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Dr. Szathmáry Géza az alábbiakban foglalja össze előadását:
Sorba veszem a modern művészet néhány alapvető megnyilvánulását és kísérőjelenségét: az avantgárdot, a
műtárgykereskedelmet, a komputergrafikát és a netművészetet. Mindegyiket - közgazdaságilag megalapozottan - a
persziflázs nálunk nem olyan gyakran alkalmazott módszerével tettem a nagyító alá, amerikaias stílusban,
de konzervatív értékrendem aspektusából. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy mindegyik jelenség-csoportot a maga
bennfentes stílusában igyekszem bemutatni, úgy azonban, hogy mindegyikük ily módon manifesztálódó és
manifesztálódott negatív tulajdonságaira essenek a megvilágítás fénysugarai és változtassák meggyőzővé
szkeptikus-pesszimista végkövetkeztetésemet.
Az Előadó célja, hogy a persziflázs ábrázolás segítse az előadás során bemutatásra kerülő alkotások megítélésének
megértését a résztvevőkkel való együttgondolkodás érdekében.
Károlyi Zsigmond: (rembRaNDt) Mozgó grafika tv-képernyőre.
(HT 1080 Z iskolakomputer) 4 kép a programból

"Új képkorszak határán", összeállította Peternák Miklós
Károlyi Zsigmond: (rembRaNDt), 103. oldal
Az Előadó a magas művészet jegyében említi Vajda Lajos
alkotását. ”...és 1936-ban, „ikonos periódusának” a derekán
remekművet alkotott, gyönyörűt, a Felfelé mutató ikon-önarcképet –
a XX. század festészetének talán egyedüli egyetemes érvényű
emberképét.”
Karátson Gábor HÁRMASKÉP LEONARDO GRÜNEWALD VAJDA LAJOS
MAGVETŐ KIADÓ, BUDAPEST 1975

Tisztelettel várjuk az előadásra és az utána következő beszélgetésre!

