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TartalomKedves Olvasók!
Egy lehetséges értelmezés szerint a kortárs kép-
zőművészet a valóságolvasatok különböző vál-
tozatait tárja elénk disztópikus képzetekkel, el-
méleti fejtegetésekkel és (pszeudo-) tudományos 
kísérletekkel világítva meg létezésünk illékony 
feltételeit. Jelen lapszámunk Képzőművészet és 
ökológia című blokkjában a kritikai nézőpontok 
a Földre mint megsebzett hiperobjektumra irá-
nyulnak. Újházi Adrienn komplex alkotói gya-
korlatának felfedezésén keresztül a biohacking 
révén átprogramozható szerves anyagok művé-
szeti lehetőségeit tanulmányozhatjuk. A szerzők 
árnyalják a párbeszédet, mely a természeti erő-
forrásokhoz kötődő viszonyunk felülvizsgálásáról 
és ipari-civilizációs jelenlétünk következményei-
ről szól. DIY-laboratóriumokban botladozva, 
burjánzó kutatási plakátokat böngészve keressük  
a válaszokat olyan kérdésekre, amelyeket felten-
ni sem merünk. 
Az olvasó bepillantást nyerhet továbbá Konok Ta-
más 2020-as műveket is bemutató gyűjteményes 
tárlatába, Gaál József Trianon-heraldikák című 
kiállításának Nemes Z. Márió által összefoglalt 
hungarofuturista értelmezésébe és Fridvalszki 
Márk Befejezett jövő című, hantológiai dimenzió-
kat felvető modernizmuskutatásait environmentté 
kiterjesztő kiállításába is. Megismerkedhet a fia-
tal művészeket felkaroló Nagyházi Contempora-
ry kiállításprogramjával és célkitűzéseivel, illetve 
olvashat az ott jelenleg kiállító Jagicza Patrícia 
csendéletfestményeiről is, amelyek a lírai önvizs-
gálat terepeként lépnek működésbe.
A művészeti világ nyilvános eseményei mellett 
fontosnak tarjuk, hogy beszámoljunk a műtermi 
privátszférákban zajló történésekről is, láthatóvá 
téve a pandémia ellenére is folyamatosan dolgo-
zó alkotók munkafolyamatait. Műteremben című 
cikksorozatunk részeként ezúttal Révész Anna 
enigmatikus akvarellmunkáinak mulandóságot 
tematizáló gondolati kontextusáról beszélgetünk 
a művésszel.
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