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dezvénye. Komputergrafikák, digitális festmények és nyomatok, papírra, festővászonra, hurkolt vászonra, 
ipari ponyvára nyomtatott, tintasugaras nyomtatóval „printelt” alkotások, fotók és fotografikák, elektro-
montázsok, installációk, fényvisszaverő reflexfóliára rajzolt vegyes technikák voltak láthatók. 

A megnyilatkozás filozófiai is, Nietzschét idézve: „fehér tintával írott láthatatlan rajz”, mindaddig, 
amíg fel nem tárulkozik a művészetek ígéretföldje. Határtalan lehetőség az új típusú kinyilatkoztatásra. 
A MET a hazai képzőművészet egyik legdinamikusabban fejlődő társasága. Jelentős bel- és külföldi be-
mutatkozásai felpezsdítik a képzőművészetet. Tárlatain képviseltetik magukat a manuális művészet 
fontos alkotói is, meg olyanok is, akik inkább az elmélyült szoftverkezelés, sokkal kevésbé az elmélyült 
ecsetkezelés elkötelezettjei. A számítógép rejtőző képi világa szeretne megmutatkozni, környezetet alkot-
ni, miközben óvatosságra int bennünket: ne értsük meg túl gyorsan, ne kezeljük túl könnyedén. 33 művész 
mutatta be alkotásait a MANK Galériában. A festészet gondolatvilágának átváltása nem zavartalan, a pró-
fécia csak nehezen értelmezhető. A kérdés, hová tart és honnan ered. A tárlatlátogató közönség ismeretei-
nek határa egyfajta végkövetkeztetés, mely tudásból meg tudatlanságából van, és a művész szándékának 
helyébe lép. Horizont, mely önmagát mint az értelem eredetét feltételezi. A közönség elvárására gépi 
manifesztáció a válasz. Az élmény egyszerre borzongató és döbbenetes.

Döntő a néző számára, hogy megragadja a többértelműséget. Mintha túlélőtáborban lennénk, meg-
figyelőpontokat próbálunk kiépíteni, fedezékbe vonulunk, mert itt a határ (Gönczi Gergő) a szürreális 
tér (Ferencz Dániel), mely szárnyal és mozgat (Repászki Ferenc), vagy csak eligazít fák és füvek között 
(Szakállas Zsolt). Előítéletek nélküli szűz terepen minden lépés hitvallás. Tünet, mely korszakokat formál, 
szelektál és irányzatokat szül. Ha lesz, akkor a nagy seregszemlén bizonyosan ott lesznek Dárdai Zsuzsa 
monumentális montázsai, melyekkel kapcsolatban értelmezhetjük a tételt, hogy a művészet úgy láttat, 
hogy közben átörökít. A vendégként meghívott Árnyékkötők állnak a fekete lyuk halálos, mindent magá-
ba szívó örvényében, mint egykor a józsefvárosi pince fekete lejáratában (Dárdai Zsuzsa, Szaxon Szász 
János, Tenke István, Zsubori Ervin).

MAGÉN ISTVÁN

Virtuális dimenziók

Jól körülhatárolt színfoltok, cikázó, az abszo-
lút egyenest, valamint élő erőszakos fordula-
tokat dimenzionáló vonalak, szétválasztha-
tatlanul pontos, összegubancolódott, összesű-
rített, manuálisan aligha követhető mega-ma-
nírok. Átvitt értelmű jelentéseket hordozó, 
elszigetelt formák, művészi alkotások, vége-
sek és végtelenek, tartalmuk értelmezése 
művészetelméleti és filozófiai kérdés. Csak 
nemrég jelentek meg a teremtés hierarchiájá-
ban. A kozmikus óra periodikus rendszerében 
már nem (csak) a leonardói szerkezet ketyeg. 
Az impresszionisták szentháromsága, Cézan-
ne, van Gogh, Gauguin művészi szabadsága 
csak valamely „izmus” kényszerítő szabályai-
val keverve követhető. Az „időben-benne-lét” 
mértékegységét a számítógépből kölcsönöz-
zük. A műterem inkább stúdió, a lenolaj illata 
helyett a hardver monoton zúgása zenél. Ezt 
az értékrendet szem előtt tartva megkísérel-
hetjük követni a szellemi jelentésváltást. 

2014. július 1-jétől 29-ig láthatta a nagy-
közönség a Magyar Elektrográfiai Társaság 
(MET) seregszemléjét a szentendrei Régi Mű-
vésztelepen lévő MANK Galériában. A kiállítás 
a 2006-ban indult MEGA-PIXEL 3. Digitális 
Alkotások Országos Tárlata című kiállítás so-
rozat Virtuális dimenziók című, ötödik ren- Fa Mariann: Cityscape, 2011Stefanovits Péter: Nekrológ I., 2012
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A régiek erényeit idézgető, jövőt teremtő látomások közé tartozik Bagi László betűkkel és számok-
kal jelölt, égre néző (talán katedrális-) ablaksora, Herman Zoltán „giclée print, papír” technikai megjelö-
léssel közreadott formacsoportja, Mayer Éva fényvisszaverő reflexfóliával kezelt Fényév távolság című 
installációja. A gyermeki tapasztalás Kisnémeth Ferenc festőien szép emlékezésében megszelídül (Pilóta 
szerettem volna lenni).

A kimeríthetetlen eszköztár kihasználtsága lelkes kutatómunkáról tanúskodik. A még jelentősebb 
responsumok követelése a hasonlóság lehetőségét villanthatja fel. A folytonosan érezhető rejtélyes termé-
kenység miatt döntő lenne sok digitális művész számára, ha sikerülne kivonni magát az egyértelműség 
fennhatósága alól. A monitor mint „paletta” izgalmas mindazok számára, akik közel akarnak kerülni 
a munkaasztalhoz, kilesni annak titkát. A megnézhetőség és a sokféleség igazolja a tételt. Túl sok a fotó, 
páran megtorpannak, visszariadnak az anyaggal való harctól. Erőszakos fordulat megtételére kényszerül 
a művész. A rézkarc akkor jó, ha „rézkarcszerű”, az akvarell, ha „akvarellszerű”, a fametszet, ha „famet-
szetszerű” stb. HAász Ágnes virtuális tájobjektjei ebből a szempontból is kimagaslóak. Hipotézise meg-

indokolható, dinamikája erőteljes, saját rendjének szintjén mutatkozik meg. Nem rejtőzködik, nem keres 
kiutat. Az anyaggal való küzdése szerves összefüggés. Rendet teremt.

A számítógépbe bevitt objektum, fotó, rajz, festmény stb. rajzprogrammal, grafikai szoftverrel való 
„megdolgozása” a festőállvány előtti munkálkodással összevetve megfelel a festékrétegek felvitelének, 
a faktúrák kimunkálásának, a lazúrrétegek gondos előkészítésének, a ronggyal, szivaccsal, üvegdara-
bokkal és más eszközökkel való megdolgozásnak, visszakaparásnak stb. Ez is, mint amaz, sajátos mó-
don ott ül a reflexekben, a kézben, az ujjakban, a tekintetben, az erőfeszítésben. 

Repászki Béla 3 darabból álló c-printje izgalmas, bár túlságosan fényképre épülő. Péter Ágnes Ellipszi-
sei esztétikusak, továbbgondolhatók, látványba kapaszkodók. Fa Mariann Cityscape című nyomata szug-
gesztív, káprázatos. Majdnem ugyanez mondható el Károly Sándor Áron Kiki Vidis Wearing Yours című, 
ipari ponyvára nyomtatott alkotásáról. Szellemesek Rainer Péter fa-designjai, Pető Hunor rekonstrukciói, 
Pataki Tibor könyvei. Stefanovits Péter Nekrológja megrázó. Béres Rudolf Poly crash című, Photoshoppal 
készült műve felkínálja a kifejezést, önmagában létezik, önmaga törvényei szerint. Kemény György tűz-
csapjai karakterisztikusak, közöttünk élnek, munkálkodnak, tevékenykedésüket meséli humorral a mű-
vész, feltételezhetően így akar válaszolni bizonyos megnyilatkozásokra, sürgetésekre.

A kísérlet, amennyiben annak minősül, szerepet öltött. A lehetőség a létező művészet folytatásában 
keresendő. 

Pataki Tibor: Bábel, 2012 
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