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lyes tapasztalataihoz kapcsolta mondanivalóját. Problématörténeti vázlatnak fogható fel Lukács Róbert 
kisplasztikája is. Elméletalkotó munka.

A kiállítás Secco Falka II. című részéhez kapcsolódnak a színes festmények. Elrendezésük különös, 
az értelmező azt hihetné, hogy megtudott valamit az eredetről, legalábbis belebonyolódott annak meg-
fejtésébe. Aki nem kíván az aktualitás és a tradicionalizmus ellentétével foglalkozni, az jobban teszi, ha 
inkább csak esztétikai felvetésekre figyel. A választás lehetősége adott, a kiállítás rendezője, Urbán Tibor 
némi szatirikus éllel a kisméretű képekkel még a mennyezetet is teleragasztotta. Az így készült szekkó 
gazdagsága könnyen megkedvelhető. A falak, beleértve a mennyezetet is, vizuális események gazdag 
tárházát szuggerálják. Egymással való szembeállításuk azonos a szokásos élményfogalommal. Megren-
dülésében a művész és a műértő egyaránt megmérettetik.

Összegző, szemmel láthatóan esztétikai tapasztalatokat sugalló művészként említhetjük Pálfalusi 
Attilát, Lenkey-Tóth Pétert, Dunai Beátát vagy a szlovákiai Emilia Zavackát. A lengyel Danuta Tohl képző-
művészeti újra-felismerésre, egyeztetésre, összevetésre tanít. Problémaidézésével ugyanezt teszi Láng Eszter 
is szekkó-képén, mesterének, Torok Sándornak a világához tesz hozzá valami fontosat, kevés eszközzel, 
a klasszikusok biztonságával. Műve példája annak, hogy a kevesebb, de kifejező elem átütő hatást biz-
tosít. A dőlt vonalak vertikális és horizontális közti elhelyezkedése, a világos és a sötét foltok ellentéte, 
a mélyzöldek sötétsége tájképi elemekre utal.

Az anyagot néhány szép, rajzos munka teszi izgalmassá, mint amilyen Horváth Kinga, Homonna 
György, Veres Attila, Urbán Tibor vagy a szlovákiai Edita Voluščoková meg Burai István alkotása.

Sokak szerint az alkotó szándékát úgy érthetjük meg könnyebben, ha a kompozíciós elemeket vizsgáljuk. 
A lendület, magabiztosság, a felfokozott szuggesztivitás gyakran önmagában is élvezhető elrendezést 

nyújt. Itt kezdődik a teremtés, ez a 
szelep. A Révai Nagy Lexikona írja: 
„Ha az orsóra erősített kézi kereket 
forgatjuk, akkor a szeleptányér emel-
kedik vagy süllyed, s a két csőrész 
közt ily módon vagy összeköttetést 
létesít, vagy megszünteti azt.” A mű-
alkotás kicsit olyan, mintha a szelepet 
helyettesítené. Mintha madártávlatból 
látnánk egy várost. Ezen kívül min-
den más érdektelen. A festmény, a 
plasztika, az installáció, a perfor-
mansz betölti a teret. Innen nézve 
hihetetlennek csakis a kiállításon 
kívüli világ tűnik. 
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23 + 1 ÁRNYALAT
A Magyar Elektrográfiai Társaság 

kiállítása, 2015. július 16–31. 

Tisztelt Hölgyek és Urak! Kedves Kiállító Művészek! A mai 

kiállításon szereplő művek a mediális művészetek széles 

területéhez tartoznak. Vizsgálhatók a grafika új műtípust 

teremtő sajátosságai felől és az elektromos eszközökkel 

létrehozható művek szélesebb kontextusában, avagy tisz-

tán művészeti aspektusból és a művészet társadalomba 

ágyazottsága vagy a férfi és női alkotói látásmód felől is.

Egy biztos, az 1970-es és 1980-as évek vége közötti 

hőskorszaknak, majd az ezt követő kibontakozási idő-

szaknak, melyben az elektrográfia megtalálta a helyét 

a magasművészetek között – holott eredendően az under-

groundról startolt és másolóművészetként jelent meg – 

sok-sok tanulsága van.

Legfőképpen az, hogy ezt az új útkereső és önállósuló 

időszakot nagyon komolyan kell venni. Eredményeit, 

lényegét és értelmét nem szabad szem elől téveszteni, 

példaértékűként kell kezelni, mert erre a művészetre is 

igaz, hogy csak addig képes egyetemes értéket teremte-

ni, amíg világosan körvonalazható saját önképe, tehát 

az, hogy honnan indult, hová akar menni és mit kell 

tennie ahhoz, hogy oda is érjen. Továbbá: amíg a külső-

belső világot érvényes valóságként képes művészeti szín-

vonalon újrateremteni a maga tiszta és sajátos eszközeivel. 

A mai technikai fejlődés a posztkapitalista glo ba li-

záció csodafegyvere, amely egyrészt a művészetet a maga 

gazdaságpolitikai céljait erősítő struktúrájába tereli, 

hogy eszközként használhassa saját világgazdasági cél-

jai eléréséhez. Ez nem új dolog az emberiség történeté-

ben, csak a léptéke az, ami példa nélküli: a világot lefedő 

gyorsasága, azaz a térbeli és időbeli egyidejűsége.

Másrészt, ahogy a ’90-es évek művészete is mutatja, 

a mai posztszocialista országok művészetének nyugati 

egyenjogúsítása csak azáltal érhető el, hogy önreflexiója 

megfelel-e a nyugati művészeti piacgazdaságnak. 

Az elektrográfia kivételes jelentőségét éppen az biz-

tosítja, hogy fontos feladatot tölt be a világ változásának 

követhetőségében, a humanista szellemi és művészeti 

értékek fenntarthatóságának megőrzésében és a világ új 

képének a megteremtésében. Éppen ezért egyre nagyobb 

felelősség is hárul az intermédia területén alkotó, köztük 

az elektrográfus művészekre.

A technikai eszközhasználat magyarországi elterje-

dése a hazai képzőművészet számára az autonómia új 

lehetőségéhez teremtett korszerű alapot, és nyitott új uta-

kat. Az elektrográfia úttörői – köztük a mail art fontos 
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konceptuális művészei, néhány fotográfus, a Xertox és 

a FÁME, majd Árnyékkötők művészeti csoport, s pár el-

szigetelten dolgozó, magányos művész, illetve technika-

fejlesztő – a képalkotás új eszköztárát hozta létre, mely 

egyből kompatibilis volt a világban zajló művészeti vál-

tozásokkal és az elektrográfiai eredményekkel. Tehát 

nem kényszerült a nemzetközi trendhez való igazodásra, 

hanem a japán, koreai, kanadai és más, korábban csak 

a tradicionális művészetéről ismert országok kortárs 

művészetével együtt azonnal szinkronban állt a világban 

létező és keletkező valamennyi új, úgynevezett kísérleti 

technikai művészetekkel. A hagyományos sokszorosító 

grafika és az elektrografika genetikai folytonossága a 

grafika más művészetekkel való egyenértékűvé válását 

generálta, s ugyanez figyelhető meg az intermediális 

művészet többi területén is: a fotó, a videó, az installáció, 

a film és az animáció digitális technikával való keresz-

teződése önálló műformákat teremtett, s a ’90-es évek-

ben az új média megjelenéséhez vezetett, mégpedig úgy, 

hogy nem maradt érintetlen a festészet és a szobrászat 

s a többi vizuális művészet sem.

Jelen kiállításon az úttörők nyomának kiszélesítését 

végző MET női tagjainak az alkotásai láthatók. 23 mű-

vész 23 munkája, a sprektrum 23 színében, szó szerinti 

és átvitt értelemben is.

Haász Ágnes, aki Dárdai Zsuzsával a legelső elektro-

gráfiát alkotó nőművész, s alapítója, egyben a kezde-

tektől vezetője a Magyar Elektrográfiai Társaságnak, 

amely továbbvitte és a digitális médiumokkal kiszélesí-

tette s új szintre helyezte az Árnyékkötők elektroaurát 

teremtő törekvéseit, olyan emblematikus értékű, szim-

bolikusan is értelmezhető munkát állított ki, melyben 

a xeroxgrafika és a komputergrafika, valamint a nálunk 

a régi és új szinonimájává vált figuratív és az absztrakt 

művészet magas fokú szintézise valósult meg. 

A kiállításon a már klasszikussá vált elektrografikai 

technikáktól – nyújtás, torzítás, nagyítás, formakivonás 

vagy más redukciós képalkotói folyamatok, színváltoz-

tatás, részekre bontás, elemenként átdolgozott részek 

egymásba fűzése, szín- és képrétegek új képpé integrálá-

sa – a szövegmunkán, az installációs digitális grafikán, 

a digitális montázson át a videóig nagyon sokféle mű-

típussal és azokon belül is egyénenként eltérő művészi 

törekvéssel találkozunk.

A papíralapú műveknél leggyakoribb műforma a digi-

tális kollázs, melynek egyedi technikákkal való variál-

hatósága árnyalatgazdag képekben bontakozik ki.

Ugyancsak gyakori a digitális fotóból, annak nyom-

tatott, szkennelt, másolt változatából való kiindulás, 

s az eredeti kép mint nyersanyag totális esztétikai átala-

kítása: gazdagítása vagy fokozottan reduktív transzpo-

nálása, mellyel újabb és újabb kontextusok, gondolatok 

és olvasatok születnek.

Sokféle felfogás és egyéni nyelvi törekvés figyel-

hető meg a tárlaton a festői, a grafikus, a tisztán digitális, 

a térbe hatoló és a filmi kifejezésig, az elektrográfia 

lényegét jelentő fények, a közeli és távoli nézőpontokat 

keresztező és szintetizáló formák, a fizikai, lelki, érzel-

mi jelenségek újra- és átértelmezéséig.

Hogy más-e a női elektrográfusok világlátása, alko-

tásmódja és nyelve, mint a férfiaké, az is megválaszolha-

tó a színhasználatból, a témák lírai megközelítéséből, 

a harmóniára törekvésből, az egybecsengő forma-, szín- 

és képzelettársításból, a képalkotó módszerek és a szel-

lemi, esztétikai teljességigény más és más súlypontra 

épített szintéziseiből.

Kedves Vendégek! Tisztelt Művészek!

Egy nagyon szép, nagyon gazdag és változatos, sok-

féle élményt és tanulságot magában foglaló kiállítás 

megnyitóján vagyunk. Fogadják szeretettel a műveket.

N. MÉSZ ÁROS JÚ L I A Enyedi Zsuzsanna
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