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ennek is köszönhető, hogy az idei biennálé lebonyolí-
tását bár megnehezítette a világjárvány, az érdeklő-
dési görbe cseppet sem esett, sőt növekvő tendenciát 
mutatott. És igen, a kiírás amellett, hogy profetikus 
volt, a jelenkor emberének lényegét ragadta meg, 
hiszen a posztmodern embert elsősorban a határok 
átlépése jellemzi: legyenek azok fizikaiak, földrajziak, 

szilágyi rudolF: Classical rehabilitation II., 2020,  
digitális nyomat, vegyes technika, 42×70 cm 

Elsőnek jött létre Khaosz, majd Gaia követte, 
szélesmellű Föld, mindennek biztos alapja.

HésziOdOsz:  istenek születése

Az idén ünnepli 10. évfordulóját a Székelyföldi 
Grafikai Biennálé. Több szempontból is 
rendhagyó az idei kiadás, hiszen egyrészt az 
évforduló örömre ad okot, másrészt pedig 
újfajta kihívásokkal szembesítette a szerve-
zőket, ezáltal paradigmaváltást, új szervezési 
stratégiákat követelt magának. Örömre ad 
okot, mert ez alatt a tíz év alatt a Székelyföldi 
Grafikai Biennálé bebizonyította, hogy sikeres, 
európai színvonalú rendezvénnyé nőtte ki 
magát, hírneve, színvonala egyre inkább felfelé 
ível, kiállva a kezdők tűzpróbáját, és ezentúl már 
felnőtt, érett rendezvényként tekinthetünk rá. 

Éppen ezért a G6 kiírása elsősorban 
összegző jellegű, igyekszik reflektálni az 
elmúlt tíz évre, de egyben, mondhatni, 
profetikus is, hiszen szinte megelőlegezte 
a 2020-as év kaotikus történéseit. A káosz 
struktúrája címet viseli ugyanis, bár megszü-
letése pillanatában még nem tudhatták a 
szervezők, hogy milyen „újdonságot” hoz 
2020. Pedig újdonságot hozott mindany-
nyiunk számára, a „nem tudni semmit” 
káoszának újdonságát, amely meghatározza 
nemcsak a személyes, de a nyilvános élet-
terünk minden vetületét is. Az objektívnek, 
szinte rendíthetetlennek hitt valóságunk 
szétesésének vagyunk tanúi mindennapi 
életünkben. A már lassan 50 éves posztmo-
dern állapotunk hétköznapi, reális megélését 
nyomatékosító káoszában két dolog 
strukturálja vélt vagy valós kapaszkodónkat: 
a maszk és a távolságtartás, összefogó és 
ugyanakkor megosztó erőként hatva. 

Történelmi fordulópont az idei év, amelyben 
a globális lét egyformaságát éljük meg 
lezárt határokkal Kínától Európán át 
Kanadáig vagy Amerikáig, ugyanannak az 
állapotnak a kínjait nyögve. És szinte már 
úgy érzékeljük, hogy posztmodern világunk 
összképébe beleillik ez az állapot. Talán 
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biológiaiak. A jelen kor embere már a 
globális világé, a hálózatok világáé, az 
elektronikai információs korszaké; állandó 
mozgásban levő, a technológia által 
bármikor elérhető egyén. A beérkezett 
munkákon érződik a kísérletező szellemiség 
mind a témaválasztás, mind a technikai 
kivitelezés terén. A mennyiségi és a 
minőségi görbe felfelé emelkedése ismét 
bizonyítja, hogy bármilyen időket élünk 
is, a művészet aktívan tud reagálni arra. 
A művészek a biennálé kiírását, akárcsak 
a 2020-as év káoszát kihívásként élték 
meg, így autentikus, hihető és színvonalas 

munkákról beszélhetünk. 2100 munka érkezett be 
868 alkotótól, 65 országból. A kialakult helyzettől 
függetlenül töretlen maradt az érdeklődés, sőt az idei 
esemény „határai” kitágultak kelet felé: egyre több 
művész jelentkezett Thaiföldről, Indiából, Kínából. 

A beérkezett alkotások témaválasztása korunk 
emberének problematikáját öleli át: az egyedüllét, az 
elidegenedés, a hideg, fenyegető, üres terek abszurditása 
vizualizálódik. A világjárvány által felerősített virtuális 
párbeszédben egyre inkább elmosódnak a földrajzi 
határok, a gazdasági, politikai, ökológiai problémák 
közös, univerzális, kontinenseken átívelő, globális értékű 
gondokká válnak mindannyiunk számára.

liu Fu: Lost Paradise VII., 2019, rézkarc, 60×80 cm 

MettrAi pongchoMporn: We're different, No. 2., 2019, 
rézkarc, foltmaratás, 44×81 cm 
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káoszunk kontextusában a hagyományos vagy modern 
esztétikai kategóriák is értéküket vesztik, hiszen már 
nem tudják kifejezni a kor dilemmáját, amely a tézis és 
antitézis között mozogva hiába keresi a szintézisét. Éppen 
ezért nem a szépségeszmény megmutatása, meghatá-
rozása, hanem annak problematizálása válik érdekessé 
a biennálé kontextusában is.

Bár már a IV. Székelyföldi Grafikai Biennálé meghirde-
tésekor sem a technikai kivitelezés, hanem a művészi 
tartalom vált elsődlegessé, az idei kiírás explicit módon 
a határok átjárására, ledöntésére szólítja fel a művé-
szeket. A hagyományos és kísérleti grafikai munkákat 
nemcsak külön pályázati kategóriákként, hanem 
egymással dialógust képező, egymást kölcsönösen építő 
egységként hirdette meg. A szervezők tudatában vannak 
annak, hogy az anyag sokszínűségében mutatkozik meg 
az a globális találkozás, amely összeköti a földrészeket, 
kultúrákat, félelmeket és problematikákat. Így a kortárs 
művészi grafika nyelve teszi lehetővé a dialógust 
egy globális tér és idő fragmentumai között. Ez az a 
nyelvezet, amely által centrum és periféria, személyes 
és köztér határai feloldódnak, s szubjektív, alternatív 
világszemléleteink párbeszédbe lép(het)nek egymással. 

Lehet-e strukturálni a káoszt, a bizonytalanságot, 
a szabálytalanságot és a kiszámíthatatlanságot? – 
kérdezhetjük újra. A káoszelméletek közös vonása, hogy 
a káoszt mint egy mozgásban levő, kreatív folyamatot 
írják le. Összetett folyamatként definiálják, amely 
nélkül a kozmosz nem születhetett meg, éppen ezért 
a két fogalmat egymás nélkül lehetetlen tárgyalni. 
A gondolkodás kaotikusságából születik a kreativitás, 
a káosz a határok átlépése, a posztmodern állapot 
egyik mérföldköve, talán a jövő társadalmának normális 
állapota. Talán ennek elfogadása vezet a normalitáshoz. 
Azt gondolom, hogy a művészet teremtő ereje a káosz 
adta kihívások új lehetőségeit a jövőben is gyümölcsöz-
tetni fogja. Erre kiváló példa a G6, amely a szervezők 
és Ferencz S. Apor kurátor professzionalizmusa és 
bátorsága nélkül nem jöhetett volna létre. 

ritli róBert rolAnd: Háború 3., 2020, vegyes technika, 50×70 cm 

Hogyan lehet a káoszt strukturálni? Hogyan 
lehet irányt találva jövőt tervezni és szervezni? 
A káosz fogalma már az ókori görög költőknél, 
akárcsak a teremtésmítoszokban, egy materia 
primát, egy megfoghatatlan ősanyagot, 
végtelen teret jelent, amely a kozmosz 
teremtését, megszületését, létrejöttét lehetővé 
teszi. Az antikvitás óta emellett a potenciális 
lehetőségek tárházaként is értelmezhető 
volt. Az orfikus teremtéstörténetekben a 
határtalan káosz a végtelen potencialitással, 
a határátlépésekkel függ össze. Posztmodern 

jonAthAn McFAdden: A kezemet a hátam mögött tartom, miközben 
művészetet nézek, 2019, rézkarc, foltmaratás, fotógravűr, 56×38 cm 



Az Osztrák Kulturális Fórum tisztelettel meghívja Önt

MARTIN C. HERBST  

HERMAN LEVENTE

2020. október 14-én 19 órakor
az Osztrák Kulturális Fórum Galériájába 
1068 Budapest, Benczúr utca 16.

Köszöntő: Regina Rusz, az Osztrák Kulturális Fórum igazgatónője

A kiállítást megnyitja: Kosinsky Richárd, a kiállítás kurátora 

Végezetül: Beszélgetés a művészekkel

M
E

G
H

Í
V

Ó

FRIKCIÓ 
című közös kiállítására 

Herbst_hirdetes 204x284_02.indd   1 2020.09.30.   10:58:20


