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A 12. NEMZETKС5ZI GRAFIKAI BIENNÁLE  

A ljubljanai Modern Képtár földszinti és alagsori termeiben rendezték 
meg a 12. Nemzetközi Grafikai Biennálét. tvenhét ország m űvészei 
állították ki alkotásaikat. Minden kontinens, kis és nagy országok képvi-
selői ott voltak, tehát a kiállítás azt szemléltette, ami a grafikában ma 
világszerte történik. 

A 'legtömegesebben a japán grafikusok jelentek meg a Biennálén. Nagy 
számbаn állítottak ki az Egyesült Államok, Kanada, Nagy-Britannia 
alkotói. Albánia kivételével minden európai ország grafikusainak mun-
káit láttuk. Jugoszlávia művészei egy nagy termet foglaltak el. Úgy-
szólván minden jelent ős grafikusunk műveit ott láttuk, köztük Benes  
József egy munkáját is. Külön érdemes megemlíteni Jenek Bernik, Apol-
lonio Zvest, Vasko Lipovac, Gorazd Šefran, Vladimir Makuc, Jože  
Ciuha, Marfan Pogačnik műveit. Ott voltak Persze a nagyok — Šutej,  

Richter, Veličković , Nagorni, Jaikac, Piceíj — is. Magyarországot csak  
négy művész képviselte, közülük Sziráki Endre és Radoczy-Gyarmathy  

Gábor lapjait tartjuk silkerültebbeknek. A romániai kiállítók között lát-
tuk Szalai József és Tamás Klára szép munkáit. 

Ízelítőt kaptunk az Európán kívüli országok, például Puerto Rico, 
Columbia, Irán, Ciprus, Malaysia, Nigéria grafikájából is. 

Az idei nagydíjat a grafika 'igazi mesterének, a japán Tetsuya Nodá-
nak ítélték oda, a nagy tiszteletdíjat pedig a groteszket kedvel ő  brit 
Viotor Pasmore-nak. A két díj iközül az egyiket Vjenceslav Richter kapta 
szitanyomataiért, a másikat pedig Sol Lewit (USA) hangulatos, életked-
vet sugárzó színes négyzeteiért.  

Az ötvenhat ország több száz m űvészének alkotásai között megtalál-
tuk a grafika minden válfaját; a klasszikus tećhnikákat — fametszetet, 
rézkarcot, litográfiát, akvatintát, hidegt űt stb. (érdekes, hogy tusrajz 
alig volt) —, de a kollázst, szitanyomást is (mely, úgy látszik, a legel-
terjedtebb eljárás manapság); sokan dolgoznak kombinált technikával, 
s természetesen voltak újítások tis: fényképtechnikával készült munkák, 
ofszetnyomás, body-art, tárgyak 'közvetlen lenyomata stb.; a holland 
Hord Sanders Annorama címen grafikai lapra írt naplóját állította ki, 
a japán Skoichi Ida művén kavicsok szerepelnek. 

Az anyagok és eljárások sokfélesége a m űvészeti felfogások változatos-
ságának a megnyilatkozása. A grafiika a kísérletezés m űfaja, próbálko-
zásra csábít; a grafikusok mű terme valóságos laboratórium. 

A művészi alkotás igényessége az összes kiállított darabon meglátszott. 
Aki a művészeten kívül van —akár koncepciótlansága, céltalansága, 
akár dilettantizmusa miatt —, az el sem jutott Ljubljanába. A sarlata-
nizmus előtt, nagyon helyesen, nem nyitották ki a Biennále — egyébként 
szélesre tárt — kapuját. 
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A grafika mai világképe — amilyennek Lju'bljaná'ban láttuk — rend-
kívül bonyolult. Amellett, hogy a legmerészebb és legkérdésesebb kime-
netelű  kísérleteket végzik — az új anyagok és technikák +bevezetése fo-
kozza a munka, a vállalkozás kockázatosságát — ,  lehiggadt, tiszta rajzú  
lapokat is találtunk úgyszólván minden ország kiállítási területén.  A 
grafikai 'kifejezés és az anyag kikísérletezése; absztrakt formák és for-
mátlanság; a valóság jelenségei,nék ábrázolása; álmok, álomképek meg-
örökítése; portrék; legendák; folklorisztikus motívumok (elég ritkán!);  
vonalak és színek, felületek és dimenziók gyönyörködtet ő  vagy megdöb-
bentő  játéka; a művészi munka és •a társadalmi mozgások dokumentu-
mai; az anyag struktúrájának feltárása; elméleti problémák kivetítése,  
világnézeti megnyilatkozások, az emberi 'lét vanatkozása'inak grafikai  
érzékeltetése; a természet, a világmindenség titkainak megközelítése —  

mindez Ott volt a Biennálén kiállított lapokon, tehát ott van a mai  
grafikában is.  

Csupán néhány ország kiállítóinál domborodott ki a nemzeti jelleg  
vagy kerekedték felül a hivatalos esztétikai nézetek, s kerültek háttérbe  
az egyéni vonások, az alkotói láz jelei; minden más azt bizonyította,  
hogy valóban nemzetközi ez a művészet, s hogy a nemzeti sajátosságok  
vagy a földrajzi hovatartozás megnyilvánulásai ma már nem jelentenek  
minőségi többletet. Mert például a japán Yoichi Masuga lábnyomai eur б -
pai talajt is taposhatnának, s Picelj Remember Mondrian-fainak jelrend-
szere Hollandiától New Yorkig érvényes. A svéd Tommy Wiberg kezei,  
ujjai •kiegészítik a mexi'kói Xavier Rivera szem-grafikáját, és melléjük  
tartozik a paraguayi Osvaldo Salerno Keze és Lépésekje; a japán Keizo  
Kiguchi litográfiája Vjenceslav Richter színes szitanyomatait juttatja  
eszünkbe, s mind a ketten B. Szab б  György vonalaira emlékeztetnek.  A 
görög Diohandi univerzálissá eméli hazája antiképítészetének motívu-
mait — az argentin Sergio Camporeale gépalkatrészeinek univerzális ér-
vénye nyilvánvaló. S ez az internacionális jelleg a legnagyobb élmény  
ezen a Biennálén, s ezért volt kirívó néhány űrhajós-katonás-jobbágyiá-
zadásos plákátszerűség.  

Minden előnye és haszna mellett az ilyen rendezvénynek számos hát-
ránya is lehet. A 12. Biennálénak, véleményem szerint, a túlzsúfoltság  
volt az árnyoldala. A rengeteg munka, a temérdek név, a témák, tech-
nikák sokfélesége (de bizonyos hasonlatossága is!) zavarba hozhatta a  
szemlélőt. Az egyes országok anyagát legfeljebb m űvészek szerint cso-
partosították, de más rendszert nem állítottak fel, s őt egy ország anya-
ga nem is volt mindig egy teremben, illetve voltak termek, melyekben  
több ország anyagát állították ki, nem is mindig összefügg ően. Egyenet-
len volt az anyag országonkénti megoszlása; míg a japánok kevésbé  
jelentős grafikusokat is elküdtek, a kisébb országokból vagy távolabbi  
területékről kevesen jöttek, s talán nem is mindiga legérdemesebb alko-
tók. igya benyomás, melyet ezeknek az országoknak a mu"vészetér ő l  
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kaptunk, csak felületes lehet. Kevesebb kiállított m ű  többet jelentett  
volna a látogatóknak.  

Az előzđ  Biennále három díjazottjának — akik a jelenkori grafika  
három fontos irányát 'képviselik Akire Matsumot бnak, Andrej  Je 
mecnek és Ron Kitajnak m űveit külön is bemutatták a Modern Képtár 
egyik termében, a japán m űvésznek pedig önálló kiállítást is rendeztek 
az egyik ljubljanai szalonban. 

TOMAN László  

A BELGRÁDI TRIENNALE  

A Jugoszláv Képz őművészet V. Belgrádi Triennáléja  

Az V. Belgrádi Képz őművészeti Triennále rangos rendezvény, a ju-
goszláv képz őművészeti élet központi eseménye. Amit itt látunk, annak 
a jugoszláv 'képz őművészetetkell jelentenie kicsiben; több mint 120 al-
kotó műveit állították 'ki, mindegyiküktől egy-két munkát. Habár a 
Triennále szervez ő  bizottsága, mely a kiállítási anyagot válogatta, elte-
kintett azoknak az egyébként igen neves m űvészeknek a szerepeltetésé-
tđ l, akik az eddigi triennálékon részt vettek, s jelenlétüket a jugoszláv 
képzőművészetben senki sem tagadhatja; noha a Triennále tanácsának és 
a szervező  bizottságnak a m űvész tagjai — többek között Ćelić , Zarin, 
Logo, M. B. Protić , Miljuš — úgy határoztak, hogy nem állítanak ki, 
néhány jelentős művész pedig (Berni.k, Dado Djuri ć , Jemec, Ljuba Po-
povié, Velićković) nem fogadta el a meghívást, a kép, melyet a Triennále 
mutat az 1970 és 1977 közötti jugoszláv képz őművészetrő l, mégis elfo-
gadható. 

A .szervezđ  és szakb'izottság az el őző  Triennále éta eltelt több mint fél 
évtized képzđművészeti életét mozgás~ban, változásban látta meg és mu-
tatta be. Megfelel ez a reális helyzetnek, az állandó údkeresésnek, kép-
zđművészetünk sokrét űségének, a kutatásnak élű , a mindig újra áhítozó  
művészeknek. 

A bizottság tíz részre osztotta a Triennále anyagát. Valójában — kissé 
elhanyagoltan bár — öt csoportot alkotnak a m űvek, ha a formaválasz-
tást, az alkaték esztétikai beállítottságát nézzük: a figurális ábrázolás 
— néhány változatban —, az absztralkt m űvészet a maga ágazataival 
a mai festészet modelljei, az ún. médiumok (fénykép, film, magnó), 
a dematerializált műalkotás, avagy a művészet dematerializáci бja. Eze-
ken a csoportokon belül — a jelzett rétegek, eltérések mellett — szinte 
minden alkotó a maga világát képviseli, a maga útján jár. 

Cvijeta Zuzori ć  Műcsarnok és a Modern M űvészet Múzeumának szalonja, Belgrád, 1977. 
júlisu 1—szeptember 30. 


