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A könyv egy olyan tárgy, amely rengeteg másodlagos jelentéssel bír  az emberi 
társadalomban. A könyvek írása és terjesztése világosan tükrözik a társadalom 
kulturális szintjét, éppúgy a XXI. században, mint a történelem során bármikor. Az 
elsô könyv megszületésével, a történelem, a mûvészetek és a kultúra, ugyanúgy, 
mint az elôírt vallások, felhalmozódtak az emberiség metaforikus „könyvespolcán”. 
Röviden, a könyv egy összegyûjtött emberi emlékezet (a papirusztól az e-könyvig), 
amely nélkül az összetett emberi tudás mára már kipusztult volna. A könyv szent, 
amelynek nem eshet baja; az idézet szerint: „Ahol könyveket égetnek, ott végül 
embereket is fognak” (Heinrich Heine).

Etamar Beglikter alkotásait könyvek inspirálják, azonban a megszokott 
képzettársításainkkal ellentétben a mûvész alkotásait arra használja, hogy a 
könyvek figyelemreméltó és nagyra becsült jelentôségét szétrombolja,  és általuk a 
kultúra éles fogaival metaforikus húsukba marjon.

Egyrészt, ez a mûvészeti folyamat csodálatot és tiszteletet mutat a könyv felé, 
amelyet ki kell állítani, másrészt fel lehet használni a népszerû kultúra darabjaihoz 
is, mint pl. Mickey egér sziluettek, pillangók és emotikonok.

Etamar Beglikter ebben a folyamatban azon mûvészek és teoretikusok hosszú 
sorához csatlakozik, akik az uralkodó polgári rendet feszegetik azért, hogy más 
szögbôl lássuk a saját kultúránkat.

A törés az átalakulás két szintjén történik. Míg egy tárgy átalakítása arra ösztönzi a 
nézôt, hogy kritikusan felülvizsgálja, hogyan érzékeli az eredeti mûvet, mint pl. a 
Héber Enciklopédia népszerû tárggyá alakításánál a héber kultúráról beszélhetünk, 
addig nevetségessé is teheti a tárgyat, valamint  az elit, vagy a nagyvilági korábban 
megszabott szerepeket, ezzel pedig szentségtörô megvetést vált ki.

Ez a „magas” és „alacsony” kultúra találkozása testesíti meg a meglepô  alkotást, 
ami elôtt Ön éppen áll.

A gyûjtemény elsô darabjai akkor készültek, amikor még nem létezett elektronikus 
enciklopédia, pl. Wikipédia, amikor még az enciklopédiák szolgáltak a tudás 
nélkülözhetetlen forrásaként. Az idô múlásával a virtuális lehetôségek egyre 
népszerûbbek lettek, egyre több enciklopédia került a mûvész kezébe, amiket 
korábbi tulajdonosaik már csak nehezékként tartogattak  a könyvtárukban.

Etamar Beglikter mûvei egyszerre feltöltenek és szembesítenek, ezzel együtt egy 
humoros, néha groteszk értelmezést teremtve a népszerû és az elit határán.


