
A VADKAN LEGYŐZÉSE

(recitativo) Atalanta: „Tartóztassátok fel, ó, barátaim; ez engem illet...” – nekiront a vadkannak.  

Meleagro dárdájával a vadkan felé döf, de nem találja el: „Keblem lesz a pajzs.” Atalanta megsebzi a vadkant, 

amellyel aztán a többi pásztor végez: „Dárdám elől nem menekülsz.” Meleagro: „Ó, sors! Legyen a szíved gyengéd, 

ha már a karod ily erős.” Atalanta (ária): „Elnyertem a győzelmi pálmát, s lelkem mégsem vidám. 

Egy még szilajabb vaddal is meg kell küzdenem, s nem tudom még, legyőzöm-e.” (Da capo)

Händel: Atalanta 
(Zentai Éva fordítása)

Föld, víz, levegő, horizont, zenit. Kopasz Tamás birokra kel az univerzummal, üstökön ragadja, 

és a vászonra rántja. Ecsete Händelre táncol. Újra és újra felírja a dallamot. Szökken a ritmus, fröccsen 

a festék, amott szúr, emitt lágyan megfolyik. Szíve gyengéd, ha már a karja íly erős. 

A barokk polifon kiszámítottság, arányrendszer és ellenpontozás, szólamok szétfutása és összerendezése. 

Az előadás érzelemmel telített, improvizatív. A barokk megnyugtat és felkavar, lecsendesít és tettekre ösztönöz, 

fénnyel áraszt el, és sötét verembe lök. Kopasz Tamás ellenpontoz, dekoratív színfoltok kerülnek a vászonra. 

Kivár. Vadul futnak a festékpászmák, mindig csak felülről lefelé: „nálam a horizont is zenit” – mondja. 

„Egy még szilajabb vaddal is meg kell küzdenem, s nem tudom még, legyőzöm-e.” 

Ecsetével lerombol minden dekorativitást. Lehet-e pogózni barokk muzsikára? Lehet.

Rockenbauer Zoltán

THE DEFEAT OF THE WILD BOAR

(recitativo) Atalanta: ‘Halt it, my friends; this is meant for me...’ – attacks the boar.  

Meleagro thrusts his spear at the boar, but he misses: ‘My chest will be the shield.’ Atalanta wounds the boar, 

which is then killed by the other shepherds: ‘You will not escape from my spear.’ Meleagro: ‘Oh, fate! Let your heart 

be gentle if your arms are so strong.’ Atalanta (aria): ‘I have won the victory palm, and my spirits are still low. 

I have to fight an even wilder beast, and I still do not know if I conquer it.’ (Da capo)

Handel: Atalanta

Earth, water, air, horizon, zenith. Tamás Kopasz grapples with the universe, grabs it by the hair and drags

it on the canvas. His brush is dancing to Handel. It inscribes the tune again and again. It leaps to the rhythm, 

splashing the paint, piercing here and softly flowing there. His heart is gentle, if his arms are so strong. 

Baroque is calculated polyphony, a system of proportions and counterpoints, the scattering and reordering of parts. 

The performance is saturated with emotions and improvisational. Baroque calms and disturbs, silences and urges 

to act, floods with light and pushes into a dark pit. Tamás Kopasz counterpoints, puts decorative stains of colour 

on the canvas. He waits out. The shafts of paint run wildly, always top to bottom: ’horizon is also a zenith with me’ 

– he says. ’I have to fight an even wilder beast, and I do not yet know if I conquer it.’ 

He destroys everything decorative with his brush. Is it possible to pogo to baroque music? Yes, it is.

Zoltán RockenbauerV
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TERRA INCOGNITA No. 3. 
140x110cm, olaj, vászon

oil on canvas, 2011

TERRA INCOGNITA No. 2. 
150x120cm, olaj, vászon

oil on canvas, 2011

KOPASZ TAMÁS FESTMÉNY UNIVERZUMA

„...minden az anyag – minden a szellem; a hangsúly, hol 

a matérián van, hol a lényegen; a szerkezeten vagy a funkción, az 

atomokon vagy a mintázatokon, a hullámokon vagy a részecskén.”

Arthur Koestler: Alvajárók 
(Európa Könyvkiadó Budapest, 2007) 35-36. o., ford. Makovecz Benjámin. 

első megjelenés Arthur Koestler: The Sleepwalkers, Hutchinson 1959)

Terra, Aqua, Aeris. Föld, Víz, Atmoszféra.

Terra Incognita a fehér vászon. 

Terra Nova a felfedezés, az Új Föld. 

Az ismeretlenből megszülető kép.

Festék, ecset, vászon, zene Kopasz Tamás nagy hadron ütköztetője.

Zene energia és szállnak a festék bozonok.

Elementáris, tandorisan Elem-entáris/Elemen-téris, 

Elem-eksztázis.

Händel, Bach és performatív, pre-meditatív metál.

Festés, rajzolás, térformálás.

A síkba feszített Univerzum. 

Éjszaka, sötét, fény-hasadék.

Ismeretlen, pokoli, angyali, éteri. Szerethető, vad, szenvedélyes.

Fény, fény, fény és mindig jön a fény.

Nappal, felhő színek, csend-hasadék.

Sűrűsödés, intenzitás, izzás, tombolás. Csend, béke. 

A szférák zenéje.

Festék Univerzum.

A festék a világmindenséget alkotó anyag.

Feketék, fehérek, sok fekete. 

Kékek, sárgák, zöldek, vörösek, okkerek.

Málnák, türkizek, rózsaszirom-színek.

Föld színek, Hold színek, Víz színek, Levegő-tiszta színek.

Festék csomók, festék folyók, zen-nyugalmú színmezők. 

Megfagyott gesztusok.

Akció, meditáció, akció. Csend.

Zene, zene, zene, csak zene.

Zabolátlan eksztázis, koncentráció, átszellemültség. 

Harmónia, egyensúly, rend. 

A kozmosz csodálata. A festészet hatása az Univerzumra.

A festés mámora. A boldogság lehetősége.

Hegyeshalmi László

TERRA INFERNALIS NO. 1.
140x100cm, akril, vászon

acrylic on canvas, 2011
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TERRA INFERNALIS No. 3.
151x121cm, akril, vászon

acrylic on canvas, 2012

AERIS No. II. 2.
120x100cm, akril, vászon

acrylic on canvas, 2012

← AERIS No. II. 3.
100x70cm, akril, vászon

acrylic on canvas, 2012

(részlet / detail)

A kiállítás támogatója: 
Nemzeti Kulturális Alap   

→ www.kopasztamas.hu        

 → www.arthouseweb.hu   

TERRA NOVA No. 4.
150x120cm, olaj, vászon

oil on canvas, 2011

TERRA NOVA No. 6.
150x120cm, olaj, vászon

oil on canvas, 2011

TAMÁS KOPASZ’S PAINTING UNIVERSE

„’all is body’, ’all is mind’; […] the emphasis shifts from ’substance’ 

to ’form’, from ’structure’ to ’ function’, from ’atoms’ to ’patterns’, 

from ’corpuscules’ to ’waves’, and back again.”

Arthur Koestler: The Sleepwalkers 
(Hutchinson 1959, p.29.)

Terra, Aqua, Aeris. Earth, Water, Atmosphere.

The white canvas, a Terra Incognita. 

The discovery is Terra Nova, the New Earth. 

The picture that is born from the unknown.

Paint, brush and music are Tamás Kopasz’s Large 

Hadron Collider.

Music, energy and flying paint bosons.

Elementary, spacious, ecstatic.

Handel, Bach and performative pre-meditative metal.

Painting, drawing, the shaping of space.

The Universe stretched out in a plane. 

Night, darkness, crack of light.

Unknown, infernal, angelic, ethereal. Lovable, wild, passionate.

Light, light, light and light keeps coming.

Daytime, cloud, colours, crack of silence.

Thickening, intensity, glow, rage. Silence, peace. 

The music of the spheres.

Universe of Paint.

Paint is the matter comprising the universe.

Whites, whites, lots of black. 

Blues, yellows, greens, reds, ochres.

Raspberries, turquoises, rose petal colours.

Earth colours, Moon colours, Aqua colours, Air-clean colours.

Lumps of paint, rivers of paint, colour fields of Zen tranquility. 

Frozen gestures.

Action, meditation, action. Silence.

Music, music, music, just music.

Unruly ecstasy, concentration, serenity. 

Harmony, balance, order. 

The admiration of the cosmos. 

The impact of painting on the Universe.

The intoxication of painting. The possibility of happiness.

László Hegyeshalmi 
The exhibition is supported by: 
National Cultural Fund of Hungary

A kiadvány Kopasz Tamás ZENIT című kiállításához készült 
(2013. 09. 21 – 10. 26., Csikász Galéria, Veszprém)

This leaflet was made for Tamás Kopasz’s exhibition ZENIT 
(21 09 – 26 10 2013, Csikász Gallery, Veszprém, Hungary)

Angol fordítás / translated by Rita Kéri
Grafikai tervezés / graphic design by Szigeti G. Csongor
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