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Emblematikus helyszínek. Kvázi-emblematikus kvázi-tájak, 

kozmikus ráközelítések, műholdas alászállások a Föld el-

hagy(at)ott sebei felé, a festmény-matéria hatású, stigmati-

kus felületeire fókuszálva… A kiállításon, többek között lát-

hatók síkfilmre nagyított képek, illetve argentotípia és antra-

kotípia is.

Zoom! Google-google-google! Abraka ablaka: zoom! A bel-

ső távcsövek, fotó-ágyúk, fotocella-agyú masinák, specifikus 

nagyítók jegyében. Abszurd részletgazdagság, ismeretlen, 

illetve félálom-derengésekből, fölrezgés-hallucinációkból is-

merős, földöntúli árnyék-élektől szabdalt, szeletelt, csodás 

alakzatokat megalkotó föld-rajzolatok, tér-képek…

A civilizáció magányos nyomait, önmagukban fortyogó, meg-

foghatatlan erők által (ön)alakuló rétegeit feltáró fotográfiai 

„festmények”, mint biokémiai, geológiai, expresszív és geo-

metrikus esszencia-minta egyvelegek… Mocsár, láp-kép, 

iszap – és földgáz, rejtőző kőolaj, szén – és kőzet-kéreg ala-

pok, merülő, gőzölgő, sugárzó, sistergő, absztrakt alak-hal-

mazok… Alvadtvéres sebtől átitatott géz-földek… s mind-

ezekre Hold- és szaturnuszbéli árnyak is jócskán vetülnek…

Apokaliptikus emlékek földrész-maradványai? Talán. Vagy: 

Homotirannus (Baranyai Levente festőművész elme-műter-

méből előhívott „mitológiai” lény) jelenése általi eltaposások, 

döngölés-préselések öntőforma-alkotásai? Talán(y). ó, „disz-

tópikus” állapotok! A halocén (földtörténeti) korszakot: „ant-

ropocén” matériává változtatva… 

Más megközelítésben: Jackson Pollock csurgatásainak, fröcs-

köléseinek, kaparásainak, Tóth Menyhért tojásfehér-sárga 

festmény-sűrítményeinek, Paul Klee kis szerkezet-remekeinek 

és Kerekes Gábor fotóművész máshol-lét műveinek (például 

Over Roswell sorozatainak) morfologikus találkozása Herendi 

Péter látás- és gondolkodásmódjainak világában… 

(Por, sár, monochrom, fekete, sár, sááár, agyag, massza, sár, 

sár, sárgás-vörös sár, sááár… Fekete, vörös sár, sár, sárgás-vé-

res sár, zsír, szakadék, massza, sár, fekete felhő, por, sár, sö-

tétlő árok, epe, máj, csontvelő, sár, sár, folyadék, velő, sár, 

sááár…)

Herendi Péter Föld-rajz sorozatában: karcok, vésetek, átlók és 

metszetek, évgyűrűk, penész-organizmusok, mértani tervek, 

szétkent, málladozó ecset-gesztusok: hallgatagon (külön-kü-

lön, mégis együtt) lüktetnek egy monumentális Geo-palet-

tán…

Hommage és montázs, emlék és oldás... 
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