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ismét rajzkiállítás Salgötarjánban, a Nögrádi Történeti lvlűzeumban! Újra meggyő-
zödhetűnk a hazai kertárs egyedi grafika virtuöz váltezatesságáröl, ismét találkez-
hatunk a kiállitö művészek között már ismert ,, nagy nevekkel" s örömmel tapasztal-
hatjuk, hegy még a megelözö, XI. Ürszáges Rajzbiennáléhez képest is több fiatal,
tehetséges, friss szemléletű alketö jelentkezett e rendezvényre grafikai alketással.

2ÜÜ-l-2Üt]5-ben közel száz grafikusművész több, mint másfél száz alketását lát-
hatjuk. A rendkívül szigerú zsűri munkája eredményeként ez az anyag talán szám-
szerüleg kevesebb, mint a kerábbi biennáléken bemutatett alketásek mennyisége,
ugyanakker a bírálök által bemutatásra javaselt grafikák valöban a hazai kertárs
rajzmüvészet legjavát képviselik.

Közös venása a kiállített műveknek - a kimagaslö technikai és művészi színve-
nal s a kidelgezás sekfélesége, váltezatessága mellett - a ,,befejezettség". Vala-
mennyi, a Rajzbiennáléra bekerült mű önállö, kenkrét egész, szinte nem is találke-
zunk vázlates rajzessäggflll edavetettnek tűnö grafikákkal. Ezzel szemben számes
mű rendkívül mívesen kidelgezett, vagy összefegett, feltszerü hatásával a fest-
ményhez közelít.

A másik, tetten érhetö közös jellemzöje a XII. Ürszáges Rajzbiennálén bemuta-
tett alketáseknak, hegy szinte teljesen eltűnt a klasszikus értelemben vett ,,szép
rajz". Az a rajz, amely naturálisabb fermában felismerhetö alakzatekat, fermákat
ábrázel, a venalak szemet gyönyörködtetö játékának, finemságának segítségével.
Talán - a már évek öta Salgötarjánban rendszeresen kiállítö - Maracskö Gabriella és
lvluzsnay Ákes grafikát örzik a rajz hagyemányes, a szö jö értelmében vett kenven-
cienális értékeit. Műveiken a figurák tulajdenképpen realisztikusnak tekinthetök, a
témát e művészek a venalak rendkívül finem játékának segítségével bentják ki.

Mendhatnánk talán - ezek alapján -, hegy a rajz hagyemányes értékei elvesz-
tek. Felvetödik a kérdés, kapunk-e helyette valami mást, újat? Tuciemásul kell ven-
nünk - tárlatlátegatöknak és szakembereknek egyaránt -, hegy a ma technicizált
világát már nem lehet a grafika megszekett eszközeivel megjeleníteni. A rajznak
napjainkban egy digitalizált ,,szép űj világga|", harsegö reklámekkal kell versenyre
kelnie. Tűnöclhetünk azen, hegy je-e ez, vagy ressz, a tényen már nem tudunk
váltezta tni. Hegy az alketök megörökíthessék a mát, üj eszközökhöz kell ferdulniuk s
ezt bátran, kisérletezö kedvvel meg is teszik. A képzőművészet műfajai közül kii-
lönösen érvényes ez az egyedi rajzra, mely rögtönzésszerű veltánál, viszenylages
technikai egyszerüségénél fegva a legkönnyebben, leggyersabban tud reagálni a
váltezásekra. Fentes és lényeges ebben a ferdulatban az, hegy a grafikus hegyan
tudja kezelni ezeket az űj eszközöket, tuclja-e a művészi szintjére emelni a hagyemá-
nyes rajztöl idegen technikákat - a kátrányt, a vakelatet, a ragasztást, meg tudja-e
örizni a rajz öntörvényű spentaneitását, egyediségét. S végezetül, tud-e mindebböl
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,,müvészetet csinálni", elyant, amely már nem elsöserban a szemet gyönyörködteti,
hanem elgendelkeztat.

Annyi bizenyes, hegy a XII. Országes Rajzbiennálén bemutatett alketásek mü-
vészi erövel, magas színvenalen képviselik a kertárs hazai grafika - a fentieken
alapuló - legűjabb írányzataít. Összevetve Közép-Euröpa Iegrangesabb hasenlö
jellegű renclezvényével, a Plzeni Nemzetközi Grafikai Hiennáléval - ahel Euréıpán
kívüli alketök is bemutatkeznak - a Rajzbíennálénak s vele a kertárs magyar rajz-
nak nincs szégyellnivalöja.
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Gelencsér jánes: Helóta, 2ÜÜ4.
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