. 

75 Victoria Pineda: i. m., 380. 

http://www.ubu.com/papers/correa-decampos/index.html
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anyagból hoz létre új sajtosságokkal bíró, önálló jelenséget (műfajt)76. Bizonyos elemek a 

brazil kiáltványból (Plano-piloto para poesia concreta) jöttek, mint az „ideogrammatikus 

módszer”, a „tér organikus értelmezése” vagy a sajátos tipográfiai megoldások77. A konkrét 

költészet egyedülálló jellege abból fakad, hogy az eltérő eredetű elemek forrásai is nagyon 

különbözőek. Ezért ha a jelenséget a maga összetettségében kívánjuk megvizsgálni, akkor a 

benne megjelenő különböző rendszerek felől kell közelítenünk78. Műfajelméleti szempontból 

ez a vizsgálati mód vezethet eredményre, ha az összetevők jól meghatározhatók. A konkrét 

költészetben felfedezhető a zene, az építészet, a konstruktivizmus vagy a szobrászat hatása, 

ezek nem közvetlen formai analógiaként, hanem elvont inspirációként kerülnek a kísérleti 

költészet hatáskörébe. A festészet és költészet határterületeinek egymást fedő mezejében 

létrejövő kíséreltek műfaji elemzését több szálon folytathatjuk. Ezek az időbeliség és 

térbeliség dimenzióinak találkozását vizsgálják79.  

Victoria Pineda elemzésében több érvet is felvonultat amellett, hogy a konkrét 

költészet az irodalom tárgykörébe tartozik. Elsősorban a költészet és festészet hagyományos 

összefüggéseit említi (példaként arra, hogy a költészet az irodalomtörténet-írás kezdetei óta 

kapcsolatban áll a vizuális művészetekkel), valamint a kísérleti költészet úttörőinek saját 

nyilatkozatait és a „metaszövegnek” nevezett anyagokat, amelyek költészetként – tehát 

irodalmi jelenségként – definiálják önmagukat80. Metaszövegnek a konkrét költészettel széles 

körben foglalkozó egyetemi tanszékek, folyóiratok és irodalmi fórumok nyilvánosságában 

megjelenő önreflexív szövegeket nevezi, amelyek az irodalmi környezet otthonosságát 

erősítik81.  

A költészeti hagyományoktól messze elrugaszkodó, elsősorban a forma esztétikájára 

koncentráló jelenségként a „lírai fókuszt”82 eltörli és a költészet szubjektív szemléletétől 

teljesen elszakad. Az üzenet fontosabbá válik saját tartalmánál. A kísérleti költészet nehezen 

körülhatárolható irányzat, amely markáns esztétikai programot képvisel, semmi mással nem 

összetéveszthető művészi megformáltsággal. A totális szabadság igénye jellemzi a grafikus 

                                                
76 Victoria Pineda: i. m., 381. 

77 Augusto de Campos–Decio Pignatari–Haroldo de Campos: i. m., idézve itt: Victoria Pineda: i. m., 383. 

78 Victoria Pineda: i. m., 383. 

79 Victoria Pineda: i. m., 381. 

80 Victoria Pineda: i. m., 381. 

81 Victoria Pineda: i. m., 381. 

82 Victoria Pineda: i. m., 381. 
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elemek vizuális megjelenését: a költészet a hangsúlyosan tipográfiában ölt testet. Az alkotók 

szándékosan tartózkodnak a műfaji megjelölés zárt felfogásától, a látványvilág – a 

képzőművészethez hasonlóan – egyedi stílusjegyeket hordoz minden alkotásnál. Ezért nem 

célja a kísérleti költészetnek körülhatárolt irányzatok közé tartozni, mert a kifejezés 

szabadsága nem korlátozható elvont megnevezésekkel. A konkrét költészet lényege önmaga 

tiszta reprezentációja, nem idéz fel semmilyen külső definíciót. Pineda elemzésében felmerül 

több, a meghatározást segítő támpont: ha versként tekintünk a konkrét költészeti alkotásokra, 

akkor azokat előadni is lehet(ne): a hangzás, a zeneiség szerepe az írott konkrét költészetben 

is érvényesül. Világos, hogy kevés konkrét verset lehet a hagyományoshoz közeli módon 

felolvasni, úgy, hogy ne veszítsen megformáltságának lényegi jellegzetességéből. A 

Noigandres csoport konkrét költészeti estjein – ma hangköltészeti performanszként 

értékelhető – formában adták elő a műveket, zenei kísérettel83. A fónikusan előadható művek 

hagyományosan a konkrét költészeti művekből indultak ki. A konkrét versek egy részét 

hangzó formában is elő lehet adni, az írott verset egyfajta partitúraként értelmezve. Emellett 

kézenfekvő a párhuzam a futurista deklamáció hagyományával, amely a fonémák szintjére 

redukált szöveg akusztikus előadásán alapszik. A hangköltészeti performanszban 

megjeleníthető művek tehát (fel)olvashatóak, az akusztikusan érzékelhető dimenzióba 

átültethetőek. A konkrét költészeti kifejezés teljes spektruma azonban túllép ezen az érzékelési 

területen. Nem minden alkotás fogadható be a leírt szövegkép alapján, ahogy nem minden 

fónikus vershez tartozik írott partitúra. Az előadhatóság nem nélkülözhetetlen eleme a konkrét 

versnek, így csak e tulajdonsága alapján nem kategorizálható.  

Sándor Katalin a vizuális költészet műfajközöttiségéről szóló doktori disszertációjában 

egy egész fejezetet szentel a konkrét költészet intermedialitásának84. A konkrét költészeti 

kifejezés sajátosságait figyelembe véve, Sándor arra a következtetésre jut, hogy ebben az 

esetben az intermedialitás nem „különböző médiumok (…) viszonyának (…) vagy éppen 

széttartásának jelenségében értelmezhető, hanem magának az írott nyelvnek a képpé 

alakulásában (…)” ragadható meg85. A verbális és vizuális megnyilvánulási formákat érintő 

                                                
83 Décio Pignatari: "Concrete Poetry: A Brief Structural-Historical Guideline," IN: Poetics Today, no. 3 (1982), 

192. 

84 Sándor Katalin: A konkrét versek médiumközisége IN: Nyugtalanító írás/képek. A vizuális költészet 

intermedialitásáról, Erdélyi Múzeumi Egyesület, Kolozsvár, 2011, 65—92. 

85 Sándor Katalin: i m., 65. 
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médiumközöttiség kérdéseit több szempontból, és jelentős teoretikus apparátust felvonultatva 

vizsgálja a szerző.  

A felvetett eltérő megközelítések közül elgondolkodtató az „intermédia” 

meghatározásának – mint homogén, áttekinthető jelenségfolyam – árnyalt kritikája. Éppen a 

hangsúlyosan érvényesülő kettősség, (műfajokon átívelő vagy azok határterületein mozgó 

sajátosság) válik a konkrét költészet kiemelkedő jellegzetességévé. Más szóval: az 

különbözteti meg a konkrét kifejezést más jelegű kísérleti megnyilvánulásoktól, hogy a benne 

megjelenő eltérő mediális tulajdonságokkal rendelkező tényezőket szintetizálja. Sándor 

elmélete szerint az írottból képivé váló (intermediális) kifejezés éppen ezt a hagyományosan 

oppozícióként felfogott verbális-vizuális kettősséget kérdőjelezi meg. A konkrét költészet 

egyedi műfaj, nem értelmezhető a megszokott mediális viszonyrendszereket feltáró besorolási 

módszerekkel: például Irina Rajewsky intermedia-elméletében felvázolt kategóriákba 

(mediális kombináció) sem illeszthető be86. Az általánosságban verbovizuális költészetként 

meghatározott kísérletek (a konkrét költészeti és más irányzatokat is ide értve) elsődleges 

befogadási kérdése a képként vagy szövegként történő olvasás kihívása. Az egyidejűleg 

„olvasható” és „nézhető” művek egysége felbomlik a befogadás során: ebben a jelenségben 

ragadható meg a „médiumközöttiség”87. A néző/olvasó felváltva olvassa és képként nézi a 

művet, ebben a mediális kettősségben vizsgálható a verbális és vizuális tényezők viszonya. 

A műfaji behatárolás nehézségeivel kapcsolatban felmerül a befogadás kérdése. 

Miként értelmezhető egy besorolhatatlan műalkotás – versként vagy képként? A 

képzőművészethez szorosan kötődő kísérleti költészeti tendenciák értelmezése újabb kihívás 

elé állítja az érdeklődőt: miként tekintsen a műre? Egyáltalán a kiadványokban, folyóiratokban 

megjelenő vizuális költemény reprodukciónak tekinthető, amelynek eredetije kiállításon 

látható? Vagy irodalmi produktumként, amely nem kötődik a szöveg originalitásának 

fétiséhez? Ez a döntés tevékeny részvételt vár el a befogadótól88. Másrészt a műalkotás 

értelmezéséhez a hagyományosan megszokott kulcsokon túllépve, experimentális 

nézőpontból kell megvizsgálni az alkotást, ezen a ponton az olvasás linearitása megszűnik. E 

két értelmezési stratégia együttesen zavart is okozhat: ha versként fogom fel a konkrét 

költészeti alkotást, akkor a nyelvi kódok alapján akarom értelmezni. Ez pedig a konkrét 

                                                
86 Irina Rajewsky: „Intermediality, Intertextuality, and Remediation: A Literary Perspective on Intermediality” 

IN: Intermédialités 6 (2005): 43–64. idézve itt: Sándor Katalin: i. m., 65. 

87 Sándor Katalin: i. m., 66. 

88 Victoria Pineda: i. m., 389. 
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költészet esetében messze eltávolodik a tradicionális dekódolási módszertől. Eugen 

Gomringer több irányból olvasható (a középkori rácsverseket idéző) konkrét versei (pl.: 

silencio) nem állítják a befogadót nagy kihívás elé, de más alkotásoknál problematikus lehet 

a klasszikus irodalmi nézőpontú elemzés. A kísérlet mindenképpen kudarcot vall, mert a 

konkrét költészet nem váltható át narratív struktúrává. Ezért a befogadó (akaratlanul is) 

elengedi a jelenség irodalmi vizsgálatát, képi kódok alapján próbálja értelmezni a művet. A 

kétféle értelmezési stratégiába belegabalyodott néző tanácstalanul magára marad a művel: itt 

kezdődik a befogadási folyamat. Intuitív asszociációk és szabad értelmezés útján a komplex 

kísérleti költészet is megfoghatóvá válik. A néző elengedi az „interpretációs” szándékot és a 

szabad látás, az „érzékelés” felől közelít a költeményhez89. 

Carol Ann Taylor arra is rámutat90, mivel jár(hat), ha a befogadónak az értelmezéssel 

kapcsolatos elvárásaival nem találkozik a mű. A néző „érteni” akarja a művet, ehhez pedig 

nem pusztán a tartalom és a forma egységének felfogására van szükség. A hagyományos 

költészeti kvalitásokat a konkrét költészetben hiába is keresné a néző, a mélyebb tartalmak 

formai kifejezés egységbe ötvözése a konkrét költészet célja. Valójában azonban nem arról 

van szó, hogy e kódok alapján a költészet nem értelmezhető, csak más szempontú 

megközelítés kell a feltáráshoz. A konkrét költészet társadalmi üzenete sem elhanyagolható: 

a nyelv rejtett energiának felszabadításával, a nyelv újraértelmezésére nyomán az évszázadok 

alatt meggyökeresedett dogmák eltörlésére törekszik. Jogos viszont a feltevés, eléri-e a kívánt 

hatást a mikro-szerkezetként ábrázolt betűkompozíció? A néző számára mennyire érzékelhető 

a mögöttes üzenet? 

Bizonyos vélekedések szerint éppen ez a letisztult, sűrített kifejezés viszi közel a 

konkrét költészetet a kortárs nézőhöz. Az ikonikus jelként közölt költészet vizuális kódjai 

(elsősorban tipográfiai megformáltága) megegyeznek a tágabb emberi közösségben használt 

ikonokéval. A közlekedési táblák és piktogramok univerzális jelkészlete nem áll messze a 

konkrét költészet kifejezésmódjától91. (Augusto De Campos 1965-ös Olho por Olho [Szemet 

szemért] című munkáján (4. ábra) valóban használ közlekedési táblákat, az elnyomó 

                                                
89 Victoria Pineda: i. m., 389. 

90 Carole Ann Taylor: A Poetics of Seeing: The Implications of Visual Form in Modern Poetry (New York, 

1985); 

idézve itt: Victoria Pineda: i. m., 389. 

91 Derek Beaulieu: “An afterword after words: notes towards a `concrete poetic”, UBUWEB Papers 

http://writing.upenn.edu/pepc/authors/beaulieu/Beaulieu-Derek_Flatland.pdf (utolsó hozzáférés: 2019.06.30) 

http://writing.upenn.edu/pepc/authors/beaulieu/Beaulieu-Derek_Flatland.pdf
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rendszerre tett politikai utalásként92.) Marjorie Perloff elmélete szerint a modernista konkrét 

költészet a kortárs kultúra reklámgrafikája93– a befogadói magatartás vizsgálata 

szempontjából helytállónak tekinthető a párhuzam. Az univerzális költészet létrehozását célzó 

Eugen Gomringer a mai reklámgrafika emblematikus ábrázolásait feltehetően rokonnak 

érezné saját törekvéseivel. A reklámok és a kortárs kommunikáció vizuális kódjai az ötvenes-

hatvanas években a szárnyaló modernitást szimbolizálták. A kortárs néző számára a 

„klasszikus” konkrét költészet kódrendszere mára talán nem hat forradalmian újnak, de 

fénykorában a redukált közlés maximumát jelentette. Más elméletek szerint94 éppen ez a 

gyorsított befogadás jelentheti a konkrét költészet gyengeségét, hiszen csak pillanatnyi 

figyelmet szentel neki a néző, így nem tesz mélyebb hatást. Az „expressz-élmény” könnyen 

válhat üzenetből mementóvá (Taylor), tehát a néző nem rögzíti átható művészeti 

benyomásként a költeményt, csupán pillanatnyi, felszínes hatást ér el a költészet95.  

A konkrét költészet képlékeny definíciója miatt kicsúszik a megszokott értelmezési 

keretekből. A besorolási nehézségek azonban nem minősítik a jelenség sajátosságait, a 

művészeti szabadság kifejezésének megfejtése a befogadó számára inspiráló kihívásokat 

nyújt. A jelenség meghatározásával foglalkozó metaszövegekben egymásnak olykor 

ellentmondó kijelentésekkel találkozik a kutató, ami arra enged következtetni, hogy az alkotók 

is kísérleteznek a jelenség pontos meghatározásával, egyelőre részeredményekkel.  

 

1.4 Adriano Spatola konkrét költészete 
 

A konkrét költészettel foglalkozó alkotók a nyelvi alkotóelemeket különböző fázisokig 

redukálják: a költői közlés eszközkészlete jellemzően minimális, az eltérés a fokozatokban 

érzékelhető. Míg Carlo Belloli (a brazil konkretistákhoz hasonlóan) a morféma szintjéig 

egyszerűsíti a verbális jel használatát, más művészi gyakorlatokban a szó összetevői is tovább 

bomlanak a betűk vagy azok töredékeinek szintjére. Adriano Spatola a hieroglifákat idéző, 

koncentrált nyelv-konstrukciókig (Zeroglifi) fejleszti az alfabetikus kifejezés lehetőségeit. 

                                                
92 Marina Corrêa: i. m., 5. 

93 Derek Beaulieu: i. m., 3.  

94 Victoria Pineda: i. m., 389. 

95 Ez a felvetés ma, a digitális fordulat után, a kép kultúrájának korszakában összefüggésbe hozható a letisztult 

költői közlésmódok iránti növekvő érdeklődéssel. A „képdömping” hatásától telített befogadó ismét a tömörebb 

látványvilág, a konkrét művészet felé fordul. A konkrét költészet kortárs reprezentácójának kérdései azonban 

túlmutatnak jelen dolgozat keretein. 
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Gimnáziumi évei alatt bontakozott ki érdeklődése az ókori egyiptomi költészet, az 

enigmatikus írásjelek iránt96, a képi elemeket verbális tartalommal ötvöző kifejezésmódból 

inspirálta korai kísérleteit. Spatola a konkrét művészet általános alapelvéből – a mű nem mutat 

túl önmagán – indul ki, de annak sajátosan torzított változatát valósítja meg97. Műveinek 

„optikai-szemantikai” egyensúlya kibillen és a kalligrafikus írást idéző szövegtöredékekből 

felépülő konstrukció szinte olvashatatlan98, ezért csak komplex értelmezési stratégiával 

közelíthető meg. Az olasz elnevezés „zeroglifico” a hieroglifa és a „zero” szavak 

összeolvadásából jön létre, ebben az összefüggésben a szent falfeliratok kultikus 

jelentőségéhez a szemantikai jelentés eltörlését kapcsolja99. A nyelvi kódok alapján 

érzékelhető jelentés helyett az ikonikus, grafémákba tömörített jelenlét marad meg, a szavak 

eredeti jelentésétől függetlenül. A kontextusból kiragadott elemek új szövegkörnyezetben, 

legfeljebb fonetikusan olvasható mozaikként egyesülnek. Spatola munkássága a német 

konkrét költő, Franz Mon alkotómódszerével is párhuzamba állítható, bár, ahogy Sandro 

Sproccati megjegyzi, az összevetés nem minden szempontból indokolt100. A látvány alapján 

valóban szoros analógiát kínáló két művészeti gyakorlat eltérő kiindulópontból ered. Míg Mon 

felismerhető írott szavakból épít kollázsokat, Spatola a mű alkotóelemeit az olvashatatlanságig 

redukálja, kiragadja az eredeti közegben betöltött szemantikai jelentést hordozó szerepükből. 

Sproccati elmélete szerint a képverseknél (zéróglifáknál) felhasznált nyelvi elemek 

felismerhetősége a kulcs, ezzel magyarázható az elérni kívánt cél és az ahhoz vezető út 

megválasztása. Spatola módszerének lényege, hogy a tipografikus jellegzetességeiket 

megtartó szó-fragmentumokat éppen a felismerhetőség határáig torzítja el. Az 1966-os 

(Zeroglifico Nr. 1) első kiadásban szereplő műnél (5. ábra) például nem lehet elkülöníthetően 

felismerni a különbözű betűket, így a látványt nem szóként értelmezhető elemként rögzíti a 

néző. Egyes betűket sejteni lehet (o, p, d, a, b, r), de a szó-fragmentum nem dekódolható, 

mintha öszenyomott tárgyon, vagy összegyűrt papíron próbálnánk kibetűzni a feliratot. Ez a 

                                                
96 Giovanni Fontana: Per una fertile poesia di Babele, Retidedalus, 2008 dicembre. 

http://www.retididedalus.it/Archivi/2008/dicembre/LUOGO_COMUNE/fon.htm (utolsó hozzáférés: 2019.06.30) 

97 Adriano Spatola: Zeroglifico, Sampietro, Bologna 1966.  

forrás: Giulia Niccolai: Una Proposta di Interpretazione degli Zeroglifici. Introduzione a Zeroglifico, Edizioni 

Geiger, Torino 1975. újraközölve: Archivio Maurizio Spatola 

http://www.archiviomauriziospatola.com/prod/pdf_storici/S00192.pdf (utolsó hozzáférés: 2019.06.30) 

98 Sandro Sproccati: „Zeroglifico. Ipotesi per un „suprematismo” grafematico” IN: Adriano Spatola, Campanotto 

Editore, 10. 

99 Giulia Niccolai: i. m., 3.  

100 Sandro Sproccati: i. m., 10. 

http://www.retididedalus.it/Archivi/2008/dicembre/LUOGO_COMUNE/fon.htm
http://www.archiviomauriziospatola.com/prod/pdf_storici/S00192.pdf
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„vizuális autonómia”101 jól jellemzi Spatola szellemiségét: a totális kifejezés jegyében 

szándékosan kihátrál az olvashatóság hatósugarából, sajátos intermediális légkörben alkot, 

ahol az írás elsődleges felhasznált anyag marad, de vizuális elemként nyer új értelmet. 

 A szétzilált betűk és eltorzult szavak szövedékéből mégis érzékelhető egy mélyebb 

jelentésréteg, amely a konkrét költészeti kifejezésmód lényegével rokonítja a Zeroglifici 

sorozatot. A dekonstruált nyelvi elemek eredete rejtve marad a befogadó előtt, aki intuitív 

módon vagy szabad asszociáció segítségével feltételezheti a graféma eredeti jelentését102. 

Nem elsődleges értelemben vett olvasásról van szó: Spatola ügyel rá, hogy azon a keskeny 

határvonalon egyensúlyozzon („az írás és a grafika között lebegő jelrendszerben”103), ahol a 

betűből kinyert grafikus nyom már nem érvényesül olvasás útján felfogható hangsorként – így 

közvetlen hangzó reprodukálására sincs mód. A gyökeréig redukált nyelvi elem sajátos 

vákuumot teremt önmaga körül: csak a betű emlékét hordozza magában. A zeroglifákban 

leképezett jel-töredékek akár szemantikai jelentésüktől megfosztott, pusztán jel-formaként 

érvényesülő absztrakt hangjegyekként a hangzó kifejezés terébe is átültethetők. Spatola 

megfogalmazása is az előadásmód zenében bevett értelmezésre hivatkozik104. A töredékekből 

újrakonstruált, „jelentésmentesített” grafikus részletek mégis az írás autentikus alkotói 

gesztusához kapcsolódnak. A zeroglifikus versek keleties hangulata a kalligráfia szellemiségét 

idézi, a sűrített közlés igénye pedig kétségtelenül a konkrét költészet szellemiségéhez 

kapcsolja Spatola munkáit105. A tipografikus jel használata bármely költészeti kompozíción 

belül, nem csak (a jelentéstől független) elvont vizuális elemként lehetséges, a valódi 

tipografikus (grafématikus) költészet a szerkezetben megjelenő feszültségre épít – fogalmazza 

meg Spatola106. A szétdarabolt elemek azonosíthatóságának hiányában a befogadás 

érzékszervekre lebontott széttagoltságán túllépő, totális jelként érvényesülnek.  

                                                
101 Sandro Sproccati: i. m., 10. 

102 Sandro Sproccati: i. m., 10. 

103 Szkárosi Endre: „A nyelvi jel mint kép a konkrét költészetben” IN: Szkárosi: i. m., 104. 

104 “mosaico di frammenti decontestualizzati (che) si costruisce nello spazio bidimensionale come fraseggio, nel 

senso che si dà in musica a questo termine” 

Idézve itt: Giulia Niccolai: i. m., 4. 

105 Giulia Niccolai: i. m., 4. 

106 „Per poema tipografico non s'intende semplicemente un qualsiasi testo poetico realizzato in tipografia, bensì 

un testo che usi i caratteri di stampa come elementi di composizioni visuali astratte, nelle quali la presenza del 

significato sia indifferente e conti invece la tensione della struttura.” 

Adriano Spatola: La forma della scrittura, (cat. alla mostra, Galleria d'Arte Moderna) a cura di Adriano Spatola, 

Bologna, 1977. Archivio Maurizio Spatola Online. 

http://www.archiviomauriziospatola.com/prod/pdf_archivio/A00217.pdf (utolsó hozzáférés: 2019.06.30) 

http://www.archiviomauriziospatola.com/prod/pdf_archivio/A00217.pdf
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A totális költészet kifejezés Spatola elméleti munkásságának és művészeti 

gyakorlatának kulcseleme. 

„La poesia totale sembra offrire oggi al lettore non un prodotto definitivo, da accettare o subire 

nella sua chiusa perfezione, ma gli strumenti stessi della creazione poetica, nella loro 

strutturale rimaneggiabilità"107.  

A költészeti kísérletekben az elemek szabad variálhatóságának kombinatorikus lehetőségeiből 

merít, az olvasó játékosságára számító, nyitott művet alkot. A Dick Higgins-féle intermédia 

fogalmat108 kiterjesztő jelenség Spatola felfogásában tovább tágítja a kísérletezés hatáskörét: 

a totális költészet az intermediális alkotás struktúráját követi, változatos elemekből hoz létre 

új, a hagyományos költészeti megnyilatkozásokon túllépő formákat. Az experimentális 

költészet erőterében egymással interakcióba lépő gyakorlatok sokfélesége nehezen 

kategorizálható jelenségeket is lefed. A kísérletező kezdeményezések áttekintésekor Spatola 

Higgins nyomán kategóriák helyett a kontinuitás fogalmára összpontosít, amely találóan írja 

le az experimentális hagyományok fejlődését109. Saját művészeti gyakorlata mellett az 1967-

től megjelenő Geiger „antologia ipersperimentale”110 című asszembling folyóirathoz és az 

1972-től feleségével, Giulia Niccoliai költővel közösen kiadott Tam Tam (Rivista 

internazionale di poesia), sorozathoz kapcsolódó kiadványokkal Spatola a költői nyelvi teljes 

eszköztárának megújításával járul hozzá az új költői közlésmódhoz111. A totális költészetként 

meghatározott kifejezéssel a „valóság központját”112 helyezte kutatásai fókuszába. Az 

intézményesített hagyományoktól és az írott-és beszélt nyelvben rögzített szabályoktól 

elszakadva a költői kifejezéshez használt nyelv alapvetőnek tekintett sajátosságait kérdőjelezi 

meg. Új szerepbe hozza a nyelv alkotóelemeit, ezzel kézenfekvő kulturális evidenciákra 

kérdez rá. A totális költészet eszközeiben épít a váratlanra és a véletlenre, az intermediális 

közlés lehetőségeit kiterjeszti az összes művészeti ágra. A költészet már a futuristáknál 

                                                
107 Adriano Spatola: Verso la poesia totale, Salerno, Rumma, 1969; (Torino, Paravia, 1978), 

108 Dick Higgins: Intermedia, Something Else Press, 1965. 

109 Adriano Spatola: „Dalla categoria alla continuità” IN: Uő: i. m., 4. 

110 Geiger, Edizioni Geiger, Mulino di Bazzano, 1967—1996. Az egyedi kivitelű asszembling kiadvány tíz 

számot ért meg, sok szempontból emblematkus első számában 42 konkrét költő munkája szerepelt a világ 

minden tájáról. Az első 9 szám 1982-ig látott napvilágot, a tizedik szám Adriano Spatola emlékére jelent meg 

1996-ban. A kiadványban kezdettől képzőművészek is közreműködtek, többek közt Franco Grignani és Maurizio 

Nannucci. A kilencedik szám borítóját az élénk olasz kapcsolatokat ápoló Artpool alapítója, Galántai György 

tervezte. 

111 Giovanni Fontana: 2008, i.m., 4. 

112 Giovanni Fontana: Libri & libri. Un itineraio di scritture totali. IN: Vita teoria e prassi di Adriano Spatola, 

Archivio Maurizio Spatola, 5 giugno 2009. 
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kilépett a könyv lapjáról, Spatola kitágítja a mozgásterét a zene és a képzőművészet felé. A 

Fluxus műfaji kereteken átlépő, költészetet, zenét, szobrászatot és színházat egyenrangú 

forrásként használó művészetértelmezése meghatározó hatást tett Spatola 

alkotómódszerére113. A Fluxushoz hasonlóan épít a kiszámíthatatlan tényezőre, és a 

közönséget aktív résztvevőnek tekinti: a nyelvi játékok, szó-kombinációk és a szabadon 

kiegészíthető versformák a befogadótól a kész mű élvezete helyett tevékeny, kreatív 

közreműködést várnak el. Elmélet és gyakorlat között elmosódnak a határok, az új költészet 

önmagát teremti meg minden egyes kísérleti műben.  

 

 

 

  

                                                
113 Giovanni Fontana: 2009, i. m., 3.  
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II. fejezet  

Tömegkultúra és technológiai költészet  
 

A kísérleti költészet Olaszországban a hatvanas-hetvenes években kialakult irányzataira – 

ahogy a művészetre általában – nagy hatást gyakoroltak a korszakban végbemenő társadalmi 

és politikai változások. A két évtizedet a szélsőségek határozták meg, a Boom economico 

reményteli időszaka után az Anni di piombo következett: az átmeneti gazdasági prosperitás és 

a terrorista csoportok tevékenysége árnyékolja be a korszak emlékezetét. Az amerikai és 

európai egyetemekről kiinduló ifjúsági mozgalmak az 1968-as eseményekben csúcsosodtak 

ki. A diákság és a hatalom összecsapásának mértéke országonként eltér, Olaszországban az 

erőteljesebb kormányzati fellépés volt jellemző114. A hatvanas évek a fogyasztói társadalom 

megteremtését hozták el az olaszoknak, majd részben az ebből eredő illúziók hatására 

robbantak ki a megmozdulások, a fennálló társadalmi berendezkedés átformálására tett 

radikális kísérletként115. A forradalmi hangulat 1968 után alábbhagyott, a munkás- és 

diákszervezetek részben elérték kívánt céljaikat116, de a nyugtalan hangulat és a 

bizonytalanság a következő évtizedre is megmaradt. Olaszországban a hetvenes évek végén 

kibonatkozó Movimento’77 mozgalom a diákság és a (gyári) munkások mellett egy egész 

nemzedék fennmaradó elégedetlenségét tükrözte. A kapitalista társadalmi szervezettel 

szembeni ellenérzés az olasz társadalomban több generáción keresztül érvényes álláspont 

maradt. Bár a gazdasági fellendülés a legtöbb családban érezhető életszínvonal-emelkedést 

jelentett, a későbbi kiábrándultság hangsúlyosabbá tette a következő évtized problémáit117.  

A konzervatív értékekkel szembehelyezkedő fiatalság a hatvanas években a radikális 

eszmék környezetében kereste saját hangját. Szüleik értékrendjét elfogadhatatlannak tartották, 

a közösség erejét és az ellenkultúra, az alternatív művészeti megnyilatkozások környezetét 

érezték otthonosnak118. A hetvenes években előtérbe kerül az underground kultúra, az 

alternatív kiállítóterek, galériák, stúdiók világa, ahol a művészeti intézményrendszeren kívüli 

                                                
114 Guido Panvini: Ordine nero, guerriglia rossa la violenza politica nell'Italia degli anni Sessanta e Settanta 

(1966-1975), G. Einaudi (2009), 32.  

115 Janklovics Ildikó: Le circostanze socio-culturali del postmoderno, insegnanet.elte.hu, 1998. (utolsó 

hozzáférés: 2019.06.30) 

116 Janklovics Ildikó: i. m., 4.  

117 Az ólomévek kultúrájával foglalkozik a Helikon Irodalomtudományi Szemle 2015/4-es száma: "Az 

ólomévek kultúrája és utóélete – A terrorizmus az olasz művészetekben és irodalomban” Szerk.: Szkárosi 

Endre— Puskár Krisztián—Szirmai Anna. 

118 Janklovics Ildikó: i. m., 4.  
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kezdeményezések kaptak helyet119. Az alternatív sajtó virágzása az „elleninformációs” 

(controinformazione) anyagok egyedülálló kordokumentumként vizsgálható gyűjteményét 

hagyta az utókorra. A stencilezett, fénymásolt lapok, „szamizdatként” terjesztett folyóiratok 

(Fabbrica di communicazione, Gruppo di Coordinamento, Effe Rivista femminista, Edizioni 

Democratica della Controinformazione), magazinok és kiáltványok közege a kulturális ipar 

intézményesült sajtótermékeivel szemben közvetlenül tudósít a kortárs kultúráról és a gyorsan 

változó művészeti helyzetről120.  

 A kísérleti irodalom fejlődése szempontjából a két évtized kulcsfontosságú: a megelőző, 

és a későbbi időszakhoz képest is szokatlanul sok és sokféle kezdeményezést találunk. A 

művészeti kifejezésben általánosan megjelenő konceptuális nézőpont, a radikális elválás az 

ábrázoló művészetektől, és a közlésmódjukban direktebb hatást feltételező műfajok, a 

performansz, az akció, a konceptuális kifejezés felé forduló érdeklődés a költészetben is tetten 

érhető. A hagyományos irodalom, a lineáris költészet már nem alkalmas a gyorsan változó 

jelen tapasztalatainak, élményeinek rögzítésére. A mindennapok hajszoltsága, az átalakuló 

életritmus kezdete a hatvanas évekre vezethető vissza, amikor a költészeti kifejezésmódok is 

radikálisan új eszközöket kezdenek használni. A kultúra új alapokra helyezését célzó 

kezdeményezések a korszakban több irányú fejlődést mutatnak. A fogyasztói társadalom 

termékei, a Fiat 500, a kazettás magnó, a színes magazinok, a televízió és a szabadidő minőségi 

eltöltésének lehetősége a társadalom széles rétegei számára vált elérhetővé121. Ebből ered a 

vásárlásra, fogyasztásra buzdító reklámok rohamos elterjedése, ez a jelenség vezetett az 

Egyesült Államok után Nyugat-Európában is a művészeti áruvá válásának jelenségéhez, 

amelyre válaszul született meg a Pop Art122. A mindennapi élet és a művészet közötti határ 

elmosódott123, a hétköznapi tárgyak, jelenségek akadálytalanul áramoltak be a művészet eddig 

zárt, fetisizált világába124. Egyebek mellett a vizuálisan is erőteljes reklámok újszerű 

tapasztalata érvényesül az 1963-ban alakult Gruppo70 művészeti gyakorlatában.  

                                                
119 Lucilla Meloni: “L’arte resta arte/l’arte diventa politica” IN: Anni 70 Arte a Roma, catalogo della mostra a 

cura di Daniela Lancioni, Iacobelli Editore, Roma, 2013. 64—71. 

120 Lucilla Meloni: i. m., 64. 

121 Janklovics Ildikó: i. m., 5.  

122 Daniela Ferrari: „Pop Culture. La parola è immagine” IN La parola nell’arte, Ricerche d'avanguardia nel 

'900., Skira Edizioni, Mart, Rovereto, 2007, 673. 

123 Janklovics Ildikó: i. m., 5.  

124 Lucilla Meloni: i. m., 65. 
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2.1. Politikus kísérleti költészet: a Gruppo70 
 

A hatvanas évekbeli társadalmi átalakulásokra érzékenyen reagált a kísérleti színtér: a 

vizuális költészetben is megjelent az ideológiai érdeklődésű, vállaltan politikus tendencia. A 

következő időszakban meghatározóvá vált két művészeti csoportosulás, az experimentális 

költészeti Gruppo70 és a hagyományos irodalmi műfajok területén megújulást sürgető 

Gruppo63 egyaránt 1963-ban alakult. A két csoport eszmei hátterében rokon vonások 

fedezhetők fel, elsősorban az irodalmi-költői nyelv megújítása terén. A radikálisabb kifejezést, 

és társadalmilag aktívabb szereplést hirdető Gruppo70 a költészet vizuális kifejezéssel bővített 

változatát dolgozta ki. A prózai szerzőket, irodalomkritikusokat, esztétákat tagjai között tudó 

Gruppo63 inkább az irodalmi nyelv – az avantgárd hagyományokon túllépő – megújítását 

tűzte ki célul. A csoport a realista, a valóságot tükröző ábrázolás helyett a „nyitott mű” 

szellemiségében megszülető modern irodalom megteremtésére törekedett. A Gruppo63 

politikai elköteleződése a korabeli politikai palettán belül baloldali, noha a csoport 

tartózkodott a hangsúlyos politikai szerepvállalástól125. A két csoport kezdeti története 

(kronológiai szempontból a Gruppo70 alapítása néhány hónappal megelőzte a 63-as 

csoportot)126 több ponton kapcsolódik, de szoros összefonódás nem alakult ki közöttük, annak 

ellenére, hogy néhány tag (pl. Lamberto Pignotti, Nanni Balestrini) mindkét társuláshoz 

kötődik. A Gruppo63 tagjai az elnevezést és a munkamódszert a németektől vették át, akik a 

háború után szembekerültek a sorsfordító kérdéssel: hogyan folytatható az irodalom a 

nácizmus romjain? A Gruppe47 a német irodalom teljes megújításának szándékával jött létre 

1947-ben, új nyelvet és új irodalmi kánont kívántak létrehozni, évenkénti üléseiken a tagok 

folyamatban lévő munkáikat olvasták fel és kritizálták egymás írásait127. A német modell a 

hatvanas évek elejének Olaszországában is működőképesnek tűnt, az önálló irodalmi 

tevékenység megvitatásának lehetőségeként. Bár a német irodalom a negyvenes évek végén 

nem elavult irodalmi irányzatokon kívánt túlemelkedni, hanem a megsemmisített kultúrát 

akarta újrateremteni, a változtatás vágyában közösséget érzett helyzetükkel az olasz írók egy 

                                                
125 Renato Barilli—Fausto Curi—Niva Lorenzini (a cura di): Il Gruppo 63 quarant'anni dopo: Bologna, Atti del 

convegno, Volume 1, 2003, 105. 

126 Melania Gazzotti:”Rivoluzione in parola. Nascitá e sviluppo della poesia visiva in” Italia, IN: La parola 

nell’arte, Ricerche d'avanguardia nel '900., Skira Edizioni, Mart, Rovereto, 2007, 312. 

127 Nanni Balestrini: „Introduzione” IN: Uő: Gruppo 63, Il romanzo sperimentale. Palermo 1965, Feltrinelli, 

Milano 1966, 2.  
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csoportja. A nácizmus és a fasizmus eltérő hatással volt az irodalmi közéletre, 

Németországban a kultúra teljesen ellehetetlenült, Olaszországban inkább „háziasította” a 

szerzőket a fasiszta kultúrpolitika128. Eltérő okokból tehát, de az olasz irodalmi közéletben is 

felmerült az új alapokra helyezés igénye. A huszadik századi kultúrát meghatározó avantgárd 

irányzatokat az általános irodalmi vélekedés befejezettnek és elavultnak tekintette129. 

Másrészt, az írók a nyelvet nem találták tovább alkalmasnak arra, hogy kifejezze a valóságot, 

nem nyújtott megfelelő kapaszkodót a jelenségek leírására, ezért a nyelvi megújítás 

elkerülhetetlenné vált.  

Az első ülésre130 1963-ban, Palermóban került sor, a Settimana internazionale (di) Nuova 

Musica alkalmából131. Az eseményen a korszak legjelentősebb avantgárd zeneszerzői132 

találkoztak. Az interdiszciplináris érdeklődést tükröző eseményen a színházi és 

képzőművészeti programok mellett133 a Gruppo63 tagjai saját műveikből felolvasást, majd 

vitát tartottak, amely nem várt sajtóvisszhangra talált a korabeli lapokban134.  

                                                
128 Nanni Balestrini: i. m., 6.  

129 Nanni Balestrini: i. m., 6.  

130 Valójában az 1963-as alakulási dátum inkább formális, jelentős események előzték meg: 

„Nasce formalmente nell’ottobre del 1963 a Palermo, con una serie di incontri presso l’Hotel Zagarella di 

Palermo e presso la Sala Scarlatti del Conservatorio della stessa città nell’àmbito dei lavori della Settimana di 

Musica Nuova, ivi organizzata dal Gruppo Universitario per la Nuova Musica di Antonino Titone. In verità il 

1963 è piuttosto una data che formalizza un’attività comune, ovvero una comunanza di intenti, di obiettivi e di 

modalità operative, già sostanzialmente in atto dalla fondazione de «il verri» (1956) e dall’inizio della 

collaborazione di Luciano Anceschi con Edoardo Sanguineti, Nanni Balestrini, Alfredo Giuliani, Renato Barilli, 

Fausto Curi, Umberto Eco, Alberto Arbasino, Leo Paolazzi (Antonio Porta), Guido e Angelo Guglielmi, nonché 

dalla pubblicazione di alcune opere esemplari ed antesignane, come Laborintus (Magenta 1956) di Sanguineti. 

Tappa fondamentale di questo percorso è il 1961, quando viene pubblicata la decisiva antologia I novissimi. 

Poesie per gli anni Sessanta (Rusconi e Paolazzi), curata da Alfredo Giuliani.” 
VerbaPicta adatbank. http://www.verbapicta.it/dati/gruppi/gruppo-63 (utolsó hozzáférés: 2019.06.30) 

131 Nanni Balestrini: i. m., 7.  

132 Ligeti, Evangelisti, Clementi, Pousseur, Donatoni, Cardew, Nono, Stockausen, Berio, Bussotti, Kagel, Chiari, 

Schnebel, Feldman  

forrás: Nanni Balestrini: i. m., 7.  

133 A palermói első találkozón saját műveiket olvasták fel az alábbiak: Balestrini, Cane, Di Marco, Falzoni, 

Ferretti, Gozzi, Guglielmi, Leonetti, Lombardi, Marmori, Novak, Pagliarani, Perriera, Pignotti, Rosselli, 

Sanguineti, Spatola, Testa és Vasio. Festészettel foglalkozó beszélgetések hangzottak el Gillo Dorfles, Achille 

Perilli és Nello Ponente részvételével. A színházi programot Bartolucci, Eco és Gozzi neve fémjelezte, Anceschi, 

Giuliani és Sanguineti költők mellett Barilli, A. Guglielmi és Leonetti prózaírók olvastak fel. 

VerbaPicta adatbank. http://www.verbapicta.it/dati/gruppi/gruppo-63 (utolsó hozzáférés: 2019.06.30) 

134 Nanni Balestrini: i. m., 7.  

http://www.verbapicta.it/dati/gruppi/gruppo-63
http://www.verbapicta.it/dati/gruppi/gruppo-63
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2.2 Lamberto Pignotti és a Poesia Visiva 

 
A Gruppo70 egyik alapítójaként Lamberto Pignotti jelentős szerepet játszott a poesia 

visiva és a poesia tecnologica kifejlődésében, de ennél jóval szélesebb körben tevékenykedett. 

„(Pignotti) közvetített a szürrealista, neo-dada, pop tapasztalatok és a technológiai költészet 

között.” 135 A csoport vezető személyiségei, Eugenio Miccini és Lamberto Pignotti az ötvenes 

évek óta foglalkoztak a költészet megújítását célzó kezdeményezésekkel, a hatvanas években 

elsősorban Firenzéhez kötődtek136, később Rómára és az észak-olasz területekre is 

kiterjesztették működésüket. Pignotti gazdag teoretikus életművet hozott létre, több kötetben 

tárgyalja a költészet új megnyilvánulási formáinak gyakorlati lehetőségeit és elméleti hátterét. 

Az 1968-ban megjelent Istruzioni per l’uso degli ultimi modelli di poesia137 a költészet kortárs 

társadalmi integrációjának sajátosságait vizsgálja, a tömegkultúra, a fogyasztói társadalom 

jellegzetes szókészletét használva (domanda e offerta nella poesia; comunicazione 

estetica)138. A kötet jelentős részben a Quartiere folyóirat hasábjain az ötvenes évek végén 

megjelent költészeti állásfoglalások gyűjteménye. A szövegek témája, felépítése és összetétele 

világosan megmutatja azt a fejlődési utat, amelyet Pignotti bejárt a tömegkultúra költészetének 

kidolgozása során. A szemiotika, a kommunikáció, a társadalmi változások, és a technológiai 

fejlődés összefüggéseiben vizsgálja a költészetet, az irodalmi vonatkozásoktól távol marad. 

Ez a fejlődési vonal azonban korántsem lineáris139.  

Lamberto Pignotti és Eugenio Miccini 1963-tól szerkeszti a Letteratura folyóirat140 

Dopotutto című mellékletét, kifejezetten kísérleti költészeti érdeklődéssel. Három 

kulcsfogalom a „interdiszciplinearitás, művészetközöttiség és technológia141 mentén 

                                                
135 Eugenio Gianní: „Lamberto Pignotti” IN: Ricerca poetica in Italia, Istituto Statale d’Arte Arezzo, Biennio 

Sperimentale, Arezzo, 1986. 146. 

136 Egidio Mucci: „Perché cinque, perché maestri?”, IN: Poesia Visiva 1963-1988, 5 Maestri: Ugo Carrega, 

Stelio Maria Martini, Eugenio Miccini, Lamberto Pignotti, Sarenco, Illasi (VR): Edizioni cooperativa "La 

Favorita"; Paris, Henry Veyrier, 1988, 45. 

137 Lamberto Pignotti: Istruzioni per l’uso degli ultimi modelli di poesia, Lerici Editore, Roma, 1968. 

138 Lamberto Pignotti: i. m., tartalomjegyzék 

139 Stefania Stefanelli: “Il presente e il futuro del Gruppo70,” IN: Atti del convegno La poesia in 

immagine/L’immagine in poesia, 2013, Firenze, 29. 

140 Lamberto Pignotti 1961-ben a firenzei Letteratura irodalmi folyóirat mellékleteként működő Protocolli 

szerkesztőségében kezdett dolgozni. A szerkesztőségen belül (ismételt) ellentét alakult ki Eugenio Miccini és 

Lamberto Pignotti, valamit Sergio Salvi között a lap interdiszciplináris nyitottságát illetően. 

Stefania Stefanelli: i. m., 2013, 29. 

141 Stefania Stefanelli: i. m., 2013, 30. 
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szerveződött a munka. Szintén 1963-ban rendezték meg Firenzében az Arte e 

comunicazione142 című konferenciát, amely sorsfordítónak bizonyult a kísérleti költészet 

későbbi fejlődése szempontjából. Az eseményen a Dopotutto körén kívül a Gruppo63 

(későbbi) tagjai is részt vettek, valamint a zene, a képzőművészet, és irodalomkritika jelentős 

szereplői143. Ebből az alkalomból alakult meg Miccini és Pignotti (további tagok: Luciano Ori, 

Lucia Marcucci, Ketty La Rocca, Michele Perfetti) kezdeményezésre az új kísérleti költészet 

csoport, Gruppo70 néven. A csoport eredetileg informel festők és verbovizuális költők 

együttműködéséből jött létre, de ebben a formában mindössze egy évet létezett144, az 1964-es 

második konferencia (Arte e tecnologia) után már a Pignotti és Miccini fémjelezte Poesia 

Visiva irányzat élt tovább145. A csoport elnevezése a nem túl távoli jövőre utal146, a kortárs 

technológiai fejlettség eszközeivel és jellemzőivel az aktuális nyugati életmód értékeire kérdez 

rá. Kutatásaik során tevékenységük célközönsége számára otthonos kulturális közeget írták 

le147, és kritikával fordultak az aktuális társadalmi kérdések, jelenségek felé. 

Jellemzően a nyelv felől közelítettek, a „Nuova questione della lingua” korszakában 

ez kurrens témának számított. A szellemi közeg hangulatát érzékletesen illusztrálja a kérdés 

kapcsán kialakuló vita. Pier Paolo Pasolini és Lamberto Pignotti eltérő véleményen volt a 

nyelv megújításának lehetőségeit illetően. Pasolini az ötvenes-hatvanas évek gazdasági 

fellendülése nyomán kibontakozó tömegkultúra, a médiumok közepes színvonalú, de 

agresszív hatását nem tartotta érdemesnek a művészi kifejezés eszközévé emelni. Pignotti 

ezzel szemben a radikális elutasítás helyett a fogyasztói társdalomhoz köthető nyelvi és 

kulturális változások kritikai vizsgálatát,148 egyenesen művészeti forradalom kirobbantását 

                                                
142 Arte e comunicazione, Firenze, Forte Belvedere, 1963 május 15-18.  

143 Résztvevők: költők: Lamberto Pignotti, Eugenio Miccini, Silvio Ramat, Sergio Salvi, festők: Antonio Bueno, 

Alberto Moretti, Vinicio Berti; zenészek: Sylvano Bussotti, Giuseppe Chiari, Pietro Grossi; irodalomkritikusok: 
Luciano Anceschi, Gianni Scalia, Eugenio Battisti, Gillo Dorfles; esztéták: Umberto Eco, Aldo Rossi.  

forrás: Melania Gazzotti: i. m., 312. 

144 Sergio Salvi egykori tag keserűen megjegyzi, hogy a firenzei értelmiség nem volt még érett a hatékony 

együttműködésre. A kezdetektől fennálló ellentétek után a szakadást az okozta, hogy Miccini, Chiari és Pignotti 

önkényesen szervezték meg az Arte e Technologia konferenciát. 

Sergio Salvi: „Il primo Gruppo7”, NAC, Milano, 1970, idézve itt: Matteo D’Ambrosio: „Dalla poesia collage 

alla poesia visiva”, IN: La parola nell’arte, Mart, 312. 

145 Sergio Salvi: i. m., 345. 

146 A Gruppo70 a fél évvel később megalakuló másik csoportnak meghagyta a lehetőséget, hogy az alakulás 

évéről nevezze el magát, a Grupe 47 mintájára. 

147 Stefania Stefanelli: i. m., 2013, 30. 

148 Stefania Stefanelli: i. m., 2013, 30. 
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szorgalmazta149. Pignotti ezt a világot olyannyira elfogadhatónak érezte, hogy a poesia 

tecnologica fő irányvonala lett a tömegkultúra vizuális és nyelvi sajátosságainak átvétele150. 

Új nyelvet (Nuovo volgare) kívántak létrehozni, amely otthonos és átélhető a kortárs közönség 

számára. Aktuálisak akartak lenni, ezért a tömegkultúra, a fogyasztási cikkeket hirdető 

reklámok világához fordultak kortárs referenciákért. A hirdetések, a televízió, a színes 

magazinok látványvilágát emelték be a költészet közegébe – az irónia eszközeivel151. Egy 

1966-os Dopotutto számban jelent meg Pignotti matematikai művelete a jelenségről: 

„tömegkommunikáció + technológiai nyelv = vizuális elem”152.  

Ez a radikális nézőpontváltás, amellyel a művészet nem a befogadótól várja el a 

perspektíva bővítését, hanem maga fordul a néző igényeinek jobban megfelelő kifejezés felé, 

nem egyedülálló a neoavantgárd és kísérleti tendenciák körében. A világ változik, ezért a 

költészet alkalmazkodik az átalakuló kortárs társadalomhoz. Ez a közvetlen, könnyen 

befogadható kifejezésmód játékos szellemiségű, de nem nélkülözi – éppen aktualitása miatt 

nem is hagyhatja figyelmen kívül – a kortárs társadalompolitikai jelenségek értékelését. A 

technológiai költészet reagál a környezetére, s társadalmi problémákra érzékeny, vagy éppen 

erőszakosabb választ ad153. A csoport történetében a második szakaszt jelzi a 1964-es Arte e 

tecnologia című konferencia154, ahol már a közönség újszerű megközelítésére fókuszálnak, a 

társadalmi aktivitás (és aktivizmus) jegyében155. Az esztétikai magatartás, a minőségi, 

reflektált alkotás lehetőségeit vizsgálják a tömegkommunikáció társadalmában156. A nyelv 

jelentősége átalakul a vizuális költészet és a tömegkultúra találkozásánál. Pignotti egyenesen 

arra utal, hogy a költészetnek a köznyelvhez kell közelítenie, ha ki akar lépni az irodalmi 

közlés szűk keretei közül157. A köznyelv pedig a tömegmédia nyelve, bár itt lefordíthatóságról 

                                                
149 Pignotti—Stefanelli: i. m., 171.  

150 Stefania Stefanelli: i. m., 2013, 30. 

151 Melania Gazzotti: i. m., 312. 

152 Umberto Artiori—Renzo Margonari: „Poesia e leggi del mercato” IN: Dopotutto, nr 82-83, Luglio-ottobre, 

1966. 

153 Melania Gazzotti: i. m. 312. 

154 Firenze, 1964 június. A konferencia aktái a Marcatré folyóirat összevont számában jelentek meg. Marcatré, 

numero 11/12/13, 1964. 

155 Lamberto Pignotti: Istruzioni per l’uso degli ultimi modelli di poesia, Editore Lerici, Marcatre Libri 3, 1968.  

156 Stefania Stefanelli: i. m., 2013, 31.  

157 Lamberto Pignotti: i. m., 1968. 20.  
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van szó, nem teljes azonosulásról. A költészet nyelve – Pignotti szándéka szerint – a 

tömegkultúrához kötődik, ezáltal közeledik a kortárs közönséghez158.  

 

2.3 Költészet és aktivizmus 
 

A hatvanas években bekövetkező társadalmi és világpolitikai fordulatok – ahogy 

máshol is – megjelennek az olasz kultúra színterein, a sajtóban és a költészetben egyaránt. A 

társadalmi-politikai elköteleződés elsősorban három főbb téma kapcsán érvényesült: általános 

társadalmi kérdések (pl. oktatás helyzete, lakászegénység), női érdekérvényesítő törekvések 

(családpolitika és válás), rendszerellenes megmozdulások (munkás- és diáktüntetések)159. Az 

olasz fókusz mellett a világpolitikai események is hatást gyakorolnak a művészekre160, például 

az 1967-es vietnami háború: Ketty La Rocca: Bianco Napalm (6. ábra), Eugenio Miccini: 

Vietnam. Dite all’americano che non abbiamo paura (7. ábra). Lamberto Pignotti La 

rivoluzione toglie il dolore (1965) (8. ábra) című kollázsában szinte megelőlegezi a ’68-as 

„forró ősz” eseményeit, míg Pignotti: Alta moda italiana (9. ábra); vagy Sarenco Poetical 

Licence (1971) (10. ábra) című munkái a feszült időszak hangulatát tükrözik.  

Az ólomévek évtizedében Olaszországban az általános elbizonytalanodás közepette, a 

kaotikus közbiztonsági helyzetben a polgári értékrend szimbolikus bástyái is 

megkérdőjeleződtek: a katolikus egyház és az állami intézményrendszer – elsősorban az 

iskolarendszer és az egyetemek – működését kritizálja az ellenkultúra. Az olasz társalmat 

megmozgató történesek, például a 1974-es, legendás, a válást engedélyező törvény eltörléséről 

szóló népszavazás a közélettel és a tömegkultúrával foglalkozó vizuális költészetben is 

visszhangra talál. „No, progetto per un manifesto no all'abolizione del divorzio” címmel a 

tarantói Punto Zero galériában többek között Adriano Spatola és Michele Perfetti is szerepelt 

a megmozduláson, ahol a művészet eszközeivel nyilvánítottak véleményt161. Az 

Olaszországban is érzékelhető társadalmi feszültségek, és a „consumismo” jelenségei élénken 

tükröződnek a költészetben: Lucia Marcucci Benessere provvisorio (1965) (11. ábra) című 

                                                
158 Lamberto Pignotti: i. m., 1968. 21 

159 Benedetta Carpi De Resmini (a cura di): Lotta Poetica. ll messaggio politico nella poesia 1965—1978, 

Iacobelli Editore, 2017. 

160 Melania Gazzotti: i. m., 312. 

161 „No, progetto per un manifesto no all'abolizione del divorzio”, Taranto, Edizioni d'Arte Punto Zero, 1974. 

Michele Brescia: „La Cooperativa Punto Zero di Taranto: poesia visiva come ’unitá di politica ed arte” IN: 

Benedetta Carpi De Resmini: i. m., 37. 
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kollázsa vagy Emilio Isgrò szellemes Volkswagenes munkája (12. ábra)162 a fogyasztói 

társadalom árnyoldalaira iróniával figyelmeztet. A hétköznapi életben is érzékelhető jelenség 

másik aspektusa a hatvanas évekre a gyors gazdasági fellendüléssel összefüggésben kialakult 

olasz lakhatási szegénység – a kérdéssel Adriano Spatola, Lucia Marcucci, Lamberto Pignotti 

is foglalkozott egy civil megmozdulás keretében 1976-ban163.  

A nők társadalmi szerepének átalakulása is jellemző téma a technológiai költészetben, 

az érdeklődést mások mellett Lucia Marcucci, Mirella Bentivoglio és Ketty La Rocca munkái 

láttatják164. A tudatosan feminista elköteleződés és az elszánt küzdelem az egyenjogúságért 

azonban nem jellemzi a női alkotókat. A kísérleti költészet színterén belül aránylag több női 

alkotó szerepel, legalábbis a művészet más területeihez képest. Ez a szabadabb, az alkotói 

gyakorlatra koncentráló tér nyitott szellemiségének is köszönhető, valamit annak, hogy a 

költészet új, eddig felderítetlen területén jobban érvényesülhettek a női alkotók, mint a 

tradicionális(an) férfiközpontú irodalmi vagy művészeti műfajokban. A body art és 

performansz hagyományosan népszerű műfajok a női alkotó körében, elsősorban a többi 

művészeti ágban a férfi művészek eluralkodó jelenléte miatt165. Másrészt az elhasznált költői 

(és képzőművészeti) eszközök helyett új (és könnyen hozzáférhető) kifejezésmódot kerestek: 

saját testüket166.  

 

Parole sui muri – összművészeti plakátfesztivál 

 

A Fiumalbóban 1967-ben megrendezett egyik első nemzetközi kísérleti költészeti 

fesztivál jelentősége túlmutat a külföldi művészekkel létrejött kapcsolatépítésen – a korszak 

underground légkörének esszenciájaként vizsgálható. A Parole sui muri a hatvanas évek 

második felének alternatív kísérleteit sűrítette néhány nap eseményeibe, mindenki ott volt, aki 

                                                
162 Emilio Isgrò: Volkswagen, 1964. 

163 „Una vertenza di massa: la casa a tutti / per una cittá di tutti / perché cambi tutto in tutti” című eseményt a 

Tarantóban a Punto Zero galéria szervezete (civil és szakszervezeti kezdeményezésre) 1976-ban, amikor az 

ENSZ felhívta a figyelmet a környezeti és lakhatási problémákra. 

Michele Brescia: Emergenza abitativa IN: Benedetta Carpi De Resmini: i. m., 79.  

164 Melania Gazzotti: i. m., 312. 

165 A Body Art és a performansz a hetvenes években kerül a figyelem középpontjába Nyugat-Európában, de a 

keleti térségben is kialakulnak hozzájuk kötődő kísérletek. A performansz és a feminista body art nem független 

a vizuális költészet fejlődésétől (lásd Ladik Katalin vagy Ketty La Rocca munkássága), a téma tágabb 

értelmezési tartományban vizsgálható hatékonyan. 

166 Lásd még: VI. fejezet. 
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számít(ott) a kulturális mezőben Olaszországban, a külföldi résztvevők pedig kitágították 

fókuszt a párhuzamosan fejlődő jelenségek felé. A fesztivál összefoglalta a korábbiakat, és 

megelőlegezte a hetvenes években kibontakozó új kísérleti irányokat – a köztéri művészethez 

köthető kezdeményezések a későbbiekben több résztvevő művész életművében kapnak 

szerepet (pl. Ketty La Rocca, Sarenco). 

A Modena környéki hegyvidéki kisváros művészetpártoló polgármestere kezdeményezte a 

rendezvényt – részben turisztikai vonzerőt várt a programtól. A Parole sui muri sikere és 

távlati hatása messze túlszárnyalta a várakozásokat: a költészet mellett a társművészeteket is 

bevonó fesztivál a kor változatos kísérleteinek széles spektrumát mutatta be, a konkrét 

költészettől a hangzó performanszig. A műfajok gazdagsága mellett a szerencsés 

helyszínválasztás, és a rendezvény kötetlen hangulata is hozzájárult a közönség és a művészek 

általános (bár nem felhőtlen) megelégedéséhez167. A kortárs kontextust árnyaltan érzékelteti a 

fesztiválon megjelenő művészi pluralitás, az intermediális alkotás jegyében a land art, az 

akcióművészet és a csakugyan friss jelenségnek számító fluxus is képviseltette magát168. A 

műfaji határok nélküli közös alkotás, a térben és időben szabadon zajló együttműködés 

művészek és közönség között169, a művészet és társadalom terének átjárhatósága 

egyedülállóan felszabadító atmoszférát teremtett. Mintha Adriano Spatola totális költészete 

öltene formát az erre kiválóan alkalmas urbánus térben: „lo spazio come ambiente poetico per 

eccellenza”170. Mario Molinari polgármester és Claudio Parmiggiani fiatal művész 

kezdeményezésére az olasz kisvárosban megjelenik valami a korszellemből: a falakra írt 

versek, a köztéren létrehozott, interakcióra ösztönző művek, és a közösségi alkotás váratlan 

élménye alig egy évvel előzi meg a Sessantotto eseményeit. Az utca (és a járókelők) 

                                                
167 A fesztivál ideje alatt több tényező vezetett a lakosság egy részének elégedetlenségéhez, bár ez nem csökkenti 
projekt művészi értékét és inspiráló hatását. A helyi lakosok egy csoportja falragaszokkal fejezte ki 

értetlenségéből eredő ellenérzését a költészeti kísérletek kifejezési szabadságával kapcsolatban. Emellett a fiatal 

költők szállásaként szolgáló sátortábor lakóinak viselkedését sérelmezték Fiumalbo lakói. Kisebb atrocitások 

történtek, Patrizia Vicinelli költőt a fesztivál ideje alatt zaklatták ittas fiatalok, de nagyobb rendbontás nem 

zavarta az eseményt.  

Alessandra Acocella: „Immagini come poesie – Fiumalbo 1967—1968” IN: Avanguardia diffusa. Luoghi di 

sperimentazione artistica in Italian 1967—1970, Fondazione Passaré—Quodlibet, Milano, 2016, 20. 

168 Parole sui muri. Fiumalbo 1967, Edizioni Geiger, Torino, 1968.  

169 Videó dokumentáció az eseményről a Fondazione Bonotto gyűjteményben. Parole sui muri, Fiumalbo 1967-

1968. (8:18) 

http://www.fondazionebonotto.org/poetry/collective/video/pvm0284.html (utolsó hozzáférés: 2019.06.30) 

170 Idézet Adriano Spatolától IN: Parole sui muri. Fiumalbo 1967, Edizioni Geiger, Torino, 1968, 43.  

http://www.fondazionebonotto.org/poetry/collective/video/pvm0284.html
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bekapcsolódnak az alkotásba, a szemük előtt bontakoznak ki az experimentális irányzatok, mű 

és művész közvetlen kapcsolatba kerül az inspiráló környezettel171.  

Az esemény teljes címében (Parole sui muri. Prima Esposizioni Internazionale di 

Manifesti) is érvényesül a szándék: a kiáltvány műfajának beemelése az alkotói kísérletezés 

terébe. A manifesztumok látványvilága, a figyelemfelkeltő design a vizuális költészet 

eszközkészletével kerül kapcsolatba. A falragasz kreatív újraértelmezésnek igénye már 

néhány évvel korábban felmerül a két szervezésben is részt vállaló művészben172. A kortárs 

néző számára a városképhez hozzátartozik a reklámplakátok jelenléte, a hatvanas években a 

falragaszok, utcai hirdetőtáblák jelentik a „közzététel” hagyományos, megszokott módját. A 

manifesztum-forma jelentősége a hatvanas évek végén megnő, a széles körben hozzáférhető, 

demokratikus információközlés szimbolikus tárgya, a tömegkultúra elsődleges eszköze (jó 

példa erre a műfajra a kultikussá váló film- és koncertplakátok köre). Erre a közvetlen 

viszonyra építenek a Parole sui muri művészei, amikor „poszter-munkáikat”173 Fiumalbo-

szerte a házfalakra installálják. A falragasz másik jellemző alkalmazási területe, a politikai 

tartalmú propagandaplakát – amelyre alighanem tudatosan utal a művek egy része. 

Olaszországban a széleskörűen elterjedt munkás-és diáklázadások idején a köztér (mint 

általános értelemben vett közjó) szabad használata kurrens téma: ennek fényében természetes 

otthonossággal értelmezik át a város szövetét a művészek174. A házfal a hatvannyolcas 

megmozdulások jelképes jelentőségű tere, a cenzúrázatlan közlés lehetősége, és a falfirkaként 

megképződő szlogenek nagy hatású terepe. A köztér művészi célú birtokba vétele nem mentes 

a határozott szimbolikus jelentéstartalomtól, a tömegkultúra eszközeivel mindenkihez szól, és 

politikus üzenetet közvetít. 

                                                
171 Alessandra Acocella: i. m., 13—50. 

172 Adriano Spatola és Cluadio Parmiggiani 1964-55-ben megvalósított közös projektjében antimilitarista 

politikai maniesztumokat helyezett ki Modenában.  

Adriano Spatola: i. m., 1969, 115.  

 

173 Alessandra Acocella: i. m., 20. 

174 Alessandra Acocella: i. m., 20.  
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A fesztivál tíz napján több mint száz művész175 vett részt, a katalógus tanúsága szerint 

az experimentális tendenciák közül elsősorban a két vizualitásra építő ág, a konkrét176- és a 

vizuális költészet került a fókuszba, de a hangköltészet is megjelent. A kifejezés tere kitágul, 

a könyvoldal, a galéria vagy múzeum fala helyett az egész város rendelkezésre áll 

kiállítótérként. A köztéri felhasználásra leginkább adaptálható műfajok között a konceptuális 

kísérletek, a land art, a public art és a színházi elemeket ötvöző jelenségek is feltűntek, 

amelyek a következő évtizedben egyre nagyobb szerephez jutnak a művészetben177.   

A tömegkultúra mechanizmusaira iróniával tekintő technológiai költészet kedvelt 

formája a reklám látványvilágát idéző kollázs. A Gruppo70 tagjai – az alapító Eugenio Miccini 

és Lamberto Pignotti mellett Luciano Ori, Ketty La Rocca, Lucia Marcucci – a közérthető, 

tömegeket megszólító képes költészetet tették ki a falakra, Fiumalbóban programszerű 

kiáltványokkal szerepeltek, tevékenységüket reklámszlogenekkel hirdették178. Ketty La Rocca 

a kisvárosi környezetbe szellemesen illeszkedő útjelző táblái (13. ábra) a művész hetvenes 

évekbeli, az installációval kísérletező sorozatát előlegezik179.  

Az esemény közvetett eredménye volt például a Lotta Poetica folyóirat megalapítása, 

Sarenco Fiumalbóban találkozott elsőször Paul De Vree munkáival, egy évvel később 

személyesen is megismerkedtek, innen indult az együttműködés, amelyből 1967-ben a 

hatvanas-hetvenes évek egyik legjelentősebb, aktivista szemléletű vizuális költészeti 

                                                
175 Carlo Belloli, Ezra Pound, Alain Arias Misson, Julien Blaine, Jean François Bory, Ugo Carrega, Henri 

Chopin, Mimmo Rotella, Carl Fernbach-Flarscheim, Paul De Vree, Marcel Boussand, Serge Béguier, Kenelm 

Cox, Dom Sylvester Houedard, John Furnival, François Dufrêne, Gianni Bertini, Kitasono Katue, Alessandro De 

Alexandris, Paolo Menzio, Concetto Pozzati, Anna Oberto, Martino Oberto, Sarenco, Pedrotti, Romano, 

Aubertin, Paoli, Giovanna Sandri, Carlo Candi, Ugo Locatelli, Corrado Costa, Roberto Comini, William Xerra, 

A.G. Fronzoni, Mario Diacono, Lucia Marcucci, La Rocca, Remo Gaibazzi, Maurizio Spatola, Ernst Jandl, 

Marco Gerra, Carlo Cremaschi, Liliana Landi, Timm Ulrichs, Adriano Malavasi, Rodolfo Vitone, Dich Higgins, 

Arturo Schwarz, Gianfranco Baruchello, Ladislav Novak, Joaquin Diaz, Vittorio Cavicchioni, Pier Luigi Ferro, 

Sebastiano Vassalli, Pierre Garnier, Ilse Garnier, Lucio Fontana, Seiichi Niikuni, Gerard Ruhm, Franco Vaccari, 
Jiri Kolàr, Gianni Sassi, Franz Mon, Enrico Filippini, Gruppo Falcemartello, Movimento Mondo Beat, George 

Maciunas, Eugenio Carmi, Pino Tovaglia, Flavio Lucchini, Salvatore Gregoretti, Giancarlo Iliprandi, Gianni 

Emilio Simonetti, Philip Hodson, Claudio Parmiggiani, George Brecht, Patrizia Vicinelli, Adriano Spatola, 

Maurizio Nannucci, Arrigo Lora Totino, Dadamaino, Arnost Budik, Magdalo Mussio, Eugenio Miccini,Giuliano 

Della Casa, Lino Matti, Germana Arcelli, Lamberto Pignotti, Luciano Ori, Gianno Valboriesi, Till Neuburg, 

Enzo Mari, Bruno Munari, Ben Vautier, Cavan Mc Carthy, Henry Flynt, Marcello Morandini, Romano Ragazzi, 

Heinz Gappmayr, Ivo Vroom, Silvano Vescovi, Jeannette Poletti, Vincenzo Accame, Ennio Lucini és mások. 

176 Az olasz költők közül többek között Adriano Spatola szerepelt konkrét költészettel, valamint a külföldi 

résztvevők közül mások mellett Franz Mon, Heinz Gappmayr, Alain Arias Misson, Julien Blaine, Paul de Vree.  

177 Alessandra Acocella: i. m., 23. 

178 Alessandra Acocella: i. m., 23.  

179 Ketty La Rocca: Io tu e le rose, 1967. 
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folyóirata megszületett180. Fiumalbo pótolhatatlan kapcsolódási lehetőséget nyújtott 

egymástól távol, de hasonló szellemben alkotó művészeknek, és elősegítette a friss 

hangvételű, együttműködésre alapuló munkák létrejöttét181.  

 

2.4 Nanni Balestrini a Gruppo63 és a Gruppo70 metszéspontján 

  

 
Bár számos példát láttunk rá, hogy korszak eseményei kedvező inspirációként hatottak 

az újító tendenciák létrejöttére, a kísérletező irányzatok szerepe a hatvanas évekbeli olasz 

kultúrában korántsem egyértelmű. A megújuláshoz a nyelvnek vissza kell szereznie a valóság 

ábrázolásának képességét, e központi motívumhoz számos körülmény és csoportonként eltérő 

kifejezésbeli sajátosság társul. A Gruppo63 az irodalmi kifejezés megújítását a hagyományos 

formai keretek megtartásával vitte véghez182. A Gruppo63 és a Gruppo70 a kezdeti testvéri 

közelség után eltérő irányban fejlődött: a lineáris költészet megújításával még mindig az 

emészthető irodalmi kísérletek közegén belül maradó Gruppo63 tagjai a következő 

évtizedekben az olasz kultúra meghatározó szereplői lettek. A Gruppo70 a saját körében 

jelentős visszhangra tett szert, még nemzetközi fiókintézménye is alakult (Gruppo 

internazionale di poesia visiva, 1974183), mégsem lett meghatározó erő a kultúrában. Accame 

értékes elemzésében rámutat, hogy a két társulás természetéből adódóan elképzelhetetlen volt, 

hogy a verbális kísérletekre koncentráló neoavantgárd Gruppo63 holdudvarában fejlődjenek 

ki a verbovizuális újítások184. Bár a hatvanas-hetvenes években világszerte interdiszciplináris 

újításokkal találkozunk, amelyekben szerepet vállalt az olasz experimentális költészet is, 

Accame szerint a Gruppo63 műfaji zárkózottsága elszalasztott lehetőségekhez vezetett185. 

                                                
180 Intervista a Sarenco. Esperienza di Lotta Poetica IN: Melania Gazzoti – Nicole Zanoletti: Omaggio a Lotta 

Poetica – 74 artista e una rivista, Edizioni Berardelli, Brescia, 2009, 131. 

181 A fiumalbói fesztivált (eredeti címén Parole sui muri. Prima Esposizioni Internazionale di Manifesti) 1967-

ben (augusztus 8—18) és 1968-ban (július 27—augusztus 4) is megrendezték, de a második év kevésbé lett 

sikeres (108 művész részvételével), csak utórengése lehet a megismételhetetlenségében újító eseménynek.  

Federico Fastelli: Parole sui muri, Verbapicta adatbank 

http://www.verbapicta.it/dati/eventi/parole-sui-muri (utolsó hozzáférés: 2019.06.30) 

182 Angelo Giuglelmi: Avanguardia e sperimentalismo. Gruppo63, Feltrinelli, Milano 1964, p13. 

183 Más néven Gruppo dei Nove, tagok: Eugenio Miccini, Sarenco, Lucia Marcucci, Luciano Ori, Michele 

Perfetti, Alan-Arias Misson, Jean-Francois Bory, Herman Damen, Paul De Vree.  

Teresa Spignoli: Luciano Ori. Verbapicta adatbank http://www.verbapicta.it/dati/autori/luciano-ori (utolsó 

hozzáférés: 2019.06.30) 

184 Vincenzo Accame: 1982, i. m., 99. 

185 Vincenzo Accame: 1982, i. m., 99. 

http://www.verbapicta.it/dati/eventi/parole-sui-muri
http://www.verbapicta.it/dati/autori/luciano-ori
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Nem érzékelték, hogy a globális művészeti folyamatok a totális (műfaji határátlépésekre 

épülő) kifejezésmód felé haladnak, pedig kivehették volna a részüket a megújulásból186.  

Angelo Guglielmi a Gruppo63 kultúraformáló szándékával összefüggésben az 

avantgárd és az experimentális tendenciák közötti kapcsolatot elemzi187. Az avantgárd és a 

kanonizált irodalom közötti átmenet hiányában a korábbi irodalmi kifejezés stílusjegyein 

túllépő, újító kezdeményezéseket átfogóan az avantgárd közegébe kellene utalnunk, nem csak 

a radikális, a múltat és annak művészetét megtagadó irányzatokat. Ez a két irány (a tagadó 

radikális és a régire építő, megújító) magatartás nehezen összeegyeztethető. A hatvanas évek 

kulturális közegében az avantgárd felelevenítése már nem indokolt – az irodalmi megújulás 

eszközkészlete és motivációja egyaránt átalakult188. Guglielmi a megelőző korszakok 

meghaladása érdekében inkább a tudatosabb kritikai gondolkodást helyezi előterébe, amellyel 

a huszadik század első felének avantgárd irodalmi tevékenysége, és a jelenség kortárs utóélete 

vizsgálható. A neoavantgárd tehát nem az avantgárd folytatása, hanem annak megújítása189. 

Mit hagyott ránk az avantgárd, és mi használható az örökségből? A kortárs kultúra legnagyobb 

kihívása a vegyes értékek, a tömegkultúra és magas kultúra együttes jelenléte: meg kell 

tanulnunk különbséget tenni közöttük, vagy alkalmazkodni a kulturális értékrenden belüli 

hangsúlyeltolódásokhoz. További eltérés az avantgárd törekvések és a hatvanas évekbeli 

kíséretek között, hogy előbbinél a nyelv belső eszmei lényege érintetlen marad190, az 

avantgárd újítók elsősorban tartalmi kérdésekkel foglalkoztak. Ezzel szemben az új 

kísérletezés a nyelv formai és lényegi megújítását tűzte ki maga elé, bár a Novissimi 

antológiában191 közölt alkotók nevével fémjelzett „Neoavanguardia” elsősorban verbális 

kísérletekre szorítkozik192. A nyelvnek a valóság ábrázolásának képességét kell 

visszaszereznie, ennek érdekében a kísérletező művészek – ide tartoznak ezúttal a Gruppo63 

és a Gruppo70 művészei egyaránt—különböző megvalósítási stratégiákat alkalmaznak, 

értékrendjüknek, művészi szemléletmódjunknak megfelelően193.   

                                                
186 Vincenzo Accame: 1982, i. m., 99. 

187 Angelo Guglelmi: Avanguardia e sperimentalismo, Gruppo63, Feltrinelli, Milano 1964, 13. 

188 Angelo Guglelmi: i. m., 16.  

189 Vincenzo Accame: 1982, i. m., 99. 

190 „Il nucleo interno o ideologico della lingue rimane intatto o meglio sfugge alla loro violenza.”  

Angelo Giuglelmi: i. m., 19 

191 Novissimi, Rusconi e Paolazzi, Milano, 1961 

192 Vincenzo Accame: 1982, i. m., 99. 

193 Angelo Guglelmi: i. m., 19. 
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A Gruppo63 és a Gruppo70 viszonya a társadalmi kérdések kapcsán is tanulságosan 

vizsgálható. Mindkét csoport élénken reagál a hatvanas években kialakult helyzetre, a 63-as 

csoport tagjai közül kiemelkedik Nanni Balestrini életműve, aki a kezdetektől (hol belülről, 

hol külső megfigyelőként) követi a munkásmozgalmi szervezetek kihívásait, a ’68-as 

diáklázadások és a munkások felkelése is több munkáját ihlette. Balestrini sokoldalú alkotó, 

kiemelkedő prózai művei mellett vizuális munkái is jelentősek, a hatvanas-hetvenes években 

főleg kollázsokat készít. A Gruppo70 harsány, reklámszlogent idéző munkáinál finomabban 

közelít, inkább hangsúlyos vizuális megjelenéssel hívja fel a figyelmet a társadalmi 

problémákra, a hatvanas évek elején újságkivágásokból készített kollázsokkal is kísérletezik, 

amelyek a Lamberto Pignotti szerkesztette Poesie visive194 című kötetben jelennek meg. Az 

aktivista szemléletmód és a politikai állásfoglalás a kortárs eseményekkel összefüggésben 

érzékelhető a vizuális költészet munkákban. Az államhatalom erőszakosan kreált 

ellenségképere reagál Balestrini I nemici (14. ábra) című munkája, amelyben akár a korabeli 

médiában leggyakrabban használt kifejezések gyűjteményeként is nézhető. A feltételezett 

előfordulással arányosan tükrözi a tipográfiai megoldás a népszerű szavakat – akár egy mai 

számítógépen generált szófelhő. A „munka”, „ellenségek”, „hiábavaló küzdelem” kifejezések 

rajzolják ki a bizonytalan társadalmi kontextust, ahol kaotikus információk és zavaros 

események közepette próbál tájékozódni az átlagember (avagy átlag hírfogyasztó). Az 1969-

es, újságokból, hírlapokból kivágott szövegekből készített mű a média hitelességét is 

megkérdőjelezi – mennyire lehet megbízható és pártatlan a tájékoztatás a rendszerellenes 

megmozdulások időszakában? 

Nanni Balestrini életművében a vizuális költészet és a hagyományosabb irodalmi 

műfajok alkalmazása végig párhuzamosan zajlott, a mediális váltások megújúló inspirációként 

hatottak alkotómunkájára. Vizuális és prózai, lírai műveiben egyaránt érvényesül az 

interdiszciplináris érdkelődés, a téma sokoldalú, gyakran szokatlan nézőpontú bemutatása.  

Három prózai kötetben foglalkozik az ólomévek kulturális és társadalmi kérdéseivel: 

Vogliamo tutto (Feltrinelli, 1971),  La violenza illustrata (Einaudi, 1976), Gli invisibili 

(Bompiani, 1987), emellett költészeti munkásságában is hat rá a ’68-as mozgalmak 

tapasztalata, emellett vizuális költészeti munkáiban is érvényesül a munkásmozgalmi, 

                                                
194 Poesia visive, a cura di Lamberto Pignotti, Sanpietro, Bologna, 1965. 
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ellenkulturális tematika (például: Potere Operaio, 1969-2017195). A diáklázadások felfokozott 

időszaka után Balestrini politikai okokból elhagyta Olaszországot, évtizedekig Párizsban 

élt196.  

Balestrini szerteágazó érdeklődése messzire vezette a hagyományos irodalmi 

műfajoktól, későbbi alkotói periódusában intermédia művészettel is kísérletezett: 2012-ben 

kísérleti videómunkát hozott létre. A Tristanoil végtelen ismétlődésben futó videómontázs, a 

világ leghosszabb filmje, a kőolaj szociokulturális szerepével foglalkozik197. A film több mint 

150, egyenként tízperces televíziós-program részletből áll össze, a Dallas amerikai 

tévésorozattól kezdve egészen a Wall Street-ról tudosító CNN Híradóig. A kőolaj-

kitermeléssel összefüggő, véletlenszerűen következő képsorok alatt Balestrini olvas fel a 

Tristano című kötetéből. A műfaji és tartalmi szempontból is újító mű, a Tristano eredetileg 

1964-ben jelent meg, de a kor nyomdatechnikája nem tette lehetővé, hogy visszaadja az eredeti 

alkotói koncepciót. A Tristano kombinatorikus regény, amelynek minden egyes példánya 

egyedi, minden olvasónak mást nyújt – ez csak a 2007-es újrakiadásban198 valósult meg. A 

2012-es Tristanoil videómunkaként az irodalom és a vizualitás határterületén mozog199, így 

Balestrini életművének egyik összefoglaló műve, amely a kollázstechnika lehetőségeit az ötlet 

és a kreatív megvalósítás területén is alkalmazza.  

A vizuális elemekkel operáló tendenciák két fő iránya 1963-ban „válik szét”, amelyet 

két csoport megalakulása fémjelez200. Bár hagyományosan a Gruppo70 köthető a képi 

elemeket használó költészeti kísérletekhez, a 63-as csoport tagjai is foglalkoztak vizuális 

munkákkal (Balestrini, Villa), azonban jellegükben eltérő megnyilatkozásokról van szó. A 

technológiai költészet kortárs látványvilágával szemben a Gruppo63 irodalmi alapokra épülő 

                                                
195 Potere Operaio címmel a hetvenes évek elején nagyméretű litográfiát is készített, amelyben 
szövegkollázsként az ikonikus munkásmozgalmi lap tipográfiáját használta.  

Nanni Balestrini: Potere operaio, 1972, 70 x 100 cm.  

196 Nanni Balestrinit a munkásmozgalmi csoportokkal (Potere Operaio) fenntartott kapcsolata miatt (többek 

között az Aldo Moro-gyilkossággal összefüggésben) koncepciós perben vádolták meg – hamisan. A börtönt 

önkéntes külföldi „számüzetésével” kerülte el.  

Puskár Krisztián: „Olaszországban kiírtottak egy nemzedéket – Interjú Nanni Balestrinivel” 2013.06.04.  

https://kotvefuzve.reblog.hu/olaszorszagban-kiirtottak-egy-nemzedeket (utolsó hozzáférés: 2019.06.30) 

197 Gian Maria Annovi: „Verso un’epica espansa: Tristanoil di Nanni Balestrini,” IN: Il Verri, No. 54, 2014. 

198 Nanni Balestrini: Tristano. Romanzo multiplo in copia unica, Derive Approdi, 2007. 

199 A 2012-es kasseli Documenta-n is bemutatkozott a film. 

200 Eugenio Gianní: „Le origini della Poesia Visiva” IN: Ricerca poetica in Italia, Istituto Statale d’Arte Arezzo, 

Biennio Sperimentale, Arezzo, 1986. 27. 

https://kotvefuzve.reblog.hu/olaszorszagban-kiirtottak-egy-nemzedeket
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megújulást kezdeményezett201. A két csoport későbbi fejlődése közötti különbség az eltérő 

anyagi forrásokból is eredt, egyes kutatások szerint a Gruppo63 egyenesen a másik csoport 

kárára terjeszkedett202. Más tanulmányokból ezzel szemben a két csoport közötti nyitott átjárás 

sejthető és a „jószomszédi” viszony203. Renato Barilli visszaemlékezéseiből az derül ki, hogy 

a két művészkör megalapítását követő hónapokban nem is lehetett pontos határvonalat húzni 

közéjük204. Később, amikor jobban kirajzolódtak a megközelítések közötti eltérések, akkor is 

inkább a közös kihívásokkal szembeni egyedi megoldási stratégiákban nyilvánult meg a 

különbség205. Lamberto Pignotti szerepe mindkét oldalról megkérdőjelezhetetlen, az ő és 

Miccini kezdeményezésére létrejött Gruppo70 mellett a Gruppo63 születésénél is jelen volt, 

amely szintén jól jelzi a korszak toleráns légkörét. Éveken át zajlott a két csoport 

együttműködése, szerepeltek egymás kiállításain, konferenciákon vettek részt, sőt néhány 

alkotó a Gruppo63 köréből erősen kötődik a vizuális kifejezés új módjait bemutató Gruppo70-

hez206. Renato Barilli a Gruppo63 tagjaként belülről figyeli a korszak érzékeny változásait, 

megfigyelései szerint a két csoport eltávolodása a „kép” költészeti jelenlétének eltérő 

megközelítéséből ered207. A hatvanas években formálódó új költői hang alkotóit felvonultató 

Novissimi antológiában208 megjelent fiatal költők, Balestrini, Porta a jelentés és a költői 

kifejezés teljes szabadságával éltek, de Pignottihoz és Miccinihez képest „nem vették elég 

komolyan a ready made kortárs kihívását”209. Pignotti költészetében radikálisabban közeledik 

a tömegkommunikáció verbális és vizuális kódjaihoz, amire Balestrini és társai kollázsaikban 

csak finomabb utalást tettek210. A két csoport megalapítása és aktív tevékenysége óta eltelt 

közel ötven évben számos különböző elmélet látott napvilágot a csoportok közötti bonyolult 

viszonyrendszerről. A költészeti kísérletek későbbi fejlődésére is magyarázattal szolgálhatna 

                                                
201 Eugenio Gianní: i. m.. 27. 

202 Eugenio Gianní: i m., 27. 

203 Martina Corgnati: Dalla poesia technologica alla poesia visiva e oltre: Lamberto Pignotti, Adriano Palise 

Editore, 1987. 12. 

204 Martina Corgnati, i. m., 12. 

205 Martina Corgnati, i. m., 12. 

206 Nanni Balestrini, Eugenio Miccini, Lamberto Pignotti és Adriano Spatola. 

207 Martina Corgnati, i. m., 12. 

208 Alfredo Giuliani (a cura di): I Novissimi. Poesie per gli anni '60, Rusconi e Paolazzi, Milano, 1961; (Einaudi, 

Torino, 1965.)  

209 Martina Corgnati, i. m., 12. 

210 Martina Corgnati, i. m., 12.. 
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a kapcsolat jellegének feltárása: más szóval: milyen tényezők befolyásolták a vizuális 

elemekkel operáló költészet kezdeti kialakulását?  

Barilli meglátása szerint a Novissimi kör és a firenzei költők közötti lényeges eltérés a 

pszichológiai-társadalmi témák kapcsán ragadható meg. Pignotti és Miccini a kortárs 

társadalom esszenciájaként felfogható tömegkultúrából merít, hogy kulturális problémákról 

szóljon, míg a Novissimi-költők inkább a jel és jelentés közötti formális viszony kérdéseivel 

foglalkoztak, nem érintettek társadalmi kérdéseket211. Az irodalmi folyóirat közegéből érkező 

Pignotti és Miccini az irodalmi hagyomány helyett a nemzetközi történeti avantgárd örökségét 

érzi közel magához: a berlini dada kísérletei az újságkivágások, a kollázs, és az erős 

társadalomkritikai szemlélet miatt is rokoníthatók a technológiai költészettel212. (Bár a dada 

és a szürrealista kollázstól némileg eltérően a Gruppo70 munkáiban nem csak képi elemek 

szerepelnek, hanem a tömegkultúra jellegzetes nyelvezete is hangsúlyos, szlogenek, 

reklámszövegek teszik teljessé a mediális változatosságot).  

A két olasz csoport a kezdeti szoros együttműködése után a hetvenes évekre 

eltávolodott egymástól, a Gruppo70 a kulturális nyelv megújítására átfogó költészeti 

átalakulást hirdetett.  

 

2.5 A kollázs szerepe a technológiai költészetben 

 

A kollázs a hatvanas-hetvenes években új életre kelt a vizuális költészet közvetítésével, 

de a műfaj ekkor már túl van első virágzásán. Eredeti értelmében213 a kollázs különböző 

elemek együttes jelenlétére utalt, a huszadik században ez a jelentés kibővült214. A kollázs-

módszer lényege, hogy az eredeti kontextusokból kiemelt elemek új értelmezési keretbe 

kerülnek215. Az így létrejött kompozícióban a töredékek saját jelentésükön túl, az eredetitől 

teljesen független asszociációkat teremtenek. A jelenség a képzőművészetben gyökerezik, de 

éppen műfajokon átívelő sajátossága miatt kiválóan működik a kísérleti irodalom közegében 

                                                
211 Martina Corgnati, i. m., 13. 

212 Pignotti—Stefanelli: i. m., 177—178.; 

Martina Corgnati: i. m., 13. 

213 Rona Cran: Collage in Twentieth-Century Art, Literature, and Culture: Joseph Cornell, William Burroughs, 

Frank O’Hara, and Bob Dylan, Ashgate Publishing 2014. 

214 A kollázsokról szóló rész egy megjelent publikáció változata: Szirmai Panni: Költészet és környéke (5), 

Újrahasznosított költészet: a kollázs, Liget, 2015/08/22. 

215 Marjorie Perloff: “Collage And Poetry” IN: Encyclopedia of Aesthetics, ed. Michael Kelly, 4 vols. (New 

York: Oxford U Press, 1998), Vol 1, 384-387;  
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is. A módszer jól példázza a huszadik századi kísérletező művészeti irányok jellemző, 

interdiszciplináris szemléletmódját. Művészi döntés kérdése, hogy mi lehet kollázs-

alapanyag: buszjegy, névjegykártya, söröskupak vagy akár madártoll kerül egymás mellé.  

Műfajelméleti szempontból a kollázs és a montázs megkülönböztetése nem 

egyértelmű. Mindkét módszer különböző elemek összedolgozására épít, az eredmény is 

hasonló. Mégis van különbség köztük: a kollázs térbeli – statikus – kapcsolatot jelöl, a filmes 

szaknyelvből származó montázs – esetenként mozgó elemekre építő – időbeli összefüggést216. 

Másrészt a „montázs” kifejezést köznapi értelemben elsősorban olyan művekre használjuk, 

amely anyagok különböző részleteiből (film, fotó) épül fel. Ezzel szemben a „kollázs” eltérő 

anyagokból dolgozik (bár a hétköznapi szóhasználat gyakran keveri a két rokon jelenséget.) 

Marjorie Perloff elmélete szerint a két módszer egyazon jelenség két oldalaként 

értelmezhető217. Mindkettő a meglévő elemek dekonstrukciójából indul ki, majd új 

összefüggéseket hoz létre az összetevők (tárgyak vagy narratív részletek) között. A két 

módszer közötti eltérés a vizuális megfogalmazásban is felfedezhető: míg a montázs az elemek 

összeillesztésének észrevétlenségére, a „történet” folyamatosságára törekszik, addig a kollázs 

épp ellenkezőleg, a meghökkentő összhatás érdekében kiemeli az „összeragasztás” tényét. 

Nem titkolja a kombinációban szereplő elemek eltérő eredetét, sőt, kiemeli textúrabeli 

különbségeiket. 

A kollázs kialakulása bizonyos kutatások218 szerint közvetlen összefüggésben áll a 

tömegkommunikáció kezdeteivel. David Banash elmélete szerint a kollázs műfajtörténetének 

felvázolása során a művészettörténészek figyelmen kívül hagyták az újság és a hirdetések 

szerepét és hatását a művészeti gyakorlat fejlődésében219. Az amerikai kutató a kollázs 

születésének kulturális környezetét vizsgálja, az újságokban megjelenő hirdetések és 

reklámok látványvilágnak tükrében. Az első világháború előestéjén a mindennapi élet 

jellemző tárgyai között a napilapok (és benne a hirdetések) egyre fontosabb szerepet töltenek 

be az urbánus társadalomban. Kézenfekvő, hogy a kortárs kulturális közeg lenyomatait 

megtaláljuk a kor művészeti alkotásain. Képalkotási technikaként ekkor születik meg 

újsághirdetés formájában a kollázs – írott és képi elemek megfelelő arányú kombinációjából.  

                                                
216 Marjorie Perloff: i. m., 385. 

217 Marjorie Perloff: i. m., 385.  

218 David Banash: „From Advertising to the Avant-Garde: Rethinking the Invention of Collage” IN: Postmodern 

Culture, Volume 14, Number 2 (January, 2004)    

219 David Banash: i. m., 4.  
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A sokrétű fejlődésnek indult experimentális irányzatok közül a konkrét-vizuális vonal 

hasznosította leginkább a kollázs kreatív lehetőségeit. A kollázs fontos szerepet tölt be a 

hatvanas-hetvenes évek vizuális világában, a fotográfia, mint valóságtükröző elem átalakul és 

a költészet eszközévé válik, kép-és szöveg kivágásokból épül fel a technológiai vers. A kollázs 

a Gruppo70 első hivatalos kiállításán220 kerül elő alkalmazott műfajként, a későbbi 

évtizedekben meghatározóvá válik, mint az interdiszciplináris alkotás aktív és látványos 

eszköze. A technológiai költészet tömegmédia iránti érdeklődése kiválóan érvényesült a 

kollázsok készítésében: a hatvanas-hetvenes években ez a dekonstruáló-újrateremtő 

kifejezésmód széles körben elterjedt, a vizuális költészet és a képzőművészet területén 

egyaránt. A Gruppo70 tagjai művészet és társadalom kapcsolatát vizsgálták a technologia di 

massa, a tömegtermelés jelenségeivel összefüggésben. A technológiai médiumok uralta 

társadalomban a művészet is technológiai lesz, ezért a költészetnek a technológiai nyelvezetet 

kell feltérképeznie a kortárs jelenségek leírásához221.  

Két kulcsfontosságú szempont érvényesült a technológiai költészet – ezen belül a 

kollázs – fejlődésében: a tömegkommunikáció sajátosságainak példájára megjelenik a kultúra 

demokratizálásának szándéka: a „tömegkultúra” reflektált és kritikai változata a 

költészetben222. Másrészt a Gruppo70 számára a kezdetektől létező elhivatottság, az 

interdiszciplináris tendenciák felé, a „művészetközötti”, műfajokon átívelő alkotás lehetősége, 

amely egyszerre színház, film, zene, festészet, egyszerre szól minden művészeti ág 

közönségéhez. E két szándék egyesül a technológiai költészetben – és praktikusan a 

kollázsban. A Gruppo70 kollázsai223 társadalomkritikai üzenetet (is) hordoznak, a jól csengő 

reklámszlogenek hamisságán ironizálnak224, elsősorban napilapokból, divatlapokból vagy 

sportújságokból kivágott részletekkel dolgoznak. 

A Genovában alakult Gruppo Studio szintén 1963-ban kezd el kiállításokon szerepelni, 

a tagok Danilo Giorgi, Luigi Tola és Guido Zivieri is elsősorban kollázsokkal foglalkoznak225. 

Corrado D’Ottavi pedig már 1960-ban megjelenteti Stima e colori solidi című kollázsát 

                                                
220 Gruppo70: Tecnologica, Firenze, Galleria Quadrante, 1963. december 14—31. 

221 Matteo D’Ambrosio: i. m., 346 

222 Matteo D’Ambrosio: i. m., 346 

223 Ezeket a nemzetközi szakirodalom is olasz néven poesia visiva-ként tartja számon. 

224 Anni Sessanta: poesia tecnologica, poesia visiva, "gruppo 70" di Lamberto Pignotti, IN: Poesia Visiva, voci e 

anticorpi di una collezione privata. Cat. della mostra a cura di Nicola Micieli, Villa Pacchiani, S. Croce 

sull'Arno (PI), 1999.  

225 Melania Gazzotti: i. m., 314. 
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Martino Oberto Anaetcetera című lapjában226. Az experimentális tendenciák képviselői 

Olaszország- szerte ollóért nyúlnak, Nápolyban a Linea Sud kísérleti folyóirat és kiadó 

köréhez tartozó Stelio Mario Martini és Luciano Caruso kollázsaiban sajátos ikonográfia 

fedezhető fel227. Stelio Maria Martini 1962-ben még egy kollázsregényt is létrehoz228, munkái 

bár megelőzik a firenzei csoport kollázsait, azok hangsúlyos társadalmi érdeklődését 

nélkülözik. Egy harmadik nápolyi alkotó, Luca (Luigi Castellano) kollázsaiban229 „leszedi a 

szenteltvizet” a fogyasztói társadalom idealizált képeiről. A neves művészettörténész, Achille 

Bonito Oliva a költészet teoretikus oldala felől közelít, előszeretettel használja forrásként a 

női magazinok képi világát, az arrogáns stílusra jellemző explicit erotikán gúnyolódik230.  

A szó központi szerepén túllépő költészet a tömegmédiát tömegkultúraként értékeli, és 

saját eszközeivel állít tükröt elé. A tömegkultúraként aposztrofált információtömeg 

jellegzetessége, hogy a – költői nyelvvel ellentétben – az információközlés maximumát 

minimális szöveges közlésbe sűríti231. A művészek személyes hangvételüknek megfelelően 

eltérő hozzáállással közelítettek az aktuális társadalmi és gyakran politikai témákhoz. 

Pignottira leginkább az irónia jellemző, míg Eugenio Miccini vagy Lucia Marcucci munkáin 

erősebb kiállás érzékelhető232. Vincenzo Accame egyenesen a nyelvi rendszer megújítása 

helyett az erőszakos társadalmi berendezkedés elleni cselekményként értékeli a Poesia Visiva 

munkákat, elsősorban Sarenco és Miccini stratégiáját érzi „terrorista-jellegűnek”233. Sarenco 

Lotta Poetica című lapja ezt a hangvételt tudatosan képviseli, következetes aktivista-politikai 

üzenetet hordoz234.  

  

2.6 Lotta Poetica: militáns költészeti folyóirat (1971—1987) 
 

                                                
226 Melania Gazzotti: i.m., 314. 

227 Melania Gazzotti: i. m., 314. 

228 Stelio Maria Martini: Neurosentimental, Napoli, Continuum, 1963. 

229 Matteo D’Ambrosio: i. m., 343. 

230 Pignotti—Stefanelli: i. m., 172. 

231 Matteo D’Ambrosio: i. m., 347 

232 Vincenzo Accame: 1982, i. m., 92. 

233 Vincenzo Accame: 1982, i. m., 96. 

234 Vincenzo Accame: 1982, i. m., 96. 
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 A Lotta Poetica sajátos szerepet tölt be a kísérleti költészeti irányzatokhoz kapcsolódó 

periodikák között235. A lap három sorozatban jelent meg236, mindhármat (eltérő összetételben) 

költők, művészek szerkesztették. Ez jelentős különbség, a folyóiratoknál a korszakban 

általános irodalmárokból, irodalomtudósokból vagy professzorokból álló 

szerkesztőbizottsághoz képest237. Martina Corgnati elemzése szerint ez a jellemző a lapot az 

ötvenes évekbeli nyíltan militáns művészeti lapokhoz (Il gesto 1959, Ersitica 1956, Potlach 

1954-57) kapcsolja. A Lotta Poetica alapításkor Sarenco és De Vree238 is – külön-külön – saját 

folyóiratuk megjelenésén dolgoztak: Sarenco az Amodulo (1968-1970) kiadásával, De Vree 

pedig egyebek mellett a De Tafelronde (1955-1982) című kísérleti költészeti lappal 

foglalkozott. Közös érdeklődésükből született meg az elhatározás, hogy szellemi erőforrásaik 

egyesítésével új, nemzetközi vizuális költészeti orgánumot hívjanak életre: ez lett a Lotta 

Poetica. A lap címével is egyértelműen utal a parlamenten-kívüli baloldal (sinistra 

extraparlamentare) Lotta Continua nevű mozgalmára, az alapító szerkesztők a későbbi 

sorozatokban is megtartották a határozott kísérleti-aktivista irányt. A külföldi szerzők írásait 

gyakran eredeti nyelven – a nemzetköziség (és a takarékosság239) jegyében fordítás nélkül 

közölték240. A lapban eredeti műalkotások, fotódokumentációk és tájékoztató anyagok 

jelentek meg a kísérleti irányzatokhoz köthető művekről, kiállításokról, eseményekről. 

Sarenco az első számban kifejezi a Lotta Poetica ars poeticájaként értékelhető ambícióit: 

„strumento d’informazione e di scambio a livello internazionale”, lényeges elem tehát a 

nemzetközi jelenlét, ami a hatvanas-hetvenes évek olasz kulturális közegében nagy lépésnek 

számít. A Gruppo70 tömegmédia iránti érdeklődésével egyidejűen a Lotta Poetica egész 

működése alatt kategorikusan elzárkózik bármiféle reklám közlésétől241. A szintén akkoriban 

induló Flash Art a hagyományos művészeti folyóiratok szabályainak megfelelően számos írást 

                                                
235 A fejezet egy változata a Magyar Műhely folyóiratban megjelent. Szirmai Anna: Lotta Poetica: a militáns 
költészeti folyóirat (1971–1987), IN: Magyar Műhely 2017/182.  

236 Az első széria 1971 júniusa és 1975 júniusa között; a második 1982 januárja és 1984 augusztus között; a 

harmadik pedig 1987 január-november között jelent meg. 

237 Martina Corgnati: i. m., 107. 

238 Isaia Mabellini, művésznevén Sarenco 1967-ben – közel száz más művésszel együtt – részt vett az első, 

később legendássá vált interdiszciplináris költészeti fesztiválon az olasz kisvárosban, Fiumalbóban. Itt 

találkozott először a belga Paul De Vree munkáival. A következő évben Firenzében személyesen is 

megismerkedett a két művész, innen datálható hosszú levelezésük és barátságuk. 

Gazzotti-Zanoletti: i. m., 131.  

239 Gazzotti—Zanoletti: i. m., 130. 

240 Gazzotti—Zanoletti: i. m., 11.  

241 Martina Corgnati: i. m., 107. 
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közöl művészekről, művészektől és kritikusoktól, de tartalmaz reklámokat is, a folyóirat 

önmagát a művészeti intézményrendszer aktív szereplőjeként láttatja. A Lotta Poetica ezzel 

szemben az első számoktól fogva önmagát nem kizárólag művészeti folyóiratként definiálja, 

művészeti-költészeti militáns hozzáállás jellemzi, politikai állásfoglalásként mutatja be a 

forradalmi művészeti kezdeményezéseket, így művészeti lap helyett totális kulturális-

politikai-ideológiai hadviselést folytat, interdiszciplináris eszközökkel242. Az első szám 

szerkesztői üzenetében Sarenco kijelenti: 

„A Lotta Poetica cím elköteleződésünket jelenti célunk mellett, mint költők és művészek 

állandó harcot folytatunk két szinten: a) nyelvi szinten a polgári társadalom kulturális 

struktúráinak lebontásáért, b) politikai szinten a munkásosztály és a diákmozgalmak avantgárd 

törekvéseinek támogatására.”243 

Sarenco a második számban még tovább megy: „avantgárd művészeti törekvéseink lényegileg 

avantgárd politikai törekvések”244. Szerkesztői üzenetek mellett konkrét művekben is 

megnyilvánul a politikai elkötelezettség, Sarenco „poesia pubblica-poesia politica” 

(közköltészet-politikai költészet)-nek nevezi a nyíltan politikai tartalmú műveit, ilyen például 

az emblematikus Licenze poetiche sorozat. A tömegmédia térhódításának korában, a 

„neovolgare”, a tömegkultúra nyelve új értelemben tűnik fel, a ’68-as ellenállás folytatásának 

eszközeként, nyíltan politikai céllal. A társadalmi-politikai állásfoglalás eszközeként és 

tárgyaként megjelenik a Lotta Poetica közegében a művészetkritika elutasítása. Elméletük 

szerint a kritikai tevékenység felesleges, a kultúra másodrendű értelmiségeinek szolgáltatása, 

a művészetet (és a költészetet) nem szükséges „lefordítani” a közönség számára, a mű maga 

az értelmezés, nyelv és metanyelv egyszerre. A kritika ezzel szemben semlegesíti, elsilányítja 

a művészet forradalmi üzenetét. Ez a radikális ellenállás elsősorban az első szériára jellemző, 

amelyben a kritikus szerepe ellen tiltakozik a lap, később konkrét személyek fellépését is 

kritizálják, de a második szériára (amely hétéves szünet után, 1982-ben indul újra) már 

csökken a felforgató hevület. Némileg megszelidül a lap, Sarenco a második széria alatt 

egyedül vezeti a szerkesztőséget, majd a két szám erejéig létező harmadik széria során 

                                                
242 A lap első 12 számának látványvilága is kiemeli a radikális álláspontot: a borítón Gianni Bertini látható, 

amint „fegyvert fog” a nézőre. Eredetileg De Vree és Sarenco a szintén festő Enrico Baj közreműködésére 

számított, de ő nem értett egyet az induló lap szellemiségével, különösen a címet kifogásolta, Lotta (harc) helyett 

a Pace poetica (költői béke) mellett érvelt. Ezért inkább Bertinit választották. 

Gazzotti-Zanoletti: i. m., 130. 

243 Martina Corgnati: i. m.,108. 

244 Martina Corgnati: i. m.,108. 
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csatlakozik hozzá Eugenio Miccini. Ekkor már közölnek kritikákat is, szélesedik az 

érdeklődési kör: költészet és vizuális költészet mellett képzőművészettel, a szürrealizmus, a 

bécsi akcionizmus, a szituacionizmus és a futurizmus kérdéseivel is foglalkoznak a Lotta 

Poetica szerzői. Ebben a körben jelenik meg többek között Rosanna Apicella többrészes 

tanulmánya a vizuális költészet elméleti hátteréről és társadalmi jelentőségéről245. 

 A harcias megközelítés a tartalomban is érvényesült: a konceptuális művészetet 

plágiummal vádoló írás246 mellett egy, a Velencei Biennále elleni kiállást jelentő írást is közöl 

a lap. A Lotta Poetica 1972-ben került kapcsolatba a Biennále eseményeivel: a kiállítás 

szervezői meghívták a vizuális költők egy csoportját, köztük Sarencót, hogy szerepeljen a 

„libro come luogo di ricerca” (a könyv mint kísérleti terep) című, verbovizuális kísérletekkel 

foglalkozó szekcióban. A megkeresésére a Lotta Poetica szerkesztősége egy biennále-ellenes 

kiadvánnyal válaszolt247. Az eset nagy vitát kavart, a magát az olasz kísérleti költészet 

képviselőjének tekintő Lotta Poetica az elüzletiesedett művészeti piac és a Poesia Visiva 

műfaji önállóságának megkérdőjelezése ellen lépett fel. A kiáltvány a vizuális költészet 

politikai kifejezési lehetőségének leszűkítésével, egyenesen cenzúrával vádolja a nemzetközi 

kiállítás szervezőit (és Renato Barillit, a szekció kurátorát).  

A Lotta Poetica három sorozata – az utolsó szám 1987-ben jelent meg – a verbovizuális 

kísérletek és a ’68-as gyökerű politikai aktivizmus szellemiségének összekapcsolására 

törekszik. A hetvenes évek mozgalmár lelkesedése után is megmaradt a lap elköteleződése az 

experimentális költészet iránt, bár annak lendülete idővel csökkent. Sarenco – néhol vitatott – 

fordulatokban gazdag életművéből a Lotta Poetica két évtizedet és kontinenseket átívelő 

története önálló műként emelkedik ki. 

 

2.7 Tartalom és forma – a technológiai költészet nyelvezete 
 

                                                
245 Rosanna Apicella programszerű írásának („Proposta per un decennio”) két teljes duplaszámot szentelt a 

szerkesztőség (Lotta Poetica, No. 28—29, 30—31.), emellett a szerző más, rövidebb tanulmányai is 

megjelentek: „La poesia visiva come fine di un equivoco” IN: Lotta Poetica, No. 17—18—19, 1972, és „La 

poesia internazionale dalla monoglossia alla praxiglossia” IN: Lotta Poetica, No. 20-21-22, 1973. 

246 Sarenco – Gianni Bertini: "poesia visiva e conceptual art / un plagio ben organizzato" IN: Lotta Poetica, No. 

6, 1971, 16—17. 

247 “No alla Biennale di Venezia” IN: Lotta Poetica, n. 11, anno II, aprile 1972, 3.  
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A történeti avantgárd elsősorban a formai újításokra helyezte a hangsúlyt, míg a poesia 

tecnologica – Pignotti elmélete szerint – a forma és a tartalom együttes megújítására törekszik. 

„A költői kifejezés tartalma és a költői nyelv átalakulása folyamatos, külső hatások nyomán 

formálódó folyamat”248.  

Az új tartalmak megismerése a költőt az azoknak megfelelő új formai megfogalmazások 

kialakítására ösztönzi. Pignotti elhíresült példája a „hűtőszekrény” szó költői térbe kerülése, 

amely a forma és a tartalom összehangolásával valósulhat meg249. Hangsúlyozza azonban, 

hogy az új tartalmak beemelése nem elengedő az új irodalom megalapozásához, de hozzájárul 

a közelmúltbeli irodalomhoz képest új, aktuálisabb problémák felvetéséhez250. Az új 

tartalomnak inkább a megjelenési módja érdekes, tehát nem a hűtőszekrény, mint tartalmi 

elem lép fel újdonságként, hanem annak megjelenési módja jelent újítást. Pignotti 

elemzéseiben a szemantikai és szemiotikai aspektusnak általános jelentősége van. A szóban 

forgó, 1960-as esszéjében kifejti, hogy az utóbbi évek költészeti megnyilatkozásiban a háború 

utáni időszakban elsősorban a pszichológiai nézőpont érvényesült, majd az utóbbi (1960-at 

közvetlenül megelőző) időszakban a szociológiai megközelítés vált érvényessé a 

költészetben251. Ez a megfigyelés azért érdekes Pignottinál, mert saját és a Gruppo70 

meghatározó költészeti kifejezésében a tartalom elsősorban a tömegkommunikáció 

eszközeivel jelenik meg, hangsúlyos társadalomkritikai jelleggel. A fókusz tehát átkerül a 

költészeti közlés újító tartalmáról annak újító módjára, formájára. Így a rózsa vagy a 

hűtőszekrény egyaránt lehet az új, technológiai költészet érvényes témája, mindaz, ami közel 

tud kerülni a tömegekhez252.  

Lamberto Pignotti nyelvészeti szempontból (is) részletesen elemzi a technológiai 

költészet inspirációs forrásait és nyelvi eszközeit, amelyek alapján szerkezetileg és tartalmilag 

megújított költészetet hoz létre253. Kategóriarendszere szerint az első csoportba tartoznak a 

massmedia-ból származó, annak eszközeként működő nyelvi elemek: gyakorlatilag a 

                                                
248 Lamberto Pignotti: Contenuto nuovi e contenuti rinnovati ovvero il „frigorifero” e la „rosa”. IN: Istruzioni 

per l’uso degli ultimi modelli di poesia, Lerici Editore, Roma, 1968. 33. 

249 Lamberto Pignotti: 1968, i. m., 35. 

250 Lamberto Pignotti: 1968, i. m., 35. 

251 Lamberto Pignotti: 1968, i. m., 35. 

252 Pignotti Ferninando Camon kérdéseire válaszolva (Il mestiereo del poeta, Lerici, Milano, 1965) veti fel az 

ötletet, hogy sportesemények szünetében lehetne sugározni költészeti műsort, vagy a gyufásdobozra nyomtatni 

vizuális költészeti munkákat.  

Pignotti: 1968, i. m., 129. 

253 Pignotti: Linguaggio poetico e linguaggi tecnologici IN: Uő. i. m., 98. 
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reklámok nyelve, de ide tartozik a sajtóhírek rövid közlésmódja, a fantasy-irodalom, a krimik 

és a „lektűrök” nyelvezete, a televízió és a rádió nyelve (különösen fontosak az újonnan 

meghonosodott szófordulatok, közhelyek), és minden, nyelvi szintekhez köthető stílusjegy és 

jellegzetesség254. A második csoportba helyezi a nem közvetlenül a tömegmédiához köthető, 

de pragmatikai szempontból rokonítható nyelvi kifejezéseket: viccek, képregények, 

szójátékok nyelvi humora tartozik ide. A harmadik szekció Pignotti rendszerében a széles 

körben elterjedt nyelvezet: a bürokrácia nyelvi szintje, a jog, a kereskedelem, az üzleti élet 

nyelvezete, de az iránymutatások, parancsok, falfeliratok és a turizmus nyelvezetét is ide 

sorolja. A negyedik réteg pedig az oktatás (és a közismeret) területéről származó nyelvezet: a 

nyelvtan, a matematika, a fizika, a logika nyelvezete, amely a híradók és a tévéműsorok 

hatására beszivárgott a szélesen értelmezett köznyelvbe. A technológiai nyelv fenti felosztása 

természetesen nem kizárólagos, a rétegek átfedésben vannak. Pignotti szerint az „1920 után 

született költők” a költői kifejezés értékét elsősorban kommunikációs nézőpontból 

vizsgálják255. Ebből eredően a fenti felosztás csak vázlatosan szemlélteti a technológia 

költészet inspirációs forrásait, a különböző szemantikai területek is interakcióba léphetnek, 

további lehetőségeket nyitva a kísérletezésnek256. Lényeges, hogy a különböző nyelvezetekből 

származó elemek nem kerülnek be egymás közegébe, a bürokrácia és a nyelvészet jellegzetes 

kifejezései nem keverednek. A technológiai költészet számára azonban az egységes nyelvi 

kifejezés, a tömegkultúra összemosó és uniformizáló ereje válik jellegzetessé. Pignotti 

kijelenti, hogy a költői üzenet és a reklám közlésmódjának technikai feltételei egyformák, 

ugyanabból az anyagból táplálkoznak257. Hat alapvető szemantikai szabályt különböztet meg 

a megformáltság alapján: tükörfordítás, átírás, szóalakvegyülés, paradoxon, ismétlés és a 

szóösszerántás258. Mindegyik szabály a technológiai költészet sajátosságára épül: az elem saját 

közegéből kiemelve ikonikus formában nyer valódi értelmet259. A mű alkotási folyamatában 

                                                
254 Pignotti: 1968, i. m., 98. 

255 A Novissimi költők a költészet nyelvének kommunikációs funkcióját egyenesen lényegesebbnek tekintik a 

kifejező erejénél. 

J. Donguy: „Entretien avec Eugenio Miccini” IN: B. Blisténe (a cura di): Poesure et Peintre, cat. della mostra 

Musei di Marsiglia 1993, 438. 

256 Pignotti: 1968, i. m., 99. 

257 Pignotti: 1968, i. m., 99. 

258 Pignotti: 1968, i. m., 99.  

259 Eugenio Gianní: i. m., 146. 
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a meglepetés, az előre nem várt fordulatok és az abszurditás is szerephez jut, az ironikus, 

humoros összhatás érdekében.  

Pignotti számára a reklám, a tömegmédia nem kelt személyes benyomást, nem ébreszt 

reflektált gondolatokat, nincs „jelentése”260. A reklám a tömegmédia vizuálisan 

megnyilvánuló terméke, amely a befogadói hozzájárulással lesz teljes, ez ruházza fel 

jelentéssel, visszailleszti a kommunikációban betöltött eredeti helyére. Az üzenet visszajut a 

feladóhoz: a tömegmédia közvetlen és agresszív képi világa önmagát kérdőjelezi meg.  

A Pop Art a tömegkultúra művészeti formájaként maga a mass culture, a technológiai 

költészethez hasonlóan lerombolja a (magas) művészről kialakult kultikus képet: nincs 

szükség többé magas fokú technikai tudásra a mű létrehozásához, bárki készíthet kollázst vagy 

technológiai költeményt – a művészet demokratizálódik. A Gruppo70 ezzel szemben 

ellentétes utat jár be: a művészettől a kommunikáció felé halad, a kommunikációtól eljut annak 

technológiai, módszertani kérdéseiig, végül a kortárs társadalomkritikáig261. A tömegkultúra 

eszköztárát fordítja ellene: a társadalomkritika eszköze és tárgya a fogyasztói társdalom. A 

Pop Art az 1964-es Velencei Biennále alkalmával érkezik Olaszországba; Pignotti és Miccini 

számára ez az egyetlen releváns művészeti megnyilatkozási forma, amelynek 

munkamódszerét rokoníthatónak érzik a technológiai kötészettel, bár eltérő ideológiai 

háttérből indulnak. Az első közös pont a tömegkultúra és az áru értékközpotú szemléletében 

(művészet mint árucikk, áru mint művészet) jelentkezik. A műfajok és formák hierarchikus 

felépítése ellen a Pop Art és a technológiai költészet is fellép: mindkettő elítéli a magas 

művészet és az „alkalmazott” művészet közötti beláthatatlan távolságot. A kortárs kultúrában 

a nyelvi jel helyett a társadalmi-történeti közegben érvényesebb ikonikus jel tudatos előtérbe 

tolása egyaránt előfordul a Pop Art és a technológiai költészet eszköztárában. Emellett a 

művészeti gyakorlatban megnyilvánuló interdiszciplináris megközelítés köti össze a két 

irányt: a kollázsok, újságkivágások vagy a fogyasztói társadalom emblematikus 

tárgykultúrájának felhasználása mind a hagyományos műfaji határok elmosódását jelzi262.  

Pignotti kiforrott módszerének egyik eredménye az 1966 és 1968 között megvalósított 

bélyegsorozat (15. ábra)263. A bélyeg formátum a képregényeknél megszokott képi világba 

                                                
260 Eugenio Gianní: i. m., 146. 

261 Martina Corgnati: i. m., 15. 

262 Martina Corgnati: i. m., 14. 

263 Eugenio Gianní: i. m., 146. 
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átültetve nyer új értelmet. Pignotti meghatározása szerint a képregény is a tömegmédia nyelvi 

szintjéhez tartozik, így a kísérletezés kiváló területe. A bélyeg a kommunikáció szimbóluma264 

és elsősorban kép265, amely a rajta szereplő alaknak, személynek, események állít emléket. 

Reprezentációval tesz ikonikussá. Pignotti ezt a hatást vegyíti a képregények iróniával 

operáló, sűrített képi és szöveges közlésmódjával. A bélyegsorozat párhuzamba állítható a Pop 

Artban például Roy Lichtenstein képregény-munkáival. A kétezres évekre közhellyé 

silányodott sorozat az amerikai „comics” kultúra eredetileg is sablonos tartalmát stencilezte 

monumentális vásznakra. A technlógiai költészet képi világában merít a népszerű amerikai 

irányzatból, a hatvanas-hetvenes évek olasz kulturális szférájában azonban ez a hatás csak 

közvetetten érvényesült. A Gruppo70 törekvései elsősorban a magán galériák szűkebb 

közönségéhez szóltak, másrészt az alternatív nyilvánosság kis példányszámú kísérleti 

kiadványaiban kaptak szerepet – a kitűzött cél ellenére nem jutottak el a tömegmédiumok 

szélesebb közönségéhez.  

 

 

 

 

                                                
264 Vincenzo Accame: 1982, i. m., 79. 

265 Eugenio Gianní: i. m., 146. 



 

 

III. fejezet 

Hangköltészet Olaszországban  
 

A kísérleti költészeti tendenciák két pólusa, a vizuális és a hangzó irány, egymást 

kölcsönösen feltételezve fejlődött ki – a történeti avantgárd hagyományokból kiindulva. Az 

experimentális irodalom és zene metszéspontján kialakuló hangköltészeti 

kezdeményezések – a vizuális kísérletekhez képest – mégis marginálisan vannak jelen a 

művészeti köztudatban266. Annak ellenére, hogy a látható költészet egyre inkább 

kanonizálódik, a hangzó kísérletek csak fokozatosan jutnak el egyre szélesebb 

közönséghez. A huszadik század eleje óta számos jelentős hangköltészeti alkotó merült 

méltatlanul feledésbe267, de mára az ellenkultúra és a progresszív kísérleti művészet iráni 

megnövekedett érdeklődés ezt a területet is elérte. 

  Az olasz hangköltészetben elsősorban az Adriano Spatola és Arrigo Lora Totino 

fémjelezte alkotói magatartás határozta meg a hatvanas-hetvenes éveket. Észak-

Olaszország és a toszkán régió bekapcsolásával nemzetközi szinten példátlan művészeti 

hálózatot hoztak létre. A két évtizedben az underground színtéren előtérbe került a 

verbovizuális költészet és a performansz-kultúra, tematikus folyóiratok és 

interdszciplináris workshopok jöttek létre. A fónikus költészet a sűrűn átalakuló és 

egymásra ható irányzatokon belül sajátosan fejlődő terület.  

Értelmezhető-e a hangköltészet a vizuális 

költészettel/performanszművészettel/irodalommal közös kontextusban? Milyen jellemző 

viszonyrendszerben működik együtt a felsorolt jelenségekkel, és hogyan érhetők tetten 

fejlődésének elágazási pontjai?  

A 20. században a modern hangköltészet kibontakozása elsősorban az új társadalmi-

kulturális hatások és a civilizáció technológiailag meghatározott változásaihoz köthető268. 

Az 1950-es évekkel beköszöntő rohamos fejlődés során a rögzíthető és visszajátszható 

(emberi) hang kerül a költészeti érdeklődés fókuszába, ezzel a hangzó kísérletezés előtt 

                                                
266 Alfonso Malinconico: Le ragioni di una scelta, Il suono e le parole, Marcus Edizoni Napoli 2006. 20. 

267 Alfonso Malinconico: i. m., 20. 

268 Szkárosi Endre: „A hang autonómiája a költészetben” IN: Uő: i. m., 304. 
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végtelen lehetőségek tárulnak fel269. Ez a korszakalkotó fordulat a hangköltészet addigi 

jellemző hatásait és kifejezésmódját gyökeresen átalakítja, az emberi hang és az élő előadás 

kizárólagos szerepe megváltozik. „The transcendence of the limits of the human body” – 

Steve McCaffery így megfogalmazásában a hangrögzítés a test határainak kiterjeszését 

jelenti az akusztikus költészetben270. A művészi találékonyság és a hangtechnika 

megállíthatatlan fejlődése nyomán az elektronikus zenei kísérletek és a hangköltészet 

lehetőségei kiszélesednek271. 

A felvett hanganyagon belül az emberi hang és a háttér hanghatás szétválasztását 

vizsgálta Henri Chopin, kutatásai nyomán jött létre az első audiopoem az ötvenes évek 

közepén272. A nyelvet felépítő elemek hangzó megnyilvánulásai – a magánhangzók és a 

mássalhangzók szabadon kombinálható hang-elemekké váltak, de még mindig a szó 

alkotórészeiként működtek. Chopin legnagyobb hatású előrelépése a „fonetikus vers” 

(poesie phonetique) és a „hangzó költészet” (poesie sonore) megkülönböztetése volt. Ez a 

felismerés abból eredt, hogy a hangzó kompozíciók építőelemeiként már nem a szót (mint 

a verbális nyelvhez szervesen kapcsolódó, kommunikációs tényezőt) vette alapul, hanem 

annak töredékét, a hangot273. Ennek a különbségtételnek a látszatnál sokkal nagyobb 

teoretikus jelentősége lesz Chopin életművében274. Munkássága elválaszthatatlan a 

hangrögzítő eszköz(ök) – eleinte jellemzően a kazettás magnó – sajátosságaitól. Chopin 

„vocal micro- particulars” (vokális mikro-részleteknek) nevezi a hang-elemeket, amelyeket 

                                                
269 Bob Cobbing: „Statements on Sound Poetry” IN: Sound Poetry: A Catalogue, edited by Steve 

McCaffery—bpNichol, Underwich Editions, Toronto, 1978.  

270  Steve McCaffery: Sound Poetry – A Survey IN Sound Poetry: A Catalogue, edited by Steve McCaffery 

and bpNichol, Underwich Editions, Toronto, 1978.  

271 Kevin Concannon: „Cut And Paste: Collage and the Art of Sound, from Sound by Artists” IN: Art 

Metropole and Walter Phillips Gallery, 1990. 

272 Steve McCaffery: i. m., 2.  

273 Steve McCaffery: i. m., 2.  

274 Az 1967-es Why I Am The Author of Sound Poetry and Free Poetry című írásában a szó társadalmi-

kulturális szerepének kiüresedéséről ír. A csalódott hangvételű szövegben a szó (és emberi nyelv, a kultúra) 

haszontalanságát, sőt kártékony hatásait hangsúlyozza. 

„The Word is useful no more; it even becomes an enemy when a single man uses it as a divine word to speak 

of a problematic god or of a problematic dictator. The Word becomes the cancer of humanity when it 

vulgarizes itself to the point of impoverishment trying to make words for all, promises for all, which will not 

be kept, descriptions of life which will be either scholarly or literary which will take centuries to elaborate 

upon with no time left for life.” 

A szó jelentésteli – ezáltal kihasználható – lényege helyett a tiszta (mimetikus) hang jelentőségét 

hangsúlyozza. Ennek a hangnak nem kell magyarázkodnia, nem akar pontos lenni, önmagától pontos és 
egyértelmű. 

Henri Chopin, Why I Am The Author of Sound Poetry and Free Poetry, 1967 

http://www.ubu.com/papers/chopin.html (utolsó hozzáférés: 2019.06.30.) 

http://www.ubu.com/papers/chopin.html
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a hangrögzítő segítségével hoz létre275. Bernard Heidsieck hétköznapi tárgyakhoz 

kapcsolódó hanghatásokra épülő „hang-partitúrái” –ban már érzékelhető a szöveg jelenléte, 

amely átvezet a konkrét zene és a „text-sound” kompozíciók kapcsolatához276. 

 

3.1 A hangköltészet és a vizuális költészet összefüggései 

 

 
A jelenségek szerteágazó, hálószerű rendszerbe illeszkednek, a költészet mediális 

megformáltsága a kortárs állapotig bezárólag állandóan alakítja a műfaji meghatározásokat. 

A hang/kép és szöveg határán létrejövő kísérletek elemzése terén a szakirodalom sem 

egységes, a témában sok a megválaszolatlan kérdés, gyakran egymásnak ellentmondó 

nézetekkel találkozunk. A fonikus és vizuális költészet közös gyökereinek felkutatása 

nehézkes, bár a jelenségek párhuzamosan fejlődtek, a két irány kölcsönhatására kevés 

konkrét forrás kínálkozik. Elsősorban a szöveges közlés és a nyelv szintaktikai-szemantikai 

elemeinek újraértelmezési igénye köti össze az eltérő médiumban tevékenykedő 

irányzatokat. Az emberi hang lehetőségeinek feltérképezése mellett a kísérletezés kiterjedt 

a megtalált innovatív hangalak leírásának szándékára is. A futuristák elsősorban a szöveg 

– hallott és olvasott formában – megjelenítésének lehetőségeivel kísérleteztek, a hang 

lenyomata partitúraként jelenik meg a szövegben277. Ezzel az elképzeléssel egybevág 

Reinhard Doehl médiateoretikus meghatározása, amely szerint „a vizuális szövegek hangzó 

szövegek hang nélkül”, más szóval a vizuális szövegek a hangzó szövegek egyfajta 

„leirataként” is értelmezhetők278. Ez az elgondolás a két kifejezésmód szoros 

együttműködését feltételezi, a vizuális költészetet hierarchikus viszonyba állítja a 

hangköltészettel, annak „segédtudományaként” tekint a képköltészetre.  

Szöges ellentétben áll a fentiekkel Szilágyi Ákos elgondolása a hangköltészeti 

alkotások jellegéről.  

                                                
275 Steve McCaffery: i. m., 2.  

276 Steve McCaffery: i. m., 2.  

277 F.T. Marinetti tavole parolibere-nek nevezet alkotásai már közelednek a hangzó jelenség vizuális 

megformálásához, de itt a képi elemekkel ötvözött sajátos tipográfiai megoldás önálló műalkotásként jön 

létre.  
Christian Scholz: „Relation Between Sound Poetry and Visual Poetry The Path from the Optophonetic Poem 

to the MultiMedia Text” IN: Visible Language, 2001, Vol. 35 Issue 1, 92. 

278 Idézet innen: Christian Scholz: i. m., 92. 
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„A hangvers sohasem valamilyen előzetesen adott hangcsoport (mondjuk, lárma, 

zörej, hangszeres hang) vagy zenei motívum, akusztikus hatáselem lejegyzése. A hangvers 

is a papíron  születik  és  papírról felolvasva  (vagy  kívülről, emlékezetből  recitálva) 

szólaltatható  meg. (…) nem több benne az improvizáció, mint bármely szövegversben, 

amikor megszólaltatják  és  a  szöveg  hangtestet  ölt.”279  

Ezek szerint a modern hangvers nem vezethető vissza az ősi, írásban lejegyzett, az 

emberi nyelv által meghatározott kultúrát megelőző időre (ahogy más szerzők vélik280), 

hanem a klasszikus költészethez hasonlóan az írásban gyökerezik281. Szilágyi 

hangsúlyozza, a hangzó költészet is szövegvers, tehát nem az akusztikus megjelenítés a 

legjellemzőbb sajátossága, hanem a költői kifejezés egyedisége, amely részben, de nem 

kizárólag a használt hangok (zörejek, zajok stb) formájában nyilvánul meg. Éles 

ellentmondásnak tűnik az írás medialitásához markánsan kötődő elgondolás és a 

hangköltészetnek egy írott „partitúrából lejátszott vers” elképzelése. Szilágyi a fonikus 

költemények előadásmódjának problémái kapcsán megjegyzi, a hangvers „felolvasása, 

előadása” az esetek legkisebb százalékában hiteles, a giccs és a túlburjánzó 

érzelemkifejezés általánosan jellemzik a hangköltészeti előadásokat282. A mű az 

improvizatív elemek használatával válik élővé, amely a performansz-művészet lényegi 

lehetőségeit kihasználva válhat az előadó és a közönség számára is befogadható élménnyé.  

Giovanni Fontana hangköltő és performer elméletében283 a hangzó és írott (ide 

tartozik a vizuális elemekkel operáló költészet is) költészet egyaránt másodlagos 

megjelenési forma csupán, a költészet eredendően a test, a fizikai megjelenítés művészete. 

A szó teremtő erejéből táplálkozó fonikus költészet ősi, rituális szerepe a kortárs 

performansz-költészetre is hatást gyakorol. Fontana szerint az egész test részt vesz az 

                                                
279 Szilágyi Ákos: i. m., 149—169. 

280 Bob Cobbing: i. m., 4.  

Dick Higgins: Pattern Poetry: Guide to an Unknown Literature, Suny Press, 1987. 

281 „Romantikus téveszme, hogy a hangvers visszatérés a szövegvers előtti orális ősköltészet zengzetes és 

hangzatos világába. Valójában a hangvers írását(!) nem megelőzi a hang (hacsak nem a belső hang, a zenei 

ihletettség értelmében vett hang és hangulat, ám ez bármely szövegversre igaz lehet), hanem követi.” 

Szilágyi Ákos: i. m., 149—169. 

282 „A szövegvers belső hallásunknak szóló bonyolult dallamvezetése és ritmikai képlete kihangosítva olykor  

olcsó fogássá, üres attrakcióvá silányul, a stilizált vershelyzet, a – mind zenei, mind irodalmi értelemben  - 

elvont költői hang pedig gyakran szinte feszélyez teatralitásával, mesterkéltségével.” 
Szilágyi Ákos: i. m., 149-169. 

283 Giovanni Fontana: Il corpo sonoro e il filo dell’ascolto http://epigeneticpoetry.altervista.org/scritti.html 

(utolsó hozzáférés: 2019.06.30) 

http://epigeneticpoetry.altervista.org/scritti.html


63 

 

alkotásban, amely az előadásban manifesztálódik, az orális költészet és a performatív 

gesztusok egymást erősítve szerepelnek. E felfogás nem tesz különbséget a hangzó 

„alapanyag” sajátosságai szerint eltérő előadásmódok között, a test és lélek spirituális 

egyesülése („corpus e spiritus, come anima e animus”) határozza meg a költői kifejezést284. 

Ehhez a megközelítéshez kapcsolódik Massimo Mori is, aki egyenesen a „az írott és 

nyomtatott szöveg modernista uralmán”285 vett elégtételként tekint az orális költészet 

performanszban újjáéledő hagyományára.  

A szöveg és a hang mediális interakciója kézzelfogható eredménnyel járt a kísérleti 

költészetek területén. Bob Cobbing teroetikus áttekintésében286 két fő szál kapcsolódik 

össze: a primitív és kifinomult hang közötti átmenet, valamint ezzel összefüggésben a 

konkrét zene és a hangköltészet kapcsolata. Cobbing a konkrét hangköltészet kapcsán 

vizsgálja a természetes és mesterséges hangjelenségek sajátosságait: a két irány, az ember 

és a gép (hangrögzítő és – visszajátszó eszközök technológiai lehetőségei) egyre szorosabb 

együttműködése jellemzi a kísérleteket, másrészt a visszatérés a primitívnek nevezett 

kifejezésmódhoz, a rituális hangjelenségekhez, zene és költészet, mozgás és tánc 

összefonódásához287. Az organikus, meleg tónusú emberi hang és az elektronikus 

technológia hideg géphangjának összehangolása érdekli, amely a hangköltészet kísérletező 

területének egyik jellemző témája. Itt is megjelenik a hetvenes évektől szélesebb körben 

népszerűvé váló, élőben előadott fonikus költészet, amelyben a performatív elemek teszik 

átélhetővé az alkotást. 

Az értelmezési kísérletek lehetőségei végtelennek tűnnek, a zene, a performansz 

vagy a szöveg felől közelítő elméletek szinte csak abban egyeznek, hogy a hangköltészet – 

ahogy a kísérleti költészet minden ága – műfajokon átívelő lehetőségeket keres, 

kifejezésmódját nem limitálja a médium. Hibrid-elméletnek nevezhető R. Kostelanetz 

                                                
284 Giovanni Fontana: i. m., 3.  

285 „Contro il modernistico prevalere del testo scritto e stampato, l’orgogliosa rivendicazione dell’oralità e 

della ricerca fonetico-sonora come prassi di recupero e rilancio del potere arcaico del verbo, a partire dalla 

grande tradizione omerica o aedica.” 

Massimo Mori: „Parola e suono. Nel multiverso della poesia totale” IN: Le reti di Dedalus, 2012 estate. 

http://www.retididedalus.it/Archivi/2012/estate/LUOGO_COMUNE/3_parola.pdf (utolsó hozzáférés: 
2019.06.30) 

286 Bob Cobbing: i. m., 3. 

287 Bob Cobbing: i. m., 3.  

http://www.retididedalus.it/Archivi/2012/estate/LUOGO_COMUNE/3_parola.pdf
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teoróiája288, amely szerint a vizuális költészet („word-image art”) és a hangköltészet („text-

sound art”) a szöveges elem alapján rokonítható jelenségek. Utóbbi körön belül 

megkülönbözteti a felismerhető, értelmes szavakat használó „sound poetry”-t, és az 

értelmetlen – tehát leginkább idegen nyelvű szavakra emlékeztető – akusztikus elemekre 

épülő kísérleteket. További kategorizálásra ad lehetőséget a hangköltészeti alkotások 

vizsgálata előadásmód (egy-vagy többszólamú), vagy anyagi megjelenés (élő- vagy 

rögzített formában hallgatható) szerint. Kostelanetz szerint a „text-sound art” kapcsolata a 

költészeti gyökerekkel elvitathatatlan, ez alapján rokonítható a szintén szöveges (írott 

verbális elemekből álló) „word-image art” kifejezésmódjával289.  

 A hangzó költészet eddigi történetében alighanem a sokszínűség és a 

meghatározhatatlanság a legjellemzőbb elem, a sokrétű tendenciák átfogó és reflektált 

elemzéséhez az esztétika és a művészettörténet-írás nyitottságára, interdiszciplináris 

megközelítésére is szükség lenne. A jelenségek feltérképezése ma is zajlik, a kortárs 

irányok a digitális közegben egyre tágabb technikai lehetőségekre építhetnek.  

 

3.2 A hangköltészet befogadási kérdései 
  

 
A vizuális- és hangköltészetnél egyaránt felmerül a kérdés: mennyire van szerepe 

az adott nyelvnek?290 Befogadható a mű nyelvismeret nélkül? A hang időbeli kiterjedése, 

pillanatnyisága más jellegű befogadói magatartást igényel, mint a vizuális művek, 

koncentrált figyelem és asszociatív készségek segítségével kerülhetünk közelebb az 

alkotáshoz. Emellett a nyelv is eltávolodik hagyományos megjelenési formájától, és ha meg 

is jelenik (akár hangzó vers leirataként), csak elvontan, konkrét kommunikációs cél nélkül. 

A művek egy része a nyelvet beszédhangokra bontja le, ebből radikálisan hangutánzó vers 

születik, ahol a nyelvi értelmezés lehetősége megszűnik, helyébe lép a kifejezés teljes 

szabadsága291.  

                                                
288 Richard Kostelanetz: „Text Sound Art: A Survey” IN: Text-Sound Texts, edited by Richard Kostelanetz, 

New York: Morrow, 1980, 14—23. 

289 Richard Kostelanetz: i. m., 15. 

290 A tanulmány egy változata a Liget folyóiratban jelet meg: 2015. XXVIII. évfolyam 7. szám 23. 

291 Erre a változatra példa Arrigo Lora Totino: Toccata vocale, 2002.  
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A hangzó kísérletekre építő modern hangköltészet a klasszikus avantgárd 

kezdeteihez, elsősorban futurista és dada kezdeményezésekhez köthető292. A kísérleti 

költészet más változataihoz hasonlóan, a hangzó kifejezésmód is az írott szöveg statikus 

linearitásának túlhaladásából ered. A futuristák a mozgalom kezdetei óta törekedtek 

egyfajta totális művészet megalapítására, ahol a különböző érzékszervi hatások nem válnak 

szét, együttes eredményük a (futurista szellemiségben értelmezett) művészi élmény. A 

hang potenciális lehetőségeinek kutatása a költészet kiterjesztéseként merült fel293.  

Giovanni Fontana elemzésében294 rámutat: a futurista szavalat a hangsúlyos 

tipográfiai megoldásokból merít, a felszabadított szó (hang) az előadó kifejezési 

lehetőségei útján kel életre – ami átvezet a performansz-kultúra gyökereihez. Marinetti 

egyenesen az 1960-as években elterjedt akcióköltészetet előlegezi meg futurista estjein, 

ahol a költészet, a színházi megjelenítés és a performansz elemei keveredtek. Számos 

kiáltvány mellett Marinetti lefektette a futurista deklamáció295 szabályait is. A költészetnek 

„teljes fizikai valójában kell robbannia: a gesztusok, a színpadi jelenlét és a közönségre 

zúduló erő”296: a test és a hang egyesülése nyomán érvényesül a totális hatás. Marinetti 

tizenegy pontban foglalja össze a futurista „szavaló” számára kötelező szabályokat. 

Figyelmeztet az „elavult” előadó jellemző hibájára, hogy csak a felsőtestét használja az 

előadás során, ehelyett geometrikus gesztikulációt javasol („rajzoljunk a levegőbe 

négyzetet, kört, spirált”), az arcjátékot és a hangszín változtatását viszont megtiltja. 

                                                
292 Bár a történeti áttekintések az orosz futurizmus mellett a zaumizmust és a zürichi Cabaret Voltaire körét 

említik a kezdeteknél, (a test és) a hang konkrét kifejezőeszközként értelmezése az olasz futuristáktól indul. 

Bár más, főleg francia kutatók és művészek (Henri Chopin vagy Bernard Heidsieck) szerint a hangköltészet a 
hangfelvételt lehetővé tevő technológia születésével (1950-es években) jön létre önálló műfajként, Filippo 

Tommaso Marinetti megkerülhetetlen szereplője a megelőző kísérleteknek. 

293 A futuristák több elméletet is kidolgoztak a hangzó kifejezés maximális hatásfokának elérésére. Francesco 

Cangiullo a Kottavers koncepciójában a szabad szavas versek vizuális megformáltságának szintetizálásra tesz 

kísérletet: egységes kottanyelvet hoz létre, amely képes „időben is ábrázolni a hangutánzókat és 

zörejnyelvet”. Fortunato Depero pedig az „absztrakt verbalizáció” problémáját a hangutánzónyelv 

feltalálásával oldja meg: „a hangutánzónyelv az egyetemes megértés költői nyelve, melyhez nem kellenek 

fordítók.”   

Depero Futurista’, Milano, 1927. magyarul: IN: Szkárosi Endre (szerk.): Hangköltészet. Szöveggyűjtemény, 

Artpool, Budapest, 1994, 16. 

294 Giovanni Fontana: A futurista performansz. Szöveg, hang, gesztus – útban a totális költészet felé (Ford.: 
Puskár Krisztián) In: A félre-értelmezett futurizmus Helikon 2010/3, (Szerk.: Szkárosi Endre), 375. 

295 F.T. Marinetti: La Declamazione Dinamica E Sinottica, 11 marzo 1916.  

296 Giovanni Fontana: i. m., 375. 
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Általánosan – a futurista gépkultusz jegyében – a motor hangjának és ritmusának 

imitációját írja elő, az előadott mű értelmezésének kísérlete nélkül.297.  

 Az olasz költészet egyébként is termékeny talaján a futurista hagyományok 

meghatározóak, a későbbi fejlődés során is érezhető a radikális kísérletező szándék. Arrigo 

Lora Totino, Giovanni Fontana, Demetrio Stratos, Adriano Spatola és Enzo Minarelli az 

olasz hangköltészet fénykorának jelentős alakjai. Mára a kísérletezésbe a digitális 

technológiák is beépültek, de a hatvanas-hetvenes évek neoavantgárd kultúrájában 

nemzetközileg jegyzett innovatív jelenségként fejlődött az akusztikus költészet.  

 

3.4 Arrigo Lora Totino (1928—2016) 
 

A vizuális költőként is elismert Arrigo Lora Totino kivételesen innovatív 

eszközhasználattal és játékos megoldásokkal közelít a hangköltészethez. A jelenség átfogó 

elemzése mellett a korszakban egyedülálló hangköltészeti antológiát298 állított össze, amely 

hét lemezes kiadásban jelent meg 1978-ban. A Futura299 magában foglalja az 1920-as 

évektől a hatvanas-hetvenes évekig (és még tovább) tartó fejlődés különböző állomásait, 

az olasz hangzó kísérletek páratlan gazdagságát mutatja be. A kiadványhoz tartozó elméleti 

bevezetőben Lora Totino négy kifejezési szintet különböztet meg az akusztikus költészeten 

belül300. Az „olvasott szöveg”-nek nevezett első szinten az írott vers átlép egy másik 

dimenzióba, szavalatként hangzó élménnyé válik, kilép a papír síkjából, de még az írott 

szöveghez kötődik. Még gazdagabb lehetőségeket rejt az „elbeszélt szöveg”, amelyben a 

hangzó interpretáció kerül előtérbe, az előadó önálló műalkotást hoz létre az emberi hang 

és a zörejek széles hangtartományában mozogva. A harmadik szint az „elbeszélt 

kompozíció”, itt az írott szöveg szabadon kezelt partitúraként van jelen, a futurista szabad 

szavas versek tartoznak ide, hangképzési kísérletek és hangutánzó szavak, szabad 

asszociációra épülő megjelenítése. A „hangzó kompozíció” a legmagasabb foka a hangzó 

                                                
297 Giovanni Fontana: i. m., 376. 

298 Futura, Antologia storico-critica della poesia sonora, a cura di Arrigo Lora Totino, Antologia composta 

da n.7 dischi. Cramps Records, Milano 1978. 

299 Az anyag egy része meghallgatható: 

http://www.fondazionebonotto.org/poetry/loratotinoarrigo/audio/pvm017513.html (utolsó hozzáférés: 
2017.03.21) 

300 Arrigo Lora Totino: ‘Introduzione’ – In: Futura, Antologia storico-critica della poesia sonora (a cura di 

Arrigo Lora Totino, Antologia composta da n.7 dischi. Cramps Records, Milano 1978. 4. 

http://www.fondazionebonotto.org/poetry/loratotinoarrigo/audio/pvm017513.html
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improvizációnak, a leírt szöveg kötelékétől megszabadulva az előadó vokális 

lehetőségeinek széles skáláját használja a zajok és a ritmikus absztrakció eszközeivel. 

Utóbbi már a dadaista hangkölteményekre jellemző, befogadói szempontból ez a 

legradikálisabb kifejezésmód, az artikulálatlan hangok és a természet zörejének 

beépítésével létrejövő akusztikus performansz.  

 Arrigo Lora Totino munkássága a hatvanas évek óta meghatározó, szokatlanul 

merész, innovatív megoldásai színesítik az olasz közeget. Futurista és más avantgárd 

műveket adott elő hangköltészeti performanszként, majd a hetvenes években a klasszikus 

hangköltészeti alkotások (pl.: Intonazione cromatica, 1974) után a kifejezés spektrumának 

kibővítésével kísérletezett. Eredményeit a „folyékony költészet” és a „tornaköltészet” új 

műfajaiba sűrítette. Feltalált saját céljaira alkalmas hangszert is, az idromegafono-t (16. 

ábra), amely tubára emlékeztető tölcsér, ebbe vizet önt, megfújásával jön létre a folyékony 

költészet. A „tornaköltészet” (poesia ginnica): a játékos asszociációk csúcspontja, az egész 

test bevonására törekszik, elnagyolt gesztusokkal rajzol a levegőbe hangzó képeket301. 

 Kísérletező tevékenységének és kutatásainak eredményeit a nyomtatott kiadványok 

mellett hiánypótló hangköltészeti antológiák is őrzik. A már említett Futura mellett az egyik 

legjelentősebb történeti áttekintésként is értékelhető rádióműsor 1980-ban született meg, 

Un colpo di Glottide. La poesia sonora come riscoperta dell'oralità címmel. A RAI 

Radiotelevisione Italiana állami rádió csatorna 13 húsz perces részben közölte a 

hangköltészet fejlődését a futurizmustól a kortársakig bemutató sorozatot, Arrigo Lora 

Totino szerkesztésében302. A rádióműsor korát megelőző jelentősége mellett – ez volt az 

első adás, amely nyíltan hangköltészettel foglalkozott, (ráadásul állami rádióban) – a 

program történeti forrásként is tanulságos. Nemzetközi áttekintést nyújt Filippo Tommaso 

Marinettitől Hugo Ballon át egészen Paul De Vree és Ladislav Novak költészetéig.  

                                                
301 Lásd még: Giorgio Maffei–Patrizio Peterlini: Arrigo Lora Totino. Poesia come segno suono gesto 1962—
1982, Danilo Montanari Editore, 2015.  

302 Maurizio Spatola: La poesia sonora di Arrigo Lora Totino, Archivio Maurizio Spatola, 2012.01.10. 

http://www.archiviomauriziospatola.com/prod/pdf_videopoesia/V00286.pdf (utolsó hozzáférés: 2019.06.30) 

http://www.archiviomauriziospatola.com/prod/pdf_videopoesia/V00286.pdf
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A jelenség rohamos átalakulása mellett Lora Totino hangsúlyozza303, hogy a 

hangköltészet klasszikus formái nem téveszthetők össze a lineáris vers szavalatával304. 

Releváns különbséget tenni a hagyományos költészeti produktum hangzó „felolvasása”, és 

a revelatív költészeti és performansz-elemeket használó hangköltészeti előadás között. Ez 

a feltevés is bizonyítja a hangköltészet műfajának elismertetésért tett erőfeszítések 

komolyságát305. Lora Totino a lineáris és a hangköltészet közötti eltérést a különböző 

lényegi témákban határozza meg: érzelmek és „az élet melankolikus látomásainak közlése” 

helyett az experimentális költészet – és ennek sajátos formája, a hangzó költészet – a „szó 

színházának dinamikus terében” a költő „gimnasztikus játékokkal” kísérletezik. „A szöveg 

pedig elveszíti materiális jelenvalóságát, a szó gesztussá alakul az egész testet és minden 

érzékszervünket bevonó játékban”306. Az írott szöveg pedig egyszerű partitúrává alakul át, 

vizuális jelek füzérévé, ahogy a futurista parolibere költészetében. „Végre kilép a szöveg 

a könyvből, (…) hogy keressen egy másik közönséget.”307 

Arrigo Lora Totino kultúraszervezőként is tett a kísérleti irányok elismertetésért, 

több folyóiratot alapított, a konkrét költészeti fókuszú Modulo 1966-ban indult, de csak 

egyetlen antológiaszámot ért meg, amely így jelentős kordokumentumként is 

vizsgálható308, de a nevéhez fűződik az interdiszciplináris workshopokat, kiállításokat 

rendező underground művészeti tér, Studio di Informazione Estetica is. A stúdió Torinóban 

jött létre 1964-ben és egészen 1975-ig működött változatos tevékenyégi körrel309. A 

műfaját tekintve is kísérleti jellegű központ elsődleges célja a vizuális és hangköltészet 

                                                
303 Arrigo Lora Totino: Poesia sonora, ció che é, Vico Acitillo 124—Poetry Wave Zapping Electronic Center 

of Arts, 2009.11.01. http://www.vicoacitillo.it/zapping/19.pdf (utolsó hozzáférés: 2019.06.30) 

304 Poesia sonora e poesia da salotto. Intervista di Henry Totino a Arrigo Lora, Torino, giugno 1984, 

Archivio Maurizio Spatola http://www.archiviomauriziospatola.com/prod/pdf_videopoesia/V00286.pdf 

(utolsó hozzáférés: 2019.06.30) 

305 Arrigo Lora Totino még a nyolcvanas évek végén is szerkesztett egy jelentős hangköltészeti összeállítást, 

amely négy kazettán foglalja össze a hangző kísérletek történetét. 

Storia della poesia sonora, (a cura di Arrigo Lora Totino), Elytra, Serie Baobab, Reggio Emilia, 1989. 

306 Arrigo Lora Totino: Poesia sonora e poesia da salotto. Intervista di Henry Totino a Arrigo Lora, Torino, 

giugno 1984, Archivio Maurizio Spatola. 

http://www.archiviomauriziospatola.com/prod/pdf_videopoesia/V00111.pdf (utolsó hozzáférés: 2018.05.10) 

307 Arrigo Lora Totino: 1984 i. m., 2. 

308 A korszakban egyedülállóan átfogó konkrét költészeti szöveggyűjteményként is értelmezhető 

összeállításban szerepel Eugen Gomringer, Hans Gappmayr, Gillo Dorfles, Max Bense és Lora Totino 

konkrét költészeti teoretikus írása is, kortárs alkotók alkotásai mellett.  

Maurizio Spatola Archívumában (szinte) teljes egészében elérhető a lapszám. 
http://www.archiviomauriziospatola.com/prod/pdf_archivio/A00036.pdf (utolsó hozzáférés: 2019.06.30) 

309 Mirella Bandini: Arrigo Lora Totino, Il teatro della parola, cat. Torino, Circolo degli Artisti 1996, 

Lindau, Regione Piemonte, Torino, 1996, 22. 

http://www.vicoacitillo.it/zapping/19.pdf
http://www.archiviomauriziospatola.com/prod/pdf_videopoesia/V00286.pdf
http://www.archiviomauriziospatola.com/prod/pdf_videopoesia/V00111.pdf
http://www.archiviomauriziospatola.com/prod/pdf_archivio/A00036.pdf
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közötti interakciós lehetőségek felkutatása, az elektronikus zene és a képzőművészet 

bevonásával. A konkrét költészet területéhez szorosabban vagy lazán kapcsolódó 

események különböző nemzetközi intézetek (Goethe Institute, Centro Proposte di Firenze, 

stb) együttműködésével valósultak meg Torinóban310. A műhelymunkák, kiállítások és 

interaktív programok során az alapító experimentális művészi megközelítése érvényesült, 

a hangköltészet, a performansz, a térinstalláció és a konkrét zene találkozott. Lora Totino 

a Studióval figyelemreméltó nemzetközi kapcsolatrendszert épített ki, neves külföldi 

csoportokkal dolgozott együtt, mint az 1957-ben alakult spanyol „radikális geometrikus 

absztrakt művészcsoport”, az Equipo 57', a német Zero csoport (Heniz Mack, Otto Peine), 

vagy a Torinóban a hatvanas években aktív Gruppo sperimentale d'arte311. Az underground 

kultúra megkerülhetetlen szereplőjeként a Studio di Informazione Estetica az elektronikus 

zene és a konkrét költészet összefüggéseinek feltárásában is megelőzte korát312.  

Arrigo Lora Totino költészetének különleges jelentőséget ad, hogy a kísérleti 

tendenciák mindkét területén, a hangzó- és a vizuális költészetben is maradandót alkotott. 

A két irány fúziója érdekelte, az Adriano Spatola elméleti munkájában313 megfogalmazott 

„totális költészet” megvalósításának lehetőségei foglalkoztatták314. A minden érzékszervre 

ható, a költészet teljességének kifejezésével kísérletező megközelítési mód a játékos 

fonikus tendenciákat összekapcsolja a szabálykövető konkretista és vizuális irányokkal. Az 

interdiszciplináris alkotás a hatvanas-hetvenes években a konceptuális művészet 

közegében lett népszerű fogalom. A műfajok közötti, a határokon átívelő költészeti 

megközelítés a korszellem aktuális megnyilvánulásaként értékelhető. Spatola szavaival: 

„A költészet ma arra törekszik, hogy totális médiummá váljon, kiszabaduljon a 

korlátok minden fajtája alól, a színház, a fotográfia, a zene, a festészet, a nyomdaipar, a 

mozgóképes technológiák és a kultúra minden más területének egyesítésén dolgozik, a 

gyökerekhez visszanyúló, utópisztikus vállalkozásban.”315 

                                                
310 Mirella Bandini: i. m., 22 

311 Tagok: Mario Bonello, Giuliano Giuliano, Giorgio Nelva és Renaldo Nuzzolese. 

312 Mirella Bandini: i. m., 23. 

313 Adriano Spatola: Verso la poesia totale, Salerno, Rumma, 1969, (2. kiadás: Torino, Paravia, 1978.) 

314 Mirella Bandini: i. m., 23. 

315 La poesia "cerca oggi di farsi medium totale, di sfuggire a ogni limitazione, di inglobare teatro, fotografia, 
musica, pittura, arte tipografica, tecniche cinematografiche e ogni altro aspetto della cultura, in un'aspirazione 

utopistica al ritorno alle origini." Idézet Adriano Spatola: Verso la poesia totale című munkájából 

forrás: Giovanni Fontana: 2009, i. m., 3.  
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A totális költészet maga az intermédia, a művészeti ágak teljességében megnyilvánuló 

univerzális kifejezésmód. Spatola és Lora Totino generációja a szellemiséget alkotói 

gyakorlattá tette és a népszerűsítéséhez is hozzájárult.  

 

3.5 Hangzó folyóiratok és kísérleti kiadványok (1967—1982) 

 

 

Az intermediális szemlélet mutatkozik meg Adriano Spatola több érdekes 

kezdeményezésében. A Geiger, l’antologia sperimentale. internazionale a három Spatola-

fívér (Adriano, Maurizio, Tiziano közös kiadványa jelentőségteljes alcímmel: 

worksandwordsandworlds 1967-ben jelent meg316. A később publikációk 

megjelentetésével is foglalkozó Edizioni Geiger megalakulása a kísérleti költészeti 

kiadványok és folyóiratok egyik legfontosabb317 előzménye318. A folyóirat alapításakor a 

Fluxus a korszakban egyre elterjedt művészi elveit (véletlenszerűség, játékosság) a műfaj 

határokon túllépő, interdiszciplináris alkotómódszerrel igyekeztek vegyíteni319. Ezt az újító 

elkötelezettséget tükrözi a folyóirat címe is: a névadó Geiger számláló a radioaktív 

fertőzöttséget és annak intenzitását méri, az alapítók szándéka szerint kísérleti alkotásaik 

széles hatósugarára utal320. A Geiger antológia-sorozat végül nyolc számot ért meg 1968 

és 1982 között, és közel 20 egyéb kiadványt adott ki az Edizioni Geiger az alapítástól 1979-

ig321.  

                                                
316 Maurizio Spatola: „Il gioco della poesia da “Bab Ilu” a “Tam Tam”, un percorso esaltante” IN: 

Avanguardia n.30, Roma 2005. 1, online hozzáférhető: Archivio Maurizio Spatola 

http://www.archiviomauriziospatola.com/prod/pdf_maurizioscritti/M00226.pdf (utolsó hozzáférés: 

2019.06.30) 

317 A Geigert megelőzően – még a gimnáziumi évek alatt – Adriano Spatola több ízben vállalkozott költészeti 

folyóirat indítására. Említést érdemel a Bab Ilu (1962), című avantgárd folyóirat, amely két számot ért meg. 

Luciano Anceschi is támogatta az esztétika óráját látogató ifjú Spatola törekvéseit.  

A lap két megjelent száma online hozzáférhető, az első számban Emilio Villa versével. 

http://www.archiviomauriziospatola.com/prod/pdf_archivio/A00007.pdf (utolsó hozzáférés: 2019.06.30) 

318 A Malebolge című kísérleti folyóiratot Corrado Costa, Antonio Porta, Ennio Scolari, Giorgio Celli és 

Adriano Spatola alapították, 1964 és 1965 között négy száma jelent meg. Az első szám online hozzáférhető: 

http://www.archiviomauriziospatola.com/prod/pdf_archivio/A00057.pdf (utolsó hozzáférés: 2019.06.30) 

forrás: Maurizio Spatola: 2005, i. m.   

319 Maurizio Spatola: 2005, i. m., 4. 

320 Maurizio Spatola: 2005, i. m., 4.    

321 Maurizio Spatola: 2005, i. m., 4.    

Edizioni Geiger a Maurizio Spatola Archívumban. 

http://www.archiviomauriziospatola.com/Sitonew/pagina.php?flag=geiger (utolsó hozzáférés: 2019.06.30) 

http://www.archiviomauriziospatola.com/prod/pdf_maurizioscritti/M00226.pdf
http://www.archiviomauriziospatola.com/prod/pdf_archivio/A00007.pdf
http://www.archiviomauriziospatola.com/prod/pdf_archivio/A00057.pdf
http://www.archiviomauriziospatola.com/Sitonew/pagina.php?flag=geiger
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A hetvenes években több, „hangzó” és írott folyóirat is a hangköltészeti fejlődéssel 

foglalkozott, olasz és külföldi művészek bemutatásával. Adriano Spatola és Giulia Niccolai 

szerkesztésében a Tam Tam322 című experimentális költészeti folyóirat nyomtatott 

változatban jelent meg 1972–1985 között, emellett költészeti témájú könyveket is kiadtak 

különszámként (1981 és 1988 között). A Baobab az első olasz kazetta-folyóirat számonként 

50 percnyi hangköltészeti anyagot tartalmazott, 1978-ban szintén Adriano Spatola 

kezdeményezésére indult. A Baobab „Informazioni fonetiche di poesia”323 alcímmel jelent 

meg tíz éven át, a korszak jelentős alkotóinak felvonultatásával324. Az alapítók, Adriano 

Spatola és Giulia Niccolai a kezdetektől az interdiszciplináris kezdeményezésekre 

koncentráltak. Az első számban szerepelt: Julien Blaine, Dick Higgins, Alison Knowles, 

Arrigo Lora Totino, Harry Hoogstraten, Gerald Bisinger, Giulia Niccolai és Adriano 

Spatola fonikus költészeti alkotása. A multimediális alkotás lehetőségei szempontjából 

kulcsfontosságú esemény volt a 1979-es Oggi Poesia Domani fesztivál, Giovanni Fontana 

és Adrino Spatola szervezésében. A fesztivál kapcsán, egy évvel a Baobab megalapítása 

után jött létre a nemzetközi hangköltészeti művészcsoport („fonetikus költészeti 

mozgalom”), a Dolce Stil Suono325. A társulás Spatola mellett John McBride, Paul 

Vangelisti, Sergio Cena, Arrigo Lora Totino, Milli Graffi, Julien Blaine és Agostino Contò 

részvételével alakult meg, nemzetközi hangköltészeti események résztvevőjeként a világ 

több pontján szerepelt. A Baobab negyedik számában mutatkoztak be a tagok326. Spatola a 

kazettán szóban bemutatja a csoportot és a kezdeményezést, ezzel a „vers-interjú” és a 

„vers-előszó” műfaját is megteremti, amelyek később is szerepelnek a Baobab 

számokban327. 

                                                
322 Online hozzáférhetőek a számok: 

http://www.archiviomauriziospatola.com/Sitonew/pagina.php?flag=tamtam (utolsó hozzáférés: 2019.06.30) 

323 Maurizio Spatola: ’“Baobab” 1 (1978), Informazioni fonetiche di poesia a cura di Adriano Spatola” 

Archivio Maurizio Spatola, 2013.01.13. 

http://www.archiviomauriziospatola.com/prod/pdf_videopoesia/V00154.pdf (utolsó hozzáférés: 2019.06.30) 

324 A Baobab kazetták tartalma számonként online hozzáférhető: 

http://www.fondazionebonotto.org/poetry/spatolaadriano/periodical/pvm0036129.html (utolsó hozzáférés: 

2019.06.30) 

325 Az elnevezés tudatos öniroikus utalás a dolce stil nuovo elődőkre: Dante Alighieri, Guido Cavalcanti, 

Guido Guinizzelli, Lapo Gianni, Cino da Pistoia.  

Maurizio Spatola: 2013, i. m., 1. 

326 Maurizio Spatola: 2013, i. m., 1. 

327 Giovanni Fontana: „L'avventura sonora di Baobab: poesia della voce in Emilia-Romagna” IN: Atlante dei 
movimenti culturali dell'Emilia Romagna: 1968—2007.  

online hozzáférhető: http://www.archiviomauriziospatola.com/prod/pdf_videopoesia/V00154.pdf (utolsó 

hozzáférés: 2019.06.30) 

http://www.archiviomauriziospatola.com/Sitonew/pagina.php?flag=tamtam
http://www.archiviomauriziospatola.com/prod/pdf_videopoesia/V00154.pdf
http://www.fondazionebonotto.org/poetry/spatolaadriano/periodical/pvm0036129.html
http://www.archiviomauriziospatola.com/prod/pdf_videopoesia/V00154.pdf
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A hangköltészet Olaszországban kibontakozó fejlődési iránya az emberi hang 

kísérleti lehetősegeit tárta fel. Arrigo Lora Totino az egyik kiemelkedően kreatív alkotója 

a hangzó költészeti színtérnek, hatása a következő évtiezedekben is meghatározó. A 

hangkötészeti performansz műfaja pedig a későbbiekben (és ma) is élénken jelen van az 

összművészeti fesztiválok és az irodalom határterületein létrejövő események világában328.   

   

 

  

                                                
328 A színtér változatossága felvillantható egy példával: egyebek mellett a Baltikumban is élő a 

hangköltészeti színtér, Fahlström konkrét költészeti hagyományából indul ki a svéd Fylkingen csoport, a 
hatvanas évek óta szervez hangköltészeti eseményeket.  

Lásd még: Larry Wendt: Sound Poetry: I. History of Electro-Acoustic Approaches II. Connections to 

Advanced Electronic Technologies, In: Leonardo, Vol. 18, No. 1 (1985), 11—23.  
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IV. fejezet 

Szimbiotikus költészet nemzetközi hálózatban 
 

Az írás a gondolat írott megformáltságaként Ugo Carrega munkásságban 

hangsúlyosan érvényesül. Az alkotó saját művészeti praxisában és a művészetközvetítés 

területén, valamint a költészet-elméletben egyaránt aktívan tevékenykedett, elsősorban az 

írás gyakorlati és teoretikus sajátosságaiból indult ki. Carrega munkája az oralitás illékony 

értékével szemben a sokoldalúan bővíthető és végtelen variációs lehetőségekkel bíró írott 

szó (verbális jel) vizsgálatában teljesedik ki. A scrittura simbiotica és a Nuova Scrittura 

elméleti hátterének kidolgozásával az intemediális műfajok tisztázásához is hozzájárul.  

Az észak-olasz nagyvárosok, Genova és Milánó termékeny terepé váltak a 

költészeti kísérletek számára a hatvanas-hetvenes években. Ugo Carrega genovai születésű, 

1977-ben Milánóba tette át a székhelyét, ahol több nemzetközi jelentőségű kísérleti 

művészeti színteret hozott létre. A korszakban szokatlanul kiterjedt nemzetközi költészeti-

művészeti hálózatot hozott létre, amely lehetővé tette a közép-kelet európai (pl.: jugoszláv, 

lengyel, magyar) és tengerentúli művészeti kísérletek becsatornázását az olasz kultúrába. 

Carrega figyelme az ötvenes és hatvanas évek fordulóján fordult a verbovizuális költészet 

felé,329 a genovai absztrakt festészet330 (többek közt a Gruppo Studio331) kapcsán 

bontakozott ki az érdeklődése a gondolat és az írás összefüggéseinek vizsgálata iránt, a 

költészet és a festészet közötti átmenet foglalkoztatta. Első kísérleti költészeti kiadványa 

'éini’ címmel stencilezett füzet formájában, saját kiadásban jelent meg 1958-ban 332. Ebben 

az évben kezdődött az együttműködés Martino Oberto Ana etcetera333 című filozófiai-

                                                
329 Dino Campana, Camillo Sbarbaro és Gabriele D’Annunzio költészetének tanulmányozása után 

ismerkedett meg Ezra Pound, e.e. cummings, James Joyce és T.S. Eliott munkásságával.  

Forrás: Daniele Metilli: „Profilo biografico di Ugo Carrega” IN: La parola al livello dei sogni. L’Archivio 

Ugo Carrega al Mart di Rovereto, a cura di Paolo Della Grazia—Duccio Dogheria—Luca Saltini, Biblioteca 

cantonale di Lugano, 2014, 34. 

330 Giorgio Zanchetti (a cura di): Emorragia dell'io: l'esperimento di poesia di Ugo Carrega, Archivio di 

Nuova Scrittura, Milano 1995. 

331 Genova, 1963, Operativo Gruppo Studio, tagok: Luigi Tola, Rodolfo Vitone, Guido Ziveri. 

Forrás: Teresa Spignoli: Operativo Gruppo Studio, Verbapicta Adatbank 

http://www.verbapicta.it/dati/gruppi/gruppo-studio-1 (utolsó hozzáférés: 2019.05.23) 

332 Szirmai Anna: „Ugo Carrega (1922—2014)” IN: Magyar Műhely 171, 24—28. 

333 Martino Oberto, Anna Oberto és Gabriele Stocchi alapította a lapot 1958-ban, Genovában. 

Francesco Aprile: „I percorsi delle Nuova Scrittura di Ugo Carrega” IN: Utsanga, 2014, dec. 20. 

https://www.utsanga.it/aprile-ugo-carrega-i-percorsi-nuova-scrittura/ (utolsó hozzáférés: 2019.05.23) 

http://www.verbapicta.it/dati/gruppi/gruppo-studio-1
https://www.utsanga.it/aprile-ugo-carrega-i-percorsi-nuova-scrittura/
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költészeti folyóiratával. A lap látszólag ellentétes megközelítéseket igyekszik 

összehangolni: analitikus személet és szigorúan teoretikus megközelítés jellemzi, 

miközben a művészeti gyakorlatot egyfajta szabad alkotásra ösztönző anarchiával 

kapcsolja össze334. Carrega évtizedeken át rendszeres szerzője és szerkesztője volt a lapnak, 

elméleti és költészet-filozófiai szempontból is rokon elveket vallott Obertóékkal335. Az Ana 

etcetera hasábjain jelent meg 1965-ben Rapporto fra il poeta e il suo lavoro című írása, 

amelyben a nyelv grafikai elemzése kapcsán a választott költői kifejezésmód elméleti 

hátterét fejti ki336. Carrega ekkor már mélységében foglalkozott a szimbiotikus írás 

elméletével, ez a kutatás vezet a Nuova Scrittura elméletének megfogalmazásáig337. 

Zanchetti alapos elemzésében megfigyeli, hogy az 1962-re datálható első résztől a szöveg 

végéig követhető Carrega szemléletmódjának fejlődése. Az eleinte „irodalmi” nézőpontból 

induló okfejtés eljut a nyelv materiális felfogásáig: a nyelvet az új költészet működési 

mechanizmusainak leírására szolgáló eszközként értelmezi338. 

Carrega kiemeli, hogy a költő szerepe túlmutat az alkotáson: a költészet 

szabályainak meghatározása és terjesztése ma éppúgy feladata339. A dogmaként tisztelt, 

elvont iránymutatások megfogalmazását helyett a leíró jellegű, alkalmazható szabályok 

lefektetését szorgalmazza340. Normák helyett az ideálishoz közelítő modell meghatározását 

sürgeti, az alkotómunka elősegítésére alkalmas módszert keres. Gyakorlatias kérdésekről 

van szó, amelyek az irodalomtörténetben a költészeti kifejezéssel kapcsolatban ritkábban 

merülnek fel.  A lineáris költészetben a metrikai szabályok és a versforma kötöttségein 

kívül kevésbé jellemző a szoros szabálykövetés, az avantgárd irányzatokban egyre 

hangsúlyosabb szerepet kap a spontaneitás és a véletlen (akár a szélsőségekig vitt intuíció 

az automatikus írás gyakorlatában). 

Carrega jól körülhatárolható céllal folytatja kutatásait: az irodalom és a vizualitás 

hagyományosan elfogadott határainak újradefiniálására tesz kísérletet. Az írás és az olvasás 

                                                
334 Francesco Aprile: i. m., 4.  

335 Szirmai Anna: i. m., 25.  

336 Ugo Carrega: „Il rapporto fra il poeta e il suo lavoro” IN: Ana etcetera, Edizioni AE, nr 6-9, Genova, 

1965. 

forrás: Giorgio Zanchetti: i. m., 21. 

337 Giorgio Zanchetti: i. m., 21. 

338 Giorgio Zanchetti: i. m., 22. 

339 Ugo Carrega: „Meccanica per poesia” IN: Poemi per azioni (1958—1967), Lerici, Roma, 1969.  

340 Giorgio Zanchetti: i. m., 23. 
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viszonya a kettő szimbiózisából létrejövő produktum fényében válik érthetővé. Az egyedi 

mű vizsgálata elvezet a tágabb értelemben vett, általános költészetelméleti tanulságokhoz. 

Carrega a költő eszközkészletének elemzésében a művészi jelenlét általános szabályaira 

ismer341. A totalitásban megragadott mű az egyenlő rangú alkotóelemek egymást 

kölcsönösen erősítő együttéléséből születik meg.  

 

4.1 TOOL quaderni di scrittura simbiotica 

 

 
A hatvanas évek közepére Carrega végleges formába önti a szimbiotikus írásról 

alkotott elméletét. A fejlődési folyamat jól nyomon követhető állomásai a TOOL folyóirat 

számai342. Carrega Rodolfo Vitone, Lino Matti, Vincenzo Accame, Rolando Mignani és 

Liliana Landi közreműködésével343 indította el a folyóiratot. A TOOL szimbiotikus írás 

füzetek első három száma stenciles sokszorosításban jelent meg, a hatodik szám színesben, 

nyomtatásban344. Az 1968-ig működő TOOL folyóirat mind a hat számában az alfabetikus 

jel és az analfabetikus jel közötti kölcsönhatás más-más aspektusát vizsgálja.  

A TOOL kiadványok elnevezése is programszerű: Carrega hangsúlyozza, az angol 

kifejezés jelentőséget: az eszköz, hasznosítható tárgy a költészeti közegben a szimbiotikus 

írás elméletének közvetítőjévé válik, alkalmazott tudás, amely kézzel foghatóvá 

(befogadhatóvá) teszi a (kísérleti) költészetet345. A címben megjelenő kifejezést Carrega a 

kísérleti költészet azon területének jellemzésére alkalmazza, ahol különböző eredetű 

(verbális és grafikus) jelek az együttműködésen túllépve, szimbiózisban vannak jelen346. A 

kiadványok jelentősége abból az igényből bontakozik ki, hogy az új költészet művelői 

mélyrehatóan vizsgálják meg az új nyelvi elemek költészeti alkalmazhatóságát és 

használati módjait. A TOOL emellett, Olaszországban (és a tágabb régióban) egyedülálló 

módon szisztematikus rendszerezéssel dolgozza fel a folyamatosan fejlődő költészeti 

kísérletezés egyre táguló terében létrejövő irányokat. A TOOL szerkesztősége fontosnak 

                                                
341 Giorgio Zanchetti: i. m., 34 

342 Giorgio Zanchetti: i. m., 22. 

343 Giorgio Zanchetti: i. m., 22. 

344 Szirmai Anna: i. m., 24. 

345 Giorgio Zanchetti: i. m., 36.; Vincenzo Accame: 1982, i. m., 103. 

346 Giorgio Zanchetti: i. m., 22. 
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tartotta a szóhasználat tisztaságát: „kísérleti költészet” helyett „költészeti kísérletekkel” 

foglalkoztak, mert az előbbi kifejezés túl tág meghatározása miatt besöpörhető alá az 

összes, a legkülönbözőbb eredetű költészeti praxis, amelyek nem rokoníthatók a 

szimbiotikus írás elméletével347. A TOOL tehát kifelé nyit, befelé építkezik – önreflexív 

módon fordul saját tevékenysége felé. A szerkesztők világossá akarták tenni, hogy a 

jelenség lényegi elemei mindenki által hozzáférhetőek, az újdonság a hozzáállásban 

keresendő. A TOOL számai útmutatóul szolgálnak a művészeti megnyilatkozási formához, 

amelyet később alapítók az új írás irányába fejlesztenek tovább. A kibontakozó koncepció 

alapja, hogy a teleírt oldalt „az eszköz maga a kifejezés” elvén a költői alkotás esszenciális 

komponensének tekinti348. A könyvoldalon megjelenő esztétika alapvető összetevői a 

verbális (olvasható) és a grafikus (látható) elemek, amelyek esszenciális kapcsolatot 

teremtenek a költeményt felépítő elemek között. A művet alkotó összetevők, amelyek a 

fehér lapon szabad interakcióba léphetnek: fonetikus elem, szintakitkai összefüggések, 

grafikus jel, forma, szín és lettering349 (tipográfia). Vincenzo Accame elemzésében 

megjegyzi, hogy a nyomtatott oldal hat összetevőjéből a hagyományos költészet az első 

kettőt használja (fonetika, szintaktikai összefüggés), a konkrét költészet az első kettő mellé 

veszi a tipografikus megjelenést; a festészet a képi megjelenés jellegzetességei: a formát és 

a színt. A szimbiotikus írás az egyetlen kifejezés, amely az összes tényezőt beépíti a 

műbe350. A kifejezésmód lényegi eleme a hat összetevőből minél több együttes 

alkalmazása, így általánosan érvényes modellként működik. A harmadik TOOL számot 

teljes egészében az első három elem interakciós lehetőségeit térképezi fel. A fonetikus elem 

(a szavak hangzó megjelenése – az orális dimenzió funkcionális formája), elemento 

proposizionale (mondatközi elem – a szó jelentése és annak társítása egy másik szóhoz), és 

a lettering (a szót alkotó betűk sajátos elhelyezkedése, a szó megjelenési formája) kerül a 

fókuszba351. A negyedik számban ez előbbiekhez társul a grafikus jel („hagyományos vagy 

az alkotó találmánya”), az ötödikben a forma (az elemek elhelyezkedése a lapon, 

egymáshoz fűződő viszonyuk), a hatodikban pedig a szín (pszichológiai és érzelmi 

                                                
347 Giorgio Zanchetti: i. m., 36. 

348 Francesco Aprile: i. m., 5. 

349 Vincenzo Accame a lettering kifejezést használja a betűk sajátos kivitelezésére, Zanchetti pedig konkrétan 

tipográfiáról beszél.  
Forrás: Accame: 1982, i. m., 104.; Zanchetti: i. m., 23. 

350 Vincenzo Accame: 1982, i. m., 104. 

351 Giorgio Zanchetti: i. m., 36. 
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viszonyként) kerül interakcióba a korábbiakkal352. A szimbiotikus írás túllép az írás 

hagyományos felfogásán, operatív költészeti elemekből felépülő szerkezetként – 

építményként – tekint a módszerre. A végső cél a különböző művészeti nyelvezetek 

integrációja, egyfajta (totális353) interdiszciplináris művészeti kifejezés megalkotása. A 

TOOL az olasz underground szcéna jelentős szereplőjeként megalapozta a nemzetközi 

jelenlétet külföldi alkotók szerepeltetésével, és hiteles tudósítóként művészcsoportoktól, 

meghatározott stílusoktól és ideológiai állásfoglalásoktól függetlenül foglalta össze a 

kortárs kísérleteket.   

Carrega „Poetica. Appunti per un corso pratico di scrittura simbiotica”354 címmel 

foglalja össze a szimbiotikus írás elveinek gyakorlatba átültetett módszertanát. A szöveg a 

TOOL számaiban kifejtett elméleti elgondolás praktikus nézőpontból közelítő folytatása, 

továbbfejlesztése355. Kiindulásai alapja a könyvoldal (pagina), ahol (bármilyen) írásbeli 

tevékenység zajlik. A szimbiotikus írás eszközkészlete öt elemből épül fel: a könyvoldal a 

„világ lapját” (színterét) jelenti, ahol alapvetően káosz lakozik, de a résztvevő elemek 

viszonyrendszerében fellelhetők momentumok, ahol az összefüggésrendszer kitisztul és 

rend lesz.356 Ez a megfogalmazás elvontabban közelíti meg az alkotómunka és a művészi 

közlés szerepét, de itt is érvényesül az építőelemekre bontott elemzési módszer. A kifejezés 

jellegéhez szervesen kapcsolódó alkotófolyamat és annak eredménye foglalkoztatja a 

szerzőt: az írástól az olvasáshoz fordul, az alkotóról a befogadó felé fordítja figyelmét357. 

Az olvasásban három fázist különböztet meg:  

1. a grafikai elemek megpillantása;  

2. a fonetikus érzékelés (az agy felfogja a hangzást);  

3. verbális – szemantikai érzékelés (az elme megérti a szavak jelentését).  

A két útmutató rövid bemutatása rávilágít: Carrega elméletében a szimbiotikus írás és majd 

a Nuova Scrittura egyik fontos szempontja az alkotó és a befogadó közötti viszony 

vizsgálata. Az írás és az olvasás aktusának interakcióba lépése vezet el a bonyolult nyelvi 

                                                
352 Giorgio Zanchetti: i. m., 36. 

353 Vö: Adriano Spatola totális költészete. 

354 Ana etcetera 1967.  

355 Giorgio Zanchetti: i. m., 28. 

356 Giorgio Zanchetti: i. m., 28—29. 

357 Giorgio Zanchetti: i. m., 29. 
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és grafikai elemek rendszerezésétől a valódi költészeti közlésig – a konceptuális értelmezés 

felől az új írás önmagát vizsgáló tudományágként is érvényesül358. 

 

4.2 Nuova Scrittura: az érem éle 

 

Carrega 1967-től Nuova Scritturának nevezte egyedileg kidolgozott látásmódját és 

alkotómódszerét359. Az elnevezés 1974-ben válik hivatalossá, az Új Írás kiáltvány360 pedig 

egy évvel később, Carrega mellett Vincenzo Accame, Liliana Landi, Anna Oberto, Martino 

Oberto, Carlo D’Ottavi, Vincenzo Ferrari és Rolando Mignani aláírásával jelenik meg361.  

“Ha elfogadjuk a nyelvészeti metaforát, amely szerint a hangalak és a jelentés az érem két 

oldala, és feldobjuk az érmét: egyforma eséllyel kapunk hangalakot vagy jelentést; de 

mennyi az esély rá, hogy az érem pont az élén áll meg? A Nuova Scrittura az érem élével 

foglalkozik.“362 

1968-tól a TOOL-t a Bollettino TOOL című (változó időközönként megjelenő) kiadvány 

váltotta fel, amely a nemzetközi haladó költészeti alkotók, például Vincenzo Accame, 

Arrigo Lora Totino, Mirella Bentivoglio, Henri Chopin, Ben Vautier és Eugen Gomringer 

munkáit közölte363. Mario Diacono és Ugo Carrega 1969-ben alapították meg az Aaa azioni 

off kulchur című, rövid életű (3 számot élt meg)364 kísérleti költészeti folyóiratot, amely a 

TOOL hagyományait folytatva, olasz és külföldi alkotók (Vincenzo Accame, Luciano 

                                                
358 „Minden modell az emlékezés eszközeként és a kreativitás vezetésére szolgál. Ahogy a költőnek szüksége 

volt a szonett vagy a dal formájára (modelljére) (…). Az alkotás során hivatkozott szabályokkal olyan 

művészetet hozzunk létre, amely a szellemi tevékenységre többet ad, mint a mű külső megjelenésére. Ezekre 

szabályokra támaszkodunk, amikor a művészet tudományaként hozunk létre művészetet.”  
Ugo Carrega, „Arte come scienza dell’arte” 1874/75. IN: Vincenzo Accame: 1982, i. m., 159. 

359 Daniela Ferrari: Archivio di Nuova Scrittura Paolo Della Grazia: storia di una collezione / Geshichte 

einer Sammlung, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2012.. 

360 V. Accame, U. Carrega. V. Ferrari, C. D'Ottavi, L. Landi, R. Mignani, M. Oberto, A. Oberto: Fra 

significante e significato (Manifesto della Nuova Scrittura), Mercato del Sale – Collegio Cairoli, Milano – 

Pavia 1975. 

361 Pignotti– Stefanelli: i. m., 78. 

362 “Accettata linguisticamente la metafora per cui significante e significato sono le due facce di una stessa 

moneta, proviamo a lanciare per aria la nostra moneta: le probabilità di estrarre significante o significato sono 

uguali; ma quante sono le probabilità che la moneta rimanga ritta di taglio? La Nuova Scrittura si occupa del 

taglio della moneta.”   
Ugo Carrega: 1974/75, i. m., 1. idézve itt: Vincenzo Accame: 1982, i. m., 159. 

363 Szirmai Anna: i. m., 24. 

364 „aaa. Azioni off kulchur” 1969.  
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Caruso, Hans Calvin, Rolando Mignani, Ian Hamilton Finlay, Shohachiro Takashi) 

költészeti munkáit és elméleti írásait közölte365. 

A Nuova Scrittura összefoglaló név alatt az évtizedek során számos eltérő vizuális 

vagy verbális megközelítéssel foglalkozó alkotó dolgozott. Az Új írás nem mozgalom, 

irányzat vagy stílus: nyílt tér, ahol a verbovizuális kísérletezés szabadon fejlődhet 

bármilyen irányba, az írás eszközén keresztül. Komplementer kísérletek szinergiájára épül, 

az eltérő kifejezésmódok kölcsönös inspirációjából jön létre, jellegzetes alkotó 

hozzáállásként érvényesül.  

Vittorio Fagone a Nuova Scrittura leírásának hatféle értelmezését különbözteti 

meg366. Elsőként a jelek univerzumának szélesebb értelmezése, az alfabetikus és 

analfabetikus jelek közegének tágításaként fogható fel, másrészt az írás művészi 

gyakorlataként, amely az alkotó gesztus speciális folyamatait elemzi. Az írás 

materializálódása és ezzel együtt a meghatározott nyelvi elem helyett az érzetek koncentrált 

használata jellemzi. Az írás kommunikációs folyamatként újraértelmező erővel bír, nem 

leírja a képet, hanem azonosul a lényegével. Végül az írás „értelemteremtő” képességének 

kísérleti iránya is lehetséges megközelítési mód367. A Nuova Scrittura egyszerre 

használható szótár vagy enciklopédia minőségben a fellelhető összes költészeti kísérlet 

értelmezéséhez, és magában hordozza a kifejezés szabadságát hirdető írás-értelmezés 

megújítását. Fagone elemzésében az írás költészeti alkalmazásának lehetőségeit vázolja fel: 

ezek együttesen vesznek részt a Nuova Scrittura kísérleteiben.  

 

 

4.3 Intézményesülés a kísérleti szférán belül (1969—1990) 

 

 
Ugo Carrega költészeti munkássága és elméleti rendszerezési szándéka mellett 

kiemelkedő szerepet játszott a kortárs kultúraszervezés területén is. Évtizedeken át 

meghatározó figurája volt a milánói kortárs művészetnek, több jelentős stúdiót, kiállítóteret 

alapított és működtetett. Az experimentális irányzatokat bemutató kiállítótér és 

                                                
365 Daniele Metilli: i. m., 35. 

366 Vittorio Fagone: Contro Verso, Raccolta italiana di Nuova Scrittura, Mercato del Sale, Milano 1977, 5. 

367 Vittorio Fagone: i. m., 5. 
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alkotóközpont igénye a hatvanas évek végén merült fel. A Centro Suolo, a kísérletezés és 

a haladó költészet első termékeny központja 1969-ben jött létre Milánóban Ugo Carrega, 

Antonio Agriesti, Alfonso Galasso, Giustino Gasbarri, Raffaele Perrotta és Tomaso 

Kemény közreműködésével368. A néhány hónapig működő helyszín a költészeti kísérletek 

fejlődését összefoglaló tárlaton tette láthatóvá. Itt nyílt meg a Haladó költészet nemzetközi 

kiállítása 1970-ben369, majd a központ felfüggesztette működését. Carrega  ezután 

felhagyott a korábban a megélhetését adó fordítással és minden idejét a költészet (elméleti 

és gyakorlati művelésének) szentelte (17. ábra), kiállítások szervezésével és kísérleti 

stúdiók működtetésével foglalkozott370.  

A Centro Suolo 1971-től Centro Tool371-ként él tovább, amely egyéves fennállása 

alatt huszonegy vizuális költészeti kiállítást mutatott be Martino és Anna Oberto, Liliana 

Landi, Vincenzo Ferrari és Vincenzo Accame közreműködésével, és számos publikációt 

adott ki a témában. A központ 1972 januárjáig működött Milánóban, a Centro Tool 

Vincenzo Ferrari segítségével az év októberében újraindul, elsősorban kiállítások 

szervezésére és nemzetközi művészeti projektek létrehozására összpontosítva. A 

helyszín372 bezárása előtt küldeményművészeti kiállítás-sorozattal búcsúzott: testrészeket, 

képeslapokat és egy bizonyos időpontra vonatkozó beszámolót vártak a felkért 

művészektől. Az eredeti ötlet szerint a kiállítótérrel valaha együttműködött összes művészt 

meghívták volna egy közös záró ünneplésre, de ez anyagi okokból nem valósult meg373. 

Ehelyett háromrészes kiállítás-sorozatot szerveztek: a Cards from the world, a Bodies és a 

Moments című tárlatok egyenként is elemzésre érdemesek, hármasuk pedig a hetvenes 

évekbeli művészeti közeg nemzetközi együttműködési hálózatába enged bepillantást374.  

                                                
368 Daniele Metilli: i. m.. 35. 

369 Daniele Metilli: i. m.. 35. 

370 Daniele Metilli: i. m.. 35. 

371 Via Borgonuovo 20. Milano 

372 Comunicato del Centro Tool, Milano, programma mostre (5 giugno, 12 giugno, 19 giugno). 1972 

Archivio del’900 MART. 

373 Comunicato del Centro Tool, Milano, programma mostre (5 giugno, 12 giugno, 19 giugno). 

Archivio del’900 MART  

374 Ugo Carrega és az általa alapított galériák tevékenységének részletes dokumentációja a MART Archivio 
di ’900 gyűjteményében kutatható. A szóban forgó három kiállítás anyaga az archívum gyűjteményét képezi, 

így a kutatónak a művészeti tevékenységek vizsgálata mellett a kortárs közeg irányzatainak, 

megközelítéseinek rekonstrulására is lehetőséget ad. 



81 

 

A Cards from the world375 című kiállításhoz a Centro Tool kiterjedt 

kapcsolatrendszerét felhasználva megkérték az alkotókat, hogy küldjenek képeslapokat, a 

Bodies című bemutatóhoz testrészeket376 vártak a résztvevőktől. A Carrega hagyatékot 

gondozó Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto (Mart) 

archívumában (Archivio del ’900) hozzáférhető kiállítási dokumentációban található fog 

(Corrado Lorenzo), fanszőrzet (Sandro Greco), többen küldtek levágott körmöt (Paul 

Woodrow, Rodolfo Vitone, Luis Paolo Baravelli és mások) de volt, aki saját vérét (Rolando 

Mignani) ajánlotta kiállításra377. Mások filozófiai magasságokba emelkedtek körömvágás 

helyett: Ken Friedman „önmaga egy láthatatlan részletét” küldte be testrészként egy üres 

műanyagtasakban. A közvetlen alkotói jelenlét és a költészet megnyilvánulási lehetőségei 

átfedésbe kerülnek, az irónia és az önreflexív hozzáállás jellemzi az elkészült kiállítást. A 

Moments378 című harmadik kiállítás kapcsán megkérdezték a művészeket, mit csináltak 

1972. május 17–én délután 15 és 15:30 között379. Az eredeti tervek szerint 1972 júniusában 

megvalósuló kiállításon a látogatók tetszőlegesen választhattak a művészek beküldött 

anyagaiból és annak fénymásolatát haza is vihették: ezzel ösztönözték a nézőket, hogy 

vegyék fel a kapcsolatot a művésszel „így a kör nem zárul be”380.  

A Centro Tool tapasztalataiból táplálkozott Carrega következő galériája: a Centro 

di ricerca non finalizzata Vincenzo Ferrari és Claudio Salocchi segítségével jött létre 1973-

ban. A kimondottan Carrega és a Nuova Scrittura szellemiségét közvetítő, művészeti 

kutatóközpontként is működő galéria és kiadó 1974-ben született meg: Mercato del Sale 

                                                
375 Cards from the world, 1972, Centro Tool Mart Archivio del’900, Documentazione mostre (Fondo 

Fraccaro—Carrega) 

376 Bodies, 1972, Centro Tool, Mart Archivio del’900, Documentazione mostre (Fondo Fraccaro—Carrega). 

377 Mart Archivio del’900, Documentazione mostre (Fondo Fraccaro—Carrega) 

378 Moments, 1972, Centro Tool, Mart Archivio del’900, Documentazione mostre (Fondo Fraccaro—

Carrega) 

379 A kiállítási dokumentációból az is kiderül, hogy egy hiba folytán a művészeknek április 30-ig adtak 

határidőt a beküldésre (egy jövőbeli, elképzelt pillanatról adjanak számot), május 30 helyett. Ezt a hibát bár 

orvosolhatták volna, a szervezők meghagyták a lehetőséget az alkotóknak a jövőre vonatkozó elképzeléseik 

közlésére.  

Comunicato del Centro Tool, Milano, programma mostre (5 giugno, 12 giugno, 19 giugno). 
Archivio del’900 MART (Fondo Fraccaro—Carrega, sezione mostre) 

380 Comunicato del Centro Tool, Milano, programma mostre (5 giugno, 12 giugno, 19 giugno). 

Archivio del’900 MART (Fondo Fraccaro—Carrega, sezione mostre) 
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néven. A Marcel Duchampnak emléket381 állító galéria a ‘80-as évek közepéig működött382. 

A Mercato del Sale Carrega leghosszabb ideig fennmaradt és talán legsikeresebb 

vállalkozása volt, amelyhez több mint 200 esemény, száznál több kiállítás és kiadvány 

csatlakozik383. Többek között itt valósult meg 1977 novemberében az Nuova Scrittura 

történeti áttekintést nyújtó kiállítása, az 54 művészt felvonultató, Raccolta italiana di Nuova 

Scrittura384. A hetvenes évek végére időszerűvé vált a korábbi évtizedek költészeti 

kísérleteinek áttekintése, rendszerezése. A tárlat nem pusztán a Nuova Scrittura-ként ismert 

kifejezésmód és elmélet követőit mutatta be, hanem a hatvanas-hetvenes években jelentős 

és sokszínű közeggé fejlődött kísérleti költészeti mező teljes spektrumát. Ugo Carrega, 

Martino és Anna Oberto szimbiotikus költészete mellett helyet kapott Adriano Spatola 

totális költészete, Arrigo Lora Totino, Emilio Villa vagy Carlo Belloli konkretista 

kísérletei, a kollázsokra építő technológiai költészet képviselőjeként megjelent Luciano 

Caruso és Stelio Maria Martini, de a Lotta Poetica szellemi atyja, Sarenco sem hiányozhat 

a listáról385. A szervezők az áttekintő kiállítással az új írás a kulturális szöveten belüli 

jelenlétének tudatosítására is törekedtek: a Nuova Scrittura időről időre megújuló 

intézményi formája állandó öndefiniálási kényszert tükröz. A hetvenes évek végére a friss 

és úttörő költészeti kísérletek sokszínűségét ernyőszervezetként maga alá gyűjtő „új írás-

kör” az irányzatok változatosságával saját létjogosultságát kívánta igazolni – bár az 

érdeklődésük és kifejezésmódjuk alapján spontán módon Carrega köré csoportosuló 

alkotók nem határozták meg önmagukat tudatosan szervezett csoportként. Az (akár az írás 

gyakorlati szintjétől eltávolodó) ironikus, vagy performatív gesztusokat is bevonó alkotói 

szabadság a verbovizuális kísérletek színterén egymás mellé sodort gyökeresen eltérő 

nyelvezetű alkotókat is (például Sarenco és Martino Oberto művészi kifejezésmódja között 

kevés a közös vonás). Carrega a kezdetektől hangsúlyozta megközelítésének nyitottságát, 

a Raccolta italiana di Nuova Scrittura katalógusa mégis azt a hatást kelti, hogy minden, a 

                                                
381 Robert Desnos nevezte Duchamp-ot Marchand du Sel-nek 1921-ben. 

Ugo Carrega—Vincenzo Ferrari: Libro errante, Mercato del sale – Edizioni Rare, Milano, 1988.  

382 Daniela Ferrari: Archivio di Nuova Scrittura Paolo Della Grazia: storia di una collezione / Geshichte 

einer Sammlung, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2012. 

383 A galéria eleinte a Centro Suolónak majd a Centro Toolnak otthont adó Via Borgonuovo 20 szám alatt 

működött, majd 1980-ban a Via degli Orti 16 számba költözött. 

forrás: Daniele Metilli: i. m., 36. 

384 Raccolta italiana di Nuova Scrittura, con una prefazione di Vittorio Fagone e un appendice di Mercato del 

Sale, Milano, novembre 1977. 

385 Vittorio Fagone: i. m., 5. 
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képi és nyelvi jellel bármilyen szinten kapcsolatba hozható művészi jelenlét „besöpörhető” 

az új írás összefoglaló elnevezés alá386. Ez a szélesebb merítés tágabb spektrumot mutat be 

a hetvenes évek idevágó terméséből, egyúttal bizonyos értelemben felhígítja az írás 

gyakorlatára gondosan felépített, elméleti alapokon nyugvó Carrega-féle művészi 

szemléletet. Erre részben magyarázatot ad katalógus előszava, amelyben Vittorio Fagone a 

Nuova Scritturán nem kifejezésmódot ért, hanem a hagyományos műfajok határterületén 

kialakuló, a totális vizió keresését („la ricerca della totalità della visione”) célzó kísérletező 

terepként határozza meg387.  

 

4.4 Progettazione poetica – Mercato del Sale (1974) 

 

A Mercato del Sale galéria történetének egyik legnagyobb vállalkozása, amely 

esettanulmányként bemutatja a kiállítótér és vezetője nemzetközi beágyazottságát, a 

szerteágazó érdeklődés mellett a kortárs kísérleti művészeti színtér jellegzetességeit is 

leírja. A Progettazione poetica sajátos művészeti kísérlet, amely jól példázza, hogy a 

kiterjedt kapcsolati hálóval rendelkező galéria milyen kísérleti kezdeményezéseket indított 

el. Ezúttal arra invitálták a művészeket, hogy alkotómódszerük állomásairól, egy adott 

műalkotás megszületését megelőző gondolati tevékenységről nyilatkozzanak. Hogyan jön 

létre a műalkotás, milyen szellemi munka áll mögötte?388 Egyéni látásmód 

megnyilvánulását, saját művészeti kísérleteket várnak az alkotóktól, egy mű fotójának, 

vagy ha szöveges alkotás, másolatának csatolásával. A legkülönbözőbb művészeti területen 

dolgozó, eltérő szociokulturális, nemzetiségi, nyelvi közegből kiinduló alkotók egy-egy 

munkáján keresztül tágabb elméleti következtések vonhatók le. A kézzel fogható cél egy 

kiadvány összeállítása volt, végül a művekből kiállítás is megvalósult389.  

                                                
386 A kiállításon megjelenik Belloli posztfuturista hagyományát követő konkrét költészet, a technológiai 

költészet (Miccini, Pignotti), vizuális költészet (Isgrò, Vaccari), totális költészet (Spatola), „gesztus 

költészet” (Caruso, Martini), és Sarenco Lotta Poeticája is.  

Raccolta italiana di Nuova Scrittura, 1977. 5.  

387 „La Nuova Scrittura realizza la totalità significativa dell’immagine visiva e l’articolazione nominale con 

strategie complesse.”  

Raccolta italiana di Nuova Scrittura, Mercato del Sale, Milano, novembre, 1977, 7. 

388 Invito alla partecipazione di Progettazione poetica, Mercato del Sale, Via Borgonuovo 20, Milano, 

aprile—giugno 1974. 

389 Kiállítás a Progettazione Poetica pályázat anyagából, Mercato del Sale, Milano, 1980 szeptember 29-

október 24. forrás: Mercato del Sale, lista delle mostre realizzate nella galleria, Fondo Fraccaro-Carrega, 

Archivio del’900, Mart 
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A nem titkolt konceptuális érdeklődés jól példázza a Nuova Scirttura 

megközelítésének nyitottságát: a költészet tágan értelmezett terében megszülető kísérletek 

mind érdekesek, a létrehozás módja és a produktum egyaránt része a műnek. A 

Progettazione poetica felhívására a 350 megkeresett alkotóból 42-en küldtek anyagot, 

nagyrészt olaszok, de jugoszláv, amerikai, magyar, német, lengyel, osztrák, angol és finn 

résztvevő is volt390. A félreértések miatt391, számos már elkészült, korábbi munkáról 

érkezett dokumentáció, amely kordokumentumként tükrözi a kortárs művészeti érdeklődés 

nemzetközi áramlatait392. Hogyan kerültek kapcsolatba a különböző területről jövő 

művészek? Hogyan reagáltak egy felhívásra? A kiállítás a munkákból végül csak 1980 

őszén valósult meg 57 művész részvételével393. A Progettazione poetica az 

interdiszciplináris alkotás és a konceptuális művészet határterületein jött létre, a Mercato 

del Sale kiterjedt kapcsolati hálózatának köszönhetően a „network” műalkotásként 

értelmezett felfogását is jól példázza, így a korszakban népszerű küldeményművészeti 

kiállításként is értékelhető. Carrega konceptuális érdeklődésére korábban is találunk 

utalást, amely a szóban forgó kiállítás összefüggésében új értelmet nyer. Az 1975-ben 

megjelent Manifesto della Nuova Scrittura kiáltványban a gondolati szinten létező 

művészet lehetőségeit is érinti, a műalkotás annak elképzelésével, eszmei megragadásában 

létrejön, a fizikai megformáltság nem előfeltétele a műnek. A gondolat maga a műtárgy – 

erre az elméletre rímelnek a Progettazione poetica felhívásra érkezett művek, talán ez a 

tapasztalat vezette el Carregát a gondolati síkon megszülető művészet elképzeléséig394.  

                                                
390 Ugo Carrega válaszlevele Ilse és Pier Garnier-nek, Progettazione poetica 17, 1972.6.25. Archivio del’900, 

Mart. 

391 A válaszok tanulmányozása során arra is fény derül, hogy néhány beérkezett mű későbbi együttműködésre 

is alapot adott. Juhani finn művésznek Carrega felajánlotta, hogy a későbbiekben csopprtos kiállítást rendez 

neki a Mercato del Sale galériában.  

Ugo Carrega levele Juhani Takalo-Oskola finn művésznek, Progettazione poetica 37, 1974.6.25. Archivio 
del’900, Mart. 

392 A későbbi kutatás számára minden beérkezett válasz jelentőséggel bír, annak ellenére, hogy Carrega 

kezdeti terveinek olykor nem felelnek meg. A szervező minden résztvevőt megdicsér, akik értették a 

felhívást.  

pl: Ugo Carrega válaszlevele Urbán Jánosnak, Progettazione poetica 40, 1974.6.25. Archivio del’900, Mart.  

393 Résztvevő alkotók: Accame, Algardi, Arosio, Barbanti, Baruchello, Belloli, Berardinone, Blank, 

Brandolini, Brunetti, Carrega, Carpi, Castagnotto, Cavaliere, Cerretti, Colombo, Comini, Dadamaiano, 

Danon, De Filippi, De Leonardis, Dorna, D’Ottavi, Ferrari, Festa, Finotti, Franchi, Giuman, Isgrò, Izzo, La 

Pietra, Macchione, U. Mariani, Marocco, S.M.Martini, Miccini, Miglietta, Munari, Mussio, Niccolai, Pardi, 

Patella, Pavanello, Pignotti, Pozzati, Sanesi, Sarenco, Spatola, Staccioli, Tadini, Totino, Vaccari, Valentini, 

Varisco, Vigo, Xerra. 
Mercato del Sale, lista delle mostre realizzate nella galleria, Fondo Fraccaro-Carrega, Archivio del’900, Mart 

394 Giorgio Zanchetti: La riconciliazione degli opposti, IN Emoraggio dell’io, a cura di Giorgio Zanchetti, 

Scritture 3, Archivio di Nuova Scrittura, Milano 1995. 65. 
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Carrega a nyolcvanas években a firenzei kötődésű Poesia Visiva megújítására tett 

kísérletet, Lamberto Pignotti, Sarenco és Eugenio Miccini társaságában395 (1986) majd 

1993-ban alapított még egy kiállítóteret, a talányos nevű Euforia Costante galériában 

többek közt Nanni Balestrininek rendezett kiállítást valamint egy azonos nevű folyóiratot 

is indított,396 de ezek a kezdeményezések nem érték el a Mercato del Sale sikerének 

színvonalát.  

 

4.5 Archivio di Nuova Scrittura (ANS) 

 

A kísérleti költészeti galériák és folyóiratok tapasztalata mellett Carrega 

életművében jelentős szerepet töltött be az Archivio di Nuova Scrittura. Az archívumot 

később kutathatóvá tevő alapító, Paolo Della Grazia a hatvanas években fordult a 

műgyűjtés felé397. Milánóban a Centro Culturale San Fedele körében ismerkedett meg a 

Nuova Figurazione398 csoporttal és néhány művet vásárolt tőlük a Gianfranco Bellora 

vezette Studio Santandrea galérián keresztül399. Bellora útján került kapcsolatba a vizuális 

költészettel, elsősorban az 1977-ben a Studio Santandreában megrendezett kiállítás 

szereplőivel400. Della Grazia ebben a közegben találkozott Ugo Carregával egy milánói 

galériában401. „Megkérdeztem a galeristát, ki ez a figura, azt válaszolta, hogy egy kicsit 

furcsa és különleges művész, Ugo Carrega”- emlékszik vissza Della Grazia402. Ezután 

rendszeres vendége lett a via Borgonuovón Centro Toolként, majd Mercato del Sale néven 

működő kísérleti galériáknak és közelebbi barátságba került Carregával. Így ismerkedett 

meg a scrittura simbiotica és a későbbi Nuova Scrittura alkotóival és Marco Fraccaro 

műgyűjtővel, aki a Páviai Egyetemen a Collegio Cairoliban rendezett kísérleti 

                                                
395 Pignotti–Stefanelli: i. m., 34. 

Daniele Metilli: i. m., 35. 

396 Daniele Metilli: i. m., 35.o. 

397 Paolo Della Grazia: „Del fare arte: perché un Archivio”, IN: Nuove Scritture Ricerche verbovisuali delle 

seconde avanguardie tra attualità e tradizioni, Rovereto, Nicolodi, 2003, 147. 

398 Fernando De Filippi, Paolo Baratella, Giangiacomo Spadari és Umberto Mariani.  

forrás: Daniela Ferrari: i. m., 47. 

399 Daniela Ferrari: i. m., 47. 

400 Daniela Ferrari: i. m., 47. 

401 Paolo Della Grazia: i. m., 147. 

402 Paolo Della Grazia: i. m., 147. 
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kiállításokat403. A nyolcvanas évekre Della Grazia szisztematikusan bővítette 

műgyűjteményét korai avantgárd és kísérleti költészeti alkotók munkáival. A Mercato del 

Sale galériával egyre szorosabbá váló együttműködés eredményeként Paolo Della Grazia 

mecénásként megvásárolt egy újabb ingatlant a via dei Orti-n a galéria számára404. Ez lett 

a székhelye a Della Grazia-gyűjteménynek amely az évek során jelentős olasz és 

nemzetközi vizuális és konkrét költészet anyaggal bővült, de a fluxus és a lettrizmus is 

képviselteti magát a gyűjteményben, a dokumentációs és bibliográfiai szempontból 

lényeges háttéranyag mellett405. A nyolcvanas években fogalmazódott meg a kutatható 

archívum létrehozásának szándéka. A kortárs jelenségek rögzítése a jövő nemzedékek 

számára felbecsülhetetlen jelentőségű, ahhoz hogy megértsék, milyen volt a jelen, ennek a 

leglátványosabb, leginkább érvényes módjának a szó és a kép kapcsolatának bemutatása 

látszott406. A gyűjtő a szimbiózisban létező két megnyilatkozási forma, a szó és a kép 

viszonyát vizsgáló kísérleti költészetet ítélte a kortárs jelenségek közül a 

legjellemzőbbnek407. Ebből az elhivatottságból született meg az Associazione culturale per 

lo Scritturalismo, amely néhány hónappal később az Archivio di Nuova Scrittura nevet 

veszi fel408.  

Az ANS célja a hatalmas műtárgy-gyűjtemény mellett a gazdag dokumentációs 

anyag egyben tartása is, amely a jövőbeli kutatások számára értékes forrásanyagként 

szolgálhat409. A kilencvenes évek elején újabb jelentős fordulat következett be: Della 

Grazia megvásárolta az ANS számára Anna Oberto művész gyűjteményét és a paviai 

Egyetem Collegio Cairoliban őrzött Marco Fraccaro gyűjteményt410. Így két teljes művész-

hagyaték (Anna Oberto és Ugo Carrega) és számtalan kapcsolodó dokumentációs anyag 

formálja a gyűjteményt. Ebben az évtizedben számos kísérleti költészeti kiállítás és 

                                                
403 Paolo Della Grazia: i. m., 149. 

404 Daniela Ferrari: i. m., 49. 

405 Daniela Ferrari: i. m., 46. 

406 Paolo Della Grazia: i. m., 149. 

407 Paolo Della Grazia: i. m., 150. 

408 Daniela Ferrari: i. m., 46. 

409 Az archívum székhelye a Mercato del Sale Galéria, Paolo Della Grazia az elnöki, Ugo Carrega pedig 

igazgatói posztot töltötte be az alapításkor, az ANS tudományos bizottságának tagjai: Della Grazia, Ugo 
Carrega, Vincenzo Accame, Vincenzo Ferrari, Vittorio Fagone, a titkár Giorgio Zanchetti volt.   

Daniela Ferrari: i. m., 46. 

410 Daniela Ferrari: i. m., 46. 
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tematikus esemény411 valósult meg az ANS jóvoltából, pl.: Linguaggio/immagine, 

(1993)412, Lo spazio della scrittura413 (1994).  

Az ANS létrejötte és működésének első tíz éve bebizonyította, hogy a kísérleti 

költészet érvényes és élő téma, számtalan sikeres kiállítással, eseménnyel és a gazdag 

dokumentációs anyaggal járult hozzá a kortárs tendenciák reflektált feldolgozásához.  

A kilencvenes évek végére azonban világossá vált, hogy a vállalkozás túlnőtt a 

magánkézben összefogható méreten, az archívum tárolása, rendszerezése, fenntartása nem 

garantálható tovább az akkori módon. Paolo Della Grazia és az ANS vezetsége 

megoldásként a teljes gyűjteményt elhelyezésére közintézményt keresett. Végül a 

számottevő gyűjtemény két részre oszlott, a műtárgyak414 legnagyobb része Bolzanóba, a 

Museionba került415, a dokumentációs és bibliográfiai anyag a Museo di Arte Moderna e 

Contemporanea di Trento e Rovereto (Mart) múzeumban működő Archivio del’900-ba416. 

A páratlanul gazdag gyűjtemény417 az ANS-hoz kötődő műalkotások és dokumentumok 

mellett a korai avantgárd kísérleteket, futurista műveket és levelezéseket, könyvmunkákat, 

                                                
411 Rendszeres eseményeket is szerveztek a verbovizuális kísérletezés témaköréhez kapcsolódóan: a Parola e 

immagine (1990) sorozatban előadott Luciano Caramel, Vittorio Fagone, Vanni Scheiwiller, Emilio Tadini és 

Gillo Dorfles, az Alfabeto in libertà (1991) címen Cesare Segre, Tomaso Kemeny, Rossana Bossaglia és 
Tullio Crali tartott előadást, 1993-ban Ezra Pound alakjának szentelt konferenciát Tomaso Kemeny és Vanni 

Scheiwiller. Daniela Ferrari: i. m., 46.. 

412 Kurátor: Adriano Altamira, kiállító művészek: Vincenzo Accame, Irma Black, Vincenzo Ferrari, Ketty La 

Rocca, Arrigo Lora Totino, Magdalo Mussio, Maurizio Nannucci, Anna Oberto, Luca Maria Patella, 

Lamberto Pignotti, Sarenco, Adriano Spatola és Luigi Tola. 

413 Résztvevő művészek: Vincenzo Accame, Nanni Balestrini, Irma Blank, Ugo Carrega, Luciano Caruso, 

Corrado D'Ottavi, Emilio Isgrò, Ketty La Rocca, Stelio Maria Martini, Eugenio Miccini, Magdalo Mussio, 

Anna Oberto, Martino Oberto, Luca Maria Patella, Lamberto Pignotti, Sarenco, Adriano Spatola, Franco 

Vaccari. 

414 Közel 2000 tétel, többek közt Shusaku Arakawa, Terry Atkinson, Franco Vaccari, Joseph Beuys, John 

Cage, Giuseppe Chiari, Corner, Friedman, Dick Higgins, Skuber, Spoerri, Ben Vautier, Wolf Vostell, Robert 

Watts munkái találhatók a gyűjteményben.  
Andreas Hapkemeyer: Piccoli musei e specializzazione: L’Archivio di Nuova Scrittura di Paolo Della Grazia 

presso il Museion di Bolzano. IN: Nuove Scritture Ricerche verbovisuali delle seconde avanguardie tra 

attualitá e tradizioni, atti del convegno, MART Quaderni dell’Archivio di Nuova Scrittura 2, Skira, 2003, 

Rovereto, Nicolodi, 2003, 156. 

415 Andreas Hapkemeyer: i. m., 156. 

416 Giorgio Zanchetti: „Cronache per l’Archivio di Nuova Scrittura di Paolo Della Grazia” IN: Nuove 

Scritture Ricerche verbovisuali delle seconde avanguardie tra attualitá e tradizioni, MART Quaderni 

dell’Archivio di Nuova Scrittura 2, Skira, Rovereto, 2003, 139. 

417 A gyűjtemény dokumentumokat és háttéranyagokat tartalmazó része is jelentős, közel 15000 tételre rúg a 

katalogizált dokumentumok száma, amelynek nagy része a Fraccaro—Carrega gyűjteményből származik, és 

Ugo Carrega tevékenységéhez kötődik, de ide tartozik például Paolo Della Grazia személyes könyvtára is. 
Daniela Ferrari: „Il fondo archivistico dell’Archivio di Nuova Scrittura” IN: Verbovisuali Ricerche di 

confine fra linguaggio verbale e arte visiva, MART Quaderni dell’rchivio di Nuova Scrittura 1, Skira, 2003, 

69. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Accame
https://it.wikipedia.org/wiki/Emilio_Isgr%C3%B2
https://it.wikipedia.org/wiki/Ketty_La_Rocca
https://it.wikipedia.org/wiki/Eugenio_Miccini
https://it.wikipedia.org/wiki/Magdalo_Mussio
https://it.wikipedia.org/wiki/Luca_Maria_Patella
https://it.wikipedia.org/wiki/Lamberto_Pignotti
https://it.wikipedia.org/wiki/Adriano_Spatola
https://it.wikipedia.org/wiki/Franco_Vaccari_%28fotografo%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Franco_Vaccari_%28fotografo%29
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fluxus- és Mail Art anyagokat is tartalmaz418. Az archívum szétbontása tudományosan 

átgondolt döntés, amely a két múzeum sajátosságait, kutatási fókuszát és állagmegóvási 

lehetőségeit figyelembe véve született meg. A Mart a futurista hagyomány örököse, a 

Fortunato Depero emlékmúzeum mellett több futurista művészhagyatékot (Carlo Carrá, 

Luigi Russolo) is őriz, a nemzetközi futurizmus-kutatás aktív résztvevője. Bolzano és a 

Museion a kísérleti irányok közül elsősorban a konceptuális fejlődést kíséri figyelemmel, 

bár hangsúlyt fektet a kortárs verbovizuális irányzatok bemutatására is.  

Az ANS gyűjteményének elköltözése után Paolo Della Grazia folytatja a 

tudományos munkát és az újító költészeti kifejezések felkutatását, a Mart és a Museion 

gyűjteményébe került műveket és dokumentumok pedig a múzeumok saját tárlatai mellett 

számos külföldi és olaszországi kiállításon szerepelnek. A legfrissebb fejlemény az ANS 

történetében a 2013-ban elindult „VVV – Verbo Visuale Virtuale” című digitalizálási 

program, amely a Mart és a Museion együttműködésében, a Fondazione Bruno Kessler 

jóvoltából valósulhat meg. A kétéves program célja egy online hozzáférhető verbovizuális 

művészeti digitális archívum létrehozása, elsősorban az ANS anyagára fókuszálva. Az 

online adatbázis 2016 óta elérhető419.  

  

                                                
418 Andreas Hapkemeyer: i. m., 156. 

419 VVV – Verbo Visuale Virtuale: la piattaforma di ricerca interattiva dell'arte verbo-visuale, Fondazione 

Bruno Kessler http://www.verbovisualevirtuale.org/ (utolsó hozzáférés: 2019.06.30) 

http://dh.fbk.eu/projects/vvv-verbo-visuale-virtuale-la-piattaforma-di-ricerca-interattiva-dellarte-verbo-visuale
https://it.wikipedia.org/wiki/Fondazione_Bruno_Kessler
https://it.wikipedia.org/wiki/Fondazione_Bruno_Kessler
http://www.verbovisualevirtuale.org/
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V. fejezet 

Jelköltészet: a kalligráfiától a konceptig 
 

A képzőművészet és az irodalom, közelebbről a festészet és a költészet 

kapcsolatából születő műfaji határátlépések marginális kísérleti kezdeményezésként 

indultak, de később akár kánonba illeszkedő eredményeket is hoztak. A gazdagon díszített 

iniciáléktól az absztrakt (és konceptuális) festészetben megjelenő grafikus jelig hosszú a 

fejlődés útja. A vizuálisan megjelenített verbális jel a képzőművészetben is helyet követel 

magának, több irányú fejlődési utat követve változatos formákban találkozunk a nyelvbő l 

eredő elvont jel használatával. A festészetbe belépő alfabetikus jel és a grafikus elemekkel 

operáló, de festői gesztusokra épülő művek között elmosódik a határvonal.  

A kérdés kapcsán a nyugati és a keleti kultúrák között markáns eltérés tapasztalható: 

a nyugati nyelvekben használt ábécé (a neolatin, germán és a finnugor nyelveknél egyaránt) 

aránylag kevés betűből áll, ezek gazdaságos kombinációiból épülnek fel a szavak és az 

egész nyelv. Ezzel szemben a keleti kultúrákban a kalligráfia és az ideogramma420 hatalmas 

jelkészletből dolgozik, minden jelenség, tárgy, gondolat külön (sajátosan megformált) 

írásjellel fejezhető ki. Ez az alapvető különbség a költészeti kifejezésben is érvényesül, és 

a nyelvi jel sűrítésére épülő kísérleti tendenciákban s érzékelhető421. A nyugati költészet 

bizonyos szempontból hátránnyal indul, az „olvasható”, jelentést hordozó ideogrammával 

szemben az alfabetikus jel (egy betű) pusztán esztétikai értelemben értékelhető422. Az 

összetett fogalmakat és hagyományos nyelvi eszközökkel esetleg csak bonyolultan 

kifejezhető jelenségeket egyetlen szimbólummal jelölő logogrammatikus kifejezés a 

költészetben megjelenő koncentrált közlés eszköze. A verbovizuális költészetben használt 

jel megegyezik a közvetített üzenettel. Greg Evason elmélete423 szerint, ahogy az ábécé a 

közvetlen információcsere eszközeként a társadalom metaforája, a vizuális költészet az 

                                                
420 A nyelvészek körében elfogadottabb a logogramma elnevezés, amely az egyetlen jellel egy szóra vagy 

mondatra (akár összefüggésre vagy gondolati egységre utaló) kifejezést jelöli.  

forrás: http://www.csun.edu/~pjd77408/DrD/Art461/MotionLecture/Pictograms_Ideograms.htm (utolsó 

hozzáférés: 2018.04.26) 

421 Adriano Accatino: Crescita e crisi della poesia visiva in Italia, Mimesis Edizioni—Museo della Carale, 

Ivrea, 2013, 82.  

422 Adriano Accatino: i. m., 82. 

423 Greg Evason: „From BOTTLES OF STRANGLED LIQUID” IN: Crag Hill–Nico Vassilakis (eds): The 

Last Vispo Anthology: Visual Poetry 1998—2008, Fantagraphics Books, 2012, 274. 

http://www.csun.edu/~pjd77408/DrD/Art461/MotionLecture/Pictograms_Ideograms.htm
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ábécé potenciális kifejezési lehetőségeinek egy lehetséges változatát közvetíti, ezáltal a 

társadalmi szerkezet egy lehetséges formájának metaforikus megjelenése. A kísérleti 

költészetben a vizualitás és a verbalitás határán kibontakozó mesterséges valóság a 

konstruált társadalom utópiájaként is érzékelhető. Az írás teremtés, a nyelv eszköz a 

kulturális fejlődésre. Az írás aktusa során megképződő fogalmi egység – a logogramma 

vagy kalligrafikus jel – a kísérleti költészetben is érzékelhető, a kézírás gesztusa különböző 

minőségekben jelenik meg.  

 Az experimentális költészeti irányzatok technológiai és társadalmi fejlődéshez 

szorosan kötődő szemléletéhez képest a kalligráfiából merítő kifejezésmód archaikusnak 

tűnhet. A visszatérés a kézzel írt betűkhöz, a teremtő alkotói gesztus ősi, keleti kultúrákban 

gyökerező hagyományokat idéz, expresszivitásában mégis modern közlésmóddá fejlődik. 

A kalligráfia nem csupán jellegzetes kézírást jelent, szellemisége érzékeny kutatások 

forrásaként inspirálja a kísérleti költészetet is424. A kalligrafikus jel sajátos spirituális 

tartalmat is hordoz, ez a különböző experimentális irányzatokban eltérő módon tükröződik. 

Az egyik jellemző megközelítés a kézírás cselekvő beavatkozásának beemelése a költői 

gyakorlatba, a hagyományos értelmezési keretek átstrukturálásának igényével.  

  

5.1 A kalligrafikus jel a kísérleti költészetben 
 

Az írás szerepének átalakulása, mint a költészet kézenfekvő eszköze és alkotói 

gyakorlata az experimentális irányzatok fejlődésében központi jelentőséggel bír. Az olasz 

színtér költészeti kísérletein belül a verbovizuális jel425 költői használata különböző alkotói 

gyakorlatokban az írás más-más módokon jelentkezik. Adriano Spatola a hieroglifákat 

idéző, koncentrált nyelv-konstrukciókig (Zeroglifi426) fejleszti az alfabetikus kifejezés 

lehetőségeit. Rokon kifejezésmód jegyében alkot Vincenzo Accame is, aki vizuális 

munkáiban szintén a nyelv grafikus elemzésére törekszik az írás útján427. Accame 

alkotómódszerére jellemző a Carrega-féle Tool folyóirat szellemiségéhez illeszkedő, „írás-

                                                
424 Karl Kempton: Visual Poetry: A Brief History of Ancestral Roots and Modern Traditions IN: The Last 

Vispo Anthology, 207—210. 

425 Ebben az összefüggésben az alfabetikus jelből kiinduló, felismerhető betűket használó (olvasható) 
jelenségeket értem a verbovizuális jellel kísérletező költészeten.  

426 Eredeti megjelenés: Adriano Spatola: Zeroglifico, Sampietro, Bologna 1966. 

427 Vincenzo Accame (con A. Vettese): Segno e Scrittura, Edizione Banca Commerciale Italiana, 1996. 
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centrikus” megközelítés, elsősorban a variabilitásra és az ismétlésre épít, figyelembe véve 

a grafikus jelek ritmusát428. Accame nagy hatású teoretikus munkáiban429 is jellemzően a 

műfajok közötti átmenetek vizsgálatával foglalkozik. Az írás kettős értelmezése – 

cselekvést illetve annak eredményét is jelenti – tágabb összefüggésrendszerbe illeszkedik, 

amely a költészeti kísérletek széles spektrumát lefedi.  

 

5.2 Asemic writing 

 
Az aszemikus írás (asemic writing430) kézírást idéző elemeket használ absztrakt 

jelként. A jelentés nélküli írás az elvont kifejezés szélsőséges formája, fiktív, értelmetlen 

nyelvet alkot431. A „jeltelenítés” szándéka már a korai avantgárdban, a futuristáknál 

jelentkezik, később a dada és a szürrealizmus gyakorlatában is érvényesült, de a verbális és 

vizuális kódokat dekonstruáló „álírás” elsősorban a hetvenes évektől terjed el432. A jelenség 

sajátossága a szavakat és betűket kalligrafikus jelekkel helyettesítő módszer, ezáltal a mű 

szövegre emlékeztet – de nem olvasható433. A kísérleti írásmód lényegi eleme éppen az írás 

gesztusában rejlik: a szabad alkotás eszközként felfogott kreatív tevékenység sajátossága, 

hogy állandóan fejlődő állapotot tükröz, ’work in progress’-nyelv434. Az aszemikus írás 

performatív művészi cselekvés, amely nem generál hagyományos kódok alapján 

értelmezhető jelentést, pusztán esztétikai cél motiválja. A magától értetődően univerzális, 

                                                
428 Az írás dimenziójával foglalkozó fejezetben a Carrega-féle út elemzésére teszek kísérletet, a verbális és 

vizuális jel szintézisére építő, összefoglalóan „jelköltészetnek” nevezett irányzatok ettől eltérő utat jártak be. 

Ez az eltérés indokolja, hogy külön fejezetben mutassam be a festői eszközöket használó, a nyelvi jelet 

esszenciális tulajdonságaitól (tartalmat hordoz, jelentése van) elszakító kísérleteket. 

429 Vincenzo Accame: Il segno poetico, Edizioni Munt Press/Samadam 1977. (2.a ed. illustrata, Zarathustra-

Spirali, Milano 1982.), Quale segno, Archivio Nuova Scrittura, Milano 1993., Segno e Scrittura (con A. 

Vettese), ed. Banca Commerciale Italiana, 1996, Anestetica, Spirali, 1998., Pittura come scrittura, Spirali, 

1998.  

430 A görög eredeti elnevezés (asemos) jelentés/tartalom nélküliségre utal.  

431 Aprile—Caggiula: Note sull’asemic writing, UTSANGA, 27 giugno, 2015. 

432 Aprile—Caggiula: 2005, i. m., 2.  

433 Gianluca Garrapa: „Asemic writing. Intervista a Francesco Aprile”  

http://www.satisfiction.se/asemic-writing-intervista-a-francesco-aprile/ (utolsó hozzáférés: 2018.04.26) 

434 Aprile—Caggiula: 2005, i. m., 3.  

http://www.satisfiction.se/asemic-writing-intervista-a-francesco-aprile/
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minden nyelvtől független435 irányzat az absztrakt festészettel összefüggésben fejlődött, a 

kilencvenes években önállósodott, világszerte számos mellékága alakult ki436. 

A nemzetközileg elterjedt angol elnevezés az asemic writing mellett angol 

nyelvterületen született tanulmányokban az asemantic (jelentés nélküli) megnevezés 

szélesebb körben használatos. Ennek oka, hogy az asemic szóalak rokonságot mutat az 

asemia szóval, ez a rendellenesség az aphasia437 súlyosabb esete: bármilyen jel és 

szimbólum megértésére képtelen a beteg438. Az ilyen állapottal küzdőknek egyébként az 

aszemikus írás segítséget jelenthet: a szintaxistól és a nyelvtani szabályoktól teljesen 

mentesített írás felszabadító hatású alkotótevékenység része lehet.  

Az aszemikus költészet az írás manuális beavatkozásként performatív alkotói 

folyamatnak tekinti, ebből következik három alapvető jellemzője: egyrészt az írás egyedi 

(megismételhetetlen) alkotói gesztus, másrészt a folyamat soha nem vezet szemantikailag 

értékelhető nyelvhez, harmadrészt csak szándékosan esetleges vizuális elemeket használ, 

nem betűket, vagy egyezményes jelentéssel bíró szimbólumokat439. A festői gesztusok, 

hangsúlyos ecsetvonások mellett nem felismerhető, fiktív szimbólumrendszerre épül az 

aszemikus munkák képi világa; a nyelv nélküli költészet, tartalom nélküli szöveg és a forma 

nélküli festészet egyszerre jelenik meg a műben440.  

Ebben az értelemben a jeltelenített költészet új nyelvet alkot, minden mű egyedi alternatív 

nyelvi valóságot hoz létre sajátos látványvilágával441. Federico Federici a jelenség elméleti 

alapjait áttekintő tanulmányában egy kihalófélben lévő nyelv első és utolsó anyanyelvi 

                                                
435 Aprile—Caggiula: 2005, i. m., 3. 

436 Például a "Calligraphy-ism" mozgalom a tradicionális, de értelmes jelentés nélküli kalligráfiából az 
absztrakt képzőművészet irányába fejlődő irányzat, a kilencvenes években vált jelentőssé Kínában.  

437 A görög eredetű afázia kifejezés összefoglalóan utal az organikus agyi sérülés következtében kialakult 

beszédzavarokra. A rendellenességtől szenvedők jellemzően képtelenek a nyelvi logika megértésére, 

küzdenek a kiejtéssel és a hallás utáni értéssel is.  

438 Aprile—Caggiula: 2005, i. m., 3. 

439 Aprile—Caggiula: 2005, i. m., 5.  

440 „Asemic writing attempts to view the text as visual art and also, more importantly, view the language as 

an image capable of transferring meaning without actual linguistic means involved.”  

Asemic writing/Asemic Manifesto III, Ekaterina Samigulina answering Mark Giovenale’s questions on 

behalf of Asemic International. 

https://en.wikiversity.org/wiki/Asemic_writing/Asemic_Manifesto_III (utolsó hozzáférés: 2018.04.26) 

441 Federico Federici: „Asemic Phenomenology” IN: Asemic Writing, Studi e scritture di Poesia Visiva 

Sperimentale n.1, a cura di Francesco Aprile – Cristiano Caggiula, Archimuseo Adriano Accattino, Ivrea 

2018. 

https://en.wikiversity.org/wiki/Asemic_writing/Asemic_Manifesto_III
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beszélőjeként láttatja az aszemikus írással foglalkozó alkotót442. A művészeti kifejezésmód 

kétféle elemzési lehetőségét veti fel: fordulhatunk az aszemikus költészethez a nyelv(észet) 

felől, ez esetben ismeretlen (azonosítatlan) nyelv jelenségeit kutatjuk. A másik lehetőség 

az absztrakt vizuális jelrendszer kódjainak megfejtése – erre akár a fraktális dimenzió 

vizsgálata is lehetőséget ad. Ez a felfogás az experimentális költészeti megnyilvánulások 

hatáskörét kitágítja az intermédián túl, a természettudományok felé443.  

Az aszemikus írás itáliai ága a nemzetközi vonulatokkal összhangban fejlődik, a 

kortárs intermediális művészeti színtéren is megtalálja a helyét444. A jelenség a 2010 utáni 

években egyre nagyobb visszhangot keltett, a Carrega és Accame írás-felfogására 

előzményként tekintő modern aszemikus kísérletek a multimediális technológiákat is 

használnak.  

 

5.3 Irma Blank radikális írása 

 
Irma Blank kísérleti költészete a radikális írás445 kifejezéssel jellemezhető. A német 

születésű, de Olaszországban gyökeret vert művész a végletekig letisztult vizuális nyelvet 

használ, kézírása az alkotói beavatkozás esszenciájaként tesz erős hatást a nézőre. 

Munkáiban az írás mibenlétére, az alkotásban betöltött szerepére kérdez rá. Az aszemikus 

írás Blank költészetében spirituális jelentőséggel telítődik: elvont formákkal benépesített 

képein az alfabetikus jel feloldódik a monoton ismétlésben446. A művész személyes 

életében nagy hatással bíró benyomásokat szerzett, amikor fiatalon Olaszországba került – 

nyelvtudás nélkül447. Az élmény közvetlenül inspirálta az ‘Eigenschriften’ (Self-Writing, 

1968–73) című korai aszemikus sorozatát448. Egyfajta menekülésként fogta fel a nyelvtelen 

                                                
442 Federico Federici: i. m., 17.  

443 Federico Federici: i. m., 17. 

444 Egyebek mellett az utsanga.it online folyóirat a kísérleti költészeti tematikán belül hangsúlyosan 

foglalkozik az asemic writing kérdéskörével. Szerkesztők: Cristiano Caggiula és Francesco Aprile.  

445 Irma Blank nyolcvanas években kezdett sorozatának címében is megjelenik a Radical Writing kifejezés.  

Luca Cerizza: Irma Blank. Senza parole, P420 Arte Contemporanea Libri, 2013, 13. 

446 Barbara Casavecchia: „I Am, Here I Am. Irma Blank – who has been creating her 'writings' for over 50 

years – talks about her relationship to word and image” IN: Frieze, 2017.06.01.  
https://frieze.com/article/i-am-here-i-am (utolsó hozzáférés: 2018.04.26) 

447 Barbara Casavecchia: i. m., 1.  

448 Barbara Casavecchia: i. m., 3.  

https://frieze.com/article/i-am-here-i-am
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írást, amely nem tartozik egyetlen kultúrához sem, vagy az összes kultúra terméke449. A 

nyelvi elszigeteltség érzése, az intellektuális elmagányosodás is érzékelhető munkáiban: a 

nyelv nélküli közlés szándéka, a jeltelen költészet festői eszközökkel ölt formát. A 

radikálisan absztrakt írásmód mégis szorosan kötődik a költészethez, a szó szoros 

értelmében vizuális kifejezésben tükröződik a nyelv, mint az emberi interakció alapvető 

eszköze. Blank szerepelt az 1978-as Materializzazione del linguaggio című szekcióban a 

Velencei Biennálén, amely Mirella Bentivoglio szervezésében a hetvenes évek női 

művészeinek vizuális költészeti kísérleteit mutatta be, de saját bevallása szerint nem 

azonosul a feminista művész identitásával450.  

Irma Blank intuitív eszközként tekint az írásra, amely a betűk és felismerhető 

szimbólumok használata helyett egy fiktív nyelv elemeiből épül fel. Átgondolt koncepció 

alapján épül fel az értelmetlen hieroglifák nyelve, olykor egészen letisztult, ősi jelkészletet 

felidéző, egyszerű elemekből dolgozik, gyakran használ színeket451. Számára az írás a 

racionális gondolkodást, míg a színek a személyiség érzelmesebb oldalát jelenítik meg452; 

a két minőség egységét teszi láthatóvá munkáiban. Blank munkássága a hetvenes évek óta 

közelít a konceptuális kifejezéshez, költészete az aszemikus írás eszköztárából indul ki, 

ritmikus monotóniára építő alkotómódszere az írás elmosódósáig vezet (például: 

Eigenschriften, 1969 (18. ábra). Hosszan és lassan dolgozik, a jelköltészetet létrehozó 

munkamódszere a meditatív tevékenységként hat a művészre453. Blanknak az átszellemült 

munkához teljesen kizárja a külvilág zaját, ezért nagyrészt éjszaka dolgozik, mégsem 

teljesen csendben. A meditatív alkotótevékenység közben saját légzését és írásának hangját 

(„musica scritturale”) a mű szerves részének tekinti és feldogozta a hetvenes években egy 

performansz formájában454.  

                                                
449 Barbara Casavecchia: i. m., 3.  

450 Mirella Bentivoglio (a cura di): Materializzazione del linguaggio, Catalogo di mostra, a cura di Mirella 

Bentivoglio, Biennale di Venezia 1978-Arti visive e architettura. Magazzini del Sale alle Zattere, 20 

settembre-15 ottobre 1978.  

451 Densificazione scritturale címmel 1979-ben kezdett sorozatában kizárólag a rózsaszín különböző árnyalait 

használja.  

Lea Vergine – Leonardo De Luca (a cura di): Irma Blank. Blue Carnac e storie simili, Milano/Roma, 1992, 

35. 

452 Barbara Casavecchia: i. m., 4.  

453 Elisabeta Longari: „Legenda di un divenire” IN: Vergine – De Luca: i. m., 35. 

454 A „hangzó írással” egy alkalommal performansz előadást hozott létre a római Libreria di Poesia L’Oca 

nevű könyvesboltban, 1979 április 28-án. Ezúttal nem csak az írás elkészítésének hangjával, hanem a kész 
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A verbovizuális jel emlékét hordozó, a kézírást idéző kifejezésmód fejlődése során 

eljut a teljes értékűen absztrakt festészetnek tekinthető művekig. Ez a fajta művészeti 

gyakorlat az ismétléshez és a sorozatokhoz kötődik, Blank néhány műcsoportján455 

megfigyelhető az eltolódás a konceptuális érdeklődés, a látható jel eltörlése felé. A törlés 

gesztusának beemelése a művészi eszköztárba Emilio Isgrò vizuális költészetében válik 

hangsúlyossá, Blank azonban más céllal töröl. Isgrò tól eltérően nem a meglévő kulturális 

örökség emblematikus szövegeinek egységébe avatkozik be a törléssel, hanem szöveg 

helyett töröl. Mintha az írás teremtő erejét inverz formában láttatná – törléssel hoz létre 

(láthatatlan) szövegtestet. A végletetekig minimalista megfogalmazás a kiforrott alkotói 

gyakorlat csúcsteljesítménye.  

 

5.4 Anafilozófia és off-kulchur – Martino Oberto jelfestészete 
 

Martino Oberto (művésznevén „OM”) – polgári foglalkozását tekintve restaurátor 

– az ötvenes évektől kezdve foglalkozik a festészet mellett egyenrangúan költészeti 

kísérletekkel. Elsődleges inspirációs forrása Ezra Pound456 – akivel személyes kapcsolatba 

is került, és akinek munkássága és látásmódja meghatározóvá vált Oberto szellemi 

hozzáállásában457. Az 1958-ben alapított Ana etcetera („rivista di fiolosofia astratta”) című 

– saját kiadású (feleségével, Anna Obertóval és Gabriele Stocchival közösen alapított) 

kísérleti folyóiratban mélyrehatóan elemzi és körültekintően ülteti át a gyakorlatba a 

Pound458 (és Wittgenstein459) művészetfilozófiájából táplálkozó, elméletét, az 

Anaphilosophia-t. A kísérleti költészeti folyóiratokra jellemző módon az Ana etcetera460 az 

irodalmi intézményrendszertől függetlenül, kvázi szamizdat kiadványként működött 

                                                
mű „felolvasásával” kísérletezett.  

Elisabeta Longari: i. m., 35. 

455 Az 1980-as és ’90-es években készült Radical Writings sorozatra jellemző az írás helyett a törlés 

használata. Ehhez a módszerhez később, a 2010-es években készült munkáin is visszatér.  

456 Az Ana etcetera „nulladik” száma 1958 nyarán Pound olaszországi látogatása alkalmából jelent meg, két 

Canto-t is közölnek Enzo Siciliano olasz fordításában. 

forrás: Federico Fastelli: Ana etcetera. VerbaPicta adatbank http://www.verbapicta.it/dati/riviste/ana-eccetera 

(utolsó hozzáférés: 2018.05.13) 

457 Lorenna Giuranna: „Pensiero, scrittura, azione” IN: Giuranna – Accatino: i. m., 16-19. 

458 Ezra Pound: Guide to Off Kulchur, Faber & Faber, London, 1938. 

459 Ludwig Wittgenstein: Tractatus logico-philosophicus, 1921. 

460 Eredetileg Anaeccetera volt a lap címe.  

Forrás: Accame: 1977, i. m., 104. 

http://www.verbapicta.it/dati/riviste/ana-eccetera
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Genovában461. A kis formátumban és példányszámban megjelenő lapban – a „dühös 

genovaiak”462 mellett – az experimentális tendenciák iránt érdeklődő fiatal alkotók is 

közreműködtek: Corrado D’Ottavi, Ugo Carrega463, Vincenzo Accame és Luigi Tola is 

szerepelt a szerzők között464. Az Ana etcetera a nyelv határait feszegeti, a nyelvi kifejezés 

lehetőségeit a szélsőségekig vizsgálja, radikális eszközökkel keresi a választ arra, meddig 

érhet a nyelv hatásköre? Az „ana” előtag kapcsolódik az „anarchia” szellemiségéhez is, ez 

Oberto művészi hitvallásának lényegi eleme465. Elemzői utópisztikusnak is nevezik az ana-

elméletet466, valójában a nyelv szerepének újszerű értelmezésével utat nyit az írás (ez 

esetben az univerzális alkotótevékenység metaforája) szabadabb kísérletezési lehetőségei 

felé. A poundi „Kulchur”467 Obertónál „off-kulchur” lesz, a szabadon összeillesztett vers 

és szövegtöredékekből felépülő kollázsmű Ezra Pound életművében az írás ikonikus 

jelentőségét, a kifürkészhetetlen, beazonosíthatatlan részletek öntörvényű együttesét 

hangsúlyozza. Oberto az „off-kulchur-nak” nevezett módszert egyenesen az „új kulturális 

anarchia” eszközeként fogja fel468. Ez a radikálisnak tekinthető, ideológiai felhangoktól 

sem mentes szellemiség a kezdetektől jelen van, de a ’68-as eseményeket követően válik 

irányadóvá a lapban469. A tudás és a kultúra szabadságát hirdeti, a kulturális 

intézményrendszertől elszakadva, a műfaji határoktól és kötelező hagyományoktól mentes 

alkotás lehetőségeinek felfedezésére buzdít. Az „ana” előtag tehát nem a megsemmisítés, 

a tagadás előtagja, hanem újfajta gondolkodás lehetőségét teremti meg, a megszokott, 

konvencionális keretekből kilépve, az egyéni alkotói szabadság ígéretét nyújtja470. A 

gyakorlatban az írásjelek és az ideogrammák felszabadult használatát a különböző eredetű 

                                                
461 Sandro Ricaldone: „Poesia visiva a Genova” IN: Titolo n. 14, 1994. 
462 Gli arrabbiati della cultura genovese. “Uno stagno e molte idee” IN: Il Corriere Mercantile, 16 giugno 

1966. 

463 Carrega később saját, Tool című folyóiratában hasznosította az Obertóéknál megszerezett tapasztalatokat, 

az írás szimbiotikus jelentőségével foglalkozott behatóbban. 

464 Archivio Maurizio Spatola, http://www.archiviomauriziospatola.com/prod/pdf_archivio/A00108.pdf 

(utolsó hozzáférés: 2018.05.13) 

465 Lorenna Giuranna: i. m., 13.  

466 „Siamo di nuovo all’utopia di cambiare il mondo attraverso il linguaggio.” 

idézve itt: G. Zanchetti: Omnia, Campanotto Editore, Udine, 1992, 15; Giuranna – Accatino: i. m., 13.  

467 Ezra Pound: Guide to Kulchur, Faber & Faber, London 1938. 

468 Vincenzo Accame: 1982, i. m., 104—105. 

469 Lorenna Giuranna: i. m., 23. 

470 Giuranna – Accatino: i. m., 44—45. 

http://www.archiviomauriziospatola.com/prod/pdf_archivio/A00108.pdf
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szövegtöredékekkel és rajzos elemekkel kombinálja471. Így jön létre az a sajátos – 

megfejthetetlennek tűnő – látványvilág, amelyben az írás és a festés eszközei találkoznak. 

Martino Oberto, akinek első kiállításával (ANA-arte) nyílt meg 1974-ben472 Ugo Carrega 

Mercato del Sale galériája, nem tartozik a széles körűen kutatott alkotók közé. Enigmatikus 

művészete a festészet és a vizuális költészet határterületén mozog, a nyolcvanas években 

„asmeic writing” néven megfogalmazott irányzat elődjeként is vizsgálható. Obertónál az 

írás szétválaszthatatlanul összefonódik a vizuális elemekkel, a képtér virtuális közegében 

egyenrangú szereplőként vannak jelen az alfabetikus jel (szó- vagy mondattöredékek, 

aforizmák) és a tipográfiát hangsúlyozó, erőteljesen festői motívumok473. A szöveges 

tartalom eredete is lényeges: gyakran aforizmákat használ, máskor az anafilozófiához 

köthető jelszavakat, jelmondatokat fest, mégsem plakátok ezek. Az esztétikai szándékú 

„termelés” leghalványabb szándéka nélkül hozza létre jellegzetes látványvilágú képeit. A 

művész festészeti érdeklődése bölcsészettudományi tanulmányai alatt bontakozott ki, majd 

az ötvenes évek elején az absztrakt kifejezés felé fordult,474 ebből a megközelítésből indult 

ki a festői jel és a verbális közlés interakciójának kutatása is. Festészetében az absztrakt 

expresszionizmus stílusjegyei fedezhetők fel, ehhez társul a hetvenes években kibontakozó 

vizuális költészeti megfogalmazás: nagy gesztusokkal felvitt szövegrészletek (mondatok, 

aforizmák) jelennek meg. Jackson Pollock „csöpögtető”, nagy felületeket használó 

festésmódjával is rokonítható OM világa. A kép tere az anafilozófia jegyében a 

gondolkodás új irányárának területe, a megismételhetetlen, autentikus, őszinte alkotás 

terepe, ahol a költészeti és festészeti tradíciók alól felszabadult művész kibontakozhat. A 

szabadság esszenciális összetevője Oberto művészetének, ezért sem sorolható egyetlen 

körülhatárolható kísérleti költészeti irányzathoz sem. Festésmódja szorosan 

összekapcsolódik az Ana etceterában megfogalmazott teoretikus háttérrel – bár a lapban 

sem találkozunk a hagyományos értelemben vett tanulmányokkal, fragmentált, 

                                                
471 Az informelhez köthető festői gyakorlatában e.e. cummings „277” című munkája mozdította el az 

alfabetikus jelek használata felé. 

forrás: Lorenna Giuranna: i. m., 23.  

472 Lorenna Giuranna: i. m., 32. 

473 Lorenna Giuranna: i. m., 34. 

474 1953-ban még a MAC Movimento Arte Concreta csoporttal állított ki Milánóban, de részt 

vett Luigi Ballerini nagyszabású Scrittura visuale in Italia 1912—1972 című tárlatán is a 

Galleria d'Arte Moderna di Torino-ban.  

Il Movimento Arte Concreta a Torino e in Liguria. 1949—1956, Eidizioni Cardelli e Fontana, 
2014.  

http://www.cardelliefontana.com/artisti/astrattismo/files/mac-liguria_torino.pdf (utolsó 

hozzáférés: 2018.05.13) 

http://www.cardelliefontana.com/artisti/astrattismo/files/mac-liguria_torino.pdf
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kiáltványszerű szövegmozaikokban írja le a festészetről és a költészetről alkotott 

elméletét475. Enigmatikus művészete (19. ábra) próbára teszi a befogadót, elsősorban a 

szabad asszociáció és az intuíció segítségével juthat közelebb a művek primer érzékeléshez. 

Az alkotó szabadsága a befogadó felszabadításával jár, nem köti hagyományos kritikai 

olvasathoz vagy formalista elemzési stratégiához a művek értékelését. OM alternatív 

konceptuális felfogása szerint a festészet a gondolat megtestesülése. Az írás vagy a 

festészet, a nyelvészet és a filozófia kapcsolatának analógiájára egyetlen jelenség két 

oldala476. A kétfajta kifejezésmód nem választható szét, a „megfoghatatlan és 

meghatározhatatlan”477 kutatásának egyaránt eszközei. De hol a konceptuális kapocs az írás 

és festészet között, ha előbbi teoretikus, utóbbi formális alapokra épül?478 Oberto viszonya 

a konceptuálisnak nevezett művészetelméleti kategóriához nehezen meghatározható: 

egyrészt a teoretikus alapokon nyugvó (tehát gondolatként születő) művészet mellett foglal 

állást, másrészt éppen ezt a szabályt igyekszik megszegni a szabad kifejezés jegyében479. 

Ebben az összefüggésben is érdekes az aforizmák használata. Adriano Accatino480 bár 

elkötelezett Oberto szellemi és művészeti jelentősége mellett, megjegyzi, hogy az 

aforizmák elcsépelt irodalmi közhelyekből valódi üzenetté változnak Oberto vásznán. Az 

esztétizálás minden formáját kerülő művész a – egyébként nem aforizma-gyűjteményből, 

hanem magas szintű irodalmi és filozófiai olvasottságból származó, és gyakran átírt 

változatban használt481 – rövid, mottószerű szövegeket a gesztusfestészet közegébe illeszti. 

Így a művek nem keltik illusztrált maximák hatását – ahogy az Ana etceterában közölt, 

töredékes, inkább kiragadott idézetek gyűjteményének tűnő kiáltványok sem rokoníthatók 

a sablonos aforizmákkal. A konceptuális festészetben megjelenő szöveges elemekkel éppen 

az aforizmák kapcsolják össze Oberto munkáit. „L”artista è un operatore della realtà, 

                                                
475 Anna Oberto – Martino Oberto: „Teoria manifestativa delle poesia visuale come anapoietica (1960—73)” 

IN: Italian Visual Poetry 1912—1972 catalogo della mostra, Finch Museum, Istituto Italiano di Cultura, 

1973; 

„Pittura analitica”, IN: Ana etcetera No. 1, 1958. 

476 Lorenna Giuranna: i. m., 32. 

477 „Indefinito e indefinibe” In: Zanchetti: i. m., 18. idézve itt: Lorenna Giuranna: i. m., 33.  

478 Giuranna – Accatino: i. m., 35.  

479 Giuranna – Accatino: i. m., 35. 

480 Adriano Accatino: Il segno irraggiungibile. Martino Oberto (OM), Mimesis Edizioni, Udine—Milano, 

2012. 

481 Adriano Accatino: Martino Oberto. Un libertario in arte IN: Giuranna – Accatino: i. m., 54. 
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anzichè un contemplatore”482 – a művész teremtő, alkotói tevékenysége nem áll távol a 

hetvenes években kibontakozó, a szöveges tartalmat szintén finom absztrakcióval társító 

művészeti kifejezéstől. Vincenzo Agnetti informel-szerű festésmódja és Oberto 

nagyvonalú gesztusai kényelmesen elférnek egy lapon. A művészet (és/vagy) a költészet 

szerepe és jelentősége a társadalomban, az alkotás filozófiai jelentősége a kortárs 

kultúrában – az olasz konceptuális művészet és OM „anafilozófikus költészetében” 

egyaránt felmerülő kérdések. Az írás (a nyelv) és a festészet (vizualitás) összeolvadása 

enigmatikus alkotásokban ölthet testet, ezek megértéshez a mögöttes az elméleti háttér csak 

tovább bonyolítja az utópisztikus költészeti rejtvényt. A néző magára marad az intuícióval 

és Oberto üzenetével: az ana-költészet az ana-filozófia jegyében az alkotás és az értelmezés 

totális szabadságát jelenti. 

  

                                                
482 „A művész a valóság tevékeny résztvevője, nem csak szemlélője”  

idézve itt: Giuranna – Accatino: i. m., 37. 
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5.5 Konceptuális költészet?  
 

Az olasz konceptuális483 művészet a műfaj egyetemes művészettörténetén belül sajátos utat 

járt be. A hatvanas években elindult fejlődés nyomán a hetvenes évekre kialakuló 

művészeti kifejezésmód olasz nézőpontból értelmezi újra az amerikai gyökerű irányzatot. 

Szöveges elemeket használ, de a műtárgy teljes elanyagtalanítása helyett önreflexív 

műalkotásokat hoz létre. Kép és szöveg egysége a képzőművészetben egyre erőteljesebben 

jelenik meg, a konceptuális művészet párhuzamosan fejlődik, a hatvanas évektől az olasz 

kísérleti költészet sokoldalú tendenciáival. A konceptuális művészet kezdetét Joseph 

Kosuth 1965-ös „Egy és három szék”484 című, emblematikus munkájához szokás kötni. A 

mű egy összecsukható fa szék, annak kinagyított fényképe és az értelmező szótár „szék” 

szócikkének együttese. Kosuth hitvallása kézzelfoghatóan jelenik meg: a mű maga az ötlet, 

vagyis nem a megvalósítás, hanem a kreatív elgondolás hordozza a műalkotás értékét. A 

szemléletmód kiegészül a művészet „anyagtalanításának” igényével: a műnek nem kell 

megvalósulnia ahhoz, hogy létrejöjjön. Korábban a művészet története során nem volt 

példa ilyen radikális elhatárolódásra a jelenségek megjelenítésétől. Megszűnik a kapcsolat 

a művészetben „reprezentált” tárgy, jelenség, illetve a reprodukálni kívánt valóság között. 

A kreatív alkotói folyamat megszabadul az interpretáció kényszerétől, a materiális 

megvalósítás nem generál többé pszichológiai és ideológiai előítéletekhez kötött 

értelmezést.485  

Kosuth számos munkája épül erre az elvre, az idő, az anyag és az egyénnel 

összefüggő társadalmi kérdések foglalkoztatták. Az amerikai konceptuális művészet másik 

jelentős alakja, Sol LeWitt találóan fogalmazta meg a lényeget: az ötlet egyfajta gép, amely 

megvalósítja a művészetet486. A konceptuális művészet nem illusztrál elveket, hanem maga 

az elv, minden szellemi folyamat részt vesz benne487. Nem hagyományos értelemben vett 

művészeti tendenciáról van tehát szó, inkább az egy irányba ható kezdeményezések 

                                                
483 A szöveg egy változata megjelent: Szirmai Anna: Konceptuális költészet? Szöveg és kép összefüggései a 

hetvenes évek olasz konceptuális művészetében IN: Helikon Irodalomtudományi Szemle 2015/4, 514. 

484 One and Three Chairs, (1965), The Museum of Modern Art, New York. 

485 Paola Bonami: „Discorso e controdiscorso dell’arte concettuale” IN: Anni 70 Arte a Roma, catalogo della 

mostra, Palazzo delle Esposizioni, Iacobelli Editore, 2013, 42. 

486 „The idea becomes a machine that makes the art.” 
forrás: Sol Lewitt, „Paragraphs on Conceptual Art,” IN: Artforum Vol.5, no. 10, Summer 1967, 80. 

487 Neil Powell: Concrete Poetry and Conceptual Art: A Spectre at the Feast? UBUWEB 

http://www.ubu.com/papers/powell.html (utolsó hozzáférés: 2019.06.30) 

http://www.ubu.com/papers/powell.html
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változatosságát értünk rajta488. Fontos jellemzője, hogy nem épít az alkotó „mesterségbeli” 

tudására489, műveléséhez nem szükséges képzőművészeti előképzettség.  

A hetvenes években Olaszországban kifejlődött konceptuális művészet az amerikai 

példából (is) táplálkozik, de más irány jellemzi. Bár az amerikai gyakorlatban is megjelenik 

szöveg, itt elsősorban „aktív képaláírásként” utal az esetleg háttérben maradó műre490. Más 

szóval: a cím értelmezi, megjeleníti, befejezi a művet. Az amerikai tautologikus szerkezetű 

művészeti kifejezésmóddal szemben (gondolhatunk On Kawara491 vagy John Baldessari492 

monomániás alkotásaira) az olasz változat személyesebb493. Letisztult formákra koncentrál, 

és gyakran szavakkal utal a mögöttes tartalomra. Az évtized során az olasz művészeti 

közegben új nézőpontok merültek fel: a kommunikációs technológiák hatásának vizsgálata 

mellett a művészet – a konceptualitás eszközeivel kísérletezve önmagára is reflektált494. 

Szó és kép kapcsolatának elemzése során a nyelvi elem vizuális megformáltsága vált 

érdekessé. Hogyan emelhető be a nyelv, mint struktúra az önmagát értelmező konceptuális 

művészet világába? Milyen szerepet tölt be a szöveg az ötletként megszülető alkotásban? 

A kísérletezés forrása a konceptuális művészet és a verbális részleteket használó 

kifejezésmód közötti interakció. A verbális elemek beemelése a vizualitás közegébe a 

konceptuális művészettel párhuzamosan fejlődő kísérleti költészet szempontjából is 

érdekes. Betűk és szavak eltérő módon jelennek meg az olasz konceptuális művészet 

képviselőinél. A szöveges elem szerepe eredetileg a mű értelmezésének megkönnyítése 

volt, a képaláírás tette teljessé a művet – más szempontból maga a szöveg volt a mű. Ahogy 

a művészet teljesen elszakad a valóság visszatükrözésének igényétől, a szöveg egyszerre 

nagyobb szerephez jut. Elio Franzini495 azonban felhívja a figyelmet arra, hogy itt nem a 

                                                
488 Francesco Tedeschi: „Il linguaggio del linguaggio. La parola tra immagine e azione negli anni Settanta” 

IN: Anni Settanta. La rivoluzione nei linguaggi dell’arte, a cura di Cristina Casero—Elena Di Raddo, 

Postemedia Books, Milano, 2015, 163. 

489 Sol Lewitt: i. m., 81. 

490 Terry Smith: „One and Three Ideas: Conceptualism Before, During, and After Conceptual Art” IN: e-flux 

Journal Nr. 29, 2011.  

491 On Kawara Today sorozata a naplószerű egyszerűséget viszi vászonra. 1966 január 4- haláláig közel 3000 

képet készített.  

492 John Baldessari: I Will Not Make Any More Boring Art 1971 

493 Eugenio Viola: Vincenzo Agnetti http://www.madrenapoli.it/collezione/vincenzo-agnetti/ (utolsó 

hozzáférés: 2018.04.23) 

494 Francesco Tedeschi: i. m., 165.  

495 Elio Franzini: „La parola come fatto artistico” In: Parole & immagini: tra arte e comunicazione, a cura di 

Ilaria Bonomi—Luca Clerici, Accademia University Press, Torino, 2013, 25. 

http://www.madrenapoli.it/collezione/vincenzo-agnetti/
http://www.madrenapoli.it/collezione/vincenzo-agnetti/
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nyelv hagyományosan nyelvészeti vagy szemiológiai értelmében felfogott használatával 

van dolgunk. Átmeneti szakasz ez a jelekre épülő művészeti kifejezésből egy másik felé, 

amely nem a mű anyagi  (fizikai) megnyilvánulásnak eltörlését célozza, hanem „az 

esztétikai tapasztaláshoz kapcsolódó projektálás problémás kérdéseire” fókuszál496. A 

konceptuális művészet tehát nem saját, elidegeníthetetlen nyelvi megjelenését erősíti, épp 

ellenkezőleg, a művészet „lefordíthatatlanságát”497 hangsúlyozza, ami meggátolja, hogy 

nyelvi fogalomként értelmezzük a műalkotást. Ez az első látásra értelmezhetetlen ellentét 

Kosuth filozófiájának tükrében válik befogadhatóvá. „A jelentés maga a használat”, vagyis 

a nyelv a művészet közegében nyelvi játékként jelenik meg, nem kell értelmeznie, igazolna 

saját magát498. Tehát jelentéssel vagy önálló értelemmel sem kell rendelkeznie. A szöveg 

kiszakad eredeti kontextusából, és az új – művészeti – közegében csak az itt érvényes 

szabályoknak kell megfelelnie. Ennek fényében érthetővé válik a konceptuális művészet 

eltávolodása az esztétikai kifejezéstől: is a művészet maga az ötlet, nincs szüksége 

figyelemfelkeltő vizuális megfogalmazásra. Sol LeWitt499 szavaival: “Conceptual art is 

made to engage the mind of the viewer rather than his eye or emotions.“  

Ettől a radikálisnak nevezhető felfogástól némileg eltér az olasz művészetben 

meghonosodott konceptuális felfogás. Alighiero Boetti, bár hangsúlyozza, hogy nem 

minden alkotását ő hozza a létre a saját kezével, műveinek vizuális megfogalmazása igen 

jellegzetes. A művész emblematikus mondatai közé tartozik: „Mano libera, pensieri sciolti” 

, vagyis: „szabad kéz, szárnyaló gondolatok”. Ez a felfogás a konceptuális művészet 

alapgondolatára rímel, de Boetti munkamódszerének megértésének szempontjából is 

jelentősége van. A hatvanas évek végén az Arte Povera szellemiségű munkék után fordul 

a konceptuális felfogás felé. A jelenlét és az időbeliség kérdései, valamint a művészetben 

megjelenő nyelv és a szöveges kifejezés lehetőségei foglalkoztatják. A hetvenes évektől 

rendszeresen utazik Afganisztánba, a keleti kultúra inspirációja nyomán születik meg a 

Boetti védjegyévé vált világtérképet ábrázoló fali-szőttes sorozat500. Az ötletként felfogott 

                                                
496 Elio Franzini: i. m., 25. 

497 Elio Franzini: i. m., 25. 

498 Elio Franzini: i. m., 25. 

499 Sol Lewitt: i. m., 82.  
500 1971 és 1994 között összesen 150 darab térkép készült el – részben afgán szövőnőkkel 

együttműködésben. Az átalakuló világkép lenyomataként újabb és újabb változatok születtek a 

világszőnyegből – az aktuális országhatárokat figyelembe véve. E munkák kapcsán beszél Boetti a 
„kézenfekvő valóság” és a művészi szándék kapcsolatáról: “A Szőttes-térkép számomra a szépség 

maximuma. Ehhez a munkához én semmit nem tettem, nem hoztam döntéseket vele kapcsolatban, úgy értem: 

a világ olyan, amilyen, és nem én alkottam ilyenné, a zászlók olyanok, amilyenek, és nem én terveztem 
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alkotás szellemisége találkozik a látványos kézműves technika misztikumával. Nem 

vegytiszta konceptuális művészet ez, ahogyan azt Sol Lewitt és Kosuth értette, mert 

Boettinél a vizuális megfogalmazás – és a kivitelezési folyamat – épp olyan jelentőséggel 

bír, mint a művészi elképzelés. A hetvenes évektől Boetti új médiummal kísérletezik: 

golyóstollal készült, nagyméretű munkái már egyértelműen az olasz konceptuális 

művészethez köthetők. Külön kifejezést alkotott az „ononimi”-sorozathoz (20. ábra) (az 

elnevezés az anoním és a homonima szavakból származik), amellyel a nem-saját-kezűleg 

létrehozott alkotásaira utalt. A golyóstollas munkákon megjelenő szavak, betűk a kép 

szerves részeként hozzájárulnak az értelmezéshez. A kék, piros vagy zöld színű golyóstollal 

aprólékosan kiszínezett hatalmas táblák megszállott monotonitása igéző erejű. Az alkotó 

elme akkor is Boettié, ha ezt a minuciózus munkát nem ő végzi. Az aprólékosságból kiépülő 

monumentalitás sajátos kapcsolatba kerül a konceptuális elvekkel: a tömbszerű felületen a 

szavak kiemelkednek a nagy kékségből, így a szó válik a kép lényegi tartalmává. A látvány 

és verbális üzenet szétbonthatatlan egységként hat a nézőre. 

 A hetvenes években az olasz experimentális költészetnek a vizuális kifejezést a 

középpontba állító ága két fő vonalon halad. A Gruppo70 a reklámok és a tömegkultúra 

látványvilágának és banális üzeneteinek kifigurázásával „ellenreklám-költészetet” hoz 

létre501. A másik ág a szorosan vett jel-központú konkrét költészet felé fordul502. Martino 

Oberto, Ugo Carrega a „szimbiotikus írással”, Adriano Spatola pedig a zeroglifákkal a 

költői kifejezés sűrítésére törekszik. A konceptuális művészet is hasonló célért dolgozik: 

figyelemfelkeltő vagy szemet gyönyörködtető megoldások helyett a nézőt szellemi 

kihívások elé állítja. Itt kapcsolódik a vizuális költészeti kísérletekhez a gondolat-központú 

művészeti szemlélet. Eltérő kifejezésmódokkal találkozunk a konceptuális művészet terén, 

ezek között jelentős szerepet tölt be az írás újraértelmezett használata. Az olasz színtéren a 

verbovizuális és konceptuális kísérletezés összefonódik, mindkét területen az „új írás” 

művészeti lehetőségeit vizsgálják az alkotók503. Közelebbről az írás teremtő aktusán kívül 

annak gyümölcse, a szó kerül az érdeklődés középpontjába. Hogyan válik a köznapi 

                                                
azokat, tehát egyáltalán semmit nem csináltam; amikor az alapötlet felmerül, a többi már nem döntés 

kérdése.” 

Alberto Boatto–Guido Natti (a cura di): Alighiero & Boetti (cat. mostra) Ravenna, Edizioni Essegi, 1984. 

501 Poesia Visiva: Gruppo 70 – Omaggio a Ketty La Rocca dalla collezione Carlo Palli, a cura di Valerio 
Dehó, Comune di Castelvetro, 2004, 47. 

502 Vincenzo Accame: 1982, i. m., 152. 

503 Vincenzo Accame: 1982, i. m., 152. 
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jelentéssel bíró szó szemiotikai értelemben többszintű, vizuális megformáltságában 

jellegzetes építőelemévé a költészetnek? Milyen jelentésekkel gazdagodik egy szótöredék, 

ha kiemeljük megszokott közegéből? Az írás gesztusa a performativitás határán a költészet 

kifejezőeszközévé válik, a képi és verbális jelek egyetlen integrált elemként működnek. 

Vincenzo Accame átfogó elemzésében a konceptuális művészet és a kísérleti 

költészet irányzatai közötti összekötő kapocsként az írást és a szó vizuális elemként 

újraalkotott használatát határozza meg. Mivel a konceptuális művészet alapja az ötlet, 

amely nyelvi struktúrák segítségével válik leírhatóvá, a gondolat közlésének eszköze a 

kommunikáció. A költészethez hasonlóan a szó írás formájában (képében!) válik 

megfoghatóvá és művészileg értelmezhetővé. Így a konceptuális művészet redukciós 

szándéka a verbális jelek – szavak –használatával egészül ki. Ahogyan a kísérleti 

költészetben is a szó – köznapi jelentésén túllépve, vagy attól függetlenítve – a művészet 

párhuzamos univerzumában új szerepet tölt be.  

Ugo Carrega 1975-ben teszi közzé a Művészet mint a művészet tudománya504  című, 

kiáltványszerű írását, amelyben a „szellemi tevékenyégként felfogott művészet” elérését 

fogalmazza meg célként. Itt is megjelenik az írás sokrétű szerepe a kultúrában, Carrega 

ezeket a kommunikációs funkciókat kívánja felülmúlni. A művészettudományként 

felfogott művészet megvalósulása a Nuova Scrittura, amely az oralitásban létező nyelvek 

és az írott nyelvi formák egyesítésére törekszik. Kísérletezési területe a nyelvi kifejezés 

alapja, a szó jelentő és a jelentés szétbonthatatlan egysége, tárgyiasított, jelként felfogott 

szó-egység. A Nuova Scrittura a jelként-létezésre koncentrál, az alfabetikus, grafikai, 

nyelvi jel a költői megnyilvánulás tárgya és eszköze. A kísérletezés széles horizonton folyik 

tovább a hetvenes évek során, a költészetben és a vizuális művészetek terén egyaránt.  

 Vincenzo Agnettit a korszakban kialakuló olasz konceptuális művészet (amely 

inkább analitikus művészet néven volt ismert505) közegében egyéni megközelítése jellemzi. 

Az íráshoz és a szöveges elemekhez kapcsolódva Agnetti a szélsőségekig vitte a kifejezés 

gondolatbeliségét. A Libro dimenticato di memoria506 a konceptuális művészet egyik 

                                                
504 Ugo Carrega, „Arte come scienza dell’arte” IN: Vincenzo Accame: 1982, i. m., 159. 

505 Filiberto Menna: La linea analitica dell'arte moderna. Le figure e le icone, Einaudi, Milano, 1975. 

506 Eredetileg az 1969-es művet a Vitalità dell”negativo nell’arte italiana 1960/70 (Pallazzo delle 
Esposizioni 1970-71, kurátor: Achile Bonito Oliva) című kiállításon volt látható, majd a hetvenes évek olasz 

művészeti életét rekonstruáló kiállításon is megjelent (Arte a Roma, Anni 70, Palazzo delle Esposizioni, 

kurátor: Daniela Lancioni, 2013). 
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kiemelkedő pontja: könyv, amelyben nincsenek betűk, szavak vagy sorok. A hatalmas 

lapokon üresség tátong a szövegtest helyén. Ennél egy fokkal kíméletesebb Emilio Isgrò 

módszere, aki híressé vált törléseivel a vizuális költészet és a konceptuális művészet között 

egyensúlyoz.  

  

5.6 Konceptuális törlések: Emilio Isgrò 
 

 A szöveges elemek hangsúlyos kiemelése mellett megjelenik az ellentétes irányú 

folyamat is. Emilió Isgrò munkáiban507 a kulturális emlékezet szent szövegeit értelmezi 

újra törléseivel. A kísérleti költészet különböző mozgalmaitól (és az avantgárd 

hagyománytól) függetlenül alkot508, kimarad az állandóan változó tendenciák sodrásából. 

Első „törléseit” (cancellatura) 1964-ben készítette, elmondása szerint509 újságíróként egy 

kollégája szövegének javítása közben vette észre, hogy a törlések kiemelkednek a 

szövegből, ezáltal új műalkotás születik. Emilio Isgrò emblematikus kifejezésmódja 

egyaránt kötődik az avantgárd mozgalmak nyomdokain haladó vizuális költészeti 

irányzatokhoz és a véletlenre építő fluxus művészet, valamint a konceptuális művészet 

formanyelvéhez. Megszokott, szinte automatikus hétköznapi gesztust emel művészi 

szintre. Életműve során, bár a motívumtól nehezen tudott elszakadni, bizonyította, hogy 

képes megújítani a törlés jelentéstartalmát. Isgrònál a szöveg kiválasztása a művészi tett 

része, az aprólékos törlési metódus pedig a mű-mint-gondolat elképzelés szinte kézzel 

fogható megnyilvánulása. Fekete tussal töröl ki szavakat enciklopédiákból, könyvekből, 

újságokból, térképekről vagy az olasz Alkotmányból. A törlés Isgrònál nem javító célzatú, 

nem a szavak kiiktatása a cél, egyszerűen eltakar bizonyos részeket, így kiemeli a 

megmaradt tartalmat. Destruktívnak tűnő, valójában átértelmező gesztusa új kontextusba 

helyez, akár az olasz és egyetemes kultúrtörténet számára kikerülhetetlen jelentőségű 

                                                
507 A következő tanulmány a Liget folyóiratban a Költészet környéke rovatban megjelent A látható törlés. 

Emilio Isgrò munkássága című szöveg egy változata. In: Liget Vol. XXVIII 2015/ No. 4. 32—40.  

508 Antonio Gnoli: „Emilio Isgrò: Ho cancellato tutto, anche me stesso, per togliere il superfluo dall'anima" 

IN: La Repubblica, 26 giugno 2016.  

http://www.repubblica.it/cultura/2016/06/26/news/emilio_isgro_ho_cancellato_tutto_anche_me_stesso_per_t

ogliere_il_superfluo_dall_anima_-142863102/ (utolsó hozzáférés: 2018.04.23) 

509 Elena del Drago: „Emilio Isgrò: l’Italia (forse) è un modello da cancellare. Emilio Isgrò” IN: La Stampa, 
26/08/2013. 

http://www.lastampa.it/2013/08/26/cultura/arte/mostre-in-italia/emilio-isgr-litalia-forse-un-modello-da-

cancellare-5eoXzBVj66ugT2xKAgLsqK/pagina.html (utolsó hozzáférés: 2018.04.23) 

http://www.repubblica.it/cultura/2016/06/26/news/emilio_isgro_ho_cancellato_tutto_anche_me_stesso_per_togliere_il_superfluo_dall_anima_-142863102/
http://www.repubblica.it/cultura/2016/06/26/news/emilio_isgro_ho_cancellato_tutto_anche_me_stesso_per_togliere_il_superfluo_dall_anima_-142863102/
http://www.lastampa.it/2013/08/26/cultura/arte/mostre-in-italia/emilio-isgr-litalia-forse-un-modello-da-cancellare-5eoXzBVj66ugT2xKAgLsqK/pagina.html
http://www.lastampa.it/2013/08/26/cultura/arte/mostre-in-italia/emilio-isgr-litalia-forse-un-modello-da-cancellare-5eoXzBVj66ugT2xKAgLsqK/pagina.html
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műveket. 

A hatvanas évek végétől állít ki „cancellaturákat”, ezek közül nagy port kavart Dante 

Alighieri Isteni színjátékának „átalakítása” és a Treccani Enciklopédia törlésekkel 

átdolgozott változata (21. ábra). Nem távolodott el teljesen az irodalomtól sem, 1968-ban 

jelent meg Il Cristo cancellatore510 című regénye, amelynek minden egyes teleírt oldalát 

csaknem befedte törlésekkel. Az olvashatóság, mint a befogadás elengedhetetlen feltétele 

átlényegül a látvány, az üres és a kitörölt helyek ritmusának élvezetévé. A szöveges törlés 

lehetőségeit kitágítva, 1969-ben elkészült egy, a megvalósulás után azonnal törlendő film 

terveivel. A La jena più ne ha e più ne vuole című alkotásból csak fotók maradtak volna 

fel, a filmfelvevőgép megsemmisítése után.  Az ötlethez szakmai támogatást is szerzett, de 

a felvételek megkezdése előtti éjszakán történt tragikus Piazza Fontana-i robbantás miatt a 

tervet határozatlan időre felfüggesztették511. Az eseményről a  Lettera G tratta dalla parola 

strage című munkával emlékezett meg.  

A hetvenes években törlései ellepték az olasz tudománytörténet szent kiadványát, a 

Treccani Enciklopédiát is. Éveken át dolgozott ezzel a technikával, eleinte a gyakran 

találomra kiválasztott forrásszövegből létrejövő, új jelentést tartotta szem előtt, egy idő után 

a fekete és fehér területek aránya, a kész mű vizualitása kapott egyre nagyobb szerepet. 

Isgrò törlései egyszerre a meghatározott alkotói magatartás eszközei és kommunikációs 

célú beavatkozások, hiszen a mindent elöntő információtömegből kiemelnek néhány 

lényeges elemet. A cancellatura egy nyelv, mondja Isgrò512. „A törlés nem banális tagadás, 

hanem új jelentések megjelenítése: a negatív gesztus pozitívvá alakítása.”513 

A törlés valóban nem puszta tagadás, hanem a cenzúrához hasonlóan önkényes 

külső beavatkozás, hatalmi gesztus. Nem titkolt eltávolítás, látványos változtatás a szöveg 

tartalmán és szerkezetén. Isgrò látható törléseiben a világ cenzúrázott változata jelenik meg. 

Tudjuk, hogy a törlések alatt van valami, amit önkényes döntése alapján eltakar a közönség 

elől, így alkot saját, alternatív valóságot az eredetiből. Bár kifejezetten nem javító szándékú 

                                                
510 Emilio Isgrò: Il Cristo cancellatore, romanzo elementare, Edizioni Apollinaire, Milano, 1968.  

511 Emilio Isgrò: „Teorie della cancellatura” IN: Ragioni Critiche, nn. 7—10, dicembre 1988. 

512 Emilio Isgrò – La Costituzione Cancellata videófelvétel (6:20) BoxArt, Verona, 15 gennaio 2011. 

https://www.youtube.com/watch?v=RZ-5N6giWUQ (utolsó hozzáférés: 2018.04.23) 

513 „La cancellatura non è una banale negazione ma piuttosto l’affermazione di nuovi significati: è la 
trasformazione di un gesto negativo in un gesto positivo.„ 

Gherardo Bortolotti – Alessandro Broggi: „Intervista con Emilio Isgrò” IN: Gamm.org, 28, settembre 2008. 

http://gammm.org/index.php/2008/09/28/intervista-con-emilio-isgro-2008/ (utolsó hozzáférés: 2018.04.23) 

https://www.youtube.com/watch?v=RZ-5N6giWUQ
http://gammm.org/index.php/2008/09/28/intervista-con-emilio-isgro-2008/
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beavatkozások ezek, mégis felmerülhet a kérdés, mennyi felesleges sor, mondat, kijelentés 

születik egy élet alatt? Mennyi törlendő keletkezik a mindennapokban? Egyik legismertebb 

munkája a törlésekkel ellátott térképes sorozat; a hetvenes években kezdettek munkákhoz 

a kétezres évekből is kapcsolódnak művek. A szövegek esetében néhány szót, kifejezést 

meghagyva egy töredékes, de olvasható új szöveg jön létre, míg a térképeknél teljesen 

elfedi a földrajzi helyek, városok, szigetek, folyók, hegyek nevét, így a térkép 

hagyományos értelemben használhatatlan. Felfedezetlen, idegen és valószerűtlen tájnak 

látjuk az ismerős környéket is.  

Különösen erős hatást kelt Szicília törléses térképe. Isgrò, Luigi Pirandello, Elio Vittorini 

és Giovanni Falcone szülőföldje az ellentmondásoktól terhelt mostohagyerek, Olaszország 

elválaszthatatlan része és mégis tőle független, külön világ514. A nevektől megfosztott 

térkép megvakul, egyben a súlyos múlt terhe nélkül újjászületik. Olaszország (és a világ) 

térképészeti szempontú újraértelmezése az életmű további szakaszaiban is folytatódik, a 

törlés radikális gesztusa mellett megjelennek a szöveget eltakaró méhek és hangyák. A 

rovarokkal, festékkel fedett tartalom láthatóvá tesz egy másik jelentésréteget, ami sok 

esetben az olasz nemzeti identitás kérdéseit feszegeti. Ebbe a sorba illeszkedik a két, 

egymásra reflektáló mű, az  Olasz Alkotmány méhekkel és törlésekkel kombinált 

átértelmezése Una indivisibile minorata, 2010), és a szintén méhekkel rekonstruált 

Olaszország térkép, Costituzione delle api (22. ábra) címmel. A kreatív anyaghasználaton 

túl milyen üzenetet hordoz, ha egy művész rovarokat ereszt az államának alapvető 

szabályrendszerét meghatározó dokumentumra? Milyen társadalmi-politikai identitást 

érintő kérdéseket vet fel a munka? A törlések, akár a méhek vagy a hangyák, elsősorban a 

figyelemfelkeltés célját szolgálják. Isgrò nem riad vissza a nemzeti kincsnek számító 

szövegek újraértelmezésétől, de az Olasz Köztársaság alkotmányából törölni szavakat: 

társadalomkritikai tett. A finom irónia minden művének jellemzője, egyszemélyes 

„alkotmánymódosításában” megjelenő, abszurdnak ható mondatai, mint „Köztársasági 

elnöknek választható minden hetedik életévét betöltött állampolgár” vagy „Az állam három 

állampolgár által feloszlatható”, a kortárs olasz közéletben (is) szellemesnek számítanak. 

Másik munkájában ennél is tovább megy, és valóban aktuális témával foglalkozik. Az 

irónia egyik legszebb példája Cancellazione del debito pubblico (2011) – itt a törlés 

                                                
514 A művész szíciliai származása jelentős inspirációs forrásként hat életművére. 

Antonio Gnoli: i. m., 3.  
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visszakapja eredeti funkcióját, így önmagára is iróniával tekint. Ne várjunk átértelmező, 

újrateremtő olvasatot, ebben az esetben az olasz társadalom életében fájó pontként jelen 

lévő (és egyre növekvő) államadósság szinte varázsütésre tűnik el Isgrò tusvonala alatt.  

Isgrò törlési szenvedélye önmagát is elérte. A vietnami háború borzalmainak híre arra 

késztette, hogy szimbolikus öngyilkossággal önmagát hatástalanítsa, átmenetileg 

megszüntesse, ezzel a konceptuális művészi gesztussal közösséget vállalt a harcolókkal. A 

Kijelentem, hogy nem vagyok Emilio Isgrò című, 1971-es performansz radikális kísérlet, 

hogy a művészi individuum zárójelbe tegye saját magát a konceptuális művészet 

eszközeivel. Milánóban a Centro Tool kiállítótérben volt látható az esemény, amelynek 

fotó-dokumentációja Joseph Kosuth legerősebb konceptuális alkotásainak szintjére 

emelkedik. 
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VI. fejezet 

Feminista törekvések a vizuális költészetben 
 

Az olasz kultúrában a hetvenes években kulcsszerepet töltött be a feminizmus második 

hulláma, a korszak társadalmi és kulturális vonatkozásainak beható vizsgálatához 

szervesen hozzátartozik a nőjogi mozgalom. A jelenség a művészetben is érezteti hatását 

– női alkotók egyéni szemszögből foglalkoztak a nők helyzetét érintő társadalmi 

kérdésekkel. A hatvannyolcas események és az Ólomévek időszakában kirobbanó munkás- 

és diáklázadások az irodalmi termésen is nyomot hagytak515. A nők önállósodási törekvései 

a megelőző évtizedekben is jelen voltak, de a hetvenes években a nemzetközi folyamatok 

is új lelkesedést és inspirációt adtak a fejlődésnek. Az amerikai és nyugat-európai 

diáklázadások és feminista megmozdulások az olasz mozgalmakra is hatottak, de utóbbiak 

kisebb visszhangot keltettek az irodalomban.  

 

6.1 A feminizmus második hulláma  
 

A feminizmus második hulláma a korábbiaknál radikálisabb hozzáállást képviselt: a 

férfiakkal közös erőfeszítések és az együttműködés hangsúlyozása helyett a férfiakkal 

szembeni ellenállás vált irányadóvá – ezzel együtt egyre hangsúlyosabb a nők 

önmeghatározása és az autonóm női identitás megfogalmazása és erősítése516. A hatvanas-

hetvenes években új témák kerültek előtérbe: a női önrendelkezés a test és a szellem felett, 

ezzel együtt az abortusz és a szexuális felszabadítás kérdése keltett figyelmet517. A nők 

önszerveződő csoportokba tömörülve vitatták meg a kérdéseket, a hagyományos politikai 

állásfoglalások helyett aktivistaként igyekeztek közvetlen megoldásokat találni. 

Olaszországban a feminizmus második hulláma alatt is több, eltérő mértékben radikális 

érdekvédelmi csoport alakult. Anna Rossi-Doria négy szakaszra osztja a hetvenes évekbeli 

fejlődést: az első csoportok alakulása (1986—72), a kollektívák születése (1972—1974), a 

                                                
515 Nanni Balestrini: Vogliamo tutto, Milano, Feltrinelli, 1971 

516 Maria Lombardi: Femminismo negli anni 70, Storia in Network, No. 176., 16.  

517 A Movimento di liberazione della donna nevű mozgalom 1968-ban alakult, elsődleges célja az abortusz 

legalizálása és az óvodák kialakítása volt. A kommunista Collettivo Femminista mozgalom a női 

autonómiáért küzdött.  



110 

 

feminista tömegmozgalom (1975—1976) és végül a válságos időszak (1977—1979)518. Az 

egyik legfontosabb változást a szemléletváltás hozta: a magánélet politikai térré válik: a nő 

párkapcsolata és családi élete, sőt, a szexuális élete is társadalmi jelentőségre tett szert. 

Nem magánügy többé a családon és a társadalmi közösségeken belüli elnyomás számtalan 

formája. A kezdeti családias csoportok formálódása és a későbbi „kollektivizálódás” a 

feminista érdekérvényesítési törekvések fontos eszköze. Minden társadalmi réteghez és 

életkorhoz tartozó nők csatlakoztak a kizárólag női tagokból álló közösségekhez. A 

kevésbé szélsőséges irányzatok arra törekedtek, hogy hosszú távon tervezett változások 

helyett a mindennapi életben kis lépésekben haladjanak, a nők egymáshoz és a férfiakhoz 

fűződő, valamint a családon belüli viszonyainak átalakításával, javításával519. 

A feminista mozgalmak elszántságának eredményeként elért társadalmi változások apró 

lépésenként zajlottak és elsősorban a nagyvárosi közegben, értelmiségi körökben értek el 

hatást.  

Az ólomévek időszakának egyik kulcsfontosságú újítása a média szerepének 

megváltozása, a tömegmédiumok és az általánosan hozzáférhető szórakoztatási eszközök, 

a tévé, rádió, képes újságok elterjedése520. A kultúra periferikus szelete a tömegmédia 

azonnal válaszolt a megváltozott helyzetre – a népszerű témák és formai megoldások 

kihasználásával; a klasszikus művészeti életben nem érezhető ilyen radikális változás, a 

hagyományos formák és beszédmódok nem változnak. A hagyományosan rögzült 

struktúrák és szabályok vonatkoznak az alkotásra, a művészre és a művészetről folyó 

beszédre: a patriarchális társadalmi berendezkedés sajátos szabályrendszere ez.  

A feminista kritika egyik ága éppen ezt az archaikus nyelvet kívánja megújítani. Ha 

nincs megfelelő nyelvi közeg, ahol egy kisebbség a számára otthonos módon szólalhat 

meg, akkor nem fog szóhoz jutni. Carla Lonzi kulturális forradalmának egyik fontos 

célkitűzése volt a művészeti (és kulturális) nyelv megújítása és a női szempont beemelése 

a tudományos közbeszédbe. Lonzit a hetvenes évekig sikeres művészeti íróként tartották 

                                                
518 Maria Lombardi: i. m., 16.  

519 Ennek a folyamatnak kulcskérdése volt a válás lehetősége, amely 1970-ben, hosszas viták után lett 

hivatalos. (A Democrazia Cristiana és más pártok kezdeményezésére 1974-ben népszavazást tartottak a 

törvény visszavonásáról, de ez elbukott.) A családon belüli erőszakot érintő törvények szigorításával azt is 

elérték, hogy ha férj „becsületéstésért” bántalmazza a feleségét, az is büntethető legyen. 

Raffaella Perna: „L’altra misura. Arte e femminismo negli anni '70: una mostra” IN: operaviva.info, 18 luglio 
2016 http://operaviva.info/laltra-misura/ (utolsó hozzáférés: 2018.04.23) 

520 Ezzel párhuzamosan azonnal megjelent az éppen ezt a hatást kritizáló Gruppo70 és a poesia tecnologica, 

amely a tömegkultúra szemfényvesztő hatásán ironizál. 

http://operaviva.info/laltra-misura/
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számon. Az 1969-es Autoritratto521 című könyvében 14 művésszel készített interjút, – a 

korszakban újszerűen – elsősorban a személyekre, nem a művekre összpontosítva. A könyv 

készítése során ismerkedett meg Carla Accardi absztrakt- geometrikus festővel, akivel a 

későbbiekben szoros barátságba került. Carla Lonzi, Carla Accardi és Elvira Banotti 1970-

ben adta ki Rómában a Manifesto della Rivolta Femminile című kiáltványt, amely a 

társadalmi rend megújítását nem a nők férfiakkal egyenjogúságában látta.  

„La donna è l’altro rispetto all’uomo. L’uomo è l’altro rispetto alla donna. L’uguaglianza 

è un tentativo ideologico per asservire la donna a più alti livelli.522” 

 

A női önrendelkezés első lépéseként a nők öntudatra ébredését szorgalmazták: meg kell 

találni azt az életformát ami nekik megfelel, nem elegendő a férfiakkal egyenlő bérezés, 

(hiszen pl. a házimunkát senkinek nem fizetik). A Rivolta Femminile csoport átfogó 

reformot követelt, talán elvont és idealista módon, talán elsősorban az értelmiség rétegek 

szempontjait szem előtt tartva, mégis: a korszakban újszerűen állt a családban élő nőt érintő 

kérdésekhez. Bár nem közvetlenül, de hatást gyakorol a következő évek folyamataira, az 

elmaradt női emancipáció felé tartó fejlődésben. Lonzi elkötelezettségét jól mutatja, hogy 

teljesen hátat fordított a művészvilágnak, felhagyott kritikusi tevékenységével, mert nem 

tudott megbékélni a patriarchális rendszer szabályaival, a feminizmusnak szentelte az 

életét523. Carla Accardival is szakított, mert a festő – vele ellentétben – nem volt hajlandó 

felhagyni a művészettel a női érdekvédelmi törekvésekért. A Gruppo Rivolta Femminile 

mozgalomból kinőtt kiadó éveken át működött piaci alapon, az első ilyen jellegű 

vállalkozásként Olaszországban a nők társadalmi szerepvállalása mellett elkötelezetten 

csak feminista témájú kiadványokat adott ki. A Libretti Verdi524 sorozatban egy évtizeden 

át jelentettek meg füzeteket a feminista kritikához fűződő témákról, saját kiadásban, a 

csoport tagjainak terjesztésében. 

                                                
521 Claire Fontaine: „We Are All Clitoridian Women: Notes on Carla Lonzi’s Legacy” IN: e-flux, Journal No. 

47, 2013 september 

http://www.e-flux.com/journal/47/60057/we-are-all-clitoridian-women-notes-on-carla-lonzi-s-legacy/ (utolsó 

hozzáférés: 2018.04.23) 

522 Carla Lonzi: Manifesto della Rivolta Femminile, Milano 1974, Gammalibri, Milano 1982., 13—22. 

523 Claire Fontaine: i. m., 3.  

524 Sputiamo su Hegel; La donna clitoridea e la donna vaginale; Superiore ed inferiore; Una ragazza timida; 
Autocoscienza; La strada più lunga; La presenza dell’uomo nel femminismo; Taci, anzi Parla –Diario di una 

femminista ; E’ già politica; Vai pure; Scacco ragionato (1985 postumo); Armande sono io (Materiale sulle 

‘Preziose’). 

http://www.e-flux.com/journal/47/60057/we-are-all-clitoridian-women-notes-on-carla-lonzi-s-legacy/
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Carla Lonzi szerepe azért is különleges, mert a művészei színtér felől érkezett a feminista 

érdekvédelem területére. A kultúrában, elsősorban a művészetkritikában máig fellelhető 

marginális női szerepek átértelmezéséért dolgozott.  

Az alábbiakban bemutatott női alkotók szerepvállalása ehhez hasonló kérdéseket 

vet fel. Mit tehet a nő művészként? Mit tehet művészként a nő? Hogyan egyeztethető össze 

a mégoly újító területeken is fennmaradó szexista hagyományokkal a női emancipáció a 

művészetben?  

A fejezetben bemutatott művészek eltérő mértékben és szempontból érintették a 

feminizmushoz köthető kérdéseket. Van, aki radikálisabban foglalkozik a női 

egyenjogúsággal munkáiban, mások inkább elzárkóztak a kizárólag nőket bemutató 

kiállításoktól is. Ami közös bennük: mindannyian érvényesültek női vizuális költőként a 

hetvenes években – néhányan közülük mára nemzetközi sztárnak számítanak a színtéren 

(Mirella Bentivoglio vagy Ketty La Rocca munkái a műtárgypiacon a vizuális költészethez 

képest is magas áron kelnek el).  

 

6.2 Anna Oberto és Mirella Bentivoglio: a feminista kurátori szerep 
 

Anna Oberto az Ana Etcetera című genovai kísérleti költészeti és „anafilozófiai” 

lap társzerkesztőjeként került közel a vizuális költészethez. Férje, Martino Oberto 

ismeretségi körén keresztül került be az underground kulturális térbe, az Ana Etcetera 

1958-as indulása után egyre jobban érdeklődött a kísérleti irányzatok iránt. A kiadvánnyal 

kapcsolatos adminisztratív és szervezési feladatok mellett a hetvenes évektől foglalkozik 

saját kísérleteivel, egyre hangsúlyosabb feminista érdeklődéssel. Az Ana Etcetera utolsó 

számában 1971-ben jelentette meg a Manifesto femminista anaculturale című kiáltványt a 

17 női vizuális költőt bemutató Esposizione internazionale di operatirci visuali525 című, 

Centro Toolbeli kiállítás bevezetőjeként. A szövegben felteszi a költészetet a feminista 

aktivizmussal összekapcsoló kérdést: „Liberazione femminile come liberazione del 

linguaggio?” A kortárs kultúrát rasszizmussal vádolja, amiért a nők még mindig nem jutnak 

szerephez a művészeti életben – hiszen az otthoni feladataik nem teszik lehetővé (a 

férfiakkal ellentétben) a művészeti tevékenységnek szenteljék magukat. A nők 

elnyomásának végét a férfi-női ellentét feloldásában látja, a gazdasági passzivitás-

                                                
525 Centro Tool, Milano, mostra No. 21. 1972.01.11—31. 
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művészeti aktivitás szembeállítás megszüntetésével együtt. Ideológiai szempontból Oberto 

szövegén érzékelhető a Carla Lonzi kiáltványának526 hatása is: az osztályok és a nemek 

közötti ellentétek párhuzamba állítása mellett itt megjelenik a művészeti tevékenység 

„liberalizálásának” igénye. A hetvenes években előtérbe kerülő, a nők társadalmi 

felszabadulásának gondolatára rímel Oberto elképzelése: a patriarchális rendszer 

elnyomása mellett a nyelvi struktúrákat a nemi szerepek közötti hatalmi összefüggésben is 

újra kell értelmezni – a nők szempontjából. 

A feminista érdeklődés és érdekvédelem Oberto későbbi munkásságára is jellemző: 

1975-ben összeállítja az első női vizuális költészeti antológiaszámot Poesia al femminile 

címmel a milánói Le Arti527 folyóiratnak. Ugyanebben az évben csatlakozik Martino 

Oberto, Ugo Carrega, Carlo D’Ottavi és Liliana Landi költőkhöz a Manifesto della Nuova 

Scrittura aláírásával. A csoport kiáltványának záradékaként a Nuova scrittura al femminile 

címmel a nyelv radikális átalakításra tesz kísérletet528. A Mercato del Sale galériává alakult 

korábbi Centro Toolban, Ugo Carrega támogatásával új írás szemináriumot vezetett és a 

kiáltvánnyal szerepelt a Nuova Scrittura csoport kiállításán529. Alapos kutatást végez a 

témában – ahogy a következő években Mirella Bentivoglio is – ennek gyümölcseként 

1979-ben részt vesz a Lessico politico delle donne530 női enciklopédia készítésében, ő írja 

a kísérleti költészeti szócikket „Segnificare la scrittura. Dalla Parola al Potere ai Poteri 

della Parola” címmel a női alkotók nyelvi kísérleteit járja körül531.  

Aligha vitatható, hogy a művészre alkotóként is hatással vannak a magánéleti és 

társadalmi események, Obertónál szokatlan mértékben összefonódik a privát és a művészi 

jelenlét. Fia születése után (1973) éveken át foglalkoztatta a gyerekkel közös alkotás: 

Eanan ötéves koráig dolgozott a Diario v’ideo-senti/mentale sorozat darabjain. A munkán 

nyomon követhető a kisfiú fejlődésének lépései, a talált tárgyakkal, rajz-kezdeményekkel 

és polaroid fotókkal kombinált kollázsokon az anya rajzos és írásos kiegészítésével válik 

                                                
526 Manifesto della Rivolta Femminile, Roma, 1970. 

527 Le Arti, No. 10-12, Milano.  

528 Raffaella Perna: Arte, fotografia e femminismo in Italia negli anni Settanta, Postmedia Books, 2013, 57. 

529 Raffaella Perna: 2016. i. m., 5.  

530 Edizioni Gulliver, Milano 1979. 

531 Raffaella Perna: 2016, i. m., 7.  
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kooperatív műalkotássá532. Oberto az anyaság élményét a kollektív műalkotás 

létrehozásában szublimálja: a már-már idilli fényképek a játszó kisfiúról és az anya 

jegyzetei (talán túlzottan) idilli képet festenek a közös időtöltésről. A feminista szellemiség 

nem jelenti a hagyományosnak tekintett női szerepek teljes elutasítását, kivált, ha a művészi 

megközelítés új szempontokkal bővül: a nézőpont megváltozása új értelmezési 

lehetőségeket nyit a művész és a befogadó számára. Oberto későbbi munkáiban is 

megkérdőjelezi a nők tradicionális társadalmi szerepkörét. Fotón dokumentált 

performanszok és kézírással társított kollázsai a nő saját testéhez és helyzetéhez fűződő 

viszonyát járják körül. Személyes életében Anna Oberto a kultikus Ana Etcetera folyóirat 

fénykorában – saját bevallása szerint – férje hangsúlyos jelenléte mellett kevésbé tudott 

önálló művészként érvényesülni. A nyolcvanas években különváltak útjaik, a művésznő 

saját művészi kiteljesedésének szentelhette magát, performansz- és költészeti munkássága 

elmélyült533.  

Az anyaság megélése a művészetben természetes folyamat, nem ellentétes a feminista 

törekvésekkel, inkább azokból kibontakozó, művészeti autonómia felévezető lépésének 

tekinthető. Anna Oberto fiával közös sorozatától merőben eltérő munkája is 1973-74-ben 

készült: az Anautopia per la città ideale (23. ábra) kék árnyalatú monokróm szitanyomat, 

amely Urbino, az ideális város képéből kiindulva a nő számára ideális tér létrehozásának 

lehetőségét veti fel. Egy új világ (anautópia) vázlatát látjuk, amely lehetőséget ad a nőnek, 

hogy a megszokott (nyelvi és térbeli) határokon kívül, önálló és alternatív valóságot 

építsen. 

Oberto megközelítése ezzel új, tevékeny alkotóerőből kiinduló feminista szempontot vet 

fel. elkötelezetten dolgozott a női költészet megismertetése érdekében, a hetvenes évek 

végére látszani kezdtek az eredmények534: a költészeti kísérletek terén egyre több női 

alkotó jutott szerephez – a kiállítások sikere nyomán csökkent a nők ellenérzése a 

                                                
532 Sandra Solimano (a cura di): Anna Oberto. Mostra Antologica 1963—1993, (catalogo della mostra Museo 

d’Arte Contemporanea di Genova), Genova, 1993, 74.  

533 Sandra Solimano: i. m., 74.  

534 „Era l’occasione, con il titolo Perché una mostra di sole donne?, per dichiarare il mio atteggiamento, non 

solo ideologico, contro l’arte come merce di scambio, contro l’emarginazione della donna in cultura, ma 

anche le mie elaborazioni sul linguaggio al femminile, mettendo in parallelo il movimento politico di 
liberazione delle donne che iniziava a manifestarsi in quegli anni con la liberazione dal linguaggio codificato 

al maschile della nuova scrittura visuale, per segnificare la propria identità.” 

Forrás: Raffaella Perna: 2016. i. m., 5. 
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„rózsaszín gettónak”535 nevezett, csak nőket bemutató tárlatokkal szemben. Sok női alkotó 

nem értett egyet az efféle bemutatkozási móddal, úgy véltek, ha kizárólag nők között 

szerepelnek, nem a férfiakkal mérik össze a képességeiket, így nem valósul meg az egyenlő 

elbírálás.  

Mirella Bentivoglio művészként és befolyásos kurátorként is hozzájárult az olasz 

kísérleti költészet fejlődéséhez – mindenekelőtt a női alkotók megismertetésével. A 

futuristáktól kezdve kutatta a költészeti kísérletekben aktív női művészeket és nemzetközi 

kapcsolatainak köszönhetően hosszú életműve alatt közel 100 vizuális költészeti kiállítást 

rendezett536.  

A hatvanas-hetvenes években jellemzővé vált a finom feminista utalásokat – 

gyakran humorral társítva – használó hangnem a művészetben, Elena del Becaro egyenesen 

„első emancipációról” beszél a feminizmus második hullámának függetlenségével 

kapcsolatban537. A folyamat csendes és nagyrészt észrevétlen, eredményei mégis 

évtizedekre meghatározzák a művészetben betölthető női szerepeket. A női alkotók egyéni 

utakat kezdenek kitaposni a lassan átalakuló társadalmi közegben, önálló, egyedi 

megoldások alakulnak ki, amelyek nem követik a vallás, a közösség és a szokások 

szabályait. A Gruppo70 nő tagjai Lucia Marcucci és Ketty La Rocca például 

hangsúlyozták, hogy nem érezték magukat háttérbe szorítva a csoport közös 

tevékenységében. Ezért sem vettek részt Mirella Bentivoglio kizárólag nőket bemutató 

feminista hangvételű kiállításain. Bentivoglio kurátorként elért fontos eredménye, hogy az 

1978-as Velencei Biennálén 80 nemzetközi alkotó szereplésével nyílt meg a női 

verbovizuális művészeket bemutató kiállítás538. Ezek az események is hozzájárultak ahhoz, 

hogy a nők elismertebbé váljanak művészként is a társadalomban. Bentivoglio saját 

törekvéseit eredményesnek tekintette, a hetvenes évek szerinte a „nők évtizede”539 volt 

Olaszországban. A rendszeres női kiállítások értékes lehetőséget nyújtottak az alkotói 

                                                
535 Raffaella Perna: 2016, i. m., 5.  

536 The Visual Poetry of Mirella Bentivoglio, Edizioni De Luca, 1999, 39. 

537 Simonetta Piccone Stella: Crescere negli anni cinquanta, Memoria 2, 1981, 17. 

idézve itt: Elena Del Becaro, Intermedialitá al femminile: L’opera di Ketty La Rocca, Electa Edizione, 

Maxxi, 2008, 81. 

538 Mirella Bentivoglio: 1978, i. m., 34. 

539 Leslie Cozzi: „Notes on the Index, Continued: Italian Feminism and the Art of Mirella Bentivoglio and 

Ketty La Rocca” IN: Cahiers d’études italiennes, 16, 2013, http://journals.openedition.org/cei/1238 (utolsó 

hozzáférés: 2018.04.23) 

http://journals.openedition.org/cei/1238
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kísérletek érvényesülésére, fontos szerepet játszottak a női művészekre jellemző 

bizonytalanság és kishitűség leküzdésére. Bentivoglio felfogása szerint ezek a visszahúzó 

erők gátat szabtak a női művészek kibontakozásának és nemzetközi sikerének. Ahogy a 

művész-szerep is hagyományosan a férfiak terepe, a nőket felvonultató bemutatók 

látványosan megkérdőjelezik ezt a feltevést540.  

Bentivoglio saját művészi gyakorlatában a korai időszakot meghatározta a 

technológiai költészetet idéző szerkezet és a kollázs a használata (Ti amo, 1970). A 

fogyasztói társadalom kritikája is megjelenik munkáin, például az Il cuore della 

consumatrice ubbidiente (1975) címűn a Coca Cola logójának C betűjét fordítja egymással 

szembe. Az így létrejött „dizájntermék” sajátos vizuális utalásokat hordoz, a középen 

maradt szócska, a „kacsa” a mértéket nem ismerő fogyasztás szimbólumaként is 

értelmezhető541.  

A kollázsok után a letisztultabb kifejezés felé fordult, munkásságának jellemző motívumai: 

a tojás, a könyv542, a fa, az „O” betű. A gazdag szimbolikájú elemek közül a tojás – a 

kézenfekvő termékenység mellett az eredet, minden gondolat és tevékenység 

kiindulópontjaként jelenik meg. A nyelvhez fűződő viszonya az anyasággal átalakult: 

felfedezett egy új, más értékekkel bíró nyelvi minőséget, szóképekben gazdag, nyelvi 

szabályoktól eltávolodó nyelvi kifejezés a kisgyerekek nyelve543. Ezt az élményt544 a 

későbbiekben tudatosan építette tovább elméletében: az anyanyelvet a nő adja át a 

gyermeknek, az elsődleges kapcsolat a nyelvvel a női jelenléten keresztül valósul meg. Az 

írás és olvasás tanulása, az ábécé megismerése is az anyához, (legtöbbször) női tanítóhoz 

                                                
540 Leslie Cozzi: i. m., 4.  

541 Marta Seravalli: Arte e feminismo a Roma negli anni Sessanta, Roma, biblink editori, 2013, 79.  

542 Bentivoglio különleges anyagokból készített könyvmunkái az életmű értékes darabjai. Önkéntesként részt 
vett a könyvmentésben az 1966-os firenzei árvíz idején, a megmentetett köteteket lapról lapra szárítgatták. Ez 

az élmény arra ösztönözte, hogy kevésbé sérülékeny, akár sérthetetlen anyagokból készítsen könyveket, 

márványból, erős kőzetekből.  

Forrás: The Visual Poetry of Mirella Bentivoglio, Edizioni De Luca, 1999, 39. 

543 Mariella Pasinati: „L’uovo universale di Mirella Bentivoglio” IN: Letterate Magazine, 26 aprile 2017 

http://www.letteratemagazine.it/2017/04/26/luovo-universale-mirella-bentivoglio/ (utolsó hozzáférés: 

2018.04.23)  

544 «lo ho tre figlie e se sono diventata artista lo devo proprio alla maternità. Infatti tutta la problematica del 

linguaggio – cosi importante nel mio lavoro – è una scoperta che mi deriva da quella comunicazione 

particolare che una madre stabilisce con i figli». 

Forrás: Toti O’ Brien: “Mother is an Artist: A Profile of Visual Poet Mirella Bentivoglio” IN: Literary 
Mama, August 2014. 

http://www.literarymama.com/profiles/archives/2014/08/mother-is-an-artist-a-profile-of-visual-poet-mirella-

bentivoglio.html (utolsó hozzáférés: 2018.04.23) 

http://www.letteratemagazine.it/2017/04/26/luovo-universale-mirella-bentivoglio/
http://www.literarymama.com/profiles/archives/2014/08/mother-is-an-artist-a-profile-of-visual-poet-mirella-bentivoglio.html
http://www.literarymama.com/profiles/archives/2014/08/mother-is-an-artist-a-profile-of-visual-poet-mirella-bentivoglio.html
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kötődik. Ez a szoros kapcsolat a primer nyelvi szinttel sajátos tapasztalatként jelentkezik a 

női alkotók gyakorlatában. Bentivoglio nőként (és anyaként) nem választja szét művészeti 

tevékenységét a magánéletétől – ezzel a gesztussal a korszak feminista gondolkodói és 

művészei is éltek. Bentivoglio megtalálta az egyéni útját, amivel tenni tudott a célért, 

bizonyos értelemben saját feminista kritikáját megfogalmazva, különutas megoldásokat 

keresett. A kísérleti költészet és az experimentális írás területén folytatta mini-forradalmát, 

évről évre bemutatta a női alkotók munkáit545.  

 

6.3 Body Art és vizuális költészet 

 
Az írás a konceptuális művészet – és bármilyen intellektuálisan felfogott alkotómódszer – 

esszenciális eleme. A kosuthi felfogástól sem áll távol Ketty La Rocca, aki a mű leírása, 

fotografikus rögzítése vagy maga a mű között nem tesz különbséget546. A konceptuális 

művészet radikális, szöveggé sűrített változatáig nem jut el, de az írás gesztusa és a 

szimbolikus jelentést is hordozó kéz beemelése az alkotómunkába egyfajta konceptuális 

szellemiségről árulkodik. A gesztusok erőteljes vizuális megjelenése ugyanakkor a Body 

Art, a performativitás körébe is bekapcsolja Ketty La Rocca munkáit, így a kísérleti 

költészet interdiszciplináris jellegét hangsúlyozza. Nem csapongó művészeti útkeresésről 

van szó, pontosan meghatározott elméleti háttérből bontakozik ki a saját test, saját (alkotói) 

döntések felvállalása. La Rocca munkássága mellett Tomaso Binga költészeti 

performanszként és fotó-alapú műként is értékelhető munkáiban fedezhető fel a (női) test 

művészi célú használata.  

La Rocca munkásságában finoman érvényesül a női szempont, de harcos feminista 

kijelentésekkel nem találkozunk. Lineáris verseiben és vizuális munkáiban egyaránt 

megjelenik a nőiség motívuma, elsősorban az identitáskeresés, a test változásainak 

megélése foglalkoztatja. Ketty La Rocca 28 évesen betegedett meg agyrákban547, tíz évig 

dolgozott betegsége tudatában548; munkásságában a jelenlét jelzése, a finom kézírással 

létrehozott fotómontázsok mind életjelek. Ketty La Rocca a modern alkotó nő példájaként 

                                                
545 Mariella Pasinati: i. m., 3.  

546 Renato Barilli: „Riflessione su Ketty, Bologna, 2001” IN: Omaggio a Ketty La Rocca, (catalogo della 
mostra, Palazzo delle Esposizioni, Roma) a cura di Lucilla Saccà, Roma, 10. 

547 Lara Vinca Masini: „Per Ketty 25 anni dopo, Firenze febbraio 2001” IN: Lucilla Saccà: i. m., 12. 

548 Lucilla Saccà: i. m., 19. 
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jelenik meg, a hetvenes évek liberálisabb és a női önrendelkezésért folyó törekvések 

időszakában549. Korai inspirációként meghatározó volt számára a gazdag firenzei 

művészeti színtér, ahol a hatvanas években a kísérleti irányok sokféle formában virágoznak 

a zenétől, az építészeten át a képzőművészetig: La Rocca a korszak egyik első, úttörő 

elektronikus zenei szemináriumán550 is részt vett. A sokrétű kulturális hatások nyomán a 

Gruppo70 köréhez került közel fiatalon, a hatvanas évek közepén készíti el első kollázsait 

a poesia technologica szellemiségében551 és részt vesz a Poesia e no (1965) című költészeti 

performansz-sorozatban is. Önálló fejlődése azonban a Gruppo70 után kezdődött552. A 

csoport sosem oszlott fel hivatalosan, de 1968 után a tagok egyéni alkotókként folytatták a 

megkezdett utat. Ketty La Rocca elméleti írásaiból és személyes leveleiből kiderül, a 

korszak meghatározó ideológiai áramlataihoz is kötődött, a Gruppo 70 tevékenységében 

kibontakozó tömegkulturális érdeklődés és a fogyasztói társadalom kritikus megközelítése 

korai kollázsait jellemezte. Az ekkoriban született munkák – Sana come il pane quotidiano 

1965 (24. ábra); Vergine 1964-65 (25. ábra) – iróniával kezelik a reklámokban és a 

tömegmédiában megjelenő szépségkultuszt, a nő és a női szerepek banalitását és a nemi 

egyenjogúság teljes hiányát. A tárgyiasító férfitekintet („male gaze”) kézzel foghatóan 

érzékelhető a kollázsokon, a fanyar humor és az irónia mellett erősen társadalomkritikus 

üzenetet is közvetítenek. A katolikus Olaszország háború utáni évtizedeiben a tömegmédia 

nő-képe radikálisan eltért az országban uralkodó állapotoktól553. A túlzott szépségkultusz, 

a tisztaság, egészség, tökéletesség erőltetett vizuális megjelenítése a reklámokon keresztül 

mérgezte a nők önbecsülését. Bár munkáiban a női szerepvállalással kapcsolatban 

bonyolult kérdéseket vet fel, művészete mégsem tekinthető kizárólag feminista 

indíttatásúnak554.  Ketty La Rocca kortársaihoz (Lucia Marcucci a Gruppo70 másik női 

tagja és ilyen témájú kollázsokat készít) hasonlóan a tömegmédia eszközeivel utal a 

korszak társadalmi problémáira555 és a nők helyzetére556. Egyik emblematikus politikai 

                                                
549 Lucilla Saccà: i. m., 19. 

550 Pietro Grossi, Conservatorio Luigi Cherubini, 1965, Firenze. forrás: Lucilla Saccà: i. m., 21. 

551 Lucilla Saccà: i. m., 19. 

552 Lucilla Saccà: i. m., 21. 

553 Lucilla Saccà: i. m., 29. 

554 Francesca Gallo—Raffaella Perna (a cura di:) Ketty La Rocca. Nuovi studi, Postmediabooks, 2015. 

555 Elena Del Becaro: Intermedialitá al femminile: L’opera di Ketty La Rocca, Electa Edizione, Maxxi, 2008, 

77. 

556 Lucilla Saccà: i. m., 29. 
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munkája a „Bianco Napalm” (5. ábra) a vietnami bombázások kapcsán a katolikus egyház 

csendes távolmaradását kritizálja557. A mű két változatban létezik, mindkettő erőteljes 

vizuális kódokat használ, a reklámok látványvilágából merítve szándékosan hatásvadász. 

Politikai tartalmú kollázsai (Signora, lei che ama cucinare bene; Le scimmie impareranno 

a parlare?) provokatív társadalmi kérdésekhez elsősorban a női szemszögből közelít558. 

Munkáiban a női lét radikálisan eltérő dimenziót mutatja fel, a harmadik világbeli fekete 

nő a társadalom perifériája szorult pária, a fehér, felvilágosult emancipált nő pedig a 

fogyasztói társadalom terméke559. A világos üzenetek, hatásos képi megformáltsággal 

párosulnak, tudatos választás a színes és fekete-fehér részletek kombinációja, az 

erőteljesebb szimbolika és a látványosság érdekében560. 

A feminista érdekérvényesítő törekvések ellenére a társadalom tágabb közegén belül a női 

lét művészként rendkívüli kihívásokat hozott a mindennapokban. A maszkulin olasz 

társadalom lassan fogadta el a nők szerepvállalásának változását, a hetvenes években Ketty 

La Rocca is utal rá, milyen nehézségek árán tudott művészként érvényesülni561. A női 

egyenjogúság kérdései a felvilágosult városi értelmiség körében egyre nagyobb szerephez 

jutnak, vidéken viszont még évtizedekig meghatározó marad a férfiközpontú hagyomány.  

Bár a kísérleti költészet szűk körén belül aránylag nagy számban találunk nőket, a 

művészet világában még mindig (akár ma is) elenyészően kevés a nő művész a 

magángyűjtemények és állami múzeumi gyűjteményekben egyaránt562. A művészek eltérő 

stratégiákkal igyekeztek láthatóvá válni ebben a közegben. Ketty La Rocca (többek közt) 

az ikonikus gesztusok kutatásával foglalkozott, míg Tomaso Binga radikálisabb feminista 

attitűdöt képviselt. Mára mindkét művész elismertek számít (az olasz színtéren) és a 

műtárgypiacon is jól szerepel.  

                                                
557 Lucilla Saccà: i. m., 29. 

558 Lara Vinca Masini: i. m., 16. 

559 Lucilla Saccà: i. m., 43. 

560 Elena Del Becaro: i. m. 95.  

561 Ez az „elképesztő nehézség” nem egyedi és egyéni probléma, hanem a korszak egész nőtársadalmát érinti 

a hatvanas-hetvenes években. A válás a katolikus Olaszországban csak 1970-ben válik hivatalosan 
elfogadottá, a családon belüli erőszakot szabályozó törvényt 1976-ban fogadják el. 

Raffaella Perna: 2016, i. m., 8. 

562 Raffaella Perna: 2016, i. m., 8.  
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 A hatvanas évek vége felé a kollázsoktól egy rövid átmeneti időszakot követően az 

ikonikus jelek majd a betűk válnak főszereplőkké563 Ketty La Rocca munkásságában. Az 

1967 és 1969 közötti években egy utcatáblákkal és közúti jelzőtáblákkal foglalkozó 

sorozatot készített, amely átmenet a betűk fizikai megnyilvánulására építő következő fázis 

és a megelőző kollázsok között564. A kollázs finom újrateremtő gesztusa helyett itt nagyobb 

méretben dolgozott, a korszakban más alkotókhoz (Mario Schifano, Domenico Gnoli) 

hasonlóan a mindennapi élet elemeit veszi műalkotásai alapjául. A Pop Art olasz 

változatában visszafogottabb elemekkel találkozunk, bár ez az irány is Robert 

Rauschenberg565 radikálisan pop szemléletéből táplálkozik. Tipografikus jelek, ikonok és 

szimbólumok La Rocca munkáin ironikus hangvételben szerepelnek. A Noi2 (26. ábra) 

című alkotás a párkapcsolati harmónia kibillenését szemlélteti566. Ez a sorozat lazábban 

kötődik a vizuális költészeti hagyományhoz, a betűk és a szövegek képzőművészeti 

közegbe átemelésével inkább a klasszikus konceptuális művészet olasz ágához közelít. A 

sorozat utolsó néhány műve 1970-ben készült, ezek egyértelműen kapcsolódnak a későbbi 

alkotómódszerhez. A nagy méretben ábrázolt pontosvessző (pontosabban „vessző és három 

pont”) a kiragadott tipografikus elemek dekontextualizásával létrehozott alternatív valóság 

elemei. A hetvenes évek elején (1969-1970) kezdődik a félméteres betűk korszaka. 

Műanyag betűket készít, „i” és „J” betűket, az angol „I” és a francia „Je” én-

szimbólumaiként (27. ábra). Az installációk a minimalista költészeti kifejezésmód és az 

autonóm művészeti fejlődés jegyeit viselik567, a betű, a jel tárgyasításával a költészet 

belépett a fizikai térbe568. A betűk kiválasztásának is van jelentősége: az „i” az emberi test 

alakját idézi, emellett a személyes identitás megtestesítője is569. Az interaktivitásra, nézői 

beavatkozásra ösztönző művek és az installáció műfaj a költői jelenlét elsődleges, kézzel 

fogható tapasztalatát nyújtja. A Presenze alfabetiche sorozat fotódokumentációjából 

kiderül: az alkotások sem nélkülözik az iróniát, valamint itt már a három dimenziós a 

                                                
563 Elena Del Becaro: i. m., 103  

564 Lucilla Saccà: i. m, 43. 

565 Robert Rauschenberg amerikai Pop Art művész munkáival a 32. Velencei Biennale alkalmával 

ismerkedett meg az olasz közönség, a művészi látásmód komoly hatást gyakorolt az olasz művészet 

fejlődésésre a következő évtizedben. 

Lucilla Saccà: i. m., 43. 

566 Lucilla Saccà: i. m.,. 43. 

567 Lucilla Saccà: i. m, 59. 

568 Elena Del Becaro: i. m,, 119 

569 Lucilla Saccà: i. m., 59. 
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jelenlét, amely a későbbiekben kizárólagos jelentőségre tesz szert. A hetvenes évek során 

a betűkből szobrok, köztéri installációk fejlődtek ki, többek között ide tartozik a 

(befejezetlen) Specchi sorozat is, ahol egymás felé fordított tükrökkel operál, amely már 

egyértelműen a konceptuális művészethez kötődik570.  

Még a Gruppo70 tagjaival indult a peroformansz-költészeti estek tapasztalataiból 

táplálkozva La Rocca a hetvenes években több helyszínen hozott létre interaktív költészeti 

előadásokat571. A csoport közreműködésével megvalósított Poesia e no című performansz-

est kritikai vizsgálatának nehézségei rávilágítanak a korszakban a műfaj mennyire úttörő 

jelenségnek számított. A dokumentáció csaknem teljes hiánya azt a benyomást erősíti, hogy 

maguk a résztvevők is alulértékelték az esemény jelentőségét, nem tekintették önálló 

művészeti produktumnak572. Csak néhány fotográfia maradt fenn az előadásból és a 

résztvevők saját visszaemlékezéseire, leírására támaszkodhat a kutatás. A Poesia e no 

megálmodói, Giuseppe Chiari, Lamberto Pignotti és Eugenio Miccini a színpadra állítási 

kíséreletét Firenzében, a Gabinetto Vieusseux kulturális központ és könyvtárban láthatta a 

közönség 1964-ben573. Ugyanebben az évben születik meg a gondolat egy Lucia 

Marcuccival közös megbeszélésen, hogy akár színházban is bemutatható lenne a 

performansz574. Marcucci rendezőasszisztensi segítségével a livornói Il Grattacielo 

színházban kapnak lehetőséget a bemutatásra. A Poesia e no második változatát 1964 

májusában mutatják be, ekkor már Ketty La Rocca, Luciano Ori és Emilio Isgrò  

közreműködésével575. A színházi megvalósítás műfajközi kísérlet a performansz és a 

komikus improvizáció között, avantgárd jellegzetességek és népi színházi elemek egyaránt 

inspirálták. Ebből a hibrid műfajból növi ki magát az évtized során a „technológiai 

költészeti estek” sorozata, ahol sporthíreket, reklámszlogeneket és könnyűzenei betéteket 

is használtak. Lucia Marcucci rendezői elképzelései alapján plakátokat és nagy méretű 

hirdetéseket is elhelyeztek a színpadon, amelyeket „dadaista hévvel” leszaggattak az 

                                                
570 Ebben az alkotói periódusban születik meg az Il punto di vista című installáció terve is, amely Ketty La 

Rocca életében már nem valósult meg, de egy 2001-es római életműkiállítás alkalmával rekonstruálták az 

alkotást. 

Elena Del Becaro: i. m., 119. 

571 Lucilla Saccà: i. m., 59. 

572 Elena Del Becaro: i. m,, 61. 

573 Elena Del Becaro: i. m., 61. 

574 Elena Del Becaro: i. m., 61. 

575 Elena Del Becaro: i. m., 61. 
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előadás során576. Emellett a szimultán művészeti megnyilvánulás jegyében magnószalagra 

felvett hangfoszlányokat és a kísérleti filmrészleteket is vetítettek. Ezek a hangsúlyosan 

játékos, mégis provokatív hangulatú előadások a közönség kizökkentését célozták, erős 

politikai és ideológiai üzentet hordoztak. A néző „alvó intellektusának” felébresztése volt 

a cél. Ennek érdekében elhagyják a színházi tereket, és a „néphez” közelebbi helyszíneket 

keresnek a performansz előadásokhoz: többször lépnek fel Feltrinelli könyvesboltokban, 

művelődési házakban, sőt olykor az utcán577. Nemzetközi fesztiválokon szerepelnek, 

irodalmi eseményekre hívják meg őket, ezek közül a legjelentősebb az 1966-os, spoletói 

Festival dei due mondi, ahol Ezra Pound is a közönség soraiban ült578. Egy másik – Ketty 

La Rocca életműve szempontjából jelentős performansz a hatvanas évekből  a Volantini 

sulla strada (1967). A performansz-dokumentációból csak La Rocca írásai maradtak fenn, 

amelyeket az előadás során használtak. Rövid, a technológiai költészet szellemiségében 

született aforizmaszerű szövegeit szórólapokra nyomtatták, és a járókelők kezébe nyomták. 

Így az olvasásra buzdított látogató, ha passzívan is, de résztvevőjévé válik a költészeti 

performansznak. La Rocca másik emlékezetes közreműködése a szintén 1967-es Approdo 

című performanszhoz köthető. A Rómától délre vezető Autostrada del Sole mentén a 

Gruppo 70 tagjai vizuális költészeti jelzésekkel ellátott táblákat helyeztek ki a Kresz-táblák 

mellé/helyére. Ketty La Rocca sajátos iróniával dolgozó útjelző táblákat újraértelmező 

sorozatának néhány darabja (Noi2, Io tu e le rose, Engagement, Mia6 (12. ábra) is kikerült 

az útra az eredeti táblák helyére579. A projekt célja az autósok reakciójának megfigyelése 

volt. A játékos, improvizatív elemekkel operáló performanszok a művészet és a hétköznapi 

élet közötti határ elmosására törekedtek, változatos eszközökkel. Az interdiszciplináris 

együttműködés580, a jelenségek többszempontú, szokatlan módszerekkel történő vizsgálata 

hozott igazi újdonságot. Ez a szemlélet Ketty La Rocca munkáiban is tetten érhető, a 

performansz pedig egész munkássága során elkíséri, az egyik legközvetlenebb nyelvi 

                                                
576 Elena Del Becaro: i. m., 61. 

577 Elena Del Becaro: i. m., 61.. 

578 Elena Del Becaro: i. m., 61.. 

579 Elena Del Becaro: i. m., 64. 

580 Bár Ketty La Rocca nem vett részt ezekben a kísérletekben, érdemes megmelíteni a Gruppo70 filmes 

próbálkozásiat. Lucia Marcucci 1966-ban hozta létre a csoport első kísérleti montázs-filmjét: különböző 

műfajú, 16 mm-es filmszalagokat kis darabokra vágott és ragasztószalaggal összeillesztette. Így született a 

„Volerá nel ’70” (12 perc, színes és fekte-fehér) című cinepoesia alkotás. 
Lucia Marcucci: Per una nuova grammatica del film linguaggio filmico, kézirat, Cinema d’artista in Toscana 

1964-1980 a cura di Silvia Lucchesi, Centro per L’Arte Contemporanea Luigi Pecci, 2004.  

idézve itt: Elena Del Becaro: i. m., 66. 
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eszközként tekint rá, amellyel közvetíthető a művész üzenete. Az akciók 

fotódokumentációját nem tekinti műalkotásnak, a valós idejű élmény nem helyettesíthető. 

Fokozatosan kerül közel a performanszhoz, és a test bevonására, a művész aktív, kézzel 

fogható jelenlétére épülő megnyilvánulásokhoz. A hatvanas években Olaszországban 

létrejövő hasonló performatív kísérletek megelőzték a műfaj Európai megjelenését, ezért 

akkor még teatro d’artista elnevezéssel utaltak a később egyértelműen performanszként 

értékelt művekre581.  

Az 1975-ös Le mie parole e tu című performansz a közönség bevonásával interaktív 

kórusművé vált. Az alkotás kulcsfontosságú La Rocca későbbi alkotófolyamatában, 

kimeríthetetlen inspirációs forrásként szolgált582. Ebbe a munkában a hagyományos férfi-

női viszonyok újraértlemezését látjuk interaktív performansz formájában. A férfikéz 

lassanként leszorítja a nőit, megakadályozza a mozgásban, ebből a videómunkából indul ki 

az 1975-ös performansz. A művész egy csoport színész között elkezdi előadni (felolvasni) 

egy művét Dal momento in cui qualsiasi… (1970), a többi résztvevő pedig értelmetlen 

szavak ismételgetésével teszi teljesen követhetetlenné az előadást583, miközben fizikai 

jelenlétükkel szó szerint összenyomják a költőt. A művész és a résztvevők közötti 

közvetlen interakciót az 1975-ös utolsó előadásban különösen drámaivá tette a művész 

előrehaladott betegsége. Egyértelmű a párhuzam a tömegmédiák elnyomó hatása és az 

információs társadalom zavaros, követelhetetlen közegére.  

A hetvenes évek közepén bontakozik ki Ketty La Rocca legjellemzőbb kifejezésmódja. A 

tömegmédia kommunikációs kódjaiban csalódott alkotót a „radikálisan autentikus”584 

tartalom létrehozásának igénye vezeti el a gesztus-jelek nyelvezetének kifejlesztésig. A 

nyelv kiüresedése az irodalom és a költészet megújítására törekvő csoportok (Gruppo63, 

Gruppo70) érdeklődési körén kívüli intellektuális réteget is közelről érintette. Hogyan 

beszélhetünk a mai kor kulturális és társadalmi kérdéseiről, ha nincs hozzá megfelelő nyelvi 

apparátusunk? Erre a kérdésre ad frappáns választ Ketty La Rocca a gesztus-nyelvvel. 

Alighiero Boetti két kézzel felírt emblematikus mondata „ciò che sempre parla in silenzio 

                                                
581 Elena Del Becaro: i. m., 143.  

582 Elena Del Becaro: i. m., 188.  

583 Lucilla Saccá: i. m.. 59. 

584 Lucilla Saccá: i. m., 79. 
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è il corpo”585 visszhangzik a kéz gesztusaira építő munkákban. Az In principo erat című 

könyvmunkában586 jelent meg az első fotósorozat saját kezének gesztusaiból, az 

értelmetlen mondatokkal kísért képsorozathoz Gillo Dorfles írt előszót. A későbbiekben 

több sorozatot is szentelt a kezeknek, finom szimbolikával kidolgozott, a fénymásolatot 

fényképpel vegyítő munkája, a „you” állandóan visszatérő motívumával dolgozott (28. 

ábra). A nyelvi kifejezés megbízhatatlansága miatt az emocionálisan mélyebb tartalmat 

közvetítő egyszerű kézmozdulatokat, gesztikulációt használ. Az univerzális közlés, a 

leegyszerűsített kommunikáció és az ösztönös, sallangok nélküli emberi megnyilatkozás 

elevenedik meg a kéz mozgásában587. A kezek finom mozdulatai, az egyéni gesztusok a 

kortárs tömegkultúra elleni reflexióként is hatnak, az uniformizált közlés, az egyetemesen 

használt közhelyes kommunikációs kódok helyett a közvetlen, személyes nyelvet alakít ki. 

A művész saját testét eszközként használja, amivel a Body Art hagyományát előzi meg 

Olaszországban. A műfaj látványos (öncsonkító és testmódosító) beavatkozásokkal majd a 

hetvenes évek végén jelenik meg Amerikában és Európában. A „komportamentális” 

jelenlét, a szabad, közvetlen művészi tett az egyszerű gesztust filozófikus és morális 

tartalommal gazdagítja. 

Ketty La Rocca új technológiák iránti érdeklődése az elektronikus zene mellett a videóra is 

kiterjedt, 1972-ben Gery Schummal együttműködésben az elsők között hozott létre 

videómunkát Olaszországban. Az Appendice per una supplica című 10 perces kísérleti 

filmet588 az 1972-es Velencei Biennálén vetítették, itt jelennek meg a művész (és 

barátainak) keze, amint a némafilmen különböző gesztusokkal játszanak. Lucilla Saccà 

tanulmányában arra is felhívja a figyelmet, hogy a fiatal La Rocca szándékosan nem utal 

saját női mivoltára, nem mutatja az arcát, csak a kezek dísztelen, egyszerű és őszinte 

megjelenésével ábrázolja a megszokott gesztusokat.589 Időtlen és nemtelen kezeket jelenít 

meg, egyetemes jelentést hordoz, az emberi kommunikáció ősi archetípusa, a személyes és 

egyedi kéz590, amely az alkotóerőt, a női gondolkodást és a férfias szerepet egyszerre 

jeleníti meg. Érdemes megjegyezni, hogy az olasz kultúrában különösen nagy szerepe van 

                                                
585 A 36. Velencei Biennale alkalmaval a falra írt mondatot egy videómunka őrzi. 

Lucilla Saccà: i. m., 16. 

586 Elena Del Becaro: i. m., 165.  

587 Lucilla Saccà: i. m., 22. 

588 Elena Del Becaro: i. m., 181. 

589 Lucilla Saccà: i. m., 26. 

590 Elena Del Becaro: i. m., 181.  
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a kommunikációban a testbeszédnek, a gesztikulálásnak. Ketty La Rocca munkája így az 

olasz nyelvhez kötődő sztereotípiák megkérdőjelezésére is kísérletet tesz. Az intermediális 

jelenlét másik érdekes lépése a RAI televízióval együttműködésben létrejött program, a 

Nuovi alfabeti, amely 1973 júniusában került adásba. A közvetlen hangvételű kísérleti 

oktatóműsor elsősorban, de nem kizárólag a hallássérülteknek szólt591. A Le mani című 

epizódban a pantomin színész, az érthető jelnyelvtől elszakadva, absztrakt gesztusokkal 

játszott592. A kézhez fűződő jelentéstartalom a női társadalmi szerephez kötődik: 

házimunka, kézimunka, gondoskodás, La Rocca munkájában azonban a kéz elvont 

gesztusokat használ, nem közöl érthető jelentést.593 Az értelmetlen kézjelek egy ismeretlen 

nyelv mellett az értelmezés, a megértés hiányára is utalnak. A sztereotip női tevékenységék 

(mosás, főzés, takarítás, simogatás, ápolás) mind a kéz jellegzetes gesztusaihoz kötődnek. 

Az üzenet ennek ellenére rejtjelezett, a nő a háttérben marad, keze sematikus 

munkaeszközzé torzul.  

A kézírással egyénivé tett fotográfiák a következő alkotói fázisban is 

visszaköszönnek: a Riduzioni-sorozatban (29. ábra) La Rocca ezt a technikát fejleszti 

tovább az egyetemes kulturális emlékezet közegében594. A sorozat darabjai az Alinari-

testvérek híres fotográfiait és a művészettörténet jelentős alkotásait (pl.: Michelangelo 

Dávid-szobra) értelmezi újra radikális módszerrel595. Három fázisban ábrázolja a mű 

„elanyagtalanodását”, az eredeti alkotáson végzett beavatkozás során a „mantrává” (Lea 

Vergine) vált „you” szóval körülírja kép kontúrjait. Második lépésként a körvonalak körül 

eltűnteti a kép egyéb elemeit, végül harmadik lépésben a kiüresedett képen éles és 

kizárólagosan meghatározó elemekként a szó-kontúrok maradnak meg. Erősen 

konceptuális gesztus, amely nem marad követők nélkül. Bár más asszociációkat kelt, 

Emilio Isgrò emblematikus törléseiben is hasonló módszerrel dolgozik, igaz, jellemzően 

szövegekkel foglalkozik596. Ez a szimbolikus elidegenítés a művészet- és kultúrtörténet 

                                                
591 Elena Del Becaro: i. m., 181.  

592 Barbara Casavecchia: „Taci, anzi parla” IN: South as a State of Mind, Issue 7, [documenta 14 #2], 2016, 

http://www.documenta14.de/en/south/463_taci_anzi_parla#footnote-10 (utolsó hozzáférés: 2019.06.30) 

593 Marta Seravalli: i. m., 104. 

594 Lucilla Saccà: i. m., 24. 

595 Ketty La Rocca Firenzében az Archivio Alinariban dolgozik ebben az időben, innen szerzi be 
nyersanyagát. 

Marta Seravalli: i. m., 104. 

596 Lucilla Saccà: i. m., 24. 

http://www.documenta14.de/en/south/463_taci_anzi_parla#footnote-10
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szent és érinthetetlen alkotásaitól egy alkotói korszak lezárását is jelzi: a világ és a művészet 

átformálásának igénye a nyomhagyás, a jelenvalóság bizonyításaként értékehető. Bár rövid 

alkotói időszak adatott neki, La Rocca egész életműve alatt páratlan aktivitással dolgozott, 

fáradhatatlanul alkotott, szinte haláltáncként597 még a legutolsó időszakban is új formákat 

talált, új alkotói periódusba kezdett. Betegségének drámai lenyomata, a drasztikus és kézzel 

fogható vizuális megjelenését is kreatív módon értelmezte. Craniologie című sorozatában 

saját tumortól megtámadott agyáról készült röntgenképenek nagyításával dolgozik. 

Részben a már megismert körbeírásos módszerrel avatkozik bele a kép egységébe, részben 

fotómontázst készít. Hátborzongató hatást ér el például egy képén, amelyen a koponya 

hideg és élettelen méhnek tűnik, amelybe saját ujjának képét montírozza bele (30. ábra). 

Az agy a test központi irányítója, egyik legféltettebb szervünk, a gondolkodás, a 

személyiség, a művészi alkotás forrása: La Rocca egyéni élettörténetében a halál 

szimbóluma. Ebben az értelemben a Craniologia–sorozat a konceptuális művészet 

esszenciájaként is felfogható. Maga a gondolat a művészet, a gondolat a művész – ebben 

az esetben a szó legszorosabb értelmében a művész eggyé vált saját sorsával, saját 

művészetének keresztjével és a betegség hordozójával. Ketty La Rocca egyedi művészi 

hangja a kísérleti költészetet az írás gesztusával a klasszikus konceptualitás olasz 

változataként elterjedt művészi praxishoz kapcsolja. Feminista és társadalomkritikus 

alkotásai mellett a személyes hangvétel és a bátor szembenézés a rövid kiszabott idővel a 

hetvenes évek spektrumán túlmutató, egyedülálló életművet alkotnak.  

 

 6.4 Tomaso Binga és a betű teste 
 

A (La Roccához hasonlóan) tanítónőként induló Bianca Pucciarelli Menna költői 

performaszaiban és írásaiban a jelenlét hangsúlyos elem: a nyelv fizikai valójában válik 

jelenlétté, írott, hangzó vagy „gesztus-költészeti” formában. A Tomaso Binga felvett 

férfinév, amely a férfiak által uralt művészvilág privilégiumoktól eltorzított közegére hívja 

fel a figyelmet. Nőként férfinéven alkotni évszázados hagyományokra tekint vissza, de 

Binga esetében az érvényesülés mellett a társadalomkritikai szándék jelentősebb. 

Performatív gesztusként Bianca Menna házasságot kötött férfi alteregójával, Tomaso 

                                                
597 Lucilla Saccà: i. m., 24. 
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Bingával, így a művészet és az élet egyetlen jelenlétté egyesült598. Binga munkáiban a nő, 

mint test, mint a férfi vágyának tárgyiasult eszköze átlényegített formában jelenik meg: 

demisztifikálja a szexualitást, a női test és a női nyelvhasználat összeolvad. Ez az 

elsősorban a test lényegi jelenlétére épülő új nyelv a jól ismert male gaze kijátszásával a 

női testtel közvetlenül a nyelvre irányítja a figyelmet. Binga a szó szoros értelmében új 

„női” nyelvet hozott létre: az Alfabetiere murale (31. ábra) című munkában a művész 

testéből formálja meg az ábécé betűit. A Ketty La Rocca ikonikus betűs sorozatához 

hasonló mű egyszerre reflektál a nők elnyomott társadalmi helyzetére, és hoz létre 

radikálisan új művészeti nézőpontot. A férfiak uralta művészeti kánon merev szabályain 

ironizáló ábécé a női test használatával arra is utal, amit a mai feminista művészcsoportok 

(Guerilla Girls) hangoztatnak: nő leginkább meztelenül kerülhet be a múzeumba, 

modellként599.  

Az alfabetikus sorozat eredetében is hangsúlyosan kapcsolódik a hetvenes évek feminista 

művészeti közegéhez. Romana Loda, az évtized feminista kultúrájának jelentős alakja 

1976-ban hívta életre Olaszországban (Falconara) az első kiállítást, amely kortárs 

nőművészek felvonultatásával a feminista művészet és a fotográfiai kérdéseivel 

foglalkozott600. A kiállítás címében (Altra misura601) is megfogalmazott szándéka szerint 

az általánosan hangoztatott egyenlőség helyett a nők másságát, eltérő igényeit, lehetőségeit 

és művészi nézőpontját hangsúlyozta. A fotográfia műfaja széles körű mediális lehetőségei 

mellett a társadalmi referencialitása miatt, a történetmesélés eszközeként vált érdekessé602. 

Egy másik kiállítás kapcsán került kapcsolatba Tomaso Binga a brazil származású Verita 

Monselles fotóművésszel, együttműködésükből fejlődött ki a Scritture viventi sorozat 

számtalan ábécé-változata: a modell Binga volt, a fotós Monselles. Közösen járták be 

Olaszországot 1976—1977-ben két, az egyház közvetítette női szerepmodelleket kritizáló 

munkájukkal. Az országos „turné” keretében Monselles Ecce Homo című munkáját, Binga 

pedig a Mater (vagy Litanie Laruetane) (32. ábra) sorozatot mutatta be, amelyben szintén 

                                                
598 Simonetta Lux – Zeuli M. Francesca: Tomaso Binga. Autoritratto di un matrimonio, Roma, Ed. Gangemi, 

2004. 

599 Guerilla Girls: Do Women Have To Be Naked To Get Into the Met. Museum? 1989, Tate 

600 Raffaella Perna: 2013, i. m., 13. 

601 Altra misura, Galeria del Falconiere, Falconara, Ancona, 1976. Kurátor: Romana Loda, résztvevő 

művészek: Annette Messager, Natalia LL, Suzanne Santoro, Stephanie Oursler, Verita Monselles. 
Elisa Fabrizi: „Un’Altra misura. Arte, identità e fotografia”, IN: Alfabeta2, 2016 január, 

https://www.alfabeta2.it/2016/01/12/10779/ (utolsó hozzáférés: 2018.04.23) 

602 Raffaella Perna: 2013, i. m., 15. 

https://www.alfabeta2.it/2016/01/12/10779/
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a művész testével formál betűket. A fotón megörökített, új nyelvet teremtő test-ábécé a 

Body Art finomabb változatként is értelmezhető. A jellemzően destruktív, gyakran 

öncsonkító műfaj Bingánál a női test teremtő erejével költői gesztussá szelídül. A feminista 

kritika célja a női nézőpont beemelése a művészeti kifejezés formái közé, és a minden mást 

kiszorító maszkulin aspektus mellé új nyelvi közeg, új betűkészlet létrehozása. Binga „élő 

írása” radikális alternatívát nyújt a női kifejezést elutasító, férfiak uralta művészi nyelvvel 

szemben603. A Mater sorozat más betűkből felépülő művekhez képest hangsúlyosabban 

társadalomkritikus üzenetet is hordoz: a művész tökéletlen teste formálja meg a legszentebb 

női szerepvállalás ikonját. Binga és Monselles az egyház elnyomó ideológiája ellen lépett 

fel, amely szerint a nő szerepe a végletekig redukált: anya, szűz vagy prostituált604. 

Monselles munkája világosan utal a szakrális szimbólumokra, Binga Mater felirata 

hátterében egy középkori litánia szövege olvasható. Más megfogalmazásban, de 

mindketten a tárgyiasult női test és a nők marginalizált szerepe ellen léptek fel, mégsem 

egyház- vagy vallásellenes művekről van szó. A nőalak vizuális reprezentálása a női 

szerepek kitágításának lehetőségeit sejteti, konstruktív átgondolásra ösztönöz.  

A nyelv női aspektusának felvetése a hétköznapi élet minden területén megjelenik: 

Binga-Menna saját kettős identitására is épít művészetében. Egyik legjelentősebb – műr 

említett –feminista hangvételű sorozatában a művész önmagával lép házasságra. Bianca 

Menna e Tomaso Binga Oggi spose (1977) című munkája a kötelező érvényű maszkulin 

társadalmi szabályokra, hagyományokra utal: a nő felveszi a férje nevét, és önként 

megválik a sajátjától. E házassági hagyomány eltúlzott formában érvényesül: a nő férfi 

keresztnevet visel. A nyelvi szokásjog szerint a női megszűnik létezni leánykori nevén, 

identitása teljes egészében a férfi házastárs mellékszáláva silányul. A fotópáron a vizuális 

sztereotípiák is világosan érzékelhetők: a nő fehér esküvői ruhában látható (valódi felvétel 

Bianca és Filiberto Menna műkritikus esküvőjéről), míg a férfi (szintén a Binga alakítja) 

látványosan munkahelyi környezetben, értelmiségi klisékkel megrajzolt pózban néz a 

kamerába. Binga alkotómódszere a technológiai költészettel rokonítható módon a 

társadalmi sztereotípiák és a fogyasztói társadalom unalomig ismert modelljeit, paneljeit 

ismétli, az irónia eszközével. (A nyelv feminista megújítására tett kísérlet finom jelzése a 

cím is: az olaszul hímnemű házaspár szót nőnemű végződéssel használja.)  

                                                
603 Raffaella Perna: 2013, i. m., 17. 

604 Tomas Binga interjú, Artissima Fair, Torino, 2011. https://youtu.be/yWN2IL7FdEo?t=265 (utolsó 

hozzáférés: 2019.06.30) 

https://youtu.be/yWN2IL7FdEo?t=265


129 

 

Bár eszköziekben és a közvetítés intenzitásában eltérnek, Ketty La Rocca és 

Tomaso Binga egyaránt az érzékeny feminista kritikát testesítik meg redukált nyelvi 

elemeket használó költészeti kísérleteikben. Az olasz vizuális költészetben megjelenő női 

alkotók nem „üde színfoltként” adnak lágyságot a közeg maszkulin jellegéhez, valódi, 

önállóan értékelhető művészeti kifejezésmódokat hoznak létre.  

  



130 

 

VII. Kortárs kitekintés: digitális költészet és konkrét versvideók 
 

Az irodalom és képzőművészet határterületén létrejövő kísérleti költészet reagál a 

leggyorsabban a technológiai fejlődés nyomán megnyíló új kifejezési lehetőségekre605. A 

számítógépes technológiák térnyerésével kibontakozó elektronikus költészet a hatvanas-

hetvenes évek experimentális irányzatainak örököseként az intermediális alkotás 

lehetőségeit vizsgálja a digitális térben. A legújabb irányzatokat az elődökkel rokonítja a 

kortárs jelenségekre adott naprakész reakció, az adott kulturális térben a technológiai 

fejlettségnek megfelelő, lehető legmodernebb eszközökkel utalnak saját médiumukra. 

 

7.1. Az olasz poesia digitale sajátosságai 
 

Dick Higgins 1995-ben alkotta meg korszakos jelentőségű Intermedia ábráját606(34. 

ábra),  amelyen a harminc évvel korábbi Intermédia-elmélete607 alapján a történeti avantgárd 

mozgalmak után kialakult kísérleti műfajok összefüggésrendszerét képezi le. A szemléltető 

ábra eredetileg azért készült, hogy megvilágítsa a Fluxus és más kortárs irányzatok 

viszonyát, az interdiszciplináris művészeti hálózat működését608. A későbbiekben az 

intermédia-művészet egyre szélesebb körű térnyerésével több művész és kutató vállalkozott 

az intermédia ábra aktualizására609. Philip Corner fluxus művész Expanded Intermedia 

Chart610 (2009) értelmezésében például az univerzális alkotómunka forrásaihoz tér vissza: 

az intermediális összefüggésben megjelenő műfajokhoz a kreatív alkotófolyamattal 

                                                
605 A fejezet egy változata megjelent: Szirmai Anna: Plakátverstől a gifig. Az olasz poesia digitale 
sajátosságai, eredeti megjelenés: Szkholion A DE-BTK HÖK művészeti és szakfolyóirata 13. évfolyam 

2015/2.  

606 Higgins, Dick, “Intermedia Chart”, Molvena Italy, 19 January 1995. 

607 Higgins, Dick, “Intermedia”, IN: Something Else Newsletter (1965); új kiadás Hannah Higgins 

függelékével In: Leonardo, Vol.34, No.1, 2001, 49—54. 

608 Dick Higgins Luigi Bonotto (az 1970-es évek óta fokozatosan az egyik legsznvonalasabb fluxus- és 

vizuális költészeti magángyűjteményt felépítő) műgyűjtővel folytatott beszélgetés során vázolta fel az ábra 

első változatát 1995-ben Molvénában.  

609 Egyebek mellett Julien Blaine (1995), Philip Corner (2009), Demosthenes Agrafiotis (2010) és Richard 

Kostelanetz (2013) készített különböző verziókat a Higgins-féle változatból kiindulva.  

Az eredeti ábra megjelent: Archivio di Nuova Scrittura, catalogo della mostra, Milano 1995, 15—16. 

610 Philip Corner's variation, August 2009, Manual interventions on printed cardboard, 100 x 70 cm. 

https://www.fondazionebonotto.org/admin/download/file/0c913d9_0536e3a.jpg (utolsó hozzáférés: 

2019.06.30) 

https://www.fondazionebonotto.org/admin/download/file/0c913d9_0536e3a.jpg
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összefüggő jelenségekkel társítja: a gondolkodás, a beszéd, a nyelv, a képzelet és a meditáció 

is bekerül a halmaz-struktúrába. A kilencvenes évek óta bekövetkezett változásokat 

Demosthenes Agrafiotis611 2010-es modellje (35. ábra) szemlélteti. Itt már megjelenik az 

eddigi halmazok mellett a Computer és az Arte Digitale, de a Digital Poetry még nem 

érvényesül önálló műfajként. A digitális költészet a számítógépes művészet, az internet és a 

vizuális– és konkrét költészet közös halmazában helyezkedik el. Richard Kostelanetz 

változatán (2013) ez a gondolatmenet szűkített formában jelenik meg, a Public Poem mellett 

a High Tech Writing és az Electronic Noise fogalmakkal bővíti az eredeti ábrát612. 

A lineáris irodalmi hagyomány mellett a verbovizuális tendenciák legújabb tapasztalataira 

építő, intermediális kísérletezés terepe a digitális költészet.  

Dick Higgins az „intermédia” fogalmát 1965-ben alkotta meg, egy évvel azután, hogy 

részt vett a Arte e tecnologia613 című konferencián Firenzében, Umberto Eco, Gillo Dorfles 

és a kor költői-nyelvi újítóinak társaságában. A konferenciát az 1963-ban alakult Gruppo70 

interdiszciplináris érdeklődésű társulás szervezte. A csoport – mint ismert – az új médiákban 

megjelenő kommunikációs módszereket a mindennapi nyelvre és a művészeti 

kifejezőeszközökre tett hatásuk tükrében vizsgálta. Ez a szemléletmód folytatódik a digitális 

korban, a rohamos gyorsasággal „frissülő” kortárs kulturális színtér sajátosságaira rezonáló 

irányzatokban. Lamberto Pignotti és Eugenio Miccini munkásságának utóhatása a 

technológiai újdonságokra érzékeny költészet későbbi fejlődésében is érzékelhető. Az 

aktualitásokra reflektáltan reagáló, és a költészet interdiszciplináris jellegére építő művészi 

attitűd a nyolcvanas-kilencvenes években új inspirációkra talált, a kollázstechnika a papír 

alapú műveken túllépve a számítógépes eszközök körében kap szerepet. A digitális 

médiumok közegéhez igazodva a kultúrafogyasztás színterei és formái átalakulnak614. 

Elfogadottá vált az e-könyv olvasók használata, az elektronikus irodalom egyre nagyobb 

térnyerése nyomán új, interdiszciplináris műfajok jönnek létre – ez a folyamat nem 

                                                
611 Agrafiotis, Demosthenes: “Poesia Visiva: Una piccola guida” 2003.  

https://www.utsanga.it/agrafiotis-poesia-visiva-piccola-guida/ (utolsó hozzáférés: 2019.06.30)  

612 Richard Kostelanetz's variation, November 2013, Manual interventions on digital printed paper, 29.5 x 21 

cm. Signed. 

https://www.fondazionebonotto.org/admin/download/file/b57f7fe_0536e3c.jpg (utolsó hozzáférés: 

2019.06.30) 

613 Arte e Tecnologia, Firenze, Forte del Belvedere, 1964. 

614 C. Mehrl Bennett: „An Examination Of The Forces Behind Visual Poetry In The Past Decade” IN: The 

Last Vispo Anthology. Visual Poetry 1998—2008, 2012, 199.  

https://www.utsanga.it/agrafiotis-poesia-visiva-piccola-guida/
https://www.fondazionebonotto.org/admin/download/file/b57f7fe_0536e3c.jpg
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feltétlenül a hagyományos műfajok kiszorítását igéri, a lehetőségek tárháza bővül615. Milyen 

– a verbovizuális kifejezés hagyományaira visszatekintő – költészeti jelenségekkel 

találkozunk a digitális térben?  

Az amerikai Johns Hopkins Egyetem Iránytű a digitális médiához616 című kötetében a 

„digitális költészet” szócikk alatt az a költői gyakorlat érthető, amelyet a digitális médiumok 

tesznek lehetővé. A digitális költészet az elektronikus irodalom műfajába tartozik, 

elektronikus költészetként vagy röviden e-költészetként (és számos más néven, cyberpoetry, 

digital poetry stb.) is ismert. A digitális médiumokat meghatározó technológiák 

sokféleségéből adódóan a hozzájuk köthető költészeti kifejezésmódok leginkább 

megformálásuk módja szerint kategorizálhatók. Az autentikusnak tekinthető elektronikus 

költészet a digitális technológiai eszközök sajátosságaira épít, a médium szükségszerűségei 

nélkül nem születhetne meg. A digitális médium az alkotásnak nemcsak hordozója, hanem 

alkotóeleme, más médiumban nem jöhet létre. A mű kizárólag ebben a formában létezik, 

„nem lehet kinyomtatni” és a digitális tértől független módon kezelni. Friedrich W. Block a 

digitális költészet mediális sajátosságaival, besorolhatóságával, és a műfaj esztétikai 

kérdéseivel foglalkozó tanulmányában jól körülhatárolható kritériumok alapján elemzi a 

jelenséget617. A kísérletek az elektronikus költészet létrehozásának módja szerint 

osztályozhatóak: a generatív költészet algoritmusok segítségével gyárt költeményeket; a 

hipertext költészetben a mű hiperlinkek hálózatán keresztül jön létre,  

az interaktív költészet a befogadó közreműködésével „aktivizálódik”, futhat a számítógépen 

programként és a befogadó számára megszokott módon olvasható versként. A digitális 

költészet esszenciális jellemzői közé tartozik a multimediális kivitelezés, és a nem-lineáris 

olvasási lehetőségek. Az interaktivitás a számítógéppel folytatott „párbeszéd” értelemben 

jelentkezik, akár a hagyományos konkrét és vizuális költészet digitálisan újragondolt 

változatában. Végül, Block szerint az elektronikus költészet jellemzője az alkotó és a 

befogadó szerepének elmosódása, a mediális nyitottság nyomán a résztvevők is 

                                                
615 „The computer will not kill the book, but liberate it.” 

Peter Frank: „Concrete Conquest: Eviva Visiva!” IN: The Last Vispo Anthology. Visual Poetry 1998—2008, 

2012, 144.  

616 The Johns Hopkins Guide to Digital Media, Ryan, Marie-Laure–Emerson, Lori–J. Robertson, Benjamin 

(Eds.): Johns Hopkins University Press, 2014 

https://jhupbooks.press.jhu.edu/title/johns-hopkins-guide-digital-media (utolsó hozzáférés: 2019.06.30). 

617 Friedrich W. Block: „Digital poetics or On the evolution of experimental media poetry” IN: 

netzliteratur.net  

https://www.netzliteratur.net/block/p0et1cs.html (utolsó hozzáférés: 2019.06.30) 

https://jhupbooks.press.jhu.edu/title/johns-hopkins-guide-digital-media
https://www.netzliteratur.net/block/p0et1cs.html
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átlényegülnek618. A költői nyelv intermediális megújításának formái a digitális 

lehetőségekhez mérten sokszínűek, az animált elemek használatától a komplexebben 

interaktív megoldásokig széles a skála: a kinetikus költészet a videó-költészethez köthető; a 

multimédiás költészet pedig magában foglalja az hangzó, mozgóképes és szöveges kifejezési 

eszközöket619.  

Olaszországban a számítógépes költészet történeti hagyománya Nanni Balestrini 

emblematikus Tape Mark 1620 című generált szövegével kezdődik. A kilencvenes években 

felgyorsult a fejlődés, és az olasz színtéren nemzetközi érdeklődésre számot tartó, izgalmas 

innovatív találmányok jelentek meg. A digitális irodalmi kísérletek egyik úttörője Caterina 

Davinio ma is aktív intermédia-művész, a vizuális kifejezés és a számítógép, valamint 

internet nyújtotta egyre bővülő lehetőségekkel kísérletezik621. A költészet digitális térben 

történő újraértelmezésével kapcsolatos, interaktív költészeti projektekben vett részt 

világszerte622.  

Az első olasz net-poetry kezdeményezés 1998-ban született meg Caterina Davinio 

kezdeményezésére az olasz és nemzetközi (kísérleti) költészeti színtér főbb szereplőinek 

közreműködésével. Mások mellett a francia Julien Blaine, az olaszok közül Mirella 

Bentivoglio, Eugenio Miccini, Lamberto Pignotti, Tomaso Binga is részt vett a globális 

network használatával létrejövő közösségi projektben. A Karenina.it623 Tolsztoj hősnőjétől 

kölcsönözte a nevét624, célkitűzése a digitális kultúra közkincsé tétele, és az online közösségi 

                                                
618 Friedrich W. Block: i. m., 2.  

619 Roberto Simanowski: „Concrete Poetry in Digital Media. Its Predecessors, its Presence and its Future” IN: 

dichtung-digital 3/2004.  

http://www.dichtung-digital.org/2004/3/simanowski/index.htm#0 (utolsó hozzáférés: 2019.06.30) 

620 Nanni Balestrini: Tape Mark 1, Almanacco Letterario Bompiani, 1962. http://p-
dpa.net/download/almanacco-letterario-bompiani_1962.pdf 

621 Davinio a kétezres évek elején hiánypótló kötetben foglalta össze a digitális fejlődés nyomán kialkauló 

kísérleti tendenciák jellemzőit. A Tecno-poesia e realtà virtuali a kilencvenes években felívelő net-poetry, 

videó költészet és a digitális költészeti tendenciák kutatásának első dokumentuma.  

Caterina Davinio: Tecno-poesia e realtà virtuali, Sometti, 2002.  

622 Caterina Davinio hétszer szerepelt a Velencei Biennálén, legutóbb 2011-ben. Az 1997-es Biennálén a 

Nanni Balestrini koncepciója alapján megvalósuló VeneziaPoesia szekcióban Terminal Videopoems címmel 

animációra épülő digitális költészeti projekttel vett részt.  

VeneziaPoesia 97, (catalogo della mostra, Biennale di Venezia), Edimedia, Venezia 1997. 

623 http://xoomer.virgilio.it/kareninazoom/kareninarivista.html (utolsó hozzáférés: 2019.06.30) 

624 A névválasztás reflektál az intermediális projekt kortárs technológiai beágyaottságára. A kultikus irodalmi 
alak, Anna Karenina saját korának forradalmi újítása, a gyorsvonat elé vetette magát. A Karenina.it erre a 

konfliktusra is utal – hogyan éli meg az egyén a techológia rohamos fejlődését, hogyan hat a progresszió a 

hétköznapi életre? 

http://www.dichtung-digital.org/2004/3/simanowski/index.htm#0
http://p-dpa.net/download/almanacco-letterario-bompiani_1962.pdf
http://p-dpa.net/download/almanacco-letterario-bompiani_1962.pdf
http://xoomer.virgilio.it/kareninazoom/kareninarivista.html
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alkotás elősegítése. Másrészt az irodalmi és vizuális művészeti tradíciókkal szembemenő, 

radikálisan avantgárd kísérlet, amely eltörli a műfaji korlátokat, és elmossa a határt néző és 

alkotó között.  

A Fluxus szellemiségéhez625 köthető kezdeményezés lényege a közösségi aktivitás és a 

nyitottság. Alcíme „Költészet fatikus funkcióban”, amely a Jacobson-féle nyelvi modell 

szerint az a kommunikációs funkció, amely fenntartja a figyelmet a beszélők között, egyben 

ellenőrzi a csatorna működését626. Ez a koncepció kiválóan alkalmas a net-poetry közösségi 

felhasználásnak leírására: a felület, mint kommunikációs csatorna önmagára reflektál. A 

Karinena.it szerkesztője és moderátora, Caterina Davinio szándéka szerint nyitott (kiber-) 

tér, ahol bárki közzéteheti (költészeti) projektjeit, művészeti kísérleteit, emellett a közösség 

állandó vitát folytat különböző témákról (pl.: az új média művészet, kísérleti művészet és az 

avantgárd irodalomelmélethez köthető kérdésekről.) A Karenina.it olyan nyitott tér, 

amelyben a fejlődést a párbeszéd, a szabad alkotás generálja. A honlap már nem működik, 

de az internet-használat hajnalán megvalósult projekt a maga nemében és saját korában 

vitathatatlanul egyedülálló értéket képviselt.  

 Davinio későbbi net-poetry munkái is az interaktív közösségi tér kiterjesztésével 

foglalkoznak. A 49. Velencei Biennále kiegészítő programjaként, 2001-ben valósította meg 

Marco Nero Rotelli kurátorral a Poetry Bunker című projektet627. A „Parallel Action – 

Bunker" című virtuális happening, egyetlen napon, 2001. június hetedikén, online zajlott628. 

A projekt weboldalán közzétett felhívás szerint bárki küldhetett verset vagy bármilyen írást 

az aktivista hangvételű, „poetry and/against power" témában. Közel ezer résztvevő munkáit 

a virtuális happening részeként egyszerre tették közzé. Egy évvel később Davinio 

koncepciója alapján valósult meg az UNESCO támogatását is élvező GLOBAL POETRY629 

net-poetry projekt, 200 experimentális művész, vizuális költő részvételével világszerte. A 

                                                
Enrico Gianfranchi: Perspectives on Modern Web Literary Avant-Garde,Caterina Davinio’s Karenina.it 

http://www.ontherundesign.com/Artists/Caterina_Davinio.html (utolsó hozzáférés: 2019.06.30) 

625 Enrico Gianfranchi: i. m., 3. 

626 Roman Jakobson: "Closing Statements: Linguistics and Poetics." IN: Thomas A. Sebeok: Style In 

Language, MIT Press, Cambridge Massachusetts, 1960. 353. 

627 Marco Nereo Rotelli: Bunker Poetico. La poesia come opera, Porretta Terme - BO, I Quaderni del 

Battello Ebbro, 2001, 245—246. 

628 A projekt honlapjának 2001 októberi állapota itt látható: 
https://web.archive.org/web/20060131163428/http://geocities.com/kareninarivista/interventi.html (utolsó 

hozzáférés: 2019.06.30) 

629 Global Poetry – UNESCO, 22—27 March 2002 (Rhizome Database NYC, USA) 

http://www.ontherundesign.com/Artists/Caterina_Davinio.html
https://web.archive.org/web/20060131163428/http:/geocities.com/kareninarivista/interventi.html
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kezdeményezés az interneten létrejövő együttműködésre épített, a valós és virtuális tér 

közötti érzékelésbeli különbségre reflektált. Installációk, performanszok és videó-munkák, 

versek, szövegek és képek születtek a felhívás nyomán a világ egymástól távoli pontjain, 

Montevideótól Szentpétervárig, amelyeket az internet köt össze, és tesz elérhetővé. Az 

egyszeri virtuális költészeti találkozó és kommunikációs happening túllépett a technológiai 

médiumok puszta használatán, egyetemes közösséget alkot az internet segítségével. A 

hetvenes években elterjedő, és a nyolcvanas években virágkorát élő mail art mozgalom 

organikusan él tovább a virtuális térben létrejövő kollaboraítv kezdeményezésekben. A 

művészet univerzális értéke, a szabad, konvenciók nélküli, nyelvi-, műfaji- és 

országhatároktól független alkotás kultikus jelentősége mára átalakult, de a demokratikus 

kultúrafogyasztás igénye, és a korlátlan kísérletezés felszabadító ereje sokakat inspirál.  

 A hatvanas évektől a kilencvenes éveken át egészen napjainkig ível az olasz 

költészetben a new media innovációihoz kapcsolódó kísérletezés útja. A technológia, mint 

eszköz több évtizede foglalkoztatja az olasz kísérleti színtér alkotóit. A fejlődés folytatódik, 

a digitális térben létrejövő alkotások egyre távolabb kerülnek a klasszikus értelemben vett 

vizuális vagy lineáris költészettől, új motívumok, eszközök, kifejezésmódok alakulnak ki. 

Az intermediális és közösségi alkotás lehetősége interaktív művészi kommunikáció 

formájában érvényesül a net-poetry projektekben. A kortárs kísérletek kanonizálása pedig 

már a mai kutatók feladata lesz.  

 

8.2. Szöveg és film házassága. Kísérleti versvideók 

 

 

A kísérleti tendenciák a mindenkori uralkodó stílus megújítására törekszenek, a megformálás 

lehetőségei sajátos technológiai, művészetelméleti és filozófiai háttérhez kötődnek630. 

Korunk kultúrájában a digitális jelenlét meghatározó, az experimentális költészet pedig 

különösen alkalmas a kifejezésmódok gyors változásának leképezésére. A verbovizuális 

kísérletezés egyik úttörő, kortárs iránya a videóköltészet631. 

                                                
630 Szirmai Panni: “Költészet és környéke 2.: Szöveg és film házassága – kísérleti versvideók” IN: Liget 

XXVIII: 5, 96—101., (2015) 

631 A film/videó és a költészet társulásából született műfaj(ok) az elnevezések és definíciók nehezen 

áttekinthető szövedékében keresik a helyüket. A követhetőség érdekében a videóköltészet és versvideó 

kifejezéseket használom.  
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A huszadik századi elején a költői-nyelvi kutatások a könyv fehér lapjának terére 

redukált univerzumon belül bontakoztak ki632. A kísérletezés hatásköre a század második 

felében kitágult: a szó kilépett a könyv lapjáról és a költészet a térbeli megoldások irányába 

fejlődött tovább633. A költő már nem a fehér lappal találja magát szembe, a technológiai 

újdonságok széles spektrumának köszönhetően az alkotói kreativitás előtt megnyílik a 

virtuális térben elérhető költői eszköztár634. A videóköltészet a nyolcvanas évek második 

felétől az információs társadalommal összefüggő új kihívások elé állítja a költőt és az 

olvasót635.  

Tom Konyves 1978-ban használta először a videopoetry kifejezést636. A jelenség 

meghatározásával foglalkozó tanulmányában a videóköltészetet „a képernyőn megjelenő, 

idő-alapú, képi, hangzó és szöveges elemek kombinációjából létrejövő, a nézőben a három 

összetevő egymásrahatásából kialakuló költői tapasztalatként” definiálja637.  

Konyves a szöveges elem alkalmazása alapján öt altípust különböztet meg a 

videóköltészeten belül: a kinetikus (amely semleges háttér előtt animált szöveget használ), a 

hangzó (a szöveg hallható formában van jelen a versvideón), látható (a versvideóban a 

képernyőn írott szöveg olvasható), performatív (a költő/performer szerepel a versvideóban), 

és a cin(e)poetry (amely a virtuális tér lehetőségeit használja a szöveg megjelenítésére)638. 

Technológia és vizualitás együtthatása mentén válik értelmezhetővé a költészeti kísérletezés 

e sajátos területe. A versvideók nagy része az egyes változatok kombinációja, összetett, 

(al)műfajok közötti kísérlet.   

                                                
632 E. M. de Melo e Castro: „Videopoetry” IN: New Media Poetry. Poetic Innovation and New Technologies 

Eduardo Kac (Ed), Visible Language, 30: 2, 1996, 138—160. 

633 E. M. de Melo e Castro: i. m., 139. 

634 „The poet is no longer facing a white page. He or she faces a complex set of electronic apparatus and their 

multiple possibilities to generate text and image in color and in movement. The poet is confronted with his or 

her own skills to operate technological equipment.” 

E. M. de Melo e Castro: i. m., 139. 

635 E. M. de Melo e Castro: i. m., 139. 

636 Tom Konyves: “Videopoetry” IN: Montreal Journal of Poetics, Stephen Morrissey, Winter, 1978—

79.újraközölve itt: Ken Norris—Peter Van Toorn (Eds): The Insecurity of Art: Essays on Poetics, Vehicle 

Press, 1982 

637 "(…) a genre of poetry displayed on a screen, distinguished by its time-based, poetic juxtaposition of 

images with text and sound. In the measured blending of these three elements, it produces in the viewer the 

realization of a poetic experience." 

Tom Konyves: Manifesto of Videopoetry, 2009. https://issuu.com/tomkonyves/docs/manifesto_pdf (utolsó 

hozzáférés: 2019.06.30)  
638 Tom Konyves: i. m., 6.  

https://issuu.com/tomkonyves/docs/manifesto_pdf
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A videóköltészet önálló alternatív művészeti forma, a filmhez hasonlóan sajátos 

látványvilágot, tudatos formanyelvet használ. Alapvető eleme a szöveg, ha nincs benne 

vizuálisan megjelenített (írott) szöveg vagy hangzó szövegrész, az alkotás nem „videóvers”, 

hanem „költői” film639. A kísérleti versvideóban is lehetnek narratív elemek – a néző számára 

követhető kapaszkodók –, de nem mesélnek kerek történetet. A képi és (írott vagy hangzó) 

szöveges elemek egymást kiegészítve új struktúrát teremtenek. A narratív és nem-narratív 

részek kiegyenlített jelenlétével, és a hagyományos költészetben is fontos szerepet betöltő 

ritmus segítségével szabad asszociációkra és kreatív olvasatokra ad lehetőséget. Nem 

egyszerűen illusztratív (megfilmesített) költészeti videóról van szó, a műfaj nem adja vissza 

a versben megjelenített leíró részeket vagy történetet. A versvideó képi világában a szöveg 

kap hangsúlyt – ezzel összefüggésben merül fel a videóköltészet befogadásának kérdése: 

hogyan „fogyasztható” egy alkotás, amelyet egyszerre kell olvasni, nézni és hallgatni? 

Milyen értelmezési stratégiát követ a befogadó az intermediális művek esetében? A szöveges 

elemet írott formában felhasználó versvideókban a szöveget először „látja” a befogadó, aztán 

olvassa el640. A zenei aláfestés vagy egyéb hanghatás (emberi hang, zörej) a 

videóköltészetben ideálisan egyensúlyban van a vizuális és szöveges elem befogadóra 

gyakorolt hatásával – az intermediális elemek összhatásában érvényesül a videóköltészet. A 

mű a befogadás során válik teljessé, a néző/hallgató asszociatív hozzáállása nyomán 

bontakozik ki641.  

Konyves műfaji rendszerezése a hibrid irányzatokon belül a különböző mediális 

meghatározottságból indul ki: a hangot előtérbe helyező versvideóban (sound videopoetry) 

a költemény hallható változatban jelenik meg, a vizuális elemek a vers hangulatának 

erősítésére hivatottak642. Bár nem szerencsés a háttér-előtér viszonylat szétválasztása a 

kísérleti költészetben, hiszen a művek lényegi eleme a különböző érzékelési hatásokból 

összeálló intermediális élmény. A hang nem illusztrálja a képet, és fordítva – ahogy a konkrét 

költészetben a verbális és vizuális jellegű összetevők egyenrangúan, egységben vannak jelen.  

                                                
639 Finn Harvor: New Media and Narrative: Videopoetry and its Combination of Challenge to and Co-

existence with Lyrical Tradition, poetrifilmlive.com  

http://poetryfilmlive.com/new-media-and-narrative-videopoetry-and-its-combination-of-challenge-to-and-co-

existence-with-lyrical-tradition/ (utolsó hozzáférés: 2019.06.30) 
640 Tom Konyves: i. m., 9. 

641 Tom Konyves: i. m., 9. 

642 Tom Konyves: i. m., 9. 

http://poetryfilmlive.com/new-media-and-narrative-videopoetry-and-its-combination-of-challenge-to-and-co-existence-with-lyrical-tradition/
http://poetryfilmlive.com/new-media-and-narrative-videopoetry-and-its-combination-of-challenge-to-and-co-existence-with-lyrical-tradition/
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A kinetikus költészeti videókban jelentésteli és jelentés nélküli szavak, szótöredékek 

szerepelnek, a dinamizmus alapja a betűreészletek animált mozgása643. A szöveg anyaga (a 

nyelv) elemeire esik szét, és más szerkezetben születik újjá. Statikus betűkből mozgó vers 

alakul, amely talán legérzékletesebben képviseli a szöveg értelmének és látványának állandó 

változásával a versvideó műfaji jellegzetességét644. Ide tartozik egy altípus, a tipografikus-

kinetikus versvideó645, amely a szöveget esztétikai tárgynak, nem a történetmesélés 

eszközének tekinti. Történelmi előképe a konkrét költészet, fontos eleme a tipográfia, a 

betűtípus és a szöveg vizuális megformáltságának egyedisége646. A konkrét hagyományból 

kiindulóan a letisztult, redukált eszköztárra építő költői megnyilvánulás, amely a 

mozgóképpel összefüggésben is megőrzi alapvető sajátosságait.  

George Aguilar találmánya647, a „cinematic electronic poetry” (vagy cin(e)poetry)648 

sajátosan összetett forma, elsősorban filmes elemekkel dolgozik, és mai formájában 

hatékonyan támaszkodik a különféle digitális technológiákra. A szöveg aránya jóval kisebb 

a vizualitáshoz képest, olykor csak címszavakkal találkozunk. A kísérleti rövidfilm 

összefonódik a költészettel, a nyelv és a kép kapcsolata a narratív filmekhez közelít.  

Az ötödik típus Konyves elméleti áttekintésében a költészeti performansz 

mozgóképepé átlényegített változata. A költői nyelvi újítások ebben a formában kisebb 

mértékben okoznak meglepetést: a költő/performer „mint élő szereplő” jelenik meg a 

versvideóban, éppen ez teszi a problematikussá ezt a videóköltészeti kategóriát649. Más 

versvideóktól eltérően a performansz jellegzetességéből adódóan a néző és a mű közé belép 

„közvetítőnek” az élő szereplő. A hangköltészeti előadásokról készült videófelvétel hasonló 

kérdéseket vet fel, a befogadó a videót nézve a mű „előadását” látja, nem közvetlenül a művel 

                                                
643 Tom Konyves: i. m., 8.  

644 Erre a típusra példa: az Ian Hamilton Finlay Wave, rock (1966) című konkrét versének “megfilmesített” 

változata: concrete poetry 1968 https://vimeo.com/59867062 (utolsó hozzáférés: 2019.06.30) 

645 Christian Caselli: Cinco poemas concretas, közzétéve: 2007. február 28.  

Christian Caselli a brazil konkrét költészet nagy alakjainak verseit ültette át mozgóképes formába. 

José Lino Grunewald: "Cinco" (1964), Ronaldo Azeredo: "Velocidade" (1957), Augusto de Campos: 

"Cidade" (1963), E.M. de Melo e Castro: "Pêndulo" (1961/62) és Décio Pignatari: "O Organismo" (1960). 

https://www.youtube.com/watch?v=yC3e7rmSYM4&feature=youtu.be (utolsó hozzáférés: 2019.06.30) 

646 Tom Konyves: i. m., 3.  

647 Matt Mullins: “Interview with George Aguilar: An Ambassador of Cinepoetry (part 1)”, IN: Atticus 

Review, January 24, 2013. https://atticusreview.org/george-aguilar-an-ambassador-of-cinepoetry-part-1/ 

(utolsó hozzáférés: 2019.06.30) 

648 Aguilar elsősorban saját munkáival kapcsolatban alkalmazta az elnevezést, ami később meghonosodott. 

Tom Konyves: i. m., 4. 

649 Tom Konyves: i. m., 7,  

https://vimeo.com/59867062
https://www.youtube.com/channel/UCahxFpoENGSKyBMKz95Wj_g
https://www.youtube.com/watch?v=yC3e7rmSYM4&feature=youtu.be
https://atticusreview.org/george-aguilar-an-ambassador-of-cinepoetry-part-1/


139 

 

találkozik650. Konyves elemzése szerint a videóköltészetben ez a mediális akadály a 

személyes benyomást keltő performanszok, a vizuálisan megnyerő költői megnyilatkozások 

érik el a más versvideókhoz mérhető hatást651.  

A konkrét versvideó652 sajátos formanyelvet használ, eszmei örökségét a történeti 

hagyományokból meríti. A műfaj a kinetikus és a vizuális versvideók között helyezhető el, 

elsősorban nem-narratív szöveges elemeket, betűket, szórészleteket használ. A letisztult 

konkretizmust képviselők műveiben a betűk, szavak szándékosan nem lépnek túl saját 

jelentésükön. Ebből a történelmi örökségből kiindulva a konkrét verseket adaptáló, illetve az 

önálló konkrét videóköltemények jellegzetességei a nyomtatott elődökhöz kötődnek. A 

nyelv az alkotás eszközéből annak építőelemévé válik, a konkrét versvideó kiforrott 

megjelenésében a vizuális nyelvet a szöveggel ötvözve alkot új műfajt. A konkrét 

költészethez hasonlóan a versvideó is a befogadó aktív közreműködésére épít: a műnek annyi 

olvasata van, ahány nézője, az értelmezés iránya is tetszőleges. A szigorú szabályrendszer és 

a letisztultság azonban veszít erejéből: a mozgókép szabadabb közeg a papírnál, nagyobb 

teret kap a kreatív interpretáció és az egyedi kifejezés653. Ugyanakkor a tipográfiát 

hangsúlyozó vizuális megformáltság és a szöveges elemek egysége a videóköltészetben is 

megmarad. A konkrét versvideó több a „letűnt“ formák újraélesztésénél. Saját 

műfajtörténetet építő és önálló stílusjegyekkel rendelkező, állandóan fejlődő kortárs 

művészeti kifejezésmód szintjére emelkedett az utóbbi évtizedekben.  

A klasszikus avantgárd hagyományához kötődő konkretista látásmód szerint a szöveg 

kilép a nyomtatott keretből, és új dimenzióval gazdagodik. Megszabadul a linearitás 

kötöttségeitől, a tipográfia hangsúlyozásával az olvasásra szánt írott szövegből a látványra 

építő képköltészet lesz. Évszázadok óta zajló fejlődés eredménye, hogy a nyomtatott, papír 

alapú formát is „kinövi” a kísérleti vers, és kilép a térbe. Határtalan kísérletezés terepe lett a 

költészet, ahol a technológiai fejlődés eredményei a művészeti megfogalmazás azonnal 

alkalmazható eszközeivé válnak. Ez a fejlődési folyamat a konkrét videóköltészet különféle 

változataiban teljesedik ki. A sík után a tér, majd a mozgóképpel az időbeli kiterjedés 

                                                
650 Tom Konyves: i. m., 7. 

651 Tom Konyves: i. m., 7. 

652 bpnichol: Concrete, digital poetry (9:15).  A konkrét költészet sajátosságait digitális eszközökkel ötvöző 
versvideó egy szigeten „játszódik” – tiszta szövegalapú konceptuális kifejezés a virtuális térben.  

https://vimeo.com/7843705 (utolsó hozzáférés: 2019.06.30) 

653 E. M. de Melo e Castro: i. m., 140. 

https://vimeo.com/7843705
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meghódítása a konkrét költészet fejlődésének csúcspontja. A versvideó kiterjeszti a vizuális 

metafora jelentését, az audiovizuális közeg közvetlenebb metaforikus kapcsolatokra ad 

lehetőséget654. Egyszerre kísérletezik a kimondott és írott szó közötti határátlépéssel és a 

szó/kép/hang átjárhatóságával. Nincsenek szigorú szabályok sem a képi megformáltságban, 

sem a befogadói magatartásban. Több érzékszervre hat a műalkotás, a befogadó pedig szabad 

asszociációk révén kerülhet a film atmoszférájába. Szöveges és képi elemek keverednek a 

hangzó versek pulzáló ritmusával, és a vers életre kel.  

 A videóköltészet a nemzetközi vonulatokkal összhangban az olasz színtéren is – a 

jelenség mediális sajátosságaiból adódóan – a vizuális kísérletek mellett elsősorban a 

hangköltészet és a performatív gesztusokkal élő költői kifejezések körében terjedt el a 

nyolcvanas években. Az irányzat sokféle művészi értelmezésben találta meg a helyét, mások 

mellett Gianni Toti, Giovanni Fontana és Enzo Minarelli is egyéni módon él a videó mediális 

lehetőségeivel a költészetben. 

Enzo Minarelli655, a vizuális költészet felől érkező hangköltő, performer a videóköltészet 

egyik első teoretikusa Olaszországban. A videó használatán belül az alábbi altípusokat 

különböztet meg: költészeti videódokumentáció (megörökített felolvasás, előadás), 

videóperformansz (videófelvétel céljából bemutatott akció), videóköltészet (amely a 

videótechnika eszközeit bevonja a költői-művészi gyakorlatba), illetve videóinstalláció 

(térbeli, bejárható videóalkotás)656. Minarelli Volto pagina657 című, 1986-os videóköltészeti 

munkája az egyik első, számontartott hasonló kísérlet az olasz experimentális színtéren, 

amely a televizió látványvilágát társítja a hangköltészethez658.  

                                                
654 Fil Ieropoulos: „Poetry-Film & The Film Poem: Some Clarifications” IN: British Artists' Film & Video 

study collection archive, (é.n.) 
https://www.academia.edu/20849192/Poetry-Film_and_The_Film_Poem_Some_Clarifications ((utolsó 

hozzáférés: 2019.06.30) 

655 Érdekes adalék, hogy Minarelli Budapesten is szerepelt hangköltészeti performanszával az 1995-ös Őszi 

Fesztivál keretében az Artpool Művészetkutató Központban.  

Videó-expedíció a performansz-világban, Budapest Őszi Fesztivál, Artpool Art Research Center, Budapest, 

1995. szeptember 25—29, október 2—6.  

ARTPOOL – The Experimental Art Archive of East-Central Europe: History of an active archive for 

producing, networking, curating, and researching art since 1970, Edited by György Galántai, Julia 

Klaniczay, Artpool Art Research Center, 2013, 206.  

656 Szkárosi Endre: „Enzo Minarelli” IN: Uo.: i. m., 222—223.  

657 Volto Pagina, 15’, Ferrara, Centro Video Arte, Palazzo dei Diamanti, 1986. 

658 Szkárosi Endre: „Enzo Minarelli” IN: Uo.: i. m., 222.  

https://www.academia.edu/20849192/Poetry-Film_and_The_Film_Poem_Some_Clarifications
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Minarelli a „Polipoézis”659 műfaját körülhatároló elméletében az intermediális költészeti 

kifejezés lehetőségeinek kitágítását a hangköltészet szerepkörének bővülésében látja660. A 

költészet naprakész fejlődésének záloga a legújabb technológiai vívmányok, a számítógép 

és az elektronikus média integrálása a költői kísérletezés terébe. Erre a hangköltészet 

mediális meghatározottsága alapján tűnik alkalmassá. Az akusztikus költészet lényegi 

elemei – a ritmus, a hang (emberi hang, zörej, zaj), az időbeli tényező – mellett Minarelli 

felfogásában a performanszként bemutatott mű közvetlen, élő hatásában látja a jelenség 

kortárs értelmezésének kulcsát. A hangköltészeti performansz ebben az összefüggésben a 

videóköltészet terében bontakozhatja ki a médiumban rejlő kreatív potenciált. Minarelli 

meghatározása szerint a „Polipoesia” intermediális performansz, amelyben a hang (zene, 

emberi hang, zajhatás), a kép (televízió, vetített háttér, installatív környezet) és az élő 

művészi jelenlét (színpadi mozgás, arcjáték, tánc) együtthatásából születik meg az minden 

érzékszervre ható élmény.  

Nem volt célom a kortárs olasz színtéren a költői-művészi kifejezés megújítását szorgalmazó 

alkotói gyakorlatok nehezen áttekinthető gazdagságának bemutatása. Az érintett művészi 

attitűdök a hatvanas-hetvenes évek kísérletező megközelítéseinek folytatói – abban az 

értemben, ahogy néhány évtizeddel korábban például a technológiai költészet merített a 

futurista szabadszavas versek innovatív nyelvi kultúrájából.  

  

                                                
659 Polipoesia címmel több hangköltészeti antológiát is megjelentett kazettán és hanglemezen. 

Enzo Minarelli (a cura di): Antologia Poliapoetica, S.T.I. Ediciones, Spagna, 1986.  

660 Enzo Minarelli:”Manifesto of Polipoetry”, IN: (catalogo della mostra) Tramesa d'Art, Valencia, Spain, 

1987, újraközölve itt: St. Art: The Visual Poetry of bpNichol (Confederation Centre Art Gallery & Museum, 

Canada, 2000)   
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VII. Összegzés 
 

Olaszországban a hatvanas-hetvenes években a gazdasági fellendülés eredményeként 

kibontakozó tömegkultúra végérvényesen átformálta a kulturális életre jellemző 

mechanizmusokat. A társadalom széles rétegeit megmozgató hatvannyolcas események, a 

kollektív öntudat és a közös cselekvés felszabadító ereje a művészvilágra is hatott. A 

művészet társadalmon belüli újraszituálódása is érzékelhető: az alkotói öntudat 

megerősödése a kultúra hatáskörének kitágulásához vezetett, a művész saját korának 

alakítójává kívánt válni, ezzel összefüggésben megkérdőjeleződött az alkotómunkához 

fűződő szimbolikus jelentéstartalom661. Lea Vergine a hetvenes évek legjelentősebb 

fejleményének tekinti az aktivista elköteleződést a művészetben: “l’arte è una attività 

politica”662. Az időszak művészetelméleti diskurzusában szerepet kapott a műalkotás 

kommercializálódása; megjelent az ötlet mint mű, avagy a konceptuális szemlélet; és 

előtérbe kerül az interaktivitás igénye663. A verbovizuális kísérletek erőterében is felmerült 

az igény az egyéni alkotói életutak mellett a közösségi működés kiépítésére. A szóban 

forgó két évtized alatt kialakult a költészeti kísérletek alternatív nyilvánossága, amely, bár 

(a szocialista blokk országaitól eltérően) nem küzdött a cenzúrával vagy politikai 

ellehetetlenítéssel, mégis a fő sodortól távolabb létezett.  

A történeti avantgárd mozgalmak hagyományaiból organikusan kifejlődő 

tendenciák a hatvanas évekre autonóm költői gyakorlatokká alakultak, eltávolodtak az 

elődök kultúraformáló (olykor dekonstruáló) szándékától. Az avantgárd utáni költői 

felfogás megújulásának lényege az érdeklődési kör változásában érzékelhető: a 

„pofonütjük a közízlést!” korábbi futurista jelszava664 helyett a hatvanas évekre a 

kommunikációelmélet kérdései és a tömegkultúra ironikus hangvételű átértelmezése került 

a fókuszba. Ez a szemléletváltás – a polgárpukkasztásként összefoglalható radikális 

ellenkulturális megnyilvánulás helyett a kortárs társadalom hétköznapi, tömegeket érintő 

jelenségeinek vizsgálata – alapjaiban új művészi megközelítést feltételez. A változatos 

eszközökkel élő kísérletek a huszadik század második felére elérték egy szűkebb közönség 

                                                
661 Cristina Casero: „Il linguaggio come strumento politico e sociale. Milano, Anni Sessanta” IN: La parola 

agli artisti Cristina Casero— Elena Di Raddo (a cura di), MAC – Museo d’Arte Contemporanea, 2016, 32. 

662 Cristina Casero: i. m., 32. 

663 Cristina Casero: i. m., 32. 

664 Majakovszkij—Hlebnyikov—Burljuk: Pofonütjük a közízlést, 1912. 
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ingerküszöbét. A befogadói kör tágításának sajátos stratégiáját választotta az olasz vizuális 

költészetnek a tömegkultúra tapasztalatára építő iránya. A kommunikációelmélet és a 

tömegkultúra működésének, eszközeinek beható vizsgálata nyomán a széles közönség 

ízlésének megfelelő költői közlésmód bontakozott ki. Lamberto Pignotti 

megfogalmazásában: ha a hegy nem megy Mohamedhez, akkor a költészetnek kell a 

közönség igényeire szabnia a művet665.  

A kortárs néző számára befogadható műalkotás a tömegkultúra dinamikáját közvetítő, 

otthonos látványvilágot nyújt. A művészeti színtéren belüli kommunikáció – a mail art 

csatornát élénken használó vizuális-(és hang-) költészet alkotói között – az információcsere 

és a kölcsönös inspiráció mellett lehetővé tette a demokratikus, szabad együttgondolkodást.   

A kísérleti költészeti tendenciák elfogadása és értékelése Olaszországban 

párhuzamosan zajlott a konceptuális és minimalista művészet térnyerésével666. A verbális 

és vizuális jel integrált egyesítésének igénye az olasz kultúrában összetett költői 

gyakorlatokat inspirált. Az irányzatok részben nemzetközi hatásokra rezonálva fejlődtek, 

de volt néhány sajátosan itáliai eredetű kezdeményezés, amely egyedi módon ebben a 

kontextusban bontakozott ki. A futurista költészetmegújító szándékból táplálkozó olasz 

konkretizmus Carlo Belloli nevével fémjelzett irányzata értelemszerűen elválaszthatatlan 

a nyelvi kontextustól, hatása a következő évtizedek vizuális és konkrét költészetében is 

meghatározó. Emilio Isgrò  Olaszországban társadalmi és (pop)kulturális jelentőségű 

tárgyakat helyez új megvilágításba – a „konceptuális cenzúra” eszközeivel. Az Ugo 

Carrega-féle szimbiotikus írásnak nevezett költészeti módszertan mellett a Gruppo70 

technológiai költészete is sajátosan olasz költői gyakorlat, amely a hatvanas-hetvenes 

években érte el fejlődésének csúcspontját667. A hangköltészet olaszországi fejlődése a 

műfaj nemzetközi áramlatához csatlakozott, Arrigo Lora Totino kiemelkedő alkotói 

munkásságával elősegítette a későbbi kísérletek kibontakozását is, és feltette Olaszországot 

                                                
665 Lamberto Pignotti: „La poesia visiva”, IN: Civiltà delle macchine, anno XIII n. 6, 1965.  

https://luoghi-di-poesia.webnode.it/products/lamberto-pignotti/ (utolsó hozzáférés: 2019.06.10) 

666 Lásd még: Az ólomévek kultúrája és utóélete – A terrorizmus az olasz művészetekben és irodalomban. 

Helikon Irodalomtudományi Szemle 2015/4. (Szerk.: Szkárosi Endre, Puskár Krisztián, Szirmai Anna) 

667 Vincenzo Accame szerint a poesia tecnologica aranykora a hetvenes évekre korlátozódott, a kifejezésmód 

nem is tekinthető a költészeti kísérletek olaszországi története szempontjából korszakalkotó jelenségnek. 

Valóban, bár a Gruppo70-hoz köthető művészek – Eugenio Miccini, Lamberto Pignotti vagy Michele Perfetti 
– a következő évtizedekben is készítettek kollázsokat, a nyolcvanas és kilencvenes évekbeli műveken már a 

jelenség kreatív potenciáljának csökkenése utáni nosztalgia érezhető.  

Vincenzo Accame: 1982, i. m., 103. 

https://luoghi-di-poesia.webnode.it/products/lamberto-pignotti/
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a fónikus költészet térképére. Az asemic writing nemzetközileg beágyazott költői-művészi 

irányzat, Martino Oberto és Vincenzo Accame anafilozófikus érdeklődése azonban a 

jelenségen belül egyedinek tekinthető. A korszak társadalmi változásaival összefüggésben 

jelentős a feminista törekvések szerepe, a Body Arthoz is köthető művészi gyakorlatok – 

például Ketty La Rocca, Tomaso Binga munkái – a nyugat-európai kezdeményezésekkel 

összhangban jelentkeztek, de a hagyományosan patriarchális berendezkedésű olasz 

társadalmi környezet hatása jól érzékelhető a műveken. A kísérleti költészet fókusza a 

huszadik század második felében végül eltávolodott a futurista tavole parolibere 

hagyományától – ha nem is szakított vele teljesen.  

Disszertációmban nem vállalkoztam a sokirányúan fejlődő költészeti kísérletek 

minden aspektusára kiterjedő, átfogó elemzésére – erre a dolgozat keretein belül nem nyílt 

mód. A két évtized alatt kifejlődő és átalakuló újfajta művészeti állásfoglalások 

jellegzetességei érdekeltek, a mozgalmas olasz kulturális erőtérben kialakuló interakciók. 

A jelenségek utóhatása a kétezres években is érzékelhető, a kísérleti versvideók és a 

digitális költészet lehetőségei a verbovizuális hagyomány továbbélését igazolják.  

A tendenciák egymásra hatásából eredő kérdéseket, a vizualitás eltérő szintjein 

megnyilvánuló költői gyakorlatok kihívásait igyekeztem bemutatni. A kutatás során 

felvetett kérdések egy része nyitott maradt, és további kutatásokat ösztönözhet.  
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Függelék – fordítások 
 

Ugo Carrega: Az új írás. Jegyzetek egy operatív művészeti elmélethez (1974)668 

 

Az írás mint anyag669 

Előszó 

szó és dolog egybeesésében hinni metafizikai hozzáállást feltételez. 

a szó nem egyezik meg a dologgal azon egyszerű oknál fogva, hogy maga is csak egy a világ 

dolgai közül. 

a szó anyagi valósága az írásban jelentkezik, a gondolat tárgyiasításaként. 

az írás kialakulásával kapcsolatos jelenségek a jel jelentésképzésének fogalmaihoz két 

ponton kapcsolódnak: (1) kommunikáció (inter homines – emberek közötti kapcsolat a jel 

útján) (2) esztétika (a jel használatával olyan anyagként kísérletezik, amely képes túllépni a 

rendszeren belüli működésen). az írás (1) olyan kommunikációs módszer, amely nem 

választható el a hordozótól (2) amely egy vagy több jelet használ (3) a lehető leghosszabb 

időtartamon át (4) túllép a jel vagy a jelek kifejeződésének pillanatán; a jelek (5) 

kommunikatív természetűek, tehát arra törekszenek, hogy vákuumot hozzanak létre két 

ember között, pszichomateriális lehetőségeik szerint eltérő szinteken; a hordozó (6) célja, 

hogy minél több ember között közvetítsen. az írás folyamatában (7) részt vesznek a jelek 

megformálásához használt elemek és az alkalmazott technikák sajátos jelenségei is. 

 

(a) ÍRÁS (b) OLVASÁS & nézés az írás általános jelenségét két igével megfogható folyamat 

jelöli „ÍRÁS”„OLVASÁS” (de ide tartozik a „nézés” is) 

 

(a) ÍRÁS 

az egyszeri ember létmegnyilvánulása mások szemében, aki túllép az idő és a tér határain,  

az idő-tér eszméje nélkül (a HALÁL hatásán túl) az írásnak nincs valós dimenziója.  

(amikor háborúzni akarok, nem küldhetem oda az egyik katonámat, hogy ezt tudassam: az 

ellenség megölné. talán elkerülhetném az összecsapást, ha előre szólok, háborúzni akarok; 

de ha odaküldöm a harcost, engem iktatnak ki… nincs más lehetőségem, mint fegyvert fogni. 

akkor hogyan jelezzem szándékaimat? fogok egy kialudt fáklyát, három bemetszést ejtek 

rajta, tollpihét rögzítek hozzá. 

 

és éjjel odateszem az üzenetemet az ellenség vezérének kunyhója elé. 

a vezér mindig az enyémhez hasonló környezetben élt. tudja, hogy a kialudt fáklya egykor 

                                                
668 Eredeti megjelenés: Ugo Carrega: „La Nuova Scrittura. La scrittura come materia. Appunti per una teoria 

artistica operativa” IN: Arte mercato, Milano, Anno VI. no. 1. 1974.  

669 A fordítás az eredeti tipográfiai és központozási megoldásokat tükrözi. (a ford.) 
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égett és ennyi maradt a tűzből: tudja, ha felgyújtom a táborát, annyi maradna belőle, mint ez 

a fadarab. tudja, hogy minden bemetszés a fán mennyiséget jelez, ahogyan a birkákat vagy 

a betakarított termést számon tartjuk. háromszáz embere van, tudja, hogy nekem is van 

annyi, hogy meg fogom támadni, és gyors leszek, mint egy madár (ezt a tollpihe jelzi). ha 

mindezt az arcába ordítottam volna, a szavaim hangjának elültével semmi nem maradt volna 

a mondandómból. de az írással időt nyertem. és az üzenetem így ott van az ellenség kezében 

és mindenki látja. teret nyertem.  

 

talán az ellenség felméri saját harci erejét és úgy dönt, hogy nem érné meg neki a háború és 

inkább átengedi az embereimnek, amire szükségük van, anélkül, hogy háborúznunk kellene.) 

a szóban forgó írás alapja a jelenség alapos megfigyelése (a nézés) és a jelenség átvitele 

szimbólummá. az utalásokat (felhő az esőre utal) pontos kommunikációs céllal használtam.  

a folyamat felfogható átmenetként a természetesből a mesterségesbe. vagyis, mindazt eredeti 

formájában használjuk fel, ami körülvesz bennünket, a jelenségek alapjául szolgáló egyedi 

folyamatok analógiaként kínálkoznak egy másik, mégis hasonló közegben. az átvitel lesz az 

írás(i folyamat) alapja, a mitográfiától a piktográfiáig, a hieroglifától a logográfiáig. az 

írással ezek szerint határos a land art is, még ha elemi szintű írásról van is szó, emblematikus, 

egyértelmű kommunikációról, akárcsak az egyiptomi szent szövegek: nem 

tömegkommunikációs célokat szolgáltak, hanem a kiválasztottaknak szóltak. valójában a 

hordozó kiválasztása határozza meg a kommunikációs csatornát. (ahogy a tévében, a 

moziban, a telefonnál stb., ahol az eszköz mozgathatóságával a (képi vagy hang-) felvétel 

dinamikus írássá válik a hordozótól függő statikus íráshoz képest, amivel ebben a szövegben 

foglalkozom.) ezek szerint a body art is egyfajta írássá válik dokumentáció formában. nem 

valaminek az illusztrálására készített fényképről van szó. hanem a megtörtént eseményről 

beszámoló adatról. 

  

(b) OLVASÁS 

a fentiekből világossá vált, hogy az írás általam használt felfogása nem azonos a 

kultúránkban előnyben részesített alfabetikus írással, inkább általános jelenséget takar. 

ha ez imént felvázolt háborús mítosztörténet olvasata egyszerűnek tűnt, az azért van, mert 

az olvasó és az író kreatív körülményei azonosak voltak az adott kontextusban, amelyben a 

társadalom folyton újabb alternatívákat kínál (a nyelvet és az írást úgy álcázzák, hogy a 

nyelvek összekavarodásából eredő lehető legnagyobb gazdasági előnyre tegyenek szert, lásd 

az információ elferdítésének jelenségét, amellyel minden csatornán találkozunk a nyomtatott 

sajtótól a tévéig, és így tovább.) az olvasás egyre szubjektívebb lesz. a művészet (a nyelv és 

az írás első és egyetlen kísérletező területe) nagy léptékű fejlődésének idején, amely az egyre 

hangsúlyosabb objektivitás felé halad, az olvasás eközben egyre személyesebb. az embert, a 

történelemben talán először, saját gondolatainak kifejezésére ösztönzik, még ha a 

leggyötrelmesebb módon is, mert az összes szilárd hivatkozási pont állandó mozgásban van 

a tőke nyereségvágya miatt, amely minden társadalmi jelenséget kihasznál a haszon 

reményében. a fókusz mindig egy kicsit odébb van, mint a középpont. az olvasás tehát a saját 

mintáit erőltető rendszeren túl az igazi és autonóm kultúra hiánya miatt problematikus.  
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ezt az igazi kultúrát csak az egyén hozhatja létre, azzal, hogy rámutat a hivatalos kultúra 

hiányosságaira, az elszólásokra, amiket az előttünk járók észrevettek a sorok között. a 

logikai-strukturális olvasat nyomán kiütköznek a hivatalos kultúra hiányosságai, ebből 

fejlődhet ki az igazi kultúra, legalábbis elkezdődhet. csak az igazi kultúra képes megérteni a 

kulturális hagyomány birtokában született írást. ez a hagyomány a történelem és a hivatalos 

kultúrák meghaladásával fejlődik tovább, de éppen utóbbi hiányosságaiból kiindulva. 

 

tehát itt is a nézés igéjével körülírható jelenségre utalunk, ez kulcsfontosságú. az olvasónak 

is tudnia kell nézni. tudnia kell körülnézni maga körül. nem szökhet meg. az olvasó 

feszültsége legalább akkora legyen, mint az íróé. nem lehet feszültségbeli különbség aközött, 

aki ír, és aki olvas (duchamp is ezt tanítja). és állandóan figyelni kell, nehogy a rendszer 

bekebelezze az írást. 

 

AZ ÍRÁS ESZKÖZEI 

eddig igyekeztem az írást verbális értelemben körülhatárolni, vagyis folyamatában vázolni 

az írás létrejöttét. ezt a folyamatot a létrehozás és az átlényegítés határozza meg. (ceccato670 

idevágó példája rávilágít két fontos pontra: a sakkban a lépés és a hozzá kapcsolódó taktikai 

lehetőségek tanulmányozása a létrehozás; a bábu mozgatása az átlényegítés. van egy 

bizonyos pillanat a kettő között, amelyen ceccato nem elmélkedett, breton viszont ezzel 

foglalkozott második kiáltványában. a pillanat, amikor a kéz már megfogta a bábut, de a még 

nem lépett (még nem jött létre az átlényegítés) az ellenfél ekkor már mérlegel, éppen 

kigondolja (a választ). ez az átmeneti állapot a létrehozás és az átlényegítés között breton 

szerint alapvető fontosságú az esztétikai vagy művészi magatartásban). 

tehát az írás legfőbb eszközének tűnhet az elme (a megalkotáshoz). de a sakkbábura 

helyezett kéz példájával arra mutatok rá, hogy a létrehozás és az átlényegítés közötti váltás 

nem egy ugrás, hanem átmeneti szakasz, ahol az átlényegítésre hatást gyakorol a létrehozás 

és fordítva a következő alkotási szakasz a megelőző átlényegítés befolyása alá kerül.  

ebben az átmenetben gyökerezik az írás lényege. az elsődleges eredeti, kreatív írás, akárcsak 

a művészet, távol esik a közös, konvencionális jelekből álló másodlagos írástól. 

ezúttal sincs tere a metafizikának. nem létezik elsődleges írás a másodlagos írásoktól 

függetlenül. az elsődleges vagy kreatív írás, nem más, mint a másodlagos írás jeleinek 

újrafelfedezése, vagy, még inkább és még gyakoribb eset, hogy az elődleges írás a 

kommunikációs jelek rangjára emeli fel mindazt, amit az általános használatban jelként 

működik, de még nem ismerték el akként. (lásd az avantgárdra vonatkozó vitát). (lásd a 

szemiológia friss eredményeit). a technológia és az írás közötti szoros kapcsolat kézzel 

fogható (lásd mcluhan marsall.) 

az elektronikus technológia ismét leszűkíti a statikus írást az egyén-író/tömeg-olvasó 

kapcsolatára, miközben a dinamikus elektronikus írást a tömeg/tömeg szintjére hozza. más 

                                                
670 Silvio Ceccato (1914-1997) olasz nyelvész és filozófus, a kibernetika kutatója. (a ford.) 
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szóval az egyén által létrehozott üzenet külsőségeiben csalóka, mint a filmiparban, ahol sok 

ember együttműködéséből születhet meg a dinamikus írás. 

a filmkészítés esetében tehát a leküzdhetetlen anyagi bizonytalanság miatt úgy tűnik, mintha 

az egyéntől a tömeghez szóló kommunikációról lenne szó. miközben csak a statikus írás 

képes józan költség mellett újraértelmezni a jelet. 

az elektronikai eszközök olyan fokú tökéletesítése, ami lehetővé teszi, hogy az egyén 

teljesen egyedül dinamikus írást hozzon létre elfogadható költségekkel, akár a fővároson 

kívül, egyelőre csak a videón közvetített illúzióban létezik, 

ezért a statikus írással foglalkozom. megpróbálom feltérképezni mi az, és hová fejlődhet? 

az írás eszközei felülmúlják az olvasás eszközeit. az olvasás eszközei az érzék(szerv)ek.  

az írás eszközeiből már olyan sok van, mint a technológiákból, amelyek lehetővé teszik a 

hordozók kijelölését. a kalligráfiától a legbonyolultabb nyomtatási eljárásig. óriási eltérések 

vannak az „érzékelésben” egy kézzel, golyóstollal leírt szó (például ha levelet írunk 

barátunknak) és ugyanannak a szónak a nyomtatott változata között (például ugyanez a levél 

a barátnak nyomtatva egy vagy százezer példányban)? egyértelmű a válasz. a kalligráfia a 

kézzel közvetlenül a papírra rótt írás közvetíti az társalgási hangnem közvetlenségét. a mára 

megszokottá vált írógépen írás a személyes jelleget idézi. de nem olyan régen a kézírás 

bizalmas volt és a gépírás hivatalos. és a nyomtatott írás? kifinomult és kulturális 

utalásokban bővelkedő gesztus lenne egyetlen példányban kinyomtatni a barátunknak szóló 

levelet, de százezer példányban kinyomtatni már ismeretterjesztési célokra utalna, az írás 

jelentőségét hangsúlyozná. és ha az írás a lehető legbanálisabb lenne? akkor egyértelmű, 

hogy az író egy elmeháborodott pénzeszsák vagy egy dörzsölt duchampiánus, aki 

kifigurázza a hagyományos értékrendet. csak a szerző munkájának teljes spektrumát lefedő 

műveleti környezet megismerése adhat lehetőséget a döntésre. következésképpen, a 

felhasznált eszköz mcluhaniniusan visszaáramlik a használt jelek jelentésébe, ezzel tágabb 

értelemmel ruházza fel azokat, a tudatlan olvasó ezt tudat alatt értelmezi, a tájékozott olvasó 

pedig tudatosan. a figyelmes művész átvezeti az eszköz értelmét a jel jelentésébe, az 

olvasónak pedig ebben a kényelmetlen helyzetben a nem-olvasás szerepét szánja. (éppen 

most kaptam az usa-ból ismeretlen feladótól egy teljes 300 oldalas enciklopédiát, amely 

lapokra szétesett: azzal az egyetlen kéréssel, hogy az enciklopédia képeit művészi (és ahhoz 

köthető) célokra használjam fel.  

 

AZ OLVASÁS ESZKÖZEI 

már utaltam rá, hogy az olvasás eszközei az érzékszervek: szem és fül.  

fiziológia és a pszichológia körébe tartozik,, hogy ezek a szervek hogyan végzik el az 

„olvasást”, én viszont az író szerepébe helyezkedem: mit kell tennem ahhoz, hogy az 

olvasóhoz eljusson, amit én az írásommal közölni akartam vele? 

világos, hogy a statisztikák áttekintésén túl az egyetlen dolog, amit az író tehet, az hogy 

átérzi az olvasó helyzetét, vagyis állandóan szem előtt tartja a kreatív alkotófolyamat alatt 

az írás és az olvasás szempontjait is. 
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az olvasónak a két szétválasztott dimenziót kell az író alakjában egyesítenie. mivel író, 

bizonyos társadalmi kötődéssel fog írni, és így saját osztályának képviselőjeként fog 

megjelenni: 

az olvasó ismét olvasó lesz, saját társadalmi osztályának megfelelően. 

ezt a jelenséget az író akkor valósítja meg, amikor sikerül olyan messzemenően objektív 

témát találnia, amely túllép a társadalmi osztályok kérdésén, ekkor tud olvasói magatartást 

felvenni. 

nem arról van tehát szó, hogy az író az olvasói szakaszban az olvasás általános ritmusát 

venné fel, hanem az író az olvasói szerepben másik magatartást gyakorol, más hozzáállást 

tanúsít saját működése iránt. hozzáállásával megerősíti azt, amit csinál. az a szándékom, 

hogy létrehozzak egy jelet, amely ezt és ezt közvetíti. megcsinálom. (ez az írói fázisban (a) 

létrehozás majd (b) átlényegítés. a létrehozott jel megegyezik azzal, amit akartam? (ez az 

olvasói szakasz: a kéz a sakkbábun (feed-back). ez a legkreatívabb és legbonyolultabb rész, 

mert racionális, és nem csak intuitív, az átlényegítő szakasz elfogadásával zárul. 

a nem-író olvasónak így van lehetősége, hogy elemző módszerrel (és logikai úton) tekintsen 

az írás átalakító és alkotó szakaszaira, alkalmazkodva hozzájuk és a mélyükre hatolva.  

de csak az író fegyelme teheti lehetővé, hogy ez a körforgás az olvasóban teljesedjen ki.  

 

A MAGYARÁZÓ ÍRÁS 

az új írás, amelynek kialakulási folyamát igyekszem felvázolni, természetesen nincs 

összefüggésben az írással, amelyet „magyarázónak” nevezek. 

ez a fajta írás meghatározott céloktól vezérelt. a leíró írás, az írás, amely „arra való”, hogy 

ismert és pontos jelentéstartalmat adjon át. ezt az írást használom most is. arra szolgál, hogy 

leírjam, mi-az-az-új-írás. tehát egyfajta meta-írás vagy, ahogy korábban neveztem, 

másodlagos írás. idővel minden írás másodlagos írássá válik. a „legelső” írás, a biblia is mára 

másodlagos írássá vált, mindenki számára ismert (még ha hibák vagy tévedések is vannak 

benne). tehát a magyarázó írásnak mindig van, és lesz a saját tere és haszna a kommunikáció 

másodlagos, kifejtő, didaktikus, akadémiai és hivatalos értelemben vett kulturális 

közegében. 

 

A KÖNYV 

„a könyv mint gondolat a jel totalitásának gondolata, befejezett, vagy befejezetlen eszméje”. 

(J. Derrida: Della Grammatologia). és a befejezett totális eszme egybeesik egy jellel. vagyis 

a könyv az írások összetartásának módja, amelynek megvan a saját történeti és jelenségszerű 

jelentése, tehát a maga módján részt vesz a jelentésképzésben. megjelenésében a könyv 

maga a jel. 

amikor a verbális írás a metanyelvi irányba fejlődött tovább, egyre nagyobb szükség 

mutatkozott egy könnyen kezelhető és hamar felfogható hordozóra. a papírral fejlődik ki a 

filozófiai bőbeszédűség. de próbáljuk csak meg elképzelni a tiszta ész kritikáját obeliszkekre 

írva (másrészt ez az egyiptomi írásoknál is nagyobb szentség lenne!) de ha az írás túllép a 

szóbeliség eszméjén, ha az írás ikonikus-dinamikussá válik (mint a mozgóképen, ahol a 
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hiány, jelen-nem lét azt az illúziót kelti, hogy a jelölő és a jelölt megegyeznek)?  

a könyv átkozott teremtmény. kísért a vágy, hogy újraalkossuk. de az elmesélés igénye 

mindig velünk marad és a verbalitás és a könyv a két leggazdaságosabb eszköz; állandó 

szükségletünk, hogy adatokat és dokumentumokat halmozzunk fel: a szóbeliség és a könyv 

még sokáig hasznunkra lesznek. 

a jel totalitásának eszméjétől inspirált könyv tehát szorosan kapcsolódik a verbális jelölőhöz, 

vagy a verbális jel kiegészítőjeként, sőt, még inkább, a verbális alapú írás kiegészítőjeként 

megjelenő grafikus-ikonikus jelhez kötődik. 

 

AZ ÍRÁS AZ ÍRÁSON TÚL 

az írásra épülő gondolatmenet kapcsán a jelenlétet vizsgálom, az írás jelenléte horizontális 

irányt vesz. a kérdés az, hogyan fedezhető fel e horizontális dimenzió kulturális jelentősége? 

kézenfekvő egy változó intenzitású hullámvonalként tekinteni rá.  

ha az írás érthető akar lenni („A jó írás tehát mindig is érthető volt” H. Derrida) ismert 

utalásokat kell használnia, a megélt társadalmi kontextusból táplálkozva. ha a fókusz 

túlságosan „történeti” lesz, akkor félő, hogy a távoli utalások miatt a jelentés értelmezése 

„nehézkessé” válik. 

a jel már nem csupán a verbális jel, hanem bármilyen, a kontextusból kiemelt jel. ezért a 

kontextuális interaktivitás (jelentésképzés) a kortárs valóságba kell, hogy illeszkedjen. olyan 

írás is előfordulhat, amely a könyv emlékét őrizve a jelentésképzést a (1) papíron leírható 

írás (szimbiotikus írás) területén tartja, a verbális és a verbalitáson kívüli grafikus jelek  

kölcsönhatásán keresztül, amely lehet egyezményes, vagy sem. olyan írással is 

találkozhatunk (2) amely a papíralapú hordozótól elszakadva túllép a grafikus íráson, 

mindenféle anyagot használ, és saját fenomenológiájára épít (materiális írás). 

Milyen dimenzióban határozható meg e két írásmód értelmezési tartománya? 

a kortárs közegben a grafikus írás alkalmazásának számtalan példájával találkozunk, a 

napilaptól a reklámplakátig. 

a napilapoknál például, a verbális jel a tipográfia útján speciális utalásokkal gazdagodik, 

amely a nyomtatott lapok általános jelentéséhez kapcsolódik. a betűtípus, az oldalszámozás, 

a kötési mód, az elhelyezés, stb., ezek mind olyan jelölők, amelyekből a verbalitás minden 

fajtája más-más értékeket emel át.  

(a címoldalon közölt cikk „fontosabbnak” hat, mint ugyanaz a cikk az újságban máshol). 

a mai írás nem tudja nem felvenni ezeket az értékeket. 

a materiális írás alapja a hordozó megváltoztatása, amely a jelentésképzés kulcsfontosságú 

eleme, az egyidejűséghez fűződő viszonya egyrészt filozófikus, ahogy a történelem objektív 

folyamatai, másrészt a „tárgyak” használata hozzájárul a „jelentéshez”. 

egy ruha azzal kap jelentést, hogy hordják, azzal, amennyit adnak érte, a fazonja, az anyaga, 

stb. mind jelentéssel bír, egy könnyű ruha a nyárra utal, miközben az ára szimbolikus 

jelentést hordoz (társadalmi helyzetre utal), a szabásvonala pedig ikonikus értéket közvetít 

(divat).  
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hogyan lehetséges akkor, hogy ha egy ruha fenomenológiája jelentéssel bír, akkor az írás ne 

használná ki kortárs jelentőségének „materialitását” a nem írott kommunikációban? 

ez a materiális fenomenológia a grafikus írás anyagiságában is kifejeződik, de a grafikus írás 

mindig virtuális vagy metaforikus marad, sosem lesz valóságos. 

a valós dimenzió (vagyis az esetleges jelenlét) amely a verbális írással együtt jelentkezik 

(amelynek lényegi alapja a hiány (és a jelenlét) egyidejűsége (filozófiai dimenziójában tér 

vissza: az emberi élet minden tényezőjére jellemző, a mindenhol jelenvaló ellentmondásban 

érvényesül. 

 

A HORDOZÓ 

az áthelyezhető írásnak megfelelő hordozó kifejlesztésével időt és teret nyerünk, ahogy a 

kőtáblától eljutunk a papírig, az ideográfiától eljutottunk a leggazdagságosabb alfabetikus 

írásig.   

ez a páratlanul gazdaságos írásmód szolgálja a kereskedelmet, az ipart, az embert kísérő 

fejlődést. végül az írás exoterikus nézőpontja kerekedett felül, így a kívülállók számára is 

érthetővé vált. 

a jegyzők, bürokratikus szervek, kereskedők, politikusok és általában a csalók használták ezt 

az írást. ma az írásnak újra az embert kell szolgálnia. 

és a hordozónak ebben a folyamatban kulcsfontosságú szerepe van. a verbális írásban a 

hordozó semleges. a papír nem beszél. a jelek közvetítésére szorítkozik. csak a fekete alatt a 

fehér háttér marad. 

annak van a legnagyobb jelentősége, ami távol marad, ez a jelentés. a totális idealizmus. az 

anyag az idea puszta szolgálatába áll. a jelentés nem kötődik az anyaghoz (az elsődleges 

jelölt dologhoz), hanem egy köztes területhez (a jelhez) amely nagyon távoli kapcsolatban 

áll az anyaggal. és ha megváltozik a hordozó? és ha a hordozó is jelentéssel telítődik 

(egyértelmű jelentéssel)? a jel ebbe az anyagiságba kell illeszkedjen és magáévá kell tennie 

ezt az anyagi komplexitást, amelytől „mássá” válik.  

az anyagi hordozó tehát egy elsődleges jelölő, amelybe a másodlagos jelölők szövődnek, a 

jelek (vagy a teleírt oldal építőelemei) így avatkoznak bele a jelentésképzésbe. az elsődleges 

jelentésképzés egyébként az, ami elsőként kínálkozik olvasásra és amelyik különbözik a 

verbális írás hagyományos hordozóitól, vagy a festészettől (ikonikus írás), eltörölve az 

ideológiát és a kultúránk diktálta ragaszkodást a verbális nyelvhez bármilyen más nyelvvel 

szemben. arról van tehát szó, hogy minden írás egyesüljön, az írás minden technikai 

megvalósítási módszere egyetlen írásban öltsön testet, amely képes beleolvasztani a 

jelentésbe az eltérő típusú írásokat, amelyek közül mindegyik saját speciális értelemmel bír. 

(lásd korábban a kalligrafikus verbalitás és a tipografikus verbalitás közötti különbség 

példáját. ehhez adódik hozzá a materiális (mint egy ág vagy egy kavics stb.) írás 

integrálásának lehetősége. olyan hordozó lehetősége, amelynek története (a hordozó 

fenomenológiája) értelemmel bír. ezt a típusú írást értem a „materiális írásként” 

meghatározott kifejezésen. 
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AZ ELEMEK 

az írásban az egyes jelek helyett a szintaxisukban  (vagyis a csomópontok közötti 

kapcsolatokban) létező, a verbális szintaktai modelltől elszakadt jelentés-sejtek működnek.  

ezek a csomópontok szinte minden esetben kettős jelentéssel bíró elemek: 1) a származási 

rendszer jelentésével 2) az életbe lépett új közegen belüli jelentéssel. 

 

A LINEARITÁS 

ezek az elemek egymással nyílt kölcsönhatásba lépnek a verbális költészetre jellemző 

öröklődési mintázatoktól függetlenül. minden elem (verssor) egy autonóm jelentésteli 

csomópont, amely kötődhet bármely más elemhez matematikai permutáció lévén. minden 

így nyert jelentés hozzájárul a kommunikáció gazdagításának totális megvalósításához. a 

hagyományos költészetre jellemző terjengősség helyett a jelentés gazdagításáról van szó. 

az írás hagyományos időbeli linearitása ezért a jelenlétben és nem a távollétben mutatkozik 

meg, így az idő túllépésének korábbi lehetősége az elbeszélés idején belül volt lehetséges, 

mára teljesen túlhaladott. csak az elemeket egymás után olvasó befogadó biológiai órája 

létezik. de az író nem határozza meg melyik az első elem és melyik a második. vagy ha 

mégis meghatározza, nincs semmi jelentősége az írás befogadásában.  

az új írás tehát egyfajta atomizált írás ahol minden atom kapcsolódik egymáshoz bármiféle 

szándékolt kivételezés nélkül.  

olyan írásról van szó, amelyben a jelenlét objektivitása előbbre való a távollét 

szubjektivitásánál.  

olyan írásról van szó, amelyben a dialektika operatív módszer és az ellentmondás dinamikus 

valóság (energia). 

 

a dialektika alapja a szimbiózisra törekvés, az elemek kölcsönös összekapcsolódása egyetlen 

általános jelentéssé (ez a felszínes struktúra) sokszínű, egy sor elemből épül fel 

(mélyszerkezet). 

a mélyszerkezet a korábban keletkezett írásokon alapszik. 

a végső tanulság tehát: a materiális írás a meglévő írások tapasztalatait sűríti magába, szem 

előtt tartva a felfogást, hogy az írás nem csak „írott szóbeliség”. 

 

A PAPÍR ÉS A HORDOZÓ 

a könyvoldal az írásra felhasználható tér behatárolt területe, míg a hordozó a papír, mint 

anyag.  

a hordozó elsődleges jelentéstartalma könyvoldal formájában ölt testet. más szóval, az anyag 

jelentéstartalma egyszerre utal (1) a térre, mint kitöltendő területre és (2) arra, ami nem a 

tér. 
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ebben az elődleges jelentésben a jelentéstartalomban (tér & anyag) (papír & hordozó) részt 

vesznek „tároló” és „beltartalom” közötti viszonyra szintjén a másodlagos jelentések, az 

elemek, amelyek jelentéstartalmukat az egymás közötti kölcsönhatásból és a papír & 

hordozó interakciójából nyerték, ebből jön létre a totalitás (ami egyszerűbb a puszta 

összeadásuknál), ez a materiális írás.  

AZ ANYAG 

az anyag a nyelv jelenléte (fizikai rész = jelölő). előfordul, hogy nincs jelen, de nem szűnik 

meg nyelvnek lenni. a motyogás is egy nyelv, de nem írás, amennyiben hiányzik belőle az 

időbeli kiterjedés és a térbeli állandóság. tehát, az anyag egyfajta jelenlét, nem az egyetlen 

jelenlét.  

ezek szerint egy különleges jelenlétről van szó, az anyag időben és térben meghatározott 

jelenlétéről, a jelentés kibocsájtásán túlmenően.   

az írás hangértékek jelölése is, de nem kizárólag az. 

ez pedig, nem ruházza fel az írás jelenlétét a materiális címmel, sőt, egy füst alatt nyelvvé is 

teszi. hiba lenne azonban az írást a nyelv szinonimájaként értelmezni, még akkor is, ha 

szemiotika szinte kizárólag az írással foglakozik (és hangértékek leírásával), olyannyira, 

hogy néhány kutatót arra enged következtetni, hogy az írás és a nyelv egy és ugyanaz.  

és végül az írás anyaga (ennek az írásnak az anyaga) a felhasznált elemek anyaga (legyen az 

egy rongy vagy egy szó) és az egyes rendszerek közös kommunikációs rendszerbe 

illeszkednek. tehát szuper-rendszerről van szó.   

 

AZ ÁTHELYEZÉS 

egy jel az esetek nagy részében egy rendszer része (még akkor is, amikor elszigetelt: ebben 

az esetben azt jelzi, milyen kapcsolatban áll saját rendszerével). 

egy jel áthelyezése saját rendszeréből egy másikba mechanikus, mesterséges eljárás, amely 

sokkal szélesebb kísérleti területet nyit meg, mint az első látásra gondolnánk.  

ha az írást anyagként kezeljük, könnyen lehet rajta (szinte) rendszerszintű beavatkozásokat 

végezni, és felfedezni a létrejövő jelenségeket.  

AZ ÍRÁS SZEREPE 

ha társadalmunk általános problémája a kommunikáció, akkor az írás kivételes jelentőségre 

tesz szert, mint a kommunikáció azon formája, amely túlmutat létrejöttének pillanatán. a 

kommunikációt a technológiai fejlődés tolja előtérbe, a jelek együttesének korábban soha 

nem látott alkalmazása.  

a múlt segít a körülményekhez képes jobban megérteni ezt a jelenséget, a történetileg 

kialakított modellek csupán részlegesek és iránymutató jellegűek. az írásnak a mai ember 

mindennapi összetett jelhasználatára jellemző realitás szintjén kell fejlődnie. ennek 

érdekében a legalkalmasabb közreműködő a művész, aki a hasznosság elvén alapuló 

funkciók leszűkítő határain kívül tud működni,  

KÖVETKEZTETÉSEK 
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az „anyag mint írás” elmélete ragaszkodik a jelenléthez (jelölő) amely nélkül a hiányzó 

tényező (jelölt) nem ismerhető meg.  

az elméletben kulcsfontosságú szerepet tölt be két szakkifejezés: „anyag” és „jelenlét”, és a 

felvetés: mindennel lehet beszélni. de csak szavakkal lehet írni? 

a hiányzó tényező (jelölt) a bölcsészettudományok területén további elméletek kifejlődésére 

is alkalmat ad. addig is megalapítandó a Jelenlét Védelmi Társaság.  
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Lamberto Pignotti: A vizuális költészet (1965)671 

Olaszországban a költészet otthon van, de sosem volt közkedvelt. Annak ellenére, hogy 

évszázadokon át több olyan költő is akadt, aki nemzetközi elismertsége nyomán sajátmagát 

„exportcikknek” tekintette, a verselő tevékenység nem élvez nálunk kiemelkedő elismerést. 

A jelenség oka legalábbis részben abban keresendő, hogy túltermelés van költészetből, de 

talán még inkább a potenciális kínálatban: már nem számít paradoxnak a közhely, amely 

minden olaszban költőt lát. Ennél is nehezebben megfogható egy másik lehetséges ok: a 

költészet – egyrészt szépelgő professzorok miatt, másrészt néhány rég-és közelmúltbeli 

költő hibájából –általában úgy tűnik fel, mint aminek semmi köze a mindennapi élethez, 

emiatt nyugodtan figyelmen kívül hagyható. Mindez fokozottan igaz az élő alkotók 

munkáira, akik nem élvezhetik a mítikus szerepet, amelyet olykor a halál hoz el bizonyos 

költőknek, ennek tipikus példája Garcia Lorca és Dylan Thomas, akiknek korai halála 

felélénkítette az érdeklődést verseik iránt. Ebbe a képletbe illeszkedik az avantgárd költészet 

kérdésköre is: születésétől fogva és különösen a 20. század 1910 és 1930 közé tehető 

évtizedeiben, még közelebbről az utóbbi években megpróbált túllépni ezen a 

szabályszerűségen. Mégpedig közvetelnül szokatlan szövegekkel, közvetetten pedig azzal, 

hogy más színben láttatta a kulturális problémákat. Más szóval, az avantgárd az alkotás 

hagyományos rítusán túl a közönséghez füződő viszony modernebb kihívásaival is 

foglakozott. Elhíresült és emblematikus a szlogen "Èpater le bourgeois!" Ennek ellenére a 

„polgárpukkasztás” nem merül ki az alkotás-befogadás kapcsolat vizsgálatában. A költészet 

is olyan termék, amely csak riktán jut egyenesen „a gyárból a felhasználóhóz”.  

Itt kezdődik a mai avantgárd problémája: mivel még az érzelmi megrázkódtatás, a szem alá 

mért ütés, vagy a szokatlan jelenségek felkutatása is alig éri el az ingerküszöböt, hosszú 

távon pedig csömör és közömbösség lesz úrrá a közönségen, akit fel akaruk rázni, ezért 

elengedhetetlen, hogy kísérletezzünk a költészet új fajtáival, és ezzel együtt új 

kommunikációs módszereket keressünk. Talán éppen ebben rejlik a különbség a 

hagyományosan értelmezett avantgárd és a mai tendenciák között: előbbiek az èpater le 

bourgeois-re jobban figyelnek, utóbbiak inkább a kommunikációelmélettel foglakoznak. 

Nem véletlen, hogy az elméleti szerzők és a mai avantgárd kritikusai száműzték a 

szótárukból a „szabadszavak” (parole in libertà), a nonszesz”, „pompás hullák” (cadaveri 

squisiti) és ehhez hasonló kifejezéseket, helyettük kevésbé festői, de megbízhatóbb 

fordulatokkal élnek, mint: „elöregedés”, „entrópia”, „negatív-entrópia”, „a termodinamika 

második törvénye”, „bit” (vagy „bináris jel”), „vételi zavar”, „redundancia”, „kodifikáció”, 

„dekodifikáció” stb.    

Értelemszerűen a kommunikációelmélet felé forduló érdeklődés az élenjáró költészeti 

irányzatok körében nem az elmélet teoretikus és tudományos aspektusát érinti, hanem 

szociológiai érdeklődés motiválja. A kortárs avantgárd másik fő ága a tömegtársadalomként 

                                                
671 Eredeti megjelenés: Lamberto Pignotti: „La poesia visiva”, In: Civiltà delle macchine, anno 

XIII. 6, 1965. 
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összefoglalható kérdéskört és annak jellemző kommunikációs eszköztárát tanulmányozza, 

mint a rádió, a televízió, mozi, a tömegsajtótermékek, a reklám és így tovább.  

Vajon a költészet mi célból érdeklődik a kommunikációelmélet iránt és miért foglalkoztatják 

a tömegtársadalom problémái? Más szóval a költészet Mohamed és a hegy híres 

tanmeséjének kíván így értelmet adni, konkrét fogalmakra lefordítva: ha a közönség nem 

keresi a költészetet, a költészetnek kell eljutnia a közönséghez.   

A fenti egyszerű megállapítással az is világossá válik, hogy a költészet is képes 

tömegkommunikációs eszközként működni. Sőt, a kortárs költői termés egy része már most 

potenciális tömegkommunikációs eszköz. Párhuzamként gondolhatunk egy kitalált reklám 

szlogenre, amely még nem került forgalomba. E kritérium alapján bontakozott ki az a 

feltételezés, hogy ha például a labdarugó-mérkőzések szünetében a hangszóróból vers 

hallható (mint a reklám), vagy televíziós hirdetésbe verset csempészünk, fokozatosan 

elnyerhetjük a tömegtársadalom érdeklődését. Más idevágó javaslatok szerint a költészet 

kerülhet gyufásdobozra, cigarettadobozra, csomagolópapírra, falragaszra, sőt még az 

autópályák mellett kihelyezett óriásplakátokon is találkozhatnánk vele. Az efféle felvetések 

elsősorban az utóbbi néhány évben egyre nagyobb közönséghez, de még nem a tömegekhez 

szóló vizuális költészetre vonatkoznak, bár egyelőre megmaradtak az avantgárd elméleti 

szintjén. 

Hogyan lehet meghatározni a vizuális költészetet? Nagy vonalakban kijelenthetjük, hogy 

olyan kifejezésmód, amely különböző szinteken kísérletezik szó és figurális kép 

kapcsolatával, arra törekszik, hogy egységes kontextusban értékelhető eredményeket hozzon 

létre. Bizonyos szempontból a költészet lehetőségeinek kiterjesztését jelenti, amely 

intézményes keretek között csak a verbális anyagra támaszkodik és annak kombinatorikus, 

jelentésbeli és kommunikatív tulajdonságaira (vagyis a szintaktikai, szemantikai és 

pragmatikai jellegzetességekre, ennek ellenére olyan kérdéseket vet fel, amelyeket 

mindezidáig csak a vizuális művészetek, elsősorban a festészet érintett. A vizuális költészet 

mindazonáltal nem festmény szavakkal, sem költészet figurális képpel. Más szóval (az 

igazán jól sikerült vizuális költeményben), a szavak nem kommentálják az önálló vizuális 

elemeket, és utóbbaik sem illusztrálják a szöveget, amely önmagában is megáll. A vizuális 

költészet sajátossága, hogy valódi kapcsolatot, igazi együttműködést létesít a szó és a 

vizuális kép között, egyetlen közös kontextusban, (amely, általában a kollázs formáját veszi 

fel, ritkábban festett vagy rajzolt elemekkel társul). 

A verbális és vizuális elemek nem külön-külön jelentkeznek és nem is egymástól függetlenül 

kell azokat befogadni, kivéve, ha félreértjük, vagy félre akarjuk érteni az élmény jelentését: 

más területeken is téves értelemzésre jutna valaki, ha például egy filmet csak azért nézne 

meg, hogy a filmzenét élvezze, vagy ha a Sevillai borbélyt azért hallgatja meg, hogy 

kiderüljön, mi lesz a történet vége. Miután így összefoglalóan felvázoltuk a vizuális költészet 

sajátosságait, ezt a képet hasznos történelmi forrásokkal, részletekkel, konkrét nevekkel 

kiegészíteni. Hozzá kell tenni, hogy bár ez a költészeti műfaj, amely az 1964-es év utolsó 

szakaszában a hétköznapi közbeszéd szintjére emelkedett (az avantgárd kiállítások és viták 
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tárgyán túl a vizuális költészet ínycsiklandó témának bizonyult a nagy napilapok, képes 

újságok és magazinok számára is, olykor még reprodukciókat is közöltek), mégis 

tagadhatatlanul első rangú művészeti kifejezésmóddá vált, számos előképpel rendelkezik, ha 

ezeket egy irodalomtörténész alaposan szemügyre venné, és mélységében vizsgálná, a 

vizuális költészetet a meglévő hagyományba illeszkedő láncszemnek tekinthetné. A páva 

formájú versek vagy az alexandrinik „carmina figuratai” és a tizenhatodik századi embléma 

költészet művel között könnyedén találhatunk olyan példákat, amelyek bekapcsolódnak a 

kísérleti költészet témákörébe.  

Utalhatnánk Mallarmé Còup de dés című munkájára, vagy Arno Holz Phantasus-ára is. De 

ha csak Marinetti szabadszavas költészetét, Apollinaire Kalligrammáit és Schwitters i-

Gedicht sorozatát nézzük (időben körülbelül 1914 és 1920 között járunk), akkor is 

kirajzolódik a vizuális költészet számunkra érdekes értelmezése. Efféle kísérleteket 

folytatott Govoni, Cangiullo, Soffici és más olasz futuristák, valamint Francis Picabia, 

Tristan Tzara, Marcel Duchamp, Andre Breton és egyéb külföldi, általában dadaista és 

szürrealista művészek is érintették a kérdést. Ez a fajta kísérletező kedv azonban egyre 

halványul a harmincas években, majd az ötvenes és még inkább a hatvanas években kap újra 

erőre. A külföldiek közül, akik ma már jobban szeretnek „konkét költészetről” beszélni, 

érdemes megemlíteni a kortárs brazil kísérletező csoportot, a Noigandrest, amelynek tagjai, 

Décio Pignatari, Augusto és Haroldo de Campos, Ronaldo Azaredo és José Lino Grünewald 

költők, valamint a svájci költőket, Eugen Gomringert és Markus Kuttert, és a németeket, 

akik Max Bense elméleti hagyományát követik, egyebek mellett Dieter Roth672, Heinz 

Gappmayr, Franz Mon. Ebben a szövegben az olasz kísérletekkel foglalkozom hosszabban 

és részletesebben. 

Azonban meg kell jegyezni, hogy olasz költészet efféle kísérleteit eltérő költészeti felfogás 

és módszertan különbözteti meg az az Alpokon túliaktól; biztosra vehető, hogy az áttekintés 

magában hordozza a minden általános összefoglalásra jellemző hibákat: minden jelenséget 

a saját külön kontextusában kellene értelmezni. Általánosságban kiejenthető, hogy a külföldi 

vizuális kísérletek az utóbbi években az olasz tendenciákkal ellentétes módon, a vizuális 

helyett elsősorban a grafikus költészet felé fordulnak. 

A két kifejezésmód közötti különbség nem minden esetben világos és egyéretelmű. Ahogy 

láttuk, a vizuális költészet alapja a szó és a figurális elem közötti kapcsolat; a grafikus 

költészetben azonban a költő arra törekszik, hogy a verbális tartalmat tegye vizuálisan 

hangsúlyosabbá minden lehetséges fogással, a tipográfiai megvalósításban, az írógéppel írt 

szövegben vagy akár a kézzel írt, vagy ragasztott munkák esetében egyaránt. Ez a grafikus 

kompozíció időről időre újból kinagyítható, lekicsinyíthető, áthelyezhető a lap vagy a kép 

tetszőleges pontjára (mert a grafikus költészet, akárcsak a vizuális, a képként falra kerülés 

lehetőségeit is vizsgálja), lehet szigorú geometrikus vagy szimmetrikus sémákba rendezett 

szerkezet vagy asszimetrikusan ömlesztve felhalmozott elemek összessége, töredezett, 

                                                
672 Az eredetiben a helyesírás helytelen: Diter Rot (a ford.) 
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eltorzult, aláhúzásokkal kiemelt, dőlt betűvel vagy különböző betűtípussal megbolondított, 

és így tovább.  

A vizuális költészetben a szó—figurális kép viszonyának szerepét a grafikus költészetben a 

szó tölti be, amely figurális elemmé válik. Visszatérve a valódi vizuális költészethez a 

jelenség az Olaszországban megjelenő kortárs kísérletek érdeklődési körébe illeszkedik. Ezt 

a kifejezést néhány éve, de különösen 1964-ben és 1965-ben vezettük be a „falra akasztható” 

költészet bemutatását áttekintő csoportos kiállításokon: mások mellett jelentős volt a Ferro 

di cavallo könyvesboltban és a római Arco d’Alibert galériában megrendezett tárlat, 

valamint a Quadrante galériában és a firenzei Feltrinelli könyvesboltban megvalósult 

kiállítás; de a reggio emiliai Teatro Comunale is otthon adott egy kiállításnak a Gruppo 63 

második konferenciája alatt, ahogy a milánói Galeria Blu és a nápolyi Guida könyvesbolt 

tereiben is szerepelt vizuális költészeti bemutató. 

Nemrégiben kísérleteztünk ki egy új előadási formát, amelynek tárgya a vizuális költészet, 

a közönség érdeklődéssel fogadta: a Gruppo70 harmadik fesztiválján a firenzei Numero 

Galériában különböző művészek diaképeit is levetítettük az új kifejezésmódhoz 

kapcsolódóan. A „vizuális költők első seregszemléjén” tizenöt név került fel a listára, ezek 

az alkotók szerepeltek a vizuális költészeti antológiában is (a maga nemében első ilyen 

Olaszországban és talán a világon is), amely a szövegekben és grafikai kivitelezésben 

egyaránt extravagáns bolognai Enrico Riccardo Sampietro kiadónál jelent meg.  

A mindezidáig csoportos kiállításokon szerepelt és az antológiában is megjelenő olasz 

költők: Nanni Balestrini, Achille Bonito Oliva, Danilo Giorgi, Alfredo Giuliani, Emilio 

Isgrò, Luca (Luigi Castellano), Lucia Marcucci, Steliomaria Martini, Eugenio Miccini, 

Luciano Ori, Lamberto Pignotti, Antonio Porta, Adriano Spatola, Luigi Tola, Guido Ziveri. 

A felsorolt költők között olyanok is vannak, akik személyesen nem foglakoznak a szöveg 

vizualitásával, inkább egy festőre bízzák ezt a feladatot: ilyen például Giuliani (aki Gastone 

Novelli, Toti Scialoja és Franco Nonnis festőkkel együttműködésben készít vizuális 

költéményeket), vagy Porta (aki Romano Ragazzival dolgozik együtt), és Spatola (aki 

„kiáltványait” Giuseppe Landini festővel együtt hozza létre): más költők, akik bár saját 

vizuális költészeti alkotásokat kreálnak, olykor szövegeiket festők kezébe adják: Miccini és 

Pignotti is így tesz, Antonio Bueno és Roberto Malquori festőkkel kollaborálnak. Van, 

akiben kétséget ébreszt költő és festő együttműködése: valóban vizuális költészet születik 

így, vagy inkább illusztrált költészet különböző változataival állunk szemben, még ha 

egyazon kontextusban jönnek is létre? El kell ismerni, hogy az „illusztrált költészet” 

veszélye még az olyan költő esetében is fennáll, aki egyedül kísérletezik a verbális elem és 

a figurális elem összekapcsolásával. Értelemszerűen a csábítás nagyobb két művész 

együttműködése esetén.  

A fentiekből is látszik, hogy a mai vizuális költészet gyökerei olyan sokszínű kísérletező 

szándékokból össze álló, sajátos hagyományba illeszkednek, amelyek évszázadokon át arra 

törekedtek, hogy belülről változtassák meg a költészetet, hogy átlépjenek a szót körülvevő 

korlátokon, és a verset festői dimenzióval gazdagítsák. A szóban forgó kísérletező hajlam 
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gyökereit más irányban is könnyedén felfedezhetjük: a költészet és a festészet 

hagyományosan egymás felé forduló kutatásaiban. Ennek fényében megbocsájtható, ha 

némely vizuális költeményben a miniatúrával díszített kódexektől egészen az illusztrált 

könyvekig (azoknál még inkább, amelyek festővel közös együttműködésből születtek) 

észrevehető a mai életre jellemző, kortárs megközelítés.  

De hogyan lehetséges, vetheténk ellen, (tekintettel arra, hogy a versek évszázadokon át képi 

megjelenéssel is bírtak, és a költészet és a festészet gyakran fordult egymás eszközeihez), 

hogy a vizuális költészet jelensége csak ma „robbant be?”. És miel magyarázható, hogy még 

a napilapok és a magazinok hasábjain is otthonra talál? 

A válasz legalábbis részben, a mai avantgárd törekvések előzményeiben keresendő: egy új 

művészeti megközelítésnek nem kell feltétlenül csak a beavatottakhoz szólnia. Lehetséges 

új költészetet művelni, úgy hogy nem a költészeti kifejezés univerzumához intézményesen 

hozzátartozó nyelvi elemekhez és modellekhez fordulunk, (más szóval: a költészet nem 

önmagából születik, hanem emberek hozzák létre, akik azért alkamaznak bizonyos költészeti 

formulákat, hogy más emberek, akik ismerik a formulát, megértsék a költeményt), hanem 

olyan nyelvi elemekhez és megoldásokhoz, amelyeket széles körben használ egy nyelvi 

közösség. A tömegkommunikáció mai nyelvezete, akárcsak az újságírás, a reklám, a 

bürokrácia és a kereskedelem mellett sok más nyelvezet az új avantgárd költészeti kísérletek 

széles körben felhasznált alapanyaga, bár ebben az esetben helyesebb egy alkalmasabb 

kifejezéssel élve szuperavantgárdról vagy technológiai költésztről beszélni. Ezzel 

kapcsolatban megfigyelések támasztják alá, hogy itt újra a latinból a vulgáris felé történő 

átmenetről van szó: másfelől a költészeti szerkezet és kommunikáció megújításának 

problémája egy tágabb és általánosabb kulturális problémakörbe illeszkedik.   

A vizuális költészet éppen ezért a szuperavantgárdnak, a technológiai költészetnek a 

leginkább magától értetődő megjelenési formája. Nem csak a mass-mediából merít (az 

állandó ismétléstől elkoptatott szlogenekből, a képes újságok olvasói számára ismerős 

vizuális megfogalmazásból), hanem ugyanazokat a csatornákat is tudja használni az 

információ terljesztésére. A vizuális költészet, amely – ahogyan már többször hangsúlyoztuk 

– „becsempészhető” az út menti hirdetőtáblákra vagy a gyufásdobozra, egyre inkább 

magáévá teszi a mass-media módszereit és tartalmát. Célja, hogy a haszonleső és általában 

kényszerítő erejű információt kifigurázza, és olyan üzenetté alakítsa át, ami nem pusztán 

magától értetődően esztétikus.  

A vizuális költészet viszonyagos sikerének titka (boomról azért nincsen szó) az, hogy olyan 

jelenség, amely a technológiai társadalomban és a képi civilizáció közegében első látásra 

ismerősnek tűnik. Mégis ironizál, ellenálló, kritizál és kigúnyolja a technológiai társadalom 

és a képi civilizáció sajátosan negatív jellemzőit: „Fennáll a veszély”, tette fel magának a 

kérdést nemrég Gillo Dorfles, „hogy társadalmunk, ahelyett, hogy utódainak a „kép 

civiliációját’ adná át, arra van ítélve, hogy a „barbarizmus képét” adja tovább? Vagyis a kép 

kizsákmányolása visszaszáll arra, aki túlzottan felszínesen úgy látta, előnyt tud kovácsolni a 

kihasználásból”. Bizonyos értelemben a vizuális költészet a kép kihasználásnak legjobb 
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ellenszere: olyan megtorlás, amely az ellencsapás szabályát követi: amilyen a mosdó, olyan 

a törölköző. A vizuális költészet, ahogy találóan mondják, végeredményben a feladónak 

visszaküldött árut jeleníti meg: a képregény-, reklám-, és magazin-kommunikácóban 

megszületik a reklám-ellenes, magazin-ellenes költészet.  

Egyértelmű, hogy a vizuális költészet (és a költészet általában) az ellenállás fegyverévé 

válhat, ha „potenciálisan tömegeknek szólóból” át tudna alakulni „ténylegesen tömegekhez 

fordulóvá”, akkor a hatása beláthatatlan mértékben megnövekedne, mindig újabb 

közönséghez jutna el. De ehhez a költészetet váratlan helyeken és pillanatokban kell 

feltűnnie. Másfelől ez az egész a modern művészetet érintő kérdéskör: a festészet nem érzi 

már otthon magát a múzeumokban és galériákban, a zene gyakran kimarad a 

koncerttemekből, a költészet elhagyja a könyvet. „A modern költészet egyik 

leglátványosabb állandó jellemzője a „menekülés” a könyvtől”, írta Nanni Balestrini: „mai 

formájában ez a tárgy barátságtalan és korlátozó a költészet számára, már csupán 

megszokásból használják a költők”. És Dorfles: „Mit jelent ma a nyomtatott könyv? Meddig 

fogja ez az különös, apró és unalmas szürke karakterekkel telezsúfolt négyszögletes és nehéz 

tárgy „tájékoztatni” az embert az őt körülvevő világ kisebb-nagyobb hétköznapi kérdéseiről? 

Nem tűnik sem abszurdnak sem valószerűtlennek, hogy mára a TV, a reklámszövegek, a 

hirdetőtáblák, a mozi, egyszóval a mesterséges (vagy sokszorosított és mechanikus úton 

módosított) képek mindenütt jelenvalósága fogja benépesíteni a városi közeget, tájékoztatja 

majd az emberi létezés minden szintjét, ahogyan a szó helyettesíti a leírt szöveget, ahogy 

társadalmunkat a kép kultusza és mítosza egyre inkább a hatalma alá vonja.”  

A harc, amelyet a szuperavantgárd jelenleg folytat éppen ezirányba hat: kimozdítani a 

költészetet a „rejtekhelyről”, amelyet a könyv jelképez és a tömegkommunikáció 

eszközeinek szintjére hozni. Lehetséges, hogy ez a művelet bizonyos veszélyeket rejt: nem 

született már korábban is elég dalocska, mint a tömeg-esztétika terméke? – hangzik az 

ellenvetés. Úgy látjuk, az ellenvetés jogosan hívja fel a figyelmet a számszerűsítés negatív 

hatásaira, de önmagában a számszerűsítéssel nincs gond: egy dalocska, egy képregény vagy 

például egy sesterno673 nem önmagukért megvetésre méltók, még ha széles körben 

elterjedtek, akkor sem. Végeredményben minden az újdonságtól és az üzenet minőségétől 

függ, legyen az képregény vagy költészet. Csak a művészeti műfajok néhány megátalkotott 

válogatója merészelheti ma Differi vagy Schuss csíkjait a tucatárukhoz sorolni: egy termék 

tömeges elterjedése és fogyasztása nem egyenlő a magától értetődő leminősítésével. 

Másrészről a szuperavantgárd önmagában nem azt indítványozza, hogy a közönség csömört 

kapjon a technológiai költészettől és a vizuális költészettől, csak arra szorítkozik, hogy a 

„nem bennfentes” nézőnek is gyakrabban megadasson a lehetőség, hogy a költészet e 

műfajaiba botoljon: ha másként nem megszokásból, fokozatosan meg fogja tanulni 

különválasztani a jobbat a kevésbé rossztól, az eredeti alkotást a hamisítványtól. Ehhez nem 

kell semmilyen felvételi vizsga, csak sok értelmezési kísérlet és összehasonlítás.  

 

                                                
673 Bibliográfiai szakszó, 6 db négybe hajtott lapból képzett 24 oldalas füzet. (a ford.) 
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Adriano Spatola: Költészet, költészettelen és totális költészet (1969)674 
 

Amikor ma költészetről van szó, a költő kényelmetlenül érzi magát. Mély és súlyos 

kényelmetlenség ez. De ez a kellemetlen érzés nem az eszközökhöz kapcsolódik, amelyekkel 

a költő él munkája során, hanem a kérdés természetéből fakad. Csakhogy már nem a 

klasszikus kérdés merül fel – mi a költészet? mivé válik a költészet? – hanem egy másik, 

lényegbevágó: létezik még költészet?  

A költő számára a költészet manapság egyszerre túl bonyolult és túl alapvető: az első és a 

második esetben egyaránt valami olyasmiről van szó, amely visszautasít minden értelmezési 

kísérletet. Amikor a költő a költészetről beszél, mégis kényszerítve érzi magát egyfajta 

interpretációra (ebből a szempontból a költő és a költészet kritikusa ugyanaz: ha az egyikről 

beszélünk, a másikról is szó van – de ha nincs többé költészet, létezik-e még a költő? Van 

még költészeti kritika?675 

Amikor a költő a munkáját végzi, tudatában van annak, hogy a legpontosabb értelmezések 

mindig szorosan kapcsolódnak egy adott pillanathoz, ezt úgy lehet megérteni, ahogy néhány 

jelentős személyiséget állócsillagként vizsgálunk. Ahogy a költők léte biztosítja a költő 

létezését, úgy teszi lehetővé a költők közötti versengés a költészet továbbélését. A fontos 

szereplők köre (figyelembe véve származásukat, életkorukat, betegségeiket stb.) alapján 

felállítható egy modell, amely szerint az értelmezésük pozitív vagy negatív irányban alakul. 

Mindezidáig a költők klubja nem tett mást, mint önmagát a polgári, regionális, nemzeti vagy 

nemzetközi társadalmi körök kivételezett klánjaként határozta meg (ennek legmagasabb 

fokú megnyilvánulása a Nobel-díj).  

Tehát a költő nehezen tudatosítja, hogy az intézményi biztosítékok és előjogok, amelyeket a 

klán tagjaként élvez, ijesztő félreértés eredményei. A társadalom (amely a „mindent tilos, 

kivéve, amit szabad” elvére épül), a költőt, annak eredeti szándékától függetlenül kétértelmű 

módon „szakrális” szereppel ruházza fel (de a „szakrális” fogalmának sajnos nem csak a 

sámánokhoz van köze, hanem a család, Isten, haza, vagyon, hatalom stb. fogalmaihoz is). 

                                                
674 Eredeti megjelenés: Adriano Spatola: „Poesia, apoesia e poesia totale” IN: Quindici Nr. 16, Roma, 1969. 
Utánközlés: BARILLI, RENATO – GUGLIELMI, ANGELO (a cura di): Gruppo 63. Critica e teoria, Feltrinelli, 

Milano, 1976. 

675 N. Balestrini, Ma noi facciamone un’altra, Feltrinelli, Milano, 1968. 
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Miközben a költő gyanakodva szaglássza a „szakrálist”, ami neki már rég lerágott csont, a 

társadalom továbbra is civilizáltnak tartja magát, amiért eltartja a költőt.676 

A költő nehezen veszi tudomásul, hogy valójában élősködő. Amikor ráébred erre az 

egyszerű tényre, akkor úgy beszél a költészetről, mint ami nem érinti őt, és bohócként 

parádézik „saját” közönsége előtt677. Emiatt kellemetlenül érzi magát. Ez a kényelmetlen 

érzés nem a tevékenységéhez használt eszközökből ered, hanem a kérdés természetéből 

fakad.  

Kulcsfontosságú kérdés: van-e még költészet? 

A költő tisztában van vele, hogy a költészet egyre kevésbé érinti őt. Belefáradt már abba, 

hogy nap mint nap a vérvörös sámán és a szürke tisztviselő szerepe között hánykolódjon. A 

költészet értelmezői számára talán egyszerűbb a második körbe tartozni: a költészet kritikusa 

létezhet költészet nélkül, de a költő tud-e létezni költészet nélkül? Az a gond, hogy a 

költészet belefáradt abba, hogy tükörként önmaga képét verje vissza678. A költő és a költészet 

kritikusa egy és ugyanaz, mégis jogot formál a társadalmon kívüli szerepre, mert a 

társadalom az egyiket a másikon élősködővé akarja tenni. Eljött a pillanat, hogy a költészet 

megszabaduljon önmagától, vagyis a pillanat, hogy a költő és a kritikus elszakadjon a kultúra 

szertartásosságától. 

Különösen naiv dolog lenne a költészettől azt kérni, hogy mindennap önsanyargató 

gyakorlatokkal éljen túl. A költő számára bizonyított tény, hogy maga a költészet a költészet 

célja679. A mindennapos önsanyargatás alázatos tett, a költészet iránti alázatból a költő 

fegyvertelenül áll a meggyőződéssel szemben, amely minden értelmiségiből tisztviselőt akar 

faragni.  

Akkor hát miért beszélünk „szégyenkezéssel” vagy „tisztelettel” a költészetről. Érdemesebb 

lenne ehelyett egyfajta „megilletődöttségről” beszélni, amelyet a költő érez a költészettel 

kapcsolatban… A költő nem tudja elfogadni, hogy az intézményi biztosítékok, amelyeket a 

klán tagjaként élvez, ebből a megilletődöttségből erednek. Miközben a költő sértetten 

                                                
676 E. Pagliarani, Lezione di fisica e Fecaloro, Feltrinelli, Milano, 1968 

677 E. Villa, Brunt H, Foglio Editrice D’Arte, Macerata-Roma 1968. 

678 M. Mussio, In pratica, Lerici, Roma, 1968. 

679 P. Garnier, Spatialisme et poésie concrète, Gallimard, Paris, 1968. 
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szagolgatja a megilletődöttséget, mint odvas fogat, a társadalom még mindig civilizáltnak 

tartja magát, amiért a lelke mélyén magától értetődőnek veszi a költészet létezését680.  

Van még költészet? Létezik még a költő? Létezik még a költészet kritikája? Vannak még a 

költészetnek olvasói? A társadalom éppen annyira elboldogul költészet nélkül, mint 

amennyire mégis biztosítja a létét: a költő csak akkor döbben rá, hogy a munkája tökéletesen 

felesleges, amikor rádöbben, hogy annak eszköze nincs többé. Már önmagában 

ellentmondáshoz vezet az a felfogás, amely a költészetet eszköznek tekinti, ez alapján a 

költészet pedagógiai módszerként is értelmezhető681: a társadalom akkor ismeri fel, hogy a 

költő „jó” költő, amikor ráébred, hogy a költő pedagógiai üzenete megegyezik – vagy a 

jövőben van erre esély – a társadalom (akár középiskolai vagy egyetemi szinten közvetített) 

pedagógiai elveivel. 

Mit tehet egy költő, amikor költővé válik? Talán a költő nem tudja, hogy mindezidáig a 

költők klubja a középiskolai, gimnáziumi és egyetemi körökben, a társadalom polgári, 

regionális, nemzeti vagy nemzetközi szintjein klánként határozta meg önmagát (ennek 

legmagasabb fokú megnyilvánulása a Nobel-díj). Ha a költő ezt tudja, azt is tudnia kell, hogy 

a társadalom, amelyben él, egyre civilizáltabbnak tekinti önmagát, amiért egyre jobb 

körülményeket biztosít a költőnek. De a költő (anyagi) boldogulása és a költészet (kulturális) 

boldogulása vajon nem ugyanazt jelentik? Miért vannak még költők? 

A költő társadalmi szerepe egy, a valóságba beilleszthetetlen, abszurd jelenség 

mozgatórugójává redukálódott, éppúgy, ahogy a kíséret is beilleszthetetlen a valóság 

közegébe682. A költő tehát olyan szellemi dimenzióban létezik, amely a valóság 

megteremtésében és fetisizálódásában vesz részt683. Bizonyított tény, hogy maga a költészet 

a költészet célja, és a költő garantált szavahihetősége nem engedi, hogy a költészet 

„költészettelenné” váljon, és a költészetet megfosztja költészeti mivoltától. De a kontextus 

átalakulása (látomásból valósággá) elutasításhoz is vezethet: eljött a pillanat, hogy a 

költészet megszabaduljon sajátmagától (átmenet a költészetből a „költészettelenbe”), így a 

költő és a költészet kritikusának is eljött a pillanat, hogy elszakadjanak a kulturális 

szertartásosságtól, mint a (gazdasági, kulturális stb.) értéken alapuló társadalom lényegi 

elemétől és biztosítékától. 

A költő azért ír verseket, mert tudja (vagy úgy tesz, mintha tudná), hogy nem ért máshoz. 

Elutasítja a szakszervezeti besorolást, de nem utasítja el a specializálódást… Ma még nem 

kész rá, hogy az őt munkára kényszerítő helyzet javításán fáradozó erőket teljes odaadással 

                                                
680 G. Bisinger, 7 Gedichte zum Vorlesen, Literarisches Colloquium, Berlin, 1968. 

681 L. Pignotti, Istruzioni d’uso per gli ultimi modelli di poesia, Lerici, Roma, 1968. 

682  J. Moineau, Roman, Agentzia, Paris, 1969. 

683 D. Rot, Die Blaue Flut, Edition Hansjörg Mayer, Stuttgart, 1968. 
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támogassa. Ha lenne hozzá ereje, bátorsága, lehetősége, hogy megtegye ezt az ugrást a 

sötétbe, nyelvhasználati tapasztalatait már nem csak saját céljaira használhatná, és 

tökéletesen kész lenne arra, hogy átadja magát a forradalmi lelkesedésnek684. A költő teljes 

és odaadó elkötelezettsége különbözteti meg őt a kulturális közegen belül. Hozzáállása még 

passzív: mi lehet belőle? Mi lesz, ha a költő is jogosult lesz arra, hogy „azonnali hatállyal” 

megítélhető legyen a munkájáért? Mit tud kezdeni a „mesterségével” ebben az új helyzetben, 

amely megkérdőjelezi, hogy a költészet költészetként éljen tovább?  

A társadalom azért fogadja el a költészetet, mert szüksége van rá, ahhoz, hogy igazolja a 

saját létét a nyomorultak szemében, akik el sem tudják képzelni, hogy valaki azt mondja 

magáról: „én költő vagyok”… A költészet tehát már halott: vagyis még mindig él… Ma a 

költő „mestersége” – éppen saját tevékenységén keresztül – tagadja a kivételezett helyzetet, 

amelyet a tegnap költői végrendeletükben a mai költőire hagytak685.  

A költő számára az örökség magától értetődő. Józan paraszti ésszel is belátható, hogy a költő 

éppen a társadalom iránti tiszta szeretet miatt vált aszociális lénnyé 686. A költő egyre inkább 

tudatában van annak, hogy a költészet egyre kevésbé róla szól. Naivitás lenne azt kérni a 

költőtől, hogy a mindennapos önkárosító gyakorlatokkal boldoguljon. Elutasíthatja a 

szakszervezeti besorolást, de a specializálódást nem. A költő szükségét érzi, hogy 

mindenáron (bohóc, pszeudosámán, falu bolondja, Isten barma stb.) legyen, magára vállalja 

a kísértet mozgatójának szerepét687. Ez a kísértet látszólag ártalmatlan, törékeny és idétlen, 

az egyetlen madárijesztő, amely csúfot űzhet az értéktagadás (polgári) csömöréből. A költő 

öröksége olyan adomány, amelyet önmaga ellen fordít.  

A költő tehát kényelmetlenül érzi magát. Kényelmetlensége mély és súlyos. Ez a 

kényelmetlenség nem az eszközökből ered, amelyet a költő használ, hanem a kérdés 

lényegéből. Mi a költészet? Mivé válik a költészet? Mit jelent az a tény, hogy a költészet 

továbbra is létezni akar?688 Túl bonyolult kérdés? Vagy talán túlságosan alapvető: arról van 

szó, hogy megértsük, hogy a költő az a személy (bohóc stb.), akit a költészet kritikusa – 

amikor egy vállalat megbízásából érkezik – megpróbál lehetséges tisztségviselőként 

                                                
684 J. Bory, Logorinthe, Agentzia, Paris, 1969. 

685 M. Ramous, Interventi, Geiger, Torino, 1968. 

686 E. Pagliarani, op.cit. 

687 E. Villa, op. cit. 

688 L. Ferro, Moltiplicazioni, Geiger, Torino, 1968. 
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elképzelni. Az Állammal vagy az Állam ellen? A költőnek káromkodnia kell, a költőnek 

duhajkodnia kell. Ekkor már a költő olyasmivel foglalkozik, amit csak egykor hívtak 

költészetnek… 

A költő szükségét érzi, hogy mindenáron a kísértet mozgatójának szerepében tetszelegjen. 

Ebben az értelemben megpróbálhatjuk feloldani a költő bűntudatát, amely saját helyzetének 

társadalmi elfogadottságából ered. Kísértetként a költészet a társadalmon „kívül van”… Ha 

a kultúra közintézmény, a költő szerény ambíciókkal rendelkező, és nem túl nagy jövőre 

számító tisztségviselő. Sőt, mi több, ma egyre inkább olyasmivel foglalkozik, amit már nem 

költészetnek hívnak689. Horizontja kiterjedt, szinte határtalan: de a polgári, regionális, 

nemzeti vagy nemzetközi társadalmi színtéren belüli speciális megbízatás elvesztése a költő 

számára hivatali súlyának csökkenését jelenti, amely közvetlen összefüggésben áll az alakját 

övező aura fokozatos eltűnésével.  

Aki megszokta, hogy az irodalmi műfajok szabad területén játszik (vagy az irodalmi műfajok 

közötti átjárható térben), annak a pontos koordináták hiánya kényelmetlen. Talán a kritikus 

még mindig valami olyasmin dolgozik, amit költészetnek hívnak, de a költő már nem a 

költészeten „belül” tevékenykedik. Amikor a költő felfedezi, hogy élősködő, úgy beszél a 

költészetről, mint ami nem vonatkozik rá, kényelmetlenül érzi magát, zavarba jön. Az aura 

eltűnésére a költő jó előre figyelmezteti a „saját” közönségét, akik előtt úgy jelenik meg, 

mint egy bohóc, aki bűntársává akarja tenni a publikumot. De a közönség számára az aura 

megszűnése a költő pszeudoszakralitásának eltűnését jelenti, vagyis azon értékek átfogó 

válságát, amelyeket megtanult hódolva tisztelni és passzívan elfogadni a középiskola, a 

gimnázium, az egyetem alatt.690 A közönség nem tehet mást, kívül marad a válságos 

helyzeten, ha elfogadná annak valódiságát, azzal egész életének felépítése borulna fel 

olyasvalami miatt (a költészet), amelyre mindig is úgy tekintett, hogy tényleges hatása nincs 

a valóságra691.  

A hivatalos kritika nem tájékoztatja a közönségét erről a helyzetről. Ha mégis, félreérthetően 

teszi: a költészet válságát ezüst tálcán kínálja a polgárságnak, hogy növelje saját esélyeit, és 

hogy átvállalja a költő által visszautasított aurát (mert a „szakrálisnak” sajnos nem csak a 

sámánhoz van köze, hanem a családhoz, istenhez, hazához, vagyonhoz, hatalomhoz stb.). A 

                                                
689 A. Faietti, Una metafora esistenziale, Milano 1968. 

690 J. Blaine, Paragenesi, Sampietro, Bologna, 1969. 

691 G. D. Bonino, Somnia, C.D.E. Novara, 1968. 
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kritika tájékoztatás helyett siránkozik, és ünnepli a költőket, akiket a polgárság megtanult 

szeretni a középiskolában, gimnáziumban, egyetemen. Minden karácsonykor Carlo Bo 

könnyes szemmel állapítja meg, hogy a régi költők nincsenek többé. 

A költő számára a hivatalos kritika tükör, a költészet pedig belefáradt önmaga nézésébe.  

A hivatalos kritika (de talán a kritikának mindig megvan a tudatalatti hajlama, hogy 

hivatalossá váljon) azon dolgozik, hogy rendezze a dolgokat, mielőtt a helyzet elfajulna. 

Ebből a szempontból kulcsfontosságú szerepe van a költészet iránti alázatnak, amely 

jelenség szétválasztatlanul összefonódott a mecenatúra intézményével. A hivatalos kritika 

elfogadja és elvárja a művészetpártolást, mint saját működéséhez ideális kulturális közeget. 

A kritika mindig kiáll a meglévő status quo mellett, (a költő számára viszont a 

kényelmetlenség rossz lelkiismeretté válik, a status quo elfogadása a társadalmi 

tehetetlenség határozott érzéséhez kötődik.)692  

A költő tehát a hosszútávra ható kulturális tevékenység és terrorcselekmények sorozata 

között ingadozik693. Azonban naivitás azt kérni a költőtől, hogy mindennap önkárosító 

módszerekkel boldoguljon. Ma a költő a korlátlan alkotás lehetőségével kecsegtető szellemi 

közegben kísérelhet meg dolgozni. A költészet tiszta kreatív feszültséggé válhat, ha 

határozottan elszakad az emlékezettől694, amely mindig fetisizálja a valóságot, és így a status 

quo-t ünnepli. A költészetként értelmezett költészetből a totális költészet egy formájába 

vezető átmenet az egyetlen, az anarchiával biztosított utópia felé tartó út, ahol kedvezően és 

kézzelfoghatóan hasznosítható a költő mindeddig öncélúan használt nyelvi tapasztalata. 

 

  

                                                
692 G. Celli, Il pesce gotico, Geiger, Torino, 1968. 

693 G. P. Torricelli, Coazione a contare, Lerici, Roma, 1968; A. Malavasi, O Babel, Geiger, Torino 1968. 

694 E. Pedio, Bricolages, Einaudi, Torino, 1968. 
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