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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.
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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. 
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Olyasfajta felülemelkedettség lesz rajtunk úrrá, ami szo-

katlan a földhözragadottsággal terhes kelet-európai 

mentalitásnak és kultúrának. Az ilyesfajta minőségre 

általában azt mondjuk, hogy egzotikus, nem gondolva 

arra, mennyi finom árnyalata létezhet az egzotikumnak, 

ha mélyebben mögéje nézünk, és immár nem puszta 

fedőnévként tekintünk rá. A letisztult szimbólumhaszná-

lat egy végsőkig kiművelt nyelvre utal, amelynek vannak 

ugyan díszítő elemei, felesleges esztétikai sallangja azon-

ban egy sincs. A forma leszűkítése a lényegiség tulaj-

donsága, akárcsak a távol-keleti világban, ahonnan az 

ábrázolás és a szellemiség mintái erednek. Herbert azt 

mutatja elénk, hogy az átlényegülés teljességében lehet-

séges: kívül-belül megválthatjuk önmagunkat. De csakis 

önmagunkat, minden emberi egyed kizárólag önmagát. 

A kevésből pedig sok lehet, így hát a világ megváltása 

sem lehetetlen, csak meg kell szereznünk a megváltás 

hatalmát. Imádságon vagy egy alkotói tevékenységen át, 

mint amilyen az ő kiállítása, az univerzális lét szem-

pontjából teljesen mindegy.

A kevés és a sok viszonya Herbert szemlélődésének 

egyik központi felvetése. Azt mondtam imént, hogy ha 

mindenki önmaga megváltására törekedne, akkor ezál-

tal az emberiséget is meg lehetne váltani. A képzeletbeli 

tételt a művész a Pando természeti jelenségével hozza 

párhuzamba, amely létező, még élő, de kihalófélben levő 

egyedülálló biológiai szervezeti forma az USA Utah ál-

lamában. Egy olyan ősi erdő, amelynek a gyökérzete 

a földben össze van nőve, keresztül-kasul át van hálózva: 

mindegyik fatörzs a közösséget is táplálja, és minden 

természeti folyamat – úgymint a rügyezés, a levélhaj-

tás és a lombhullatás – egyszerre megy végbe bennük. 

Olyan kollektíva tehát, amelyben mindenki mindenkiért 

van, mindegyik törzs a másikra van utalva. Akárcsak 

az emberek, alapvető természetüknél fogva. Csak hogy 

erről nem mindenki óhajt tudomást venni. Az elidege-

nedés nem új keletű, de egyre hatványozottabb civilizá-

ciós probléma.

Munkájában Herbert Anikó az együttélés lehetséges 

kiterjedéseit meglehetős rokonszenvvel és részvéttel für-

készi, ami nagy szó egy művész részéről, aki – ez róla 

a megrögzött vélekedés – nem más, mint a tömegből ki-

vált egyed, vagyis az individualizmus kifejezett megtes-

tesítője, önző zászlóvivője. Láthatjuk tehát ezúttal is, nem 

lehet sablonok és előítéletek mentén gondolkodni, véle-

ményt formálni, mert nem biztos, hogy a fenti tétel min-

den esetben igaz. Ezúttal biztosan nem az.

Herbert közösségi terminusokban gondolkodik, hinni 

akar az emberek közötti szeretetben, összehangolódás-

ban és megértésben. Ugyanakkor lelki egyensúlyát egy-

előre a természetben, az erdőben találja meg, mégpedig 

oly mértékben, ami költői megnyilatkozást hoz ki belőle:

és a fák nagy hévvel énekelnek

a szélben, amikor elindulok

és az ég maga, aki oxigént ad nekem

aztán a fák hevesen táncolnak

amikor a szerelem már meghalt

és az ég lehunyja szemeit

könnyezik, mintha esne

végy egy mély, mély, mély lélegzetet most…

SZOM BATI BÁL IN T

Fo
tó

k:
 S

in
 O

liv
er



52 53

Olyasfajta felülemelkedettség lesz rajtunk úrrá, ami szo-

katlan a földhözragadottsággal terhes kelet-európai 

mentalitásnak és kultúrának. Az ilyesfajta minőségre 

általában azt mondjuk, hogy egzotikus, nem gondolva 

arra, mennyi finom árnyalata létezhet az egzotikumnak, 

ha mélyebben mögéje nézünk, és immár nem puszta 

fedőnévként tekintünk rá. A letisztult szimbólumhaszná-

lat egy végsőkig kiművelt nyelvre utal, amelynek vannak 

ugyan díszítő elemei, felesleges esztétikai sallangja azon-

ban egy sincs. A forma leszűkítése a lényegiség tulaj-

donsága, akárcsak a távol-keleti világban, ahonnan az 

ábrázolás és a szellemiség mintái erednek. Herbert azt 

mutatja elénk, hogy az átlényegülés teljességében lehet-

séges: kívül-belül megválthatjuk önmagunkat. De csakis 

önmagunkat, minden emberi egyed kizárólag önmagát. 

A kevésből pedig sok lehet, így hát a világ megváltása 

sem lehetetlen, csak meg kell szereznünk a megváltás 

hatalmát. Imádságon vagy egy alkotói tevékenységen át, 

mint amilyen az ő kiállítása, az univerzális lét szem-

pontjából teljesen mindegy.

A kevés és a sok viszonya Herbert szemlélődésének 

egyik központi felvetése. Azt mondtam imént, hogy ha 

mindenki önmaga megváltására törekedne, akkor ezál-

tal az emberiséget is meg lehetne váltani. A képzeletbeli 

tételt a művész a Pando természeti jelenségével hozza 

párhuzamba, amely létező, még élő, de kihalófélben levő 

egyedülálló biológiai szervezeti forma az USA Utah ál-

lamában. Egy olyan ősi erdő, amelynek a gyökérzete 

a földben össze van nőve, keresztül-kasul át van hálózva: 

mindegyik fatörzs a közösséget is táplálja, és minden 

természeti folyamat – úgymint a rügyezés, a levélhaj-

tás és a lombhullatás – egyszerre megy végbe bennük. 

Olyan kollektíva tehát, amelyben mindenki mindenkiért 

van, mindegyik törzs a másikra van utalva. Akárcsak 

az emberek, alapvető természetüknél fogva. Csak hogy 

erről nem mindenki óhajt tudomást venni. Az elidege-

nedés nem új keletű, de egyre hatványozottabb civilizá-

ciós probléma.

Munkájában Herbert Anikó az együttélés lehetséges 

kiterjedéseit meglehetős rokonszenvvel és részvéttel für-

készi, ami nagy szó egy művész részéről, aki – ez róla 

a megrögzött vélekedés – nem más, mint a tömegből ki-

vált egyed, vagyis az individualizmus kifejezett megtes-

tesítője, önző zászlóvivője. Láthatjuk tehát ezúttal is, nem 

lehet sablonok és előítéletek mentén gondolkodni, véle-

ményt formálni, mert nem biztos, hogy a fenti tétel min-

den esetben igaz. Ezúttal biztosan nem az.

Herbert közösségi terminusokban gondolkodik, hinni 

akar az emberek közötti szeretetben, összehangolódás-

ban és megértésben. Ugyanakkor lelki egyensúlyát egy-

előre a természetben, az erdőben találja meg, mégpedig 

oly mértékben, ami költői megnyilatkozást hoz ki belőle:

és a fák nagy hévvel énekelnek

a szélben, amikor elindulok

és az ég maga, aki oxigént ad nekem

aztán a fák hevesen táncolnak

amikor a szerelem már meghalt

és az ég lehunyja szemeit

könnyezik, mintha esne

végy egy mély, mély, mély lélegzetet most…

SZOM BATI BÁL IN T

Fo
tó

k:
 S

in
 O

liv
er


