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HALÁRUSOK
2016. december 6–30. 

Antal István, Nicoletta Auersperg, Bartus Ferenc, Daradics 

Árpád, Elekes Károly, Erdélyi Gábor, Győrffy Sándor, 

Hermann Zoltán, Kecskés Péter, Koroknai Zsolt, Jürgen 

Münzer, Nagy Árpád Pika, Nagy Zopán, Mara Novak, 

Ocskay László Doky, Pető Hunor, Sebestyén Zoltán, 

Szombathy Bálint, Zakariás István

IDEGEN KOORDINÁTA
Herendi Péter kiállítása, 

2016. január 7–29. 

Akik rendszeresen járnak Herendi Péter kiállításaira 

és szakadatlanul figyelik az alkotó pályaívét, már meg-

szokhatták, hogy egy-egy nyilvános jelentkezése nem 

kizárólag esztétikai meglepetéseket hoz magával, hanem 

eszközbeli és nyelvi újdonságoknak sincs híján. Annak 

ellenére van ez így, hogy Herendi következetesen kitart 

a lassacskán már ősinek is mondható síkfilm haszná-

lata mellett. Gondosan ügyel azoknak a történeti távla-

toknak az ívére, melyeknek alapját ő maga fektette le 

a kétezres évek közepén, amikor létrehozta Szekvenciák 

című, első síkfilm-alkalmazású óriássorozatát, amely-

ben négy fotóalapú síkfilm kombinációjával nyert egy 

256 darabból álló ciklust. Mindazok, akik a kilencvenes 

éveket megelőzően tettek szert nyomdai tapasztalatokra, 

tudhatják, hogy a síkfilm volt a korabeli litográfia és 

reprográfia fő hordozója, ám a számítógépes technológia 

robbanásszerű elterjedése következtében feleslegessé 

vált, végleg kiszorult a széleskörű ipari sokszorosítói 

gyakorlatból. 

Számtalan esetben bebizonyosodott, hogy amit a vi-

lágtechnológia kinő és elvet, az a művészetben annál 

sikeresebben élhet tovább, mint valami szépen gyümöl-

csöző, romantikus emlék. Ez a felismerés Herendinél 

már huzamosabb ideje sikeresen működik. Korábban 

olyan klasszikus fotográfusnak neveztem őt, aki nem 

használ hagyományos filmnegatívot, illetve olyan képző-

művésznek, aki rendre fotóalappal dolgozik. Új munkái 

megint ezt a hangsúlyos kettősséget érzékeltetik, amely 
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már-már a költői hitvallás szintjére emelkedik, hiszen 

maga a művész olyan festék nélküli festészetről beszél, 

amely egyrészt nem határozza meg magát festészetként, 

de rendelkezik annak jellemző tulajdonságaival, más-

részt ennek az idézőjelbe tett „digitális festészetnek” 

ismét csak egy síkfilm-motívum a kiindulópontja, a képi 

prototípusa.

Herendi ismételten visszanyúl kedvelt reprográfiai 

hordozójához, egy síkfilm-origót véve alapul Idegen 

koordináta című elektrográfiai ciklusához, amely elneve-

zésében is jelzi, hogy a többszörös képi áttételek legvé-

gén, a kész művekben oly mértékben nem ismerhetők 

fel az elsődleges motívumok, hogy immár elidegenedett 

tényként, szerencsés esetben halvány emlékképekként 

tekintetünk rájuk. Nevezhetnénk őket mutánsoknak is, 

ha ehhez a fogalomhoz nem ragadna némi negatív jelen-

tés. Lehetne mindez az alkotó belső ügye, mondhatnánk, 

hiszen csak a végeredmény érdekes a számunkra. Holott 

nem így van, hiszen egy alkotás egyediségét és eredetisé-

gét a nyelvi evolúció kiforrásának a folyamata – a nyelvi 

finesz – döntően befolyásolja. Éspedig azt is jól tudjuk, 

hogy a munkafolyamat legalább annyira fontos, mint 

a végproduktum, sőt gyakran maga a folyamat tekinthető 

műalkotásnak. A háttéri lelemények, a műhelytitkok isme-

rete ilyen ritka, páratlannak mondható esetekben azért 

is lényeges számunkra, mert a bennünk és körülöttünk 

zajló képözönben egyáltalán nem mindegy, ki milyen 

utat jár be ahhoz, hogy absztrakt felfogású, festészeti ter-

mészetű ikoni nyelvet hozzon létre valamiből, ami kez-

detleges stádiumában nem volt beazonosítható. Ami va-

lamikor a raszterrács parányi eleme volt, az ma pixelként 

tételeződik, és kevésbé veti magát alá a szerkezetiség 

szabályozott rendjének. Sőt a pixelkultúra maga a játé-

kos tobzódás: benne van az ősköd sűrűsége, az őskáosz 

végtelensége, amely magában rejti azt az isteni terem-

tői tulajdonságot, annak a lehetségességét, hogy min-

den lehet belőle. Kicsit a mindenség egyik stádiumának 

a lenyomata tehát, koordinátáktól függetlenül, amely 

ismeretlen eredetű fényeket tükröz felénk, olyan titok-

zatos módon, hogy egyszerűen nincs rá szavunk.

SZOM BATI BÁL IN T

ERDŐ, AMIBEN JÁROK
Herbert Anikó kiállítása, 

2016. február 4–26. 

Herbert Anikó Megvan valami című 2011-es kiállításá-

nak a megnyitóján találtam mondani, hogy „képei köny-

nyedek, lebegőek, áttetszőek. Inkább érzések, mint gon-

dolatok.” Festményei kapcsán jegyeztem meg mindezt, 

hozzátéve még, hogy „bármikor biztonsággal kiléphet 

egy új irányba, egy új képi médiumba, amelyben az 

anyag úgyszintén a lélek foglalatául szolgál”. Erre nem 

kellett sokat várni, hiszen 2014-ben a Ráday utcai Galéria 

IX-ben rendezett önálló kiállításán már szép számban 

láthattunk tárgyi motívumokat is, vagyis a történet im-

már nem kizárólag a táblaképről szólt. Mára a tárgyia-

sítás vonalát Herbert érzékelhetően felfejlesztette. A ki-

mozdulás nem kizárólag anyagokra vonatkozik, hanem 

immár a médiumhasználatra is, továbbá a tér alkotói 

közegként való átfogó értelmezésére. A háromirányú 

kiterjedés és a különféle anyagok – a papír, a fa, az üveg 

és a tengeri só – alkalmazása ellenére mégsincs olyan 

érzésünk, hogy az anyagi tulajdonságok súlyt akasztaná-

nak ennek a rétegelt installációnak a nyakába, vissza-

rántva a gondolatot és a szellemet a föld színére. Vagyis 

a könnyedség Herbert Anikót jellemző finom szárnycsa-

pásai nem szenvedtek kárt az által, hogy olyan színpadias 

szerkezetet épített, amelyben a mozgókép és a zene valós 

drámai helyzetet teremt, lekerekítve az adott lehetősé-

gekben rejlő mediális kapacitást. Betoppanva a térbe rög-

tön áthat bennünket valamilyen furcsa ünnepélyesség. 


