
 



 
 
   Ján Budaj 
(1952-ben született Bratislavában/Pozsonyban, ahol ma is 
él).  
 „Nemcsak a Csehszlovákiában végbement forradalmi 
átalakulások protagonistája, hanem polgárként, 
politikailag (és amit kevesen tudnak) mővészként is 
megnyilvánult már november elıtt. Alkotó életvitelével a 
csehszlovák normalizáció kellıs közepébe csöppent, 
amikor az országot megszállták a Szovjetunió és a Varsói 
Szerzıdés hadseregei, és az események  „fenegyerekévé” 
vált. 
    Autodidakta volt, főtıként dolgozott, közben 
szamizdatokat adott ki és terjesztett (a Kontakt folyóiratot, 
Štrauss Tamás mővét a szlovák konceptuális mővészetrıl, 
Knížák útleírásait, és másokat), a 70-es és 80-as években 
számtalan  utcai akciót szervezett. 1979-ben létrehozta az 
Intenzív Átélés Ideiglenes Társaságát, amely aktivitásával 
arra törekedett, hogy szó szerint lehetetlen szituációkban 
konfrontálja a  politikailag „normalizált“ 
állampolgárokat. 1979-ben például megszervezte a Fiktív 
Kultúra Hetét. A plakátok Salvador Dalí vagy René 
Magritte kiállítását, az ABBA együttes és Bob Dylan  
koncertjét hirdették, illetve Ingmar Bergman  Fájdalom c. 
(nem létezı) filmjét – a normalizáció Csehszlovákiájában 
valamennyi keresett szerzıt, mert a rendszer tabuként 
kezelte ıket.  Ki akarta provokálni a véletlenszerő 
publikum részérıl, hogy megütközzön a mindennapok 
abszurditásán. A Színház Hete keretében – amelyet Budaj 
utcai akcióként szervezett - kollégája, Vladimír Archleb 
kerítéshez kötözve függött a város központjában. 
      1989-ben Budaj a „Nyilvánosság Az Erıszak 
Ellen/Verejnosť proti násiliu  szóvivıje és elnöke lett. 
     A budapesti Szlovák Intézetben megrendezett kiállítás 
címe – „Jóllakottak és éhesek“ – azon nézet többjelentéső 
párhuzama, amely szerint az ember nemcsak étellel él, 
hanem sokan a teljes élethez azaz a jóllakottsághoz 
igénylik a szabadságot, mélyebb megismerést és a szellemi 
gyarapodást is.“ 
(Boris Kršňák)                    
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Výstavu pripravilo  
 združenie NKA Zvolen. 
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