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Neo!
Poeta non fit, sed nascitur / Nem lesz a költő, hanem születik — e klasszikus
maxima érvényét vesztette; a XXI. század skizoid művésze nem születik, hanem
lesz: „vér, könnyek és veríték" árán. A XX. század művésze halott — a ma szépségének és rútságának felmutatója már a jövő évezredé. És nincs többé poeta
doctus sem; tudós költő, aki „gazdag irodalomtörténeti, elméleti, mesterségbeli
tudással bír, s ennek megfelelő művészi gonddal dolgozik". A világot, ami jön,
ami már jelen van, csak olyan poéta énekelheti meg, aki nem csak poéta; olyan
festő festheti meg, aki nem csak festő; olyan gondolkodó értheti meg, aki nem
csak az elmélet embere. Egyedül a polifon érdeklődésű, multimediális alkotó
marad életképes. Slavko Matkovic szabadkai költő Arcképek a hetvenes évekből
című versciklusát, melyben a jugoszláviai neoavantgárd legjelentősebb képviselőinek portréit festi meg, egy ilyen egyéniség bemutatásával kezdi:
az első
1972-ben váratlanul
megtanul olaszul
azután milánóba megy
s ott
e gy plakát elé állva
lefény képezkedik
a plakáton óriási betűkkel írja
CRIMINALE
ATTENTATE
ma sem értem
miért nevet
azon a fotográfián
játszik a betűkkel
mint egy gyerek
e formákkal
zsákokat jegyeznék meg
apja malmában
ö mindent rendkívül komolyan csinál
cervantesre hasonlít
és rajtam kívül
senki sem hiszi él
hogy már költő
Szombathy Bálint újvidéki költő, képzőművész és elméletíró, a legendás
Bosch + Bosch csoport egyik alapító tagja, a neoista mozgalom kelet-középeurópai úttörője 2050-ben lesz 100 éves. Alkotótevékenységét szabadverssel,
konkrét és vizuális költészettel kezdte, a hetvenes évek elején konceptuális akciókkal és mail art-ral folytatta, az utóbbi évek művészeti gyakorlatába pedig
66:

telefotókkal és installációkkal kapcsolódott be. 1972-től 13 önálló kiállítása volt
Újvidék, Párizs, Budapest, Lublin, Krakkó, Würzburg, Montreal és Szabadka
galériáiban. Kollektív kiállításainak száma ismeretlen: a reprezentatív jugoszláviai művészet, az ú j művészeti gyakorlat és a küldeményművészet számos
európai, észak- és dél-amerikai, ázsiai és ausztráliai szemléjén részt vett. Avantgárd lírai kísérleteit a Szerelmesek és más idegenek (1976), „szövegátminősítések"-nek nevezett prózaverseit az Én is éltem (1980), konkrét és vizuális költeményeinek, konceptuális munkáinak válogatását a Poetry (no more) (1981), képzőművészet-elméleti szövegeit a Művészek és művészetek (1987) című kötetben
adta közre.
Szombathy — művészi álnevén Art Lover — valóban „a művészet szerelmese": rombol és teremt. Legutóbbi szabadkai kiállítását 30 tévéekrán széttörésével nyitotta meg, fiúgyermekét pedig Artnak — Művészetnek — keresztelte:
röpködő szilánkokat hagyva a magasművészet steril és a hétköznapi élet kemizált aurájában egyaránt.
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