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rArpad Szombathelyi bij De Levensladder in het Rabotheater. De expositie is een comeback na zijn
ernstige ziekte. Foro ANNTNA Roi\i4rrA
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'Licht in het duister'.

Anne Velthausz

eteen bij binnen-
komst van het Ra-
botheater valt de
lichtgevende lad-
der op die tot aan

het glazen plafond reikt. Arpad
Szombathelyi (62) wijst omhoog:
,,Het is de levensladder. Ieder
mens bevindt zich op een andere
trede." De expositie in de vide
van de schouwburg is een come-
back voor de lichtkunstenaar.
Drie jaar lang is er niets uit ziin
handen gekomen. Szombathelyi
was ernstig ziek.,,Darmkanker",
zegt hij. ,,Het was, zoals ze in
Twente zeggerL een onmeuníge
klap!'

Hii onderging chemokuren en
bestralingen, lag elfweken in het
ziekenhuis en werd twee keer ge-
opereerd.,,Er was een herstelope-
ratie nodig", zegt hij. ,,Ondanks
de kundigheid van de artsen
ging er wat mis. Ik kreeg veel ont-
stekingeq de organen werden
aangetast. En ja, dan word je ge-
confronteerd met de eindigheid
van het leven. Dat is heel con-
fronterend. Ik zat emotioneel he-
lemaal in de knoei. Voor mijn
vrouw was het nog zwaarder. Zij
dacht: 'krijg ik miin man wel te-
rug3'Na drie iaar is er nu een om-
slag. Toen bleek dat ik geen uit-
zaaiingen hail, dacht ik bij me-
zelf; oké, het is mii kennelijk ge-
gund om verder te gaan."

De ziekte heeft op zijn werk
een grote impact gehad. In ziin
lichtinstallaties en objecten van
neon- ofledlicht speelt het mys-
tieke een belangriike rol. Nu

Balanceren op
Tot twee keer toe balanceerde kunstenaar
Arpad Szombathelyi op het randje van de dood. ln
het Rabotheater exposeert hij nu ztin nieuwe werk

zoekt hij nog intensiever naar
het ongriipbare. ,,Ik wil het on-
zichtbare zichtbaar maken. De
lichtkunst leent zich daar per-
fect voor."

De Leuensladder is er een voor-
beeld van. Wie ernaar kijkt, ziet
wel twee, soms drie trappen,
door de weerspiegeling in het
glazen plafond. Een ervan stiigt
zelfs boven het Rabotheater uit
en lijkt regelrecht de wolken in
te gaan. Naast de trap, die ook
op straat te zien is, hangen nog
meer van ziin kenmerkende fra-
giele lichtobiecten met plexiglas
en roeswrij staal. Het lichtobject

ll
Dan word je ineens
geconfronteerd
met de eindigheid
van het leven.lk zat
flink in de knoei

in de vorm van een anker ver-
beeldt de innerlijke spannings-
boog. Ook is een huis te zien.

,,Het is een huis voor iedereen.
In het blauw. De kleur van de
leegte."

Arpad is blij met zijn exposi-
tie in het Rabotheater. ,,Bedoe-
ling is dat bij de mensen het in-
nerliike licht wordt aangewak-
kerd. Dat innerliike licht is bij ie-
der mens aanwezig", betoogt
hii.

Hii heeft het zelf nu twee keer
ervaren. Als ionge kunstenaar
keek Arpad ook al de dood recht
in de ogen, na een ernstige onge-

luk. Die herinneringen komen nu
weer terug. Het was in 1983, twee
jaar nadat hij vanuit zijn geboorte-
land Hongarije naar Nederland
was gekomen. Wegvan-het com-
munistisch regiem, op zoek naar
de vrijheid om zichzelfte ontwik-
ftelen. Arpad, die toen ook al tech-
nisch handig was, had aangebo-
den om een deegmachine te repa-
reren in een bakkerij in Enschede.
Het was op een zaterdagavond. Er
was verder niemand aanwezig in
de bakkerij. Bii de reparatiewerk-
zaamheden kwam hij met mijn
hooÍtl vast te zetten in de machi-
ne. ,,Ik weet nog dat ik dacht'nu
ga ik dood'. En: 'Ben ik hier nou
voor naar Nederland gekomen'. Te-
gen mijn ouders zei ik in mezelf
'Sorry. Sorry dat het zo moet ein-
digen met mij'. Het gebeurde rond
acht uur. ,,Om half elf kwam er
een bewaker langs de bakkerij. Hij
keek naar binnen en zag mijn be-
nen en een plas bloed. Hij sloeg
een ruit in en belde de ambulan-
ce. Ze hebben rnij uit de machine
moeten snijden."

De linkerkant van het gezicht
van de Hengelose kunstenaar was
verbrijzeld. Hii lag wekenlang in
het ziekenhuis in Enschede en
werd vervolgens naar het acade-
misch ziekenhuis in Amsterdam
gebrachr Het duurde vijf jaar voor-
dat hij was hersteld. Ook destiids
gafde kunst al houvast. Net als
nu, zegt Arpad. ,,Via mijn kunst
probeer ik mijn levenservaring te
delen. Er zit vee! religie in mijn
werk. Ik ben katholiek. Maar ik
probeer met mijn lichtkunst men-
sen van allerlei religies bij elkaar
te brengen. En dat is hard nodig
in deze rumoerige tijd."


