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SECOND HAND

Herman Levente 1976-ban született Marosvásárhelyen. A fiatal festő pályájának kez-
dete, elsőre úgy tűnhet, jól illeszthető egy művész-életútról általánosságban alko-

tott képbe: miszerint kisgyermekkora óta rajzolt, festett, és bár vágya szerint állator-
vosnak készült volna, az egész fiatalságát átszövő művészeti készség győzött a végén: a 
marosvásárhelyi Zene- és Képzőművészeti Líceum elvégzése után a kolozsvári Képzőmű-
vészeti Főiskolára jelentkezett, de végül a budapesti Képzőművészeti Főiskolán kezdte 
meg felsőfokú tanulmányait 1995-ben – képgrafika szakon. Hamar kiderült viszont, nem 
ez a számára megfelelő műfaj: a festészet volt egyértelműen az irány, amelyet tovább 
kívánt vinni. A tanulmányok befejeztével egy másfél-két évig tartó, tudatos „tabula rasa” 
időszak következett. Herman kizárólag papír-szén alkotásokat készített, a puritán rajzok 
révén egyfajta „letisztult mintaképet” keresve.  Ez a periódus kísérletezések sora volt a 
tónusokkal, az árnyalatokkal. Ez a vonal folytatódik majd és alakul át a későbbiekben a 
Hermant jellemző képi világgá. 

Közelebbről megfigyelve ugyanakkor Herman életpályája mégsem illeszthető oly 
könnyedén a megszokott sémába: művei távol állnak a szokványostól, zavarba ejtő vi-
lágot rejtenek, hisz egyszerre árad belőlük egyfajta univerzális nyugalom, ősi erő, mégis 
felbukkannak képein a változó jelen, a kísértő múlt, vagy akár az ismeretlen (vészjósló) 
jövő jelei. 

Visszatekintve az egyetem elvégzése óta eltelt több mint egy évtizedre, azt látjuk, 
hogy Herman művei egyfajta folytonosságot képeznek: szervesen egymásba kapcsolód-
nak, egymásból alakulnak tovább, miközben a festő életével szimbiózist alkotnak. Ciklu-
sokat képeznek, mintha a természettel együtt lélegeznének. Herman egyébként az 1997-
ben létrejött Élesdi Művésztelep egyik alapítója: az élesdiek közössége szilárd alapokon 
nyugszik, ugyanakkor nagyon nyitott. „… gondolkodásuk természetes és természetközeli. 
Különböznek az utóbbi évtizedek teoretikus, nyugatias magyarországi kortárs művészeti 
életétől, viszont megtermékenyítik azt. Nélkülük már nem írható meg a magyar művé-
szet története”, írja Keserü Katalin művészettörténész a művésztelep tizedik évfordulója 
alkalmából, az Ernst Múzeumban bemutatott jubileumi kiállítás katalógusában. 
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Herman Levente sajátos színezetű világa, személyes szimbolikája, szürreális, mégis a 
valóságból építkező tájai, és azok részletekben megbúvó rejtelmei tárulkoznak képein a 
néző elé. Egyik korai sorozata például terveket takar, Herman terveit „egy új Paradicsom-
hoz”: a „magánhadserege” tagjai által lerombolt világ új alapokat kap a festőtől, mellyel 
esélyt ad az emberiségnek az újjászületéshez, egy másik világban. A 2008-as Ádám és 
Éva ciklus Herman művészetének egyik gócpontja, tekinthető egy önmagát ismétlődő 
rendszernek, avagy egy újrakezdés lehetőségét vagy ellenkezőleg, a véget jelentő fo-
lyamatnak. A Zóna sorozatba csempészett gyermeki látásmód, szimbólumrendszer je-
lentheti az új jövőt, a reményt, az Átkelést egy új világba – mely nem tudhatjuk, valóban 
létezik-e, vagy csak képzeletünk szüleménye, vágyaink vizuális képekben való megteste-
sülése. A nagyszabású ciklus különböző elemei végezetül mintha önálló életre kelnének, 
sőt, Herman legújabb sorozatait – például a Second Hand képeit – tekinthetjük akár egy 
egészen új kezdetnek is.

A több mint két évtizede alapított, az 1989-es politikai váltás utáni egyik első kortárs 
magyar magángaléria, a budapesti Várfok Galéria állandó művészköréhez 2007-ben csat-
lakozott Herman Levente. Ottani több egyéni kiállítása mellett külföldön is volt alkalma 
egyénileg megmutatkoznia (Tallinn / EST, Peking / CN), nem beszélve a számos itthoni és 
nemzetközi csoportos kiállításról, illetve kortárs képzőművészeti vásáron való szereplé-
séről. 

A 2012-es év a csíkszeredai kiállítás, valamint a Várfok Galéria kibővített és felújított 
terében megrendezésre kerülő kiállítás mellett egy egyéni olaszországi (milánói) bemu-
tatkozást is ígér többek között Herman Levente számára. 

Kálmán Borbála

Tanulmányok: 

1990–1994 – Művészeti Líceum, Marosvásárhely  
    (Románia) 

1995–2000 – Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, 
    grafika tanszék (Magyarország)  
Mesterek: Eszik Alajos, Kocsis Imre, Kiss-Tóth Ferenc

2001–2004 – Magyar Képzőművészeti Egyetem, Regionális 
    Tehetségkutató Program, tanársegéd  
    (Magyarország) 

Tagság: 

– Élesdi Művésztelep Egyesület 
– MAMÜ Társaság 

Művek közgyűjteményekben:

– Frissiras Museum, Athén (Görögország)

Egyéni kiállítások:

2002 – Bercsényi Galéria, Budapest (Magyarország)
2003 – Hajófenék, Budapest (Magyarország)
2004 – „Másolatok” – MAMÜ Galéria, Budapest (Magyarország) 

„Szieszta” – Művelődési Ház, Dicsőszentmárton   
 (Románia)

2005 – „Folyékony Föld” – Almássy téri Szabadidőközpont,  
 Budapest (Magyarország)

2006 – „Tranzit” – Hilton Hotel, Budapest (Magyarország) 
„Első Vacsora” – Sparks Galéria, Budapest (Magyarország)           

Herman Levente 
képzőművész

1976, Marosvásárhely, 
Románia
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2007 – „Vázlatok magánhadsereghez” – Klub Galéria,   
 Budapest (Magyarország)

2008 – „Ádám és Éva” – Várfok Galéria, Várfok Terem,   
 Budapest (Magyarország)

2009 – „Zóna” – Várfok Galéria, XO Terem, Budapest   
 (Magyarország) 
„Fal” – Hong Zi Lang / Art Coco Lan Center, Peking (Kína)

2010 – „Vázlatok magánhadsereghez” – Magyar Intézet Tallinn  
 (Észtország)

2011 – „Input” – MAMÜ Galéria, Budapest (Magyarország)
2012 – „Zónák” – Pécsi Galéria, Pécs, Zsolnay negyed   

 (Magyarország) 
Pál Aukciósház és Galéria, Csíkszereda (Románia)

Csoportos kiállítások:

1997 – „Alea Iacta Est” – Bercsényi Galéria, Budapest   
 (Magyarország)

1998 – „Élesdi Műhely” – Romániai Kulturális Intézet,   
 Budapest (Magyarország)

1999 – MAMÜ Galéria, Budapest (Magyarország)
2000 – „Utazó kiállítás” – Esztergom, Vác, Kapolcs –   

 Művészetek Völgye (Magyarország)  
Örmény Kulturális Központ , Budapest (Magyarország) 
„Agora Műhely” – Sziget Fesztivál, Budapest   
 (Magyarország)

2001 – „Szobrászaton innen és túl” – Műcsarnok, Budapest  
 (Magyarország) 
„Feketén-fehéren” – Műcsarnok , Budapest   
 (Magyarország)

2002 – MAMÜ Galéria, Budapest (Magyarország) 
Tibor Ernő Galéria, Nagyvárad (Románia)

2003 – „Élesdi Művésztelep” – Tibor Ernő Galéria, Nagyvárad  
 (Románia)

2004 – „Caravaggio Művésztelep”, Komárom (Szlovákia)

2006 – „Emlékezés az 1956-os magyar forradalomra” –   
 Európai Parlament, Strasbourg (Franciaország) 
Thanassis Frissiras Gallery, Athén (Görögország) 
„Flowers In the Plug” – Lumen Galéria, Budapest   
 (Magyarország)

2007 – „Cologne Fine Art 2007, Várfok Galéria” – Köln   
 (Németország)  
„Budapest Art Fair 2007” – Várfok Galéria, Budapest  
 (Magyarország) 
„Top Galériák” (Várfok Galéria, Magyar Intézet),   
 Brüsszel (Belgium) 
Fat Badger, London (Anglia) 
„Reális–Irreális” – Várfok Galéria, XO Terem, Budapest  
 (Magyarország)

2008 – „XII. Élesdi Művésztelep” – B55 Galéria, Budapest  
 (Magyarország) 
„15 magyar és román festő” – Galeria Plan B, Kolozsvár  
 (Románia) 
„Tegnap után” – Várfok Galéria, XO Terem, Budapest  
 (Magyarország) 
„Jégkockák” – Várfok Galéria, XO Terem, Budapest  
 (Magyarország) 
„A Várfok Galéria művészei” –  
 (Herman, Ray Monde, Schauwecker), Magyar   
 Intézet, Párizs (Franciaország) 
„Meghökkentő mesék” – G19 / Várfok Galéria,   
 Budapest (Magyarország)  
„Kép a képben” – Várfok Galéria, XO Terem, Budapest  
 (Magyarország) 
„Budapest Art Fair 2008” – Várfok Galéria, Budapest  
 (Magyarország) 
„Magyar Festészet Napja” – Reök Palota, Szeged   
 (Magyarország)

2009 – „ArtVilnius ’09, Várfok Galéria” – Vilnius (Litvánia) 
„Budapest Art Fair 2009” – Várfok Galéria, Budapest  
 (Magyarország) 

„Akt, csajok” – Várfok Galéria, Várfok Terem, Budapest  
 (Magyarország)

2010 – „Éjjelem, nappalom”, Koller Galéria, Budapest   
 (Magyarország) 
„Budapest Art Fair 2010” – Várfok Galéria (Magyarország) 
„Vázlatok – Válogatott művek a kortárs magyar   
 művészeti színből” – Evald Okas Museum, Haapsalu  
 (Észtország) 
„Vetésforgó” – Várfok Galéria, Várfok Terem, Budapest  
 (Magyarország) 
„XIII. Élesdi Művésztelep” – MAMÜ Galéria, Budapest  
 (Magyarország) 

„Élesdi Művésztelep & Bodonyi gyűjtemény” –  
 Dr. Bernády György Közművelődési Központ (Románia) 
„Paradogma” – Várfok Galéria – XO Terem, Budapest  
 (Magyarország) 
„Crescendo” – Várfok Galéria, XO Terem, Budapest  
 (Magyarország) 
„Impulso” – Várfok Galéria, Várfok Terem, Budapest  
 (Magyarország)

2011 – „Hommage a Rozsda Endre” – Várfok Galéria,   
 Budapest (Magyarország)  
„Élesdi Művésztelep” – Siló Galéria, Csíkszereda    
 (Románia)
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Vizitatorul expoziţiei personale a lui Herman Levente are ocazia  să privească lucrări cu o 
coloristică specifică, o simbolistică personală, nişte peisaje suprarealiste care se compun din 
elementele realităţii şi care se oferă privitorului în toată splendoarea lor enigmatică. Un ciclu 
cuprinde proiecte, pe care Herman le-a creat pentru „un nou Paradis”: artistul oferă oameni-
lor şanse de renaştere într-o nouă lume, după ce membrii „oastei private” a omenirii au distrus 
lumea contemporană. Ciclul Adam şi Eva din 2008 este un adevărat punct culminant în creaţia 
lui Herman, poate fi privit ca un sistem care se repetă, ca o şansă pentu un nou început, sau, 
dimpotrivă, ca un proces care se îndreaptă spre final. Viziunea infantilă din ciclul  Zonă, sim-
bolistica  ei naivă poate însemna noul viitor, speranţa, trecerea într-o nouă lume – despre care 
nu ştim dacă există în realitate, sau doar o visăm, transformând aspiraţiile noastre în imagini 
vizuale. Elementele acestui ciclu parcă trăiesc o viaţă independentă, iar ultimul ciclu al lui Her-
man, cel cu titlul Second Hand marchează un adevărat nou început.

Herman Levente s-a alăturat cercului permanent al primei galerii private de artă contem-
porană, Galeria Várfok din Budapesta, în anul 2007. Pe lângă expoziţiile sale personale de-
acolo, s-a prezentat cu succes şi în străinătate (Tallin/Estonia, Peking/China) nemaivorbind 
despre expoziţiile sale din ţară, expoziţiile colective internaţionale, sau târgurile de artă con-
temporană.

Anul 2012 înseamnă în palmaresul artistic al lui Herman Levente expoziţia din Miercu-
rea Ciuc, o expoziţie la Galeria Várfok, proaspăt reînnoită şi o expoziţie personală în Italia, 
la Milano.

Kálmán Borbála

SECOND HAND

Herman Levente s-a născut la Târgu-Mureş, în anul 1976. Începuturile carierei sale pare 
să se fi integrat în imaginea obişnuită a unui drum tipic de viaţă artistică, potrivit căruia 

artistului i-a plăcut  să deseneze din fragedă copilărie şi, în ciuda faptului că visa să devină 
medic veterinar, până la urmă s-a lăsat sedus de priceperile şi deprinderile artistice, care 
i-au dominat adolescenţa. După absolvirea Liceului de Artă din Târgu-Mureş s-a prezentat 
la Academia de Arte din Cluj, dar până la urmă în 1995 a devenit student la Facultatea de 
Artă Plastică din Budapesta, la secţia grafică. Curând şi-a dat seama că nu grafica îl pasi-
onează, pictura este arta care îi va marca evoluţia artistică. După terminarea studiilor a 
urmat o perioadă perseverentă de „tabula rasa”, timp de aproape doi ani. Herman creează 
atunci exclusiv lucrări în cărbune, desene puritane, care îl ajută să-şi găsească un fel de 
„model purificat”, sedimentat.  A fost pentru el o perioadă de experimentare continuă cu 
nuanţe şi tonuri. Acest drum a evoluat şi s-a transformat apoi în ceea ce numim astăzi lu-
mea imaginii specifice a lui Herman.

Observând cu mai mare atenţie cariera plastică a artistului, vom constata că dezvoltarea 
sa artistică nu este deloc schematică: operele sale nu sunt obişnuite, ele ascund o lume biza-
ră, care emană în acelaşi timp linişte universală, putere ancestrală, dar cuprind şi semne ale 
trecutului obsedant, sau ale viitorului necunoscut, prevestitor de rele.

Analizând evoluţia artistică de un deceniu a lui Herman constatăm că în timpul, care a 
trecut de la absolvire , operele sale prezintă o continuitate interesantă, ori se leagă organic 
între ele, ori se dezvoltă unele din altele, trăind în simbioză cu biografia creatorului lor. Ele 
formează cicluri, care respiră parcă împreună cu natura. Asta poate şi datorită faptului că 
Herman din 1997 este fondatorul Taberei de Creaţie din Aleşd, iar comunitatea artistică din 
această tabără are principii cu baze solide, fără să nu fie deschisă spre nou. „ Gîndirea lor este 
naturală şi legată de natură. Se deosebesc de lumea artistică ungară contemporană, influ-
enţată de teoriile occidentale din ultimul deceniu, dar o fertilizează în aşa fel, încât această 
grupare nu mai poate lipsi dintr-o viitoare istorie a artei maghiare.” – menţionează istoricul de 
artă Keserü Katalin în catalogul expoziţiei jubiliare (10 ani de la fondarea Taberei de Creaţie)
de la Muzeul Ernst.

11
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Herman Levente 
artist plastic

1976., Târgu Mureş, România

Studii

1990–1994 – Liceul de Artă, Târgu Mureş (România)
1995–2000 – Facultatea de Artă Plastică, secţia grafică, 

    Budapesta, (Ungaria) 
Maeştrii: Enik Alajos, Kocsis Imre, Kiss-Tóth Ferenc

2001–2004 – Facultatea de Artă din Ungaria, Program 
Regional de Descoperirea Talentelor, asistent (Ungaria)

Membru:

– Asociaţia Tabăra de Creaţie Aleşd
– Asociaţia MAMÜ

Lucrări în colecţii publice:

– Frissiras Museum, Athena (Grecia)

Expoziţii personale:

2002 – Galeria Bercsényi, Budapesta (Ungaria)
2003 – Hajófenék, Budapesta (Ungaria)
2004 – „Copii” – Galeria MAMÜ, Budapesta (Ungaria) 

„Siesta” – Casa de Cultură, Târnăveni (România)
2005 – „Pământ lichid” – Centrul Cultural din Piaţa Almássy,  

 Budapesta (Ungaria)

2006 – „Tranzit” – Hotel Hilton, Budapesta (Ungaria) 
„Prima Cină” – Galeria Spaks, Budapesta (Ungaria)

2007 – „Schiţe pentru oastea privată” – Galeria Klub,   
 Budapesta (Ungaria)

2008 – „Adam şi Eva” – Galeria Várfok, Budapesta (Ungaria)
2009 – „Zone” – Galeria Várfok, Sala XO, Budapesta  

 (Ungaria) 
„Zidul” – Hong Zi Lang, Art Coco Lan Center, Peking  
 (China)

2010 – „Schiţe pentru oastea privată” – Institutul Ungar din  
 Tallin (Estonia)

2011 – „Imput” – Galeria MAMÜ, Budapesta (Ungaria)
2012 – „Zone” – Galeria din Pécs, Cartierul Zsolnai (Ungaria) 

Galeria de Artă şi Casa de Licitaţii Pál, Miercurea Ciuc  
 (România)

Expoziţii colective:

1997 – „Alea Iacta Est” – Galeria Bercsényi, Budapesta   
 (Ungaria) 

1998 – Atelierul din Aleşd – Institutul Cultural Român,   
 Budapesta (Ungaria)

1999 – Galeria MAMÜ, Budapesta (Ungaria)
2000 – „Expoziţie mobilă” – Esztergom, Vác, Kapolcs –   

 Festivalul Artelor (Ungaria) 
Centrul Cultural Armean, Budapesta (Ungaria) 
„Atelierul Agora” – Festivalul Sziget, Budapesta   
 (Ungaria)

2001 – „Dincolo şi dincoace de sculptură” – Galeria Naţională,  
 Budapesta (Ungaria) 
„Alb-negru” – Galeria Naţională, Budapesta (Ungaria)

2002 – Galeria MAMÜ, Budapesta (Ungaria) 
Galeria Tibor Ernő, Oradea (România)

2003 – „Tabăra de Creaţie Aleşd” – Galeria Tibor Ernő, Oradea  
 (România)

2004 – „Tabăra de Creaţie Caravaggio” – Komarno (Slovacia)
2006 – „Omagiul Revoluţiei Maghiare din 1956” – Parlamentul 

 European, Strasbourg (Franţa) 
Thanassis Frissiras Gallery, Athena (Grecia) 
„Flowers in the Plug” – Galeria Lumen, Budapesta  
 (Ungaria)

2007 – „Cologne Fine Art 2007” – Galeria Várfok, Köln   
 (Germania) 
„Art Fair Budapesta 2007” – Galeria Várhegy, Budapesta  
 (Ungaria) 
„Galeriile Top” – Galeria Várfok, Institutul Maghiar,  
 Bruxelles (Belgia) 
Fat Badger, Londra (Marea Britanie) 
„Real-Ireal” – Galeria Várfok, Sala XO, Budapesta   
 (Ungaria)

2008 – „A XII. Tabără de Creaţie, Aleşd” – Galeria B 55,   
 Budapesta (Ungaria) 
„15 pictori maghiari şi români” – Galeria Plan B,  
 Cluj Napoca (România) 
„După ieri” – Galeria Várfok, Sala XO, Budapesta   
 (Ungaria) 
„Cuburi de gheaţă” – Galeria Várfok, Sala XO   
 Budapesta (Ungaria) 
„Artiştii Galeriei Várfok” (Herman, Ray Monde, 
 Schauwecker) – Institutul Ungar, Paris (Franţa) 

„Basme şocante” – G19, Galeria Várfok, Budapesta  
 (Ungaria) 
„Imagine în imagine” – Galeria Várfok, Sala XO,   
 Budapesta (Ungaria) 
„Art Fair Budapesta 2008” – Galeria Várfok, Budapesta  
 (Ungaria) 
„Ziua Picturii Maghiare” – Palatul Reök, Seghedin  
 (Ungaria)

2009 – „ArtVilnius ’09, Galeria Várfok” – Vilnius (Litvania) 
„Art Fair Budapesta 2009” – Galeria Várfok, Budapesta  
 (Ungaria) 
„Nud, fete”– Galeria Várfok, Sala Várfok, Budapesta  
 (Ungaria)

2010 – „Ziua mea, noaptea mea”, Galeria Koller, Budapesta  
 (Ungaria) 
„Art Fair Budapest 2010” – Galeria Várfok, Budapesta  
 (Ungaria) 
„Schiţe” – opere alese din arta contemporană   
 maghiară” Evald Okes Museum, Haapsalu (Estonia) 
„Asolament” – Galeria Várfok, Sala Várfok, Budapesta  
 (Ungaria) 
„A XIII. Tabără de Creaţie, Aleşd” – Galeria MAMÜ,  
 Budapesta (Ungaria) 
„Tabăra de Creaţie Aleşd & colecţia Bodonyi” – Centrul  
 cultural Dr. Bernády György, Târgu Mureş, România. 
„Paradogmă” – Galeria Várfok, Budapesta (Ungaria) 
„Crescendo” – Galeria Várfok, Budapesta (Ungaria) 
„Impulso” – Galeria Várfok, Budapesta (Ungaria)

2011 – „Homage a Rozsda Endre” – Galeria Várfok, Budapesta  
 (Ungaria) 
„Tabăra de Creaţie, Aleşd” – Galeria Siló,  
 Miercurea Ciuc (România)



Csernus – olaj, vászon / ulei, pânză; 80x60 cm; 2012



Made in China – olaj, vászon / ulei, pânză; 70x50 cm; 2011LEVIS 01. – olaj, vászon / ulei, pânză; 100x50 cm; 2012 LEVIS 02. – olaj, vászon / ulei, pânză; 100x50 cm; 2012



Ruha / Haină – olaj, vászon / ulei, pânză; 100x130 cm; 2012Pápa / Papa – olaj, vászon / ulei, pânză; 100x130 cm; 2012



HUGO BOSS – olaj, vászon / ulei, pânză; 130x 70 cm; 2012Marlboro Menthol – olaj, vászon / ulei, pânză; 100x100 cm; 2012



Noe – olaj, vászon / ulei, pânză; 144x150 cm; 2012Noe (részlet / detaliu) – olaj, vászon / ulei, pânză; 144x150 cm; 2012



China express (részlet / detaliu) – olaj, vászon / ulei, pânză; 100x150 cm; 2012China express – olaj, vászon / ulei, pânză; 100x150 cm; 2012



New balance – olaj, vászon / ulei, pânză; 100x200 cm; 2012New balance (részlet / detaliu)  – olaj, vászon / ulei, pânză; 100x200 cm; 2012



Red radial – olaj, vászon / ulei, pânză; 40x60 cm; 2012Radial – olaj, vászon / ulei, pânză; 50x55 cm; 2012



Miss U – olaj, vászon / ulei, pânză; 60x45 cm; 2012Camouflage – olaj, vászon / ulei, pânză; 50x100 cm; 2012



IKEA – olaj, vászon / ulei, pânză; 95x 75 cm; 2012Baroque – olaj, vászon / ulei, pânză; 76x35 cm; 2011



Torzó / Tors – olaj, vászon / ulei, pânză; 100x130 cm; 2012Torzó / Tors (részlet / detaliu) – olaj, vászon / ulei, pânză; 100x130 cm; 2012



LEE 02. – olaj, vászon / ulei, pânză; 95x45 cm; 2012LEE 01. – olaj, vászon / ulei, pânză; 100x50 cm; 2012



Water (részlet / detaliu) – olaj, vászon / ulei, pânză; 70x60 cm; 2012Water – olaj, vászon / ulei, pânză; 70x60 cm; 2012



MERRELL – olaj, vászon / ulei, pânză; 46x45 cm; 2012



AUKCIÓSHÁZ PÁL
GALÉRIAÉS

530 120, Csíkszereda / Miercurea Ciuc
Szász Endre u. / str. Szász Endre, 28.
Románia / România, Hargita megye / jud. Harghita 

T +40 730 600 335
office@palgallery.ro
www.palgallery.ro

PÁL AUKCIÓSHÁZ ÉS GALÉRIA
GALERIA DE ARTĂ ȘI CASA DE LICITAȚII PÁL 

Herman Levente
SECOND HAND




