
Kiállítás

Új szenzibilitás III. *

Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim!

Megtisztelő és egyben felelősségteljes felké
résnek kell eleget tennem, amikor az Új szenzi
bilitás immár harmadik tárlatát nyitom meg.
Ebből mintha az is következne, hogy e kiállí
tássorozat minden páratlan bemutatóját ne
kem lepne szerenesém bevezetni. Tekintsük
azonban e körülményt véletlennek - hiszen
valójában az is! Mégis, egy ilyen volumenű tár
Iatkezdeményezés önmagában is felveti a kér
dést: vajon a szenzibilitásnak mint érzékeny
ségnek, érzékelésnek vagy egyfajta visszaható
reagálásnak mennyi s mekkora lehet a tar
tama, idő- és jelenség-tere, íve és kiterjedése?
Vagy a fogalommal szemben támadhatna ké
tely vagy félreértés? Már az Új szenribilitás
első kiállitásakor hangsúlyoztuk, hogy nem
csoportkiállításról van szó, s nem is valamiféle
konfrontálódásról. Ma, itt és most, meggyőző
déssel mondhatjuk, hogy egy új szenzitív rni
nöség létrejöttének, kreatív kibomlásának és
megnyilatkozásának lehetünk kollektív ré
szesei.

Tizenkilenc kiállító művész imponáló számú
alkotásával találkozunk e kiállításon. Nem is
mindig és mindenben hagyományos értelem
ben felfogott vagy felfogható képzőművészeti

alkotással - képpel, szoborral vagy plasztika
val. A határok sokszor elvonatkozódnak és
összemosódnak, De nem is nemzedéki kiállí
tás a mai. A kiállítók zömében huszonévesek
és harmincas éveikben járó képzőművészek,s
a legidősebbek közülük negyvenes éveik de
rekáig jutottak immár. Vagyis több mint két
évtizedet, közel negyedszázadot tesz ki a kor
különbség a legfiatalabbak és a legidősebbek

között. A kreativitás mai dinamikája mellett
tehát több alkotói nemzedéket is átívelhet ez
az idő.

Az Új sienzibilitás lll. tehát nem csoport,
nem nemzedék - de nem is iskola, vagy egysé
ges stilusirányzat tükrözöje. Sokkal inkább
egy azonos vagy közel álló, rokon érzékenység,

fogékonyság hordozója és megnyilvánulása,
mintegy kivetitódése, a jelenség szenzitív je
lentéstartalmainak több spektrumával.

Mélyen benne járunk századunk utolsó ötö
dében. A világ szinte késedelemben van már,
amikor az egészen közeli ezredforduló meg
jelölésének és megünneplésének mikéntjén
töri a fejét. Márpedig az ezredforduló - egy
ben ellentmondásos, sokban bámulatos, de
igen sok vonatkozásban önmagához méltatlan
századunk - végét, lezáródását - bízunk benne
- a mi nemzedékünk fogja megérni! Ünnepelni
fogja, mert - bízzunk benne - lesz minek ör
vendeznie: hogy megélhette azt! S az ünnepi
pillanathoz illően lesz annyi illemtudás ben
ne, hogy az árnyékot vető mozzanatokról leg
alább néhány másodpercre megfeledkezzék.
Most, immár aszázadvégen, korunk nagy újító
művészeti mozgalmai, megmozdulásai időben

máris összevonódtak, s ezért is érezzük e meg
újulni vágyás szükségét oly közelinek, oly
meghittnek, oly mindennapinak.

A pillanatot, a mozzanatot mindig is nehéz
volt megragadni és rögzíteni. Nem megállitani
a világot! Nem megtorpantani! Hanem meg
örökíteni! S ha századunk már a mi szá
munkra is összevonódott, megnyilvánulásai is
erőteljesebben rajzolódnak ki immár. Disz
parát, különneműkort mondhatunk a magun
kénak. S ha megnyugtató képletet keresnénk
e századra a világban az emberiség számára,
aligha lelnénk hozzá elfogadható közös neve
zőt. Ha csak nem a müvészetben, a maga el
esettségében, olykor kiszolgáltatottságában,
de mindenképp jelen-, s - hisszük - jövő való
ságában! Közhely lenne azt mondani, hogy
örök az, ami megújulni képes! Bármilyen elszi
getelt is, a magyar nyelv térségünk legkimű

veltebb nyelvei sorába tartozik. Kiművelését a
nyelvalkotók purista, nyelvtisztító törekvései
nek és elvének is köszönhetjük. "Új érzékeny
ség"-nek vagy "Új fogékonyság"-nak is mond
hatnánk hát kiállítássorozatunk fő eimét,
azonban mintha a német precizitás e jelensé
get vagy törekvést épp a jelenkori képzőművé
szetben még árnyaltabban s szerencsésebben
nevezte volna el "Új bensöségesség'vnek. Be-

* A Budapest Galériában rendezett kiállítás megnyitója. (Rendező: Hegyi Loránd.)
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vallom, furcsa így első hallásra a meghatáro
zás: "Új bensőségesség Ill."! Pedig e lírai től

tetű jelölés ugyancsak szerenesésnek rnond
ható. A bensőség, bensőségesség - mint kifeje
zetten egyes számú főnév - lelki, főleg érzelmi
gazdagságot és mélységet jelöl. átéltscgct,
mély érzést, érzelmi elmélyülést, olyan, a lélek
mélyéröl fakadó, szívből jövő, érzelemmel teli
tett, meghitt és őszinte érzelmi megnyilvánu
lást, amely visszahat a lélekre és az érzel
mekre. Amikor először végignéztem e tárlatot.
még a rendezés ősszevisszaságában, épp
anyagának olykor messze eső külonnernúségé
ből egyértelműen nyilatkozott meg e minden
különnemüséget érzelmileg egybefogni kívá
nó, egybesuríteni, koncentrálni képes törek
vés. E tárlat míntha csak zaklatott, zilált ko
runkra felelne a maga érzelmi tehtettségével,
felfokozott és meghökkentő érzékenységével.
komolyságával. Van egy készülék, a szenzito
méter, amely az anyagok fényérzékenységet
képes rnérní. Közvetve ez a szerkezet egyéb
ként a szinérzékenységet is regisztrálhatja.
Úgy gondolom, minél precízebb, minél rea
gensebb a készülék, annál kisebb időegysége

ket képes mérni, annál érzékenyebb, reagen
sebb anyagok elemzésére, vizsgálatára alkal
mas. Az időegységek lerövídülése logikusan
növeli a vilJanások, exponálások számát, tehát

Számunk írói:

az úgynevezett részeredmények mennyiségét
és minöségét. A termeket járva, mintha egv
ilyen precíz vizsgálat, elemzés végső fázisát,
leszűrernlett eredményét láthatt am volna.
Csakhogy itt a processzus fordított: előbb

adódtak, előbb születtek a reakciók, melvek
ről az egybefüggesre következtethetünk.

Századunk eljutott - vagy eljuthatott - odá
ig, hogy rendezni szercmé, rendezni kívánná
önmagát. E rendezés, rendszerbe foglalás - ha
épp úgy kívánnánk -, úgy látszik. eme újból
meglelt "bensőségesség" érzelmi terén belül
nyerhet csak egységes, zárt dimenziót. Hogy
rniként - erre mai kiállításunk is meggyözöen
felelhet, s ha azt mondorn. hogy érzelmi teli
tettségét keressék, akkor ezt nem vezérfonalul
szánom Önöknek. Csupán arra szeretnék fi
gyelmeztetni, hogy ne szégyelljenek nyitottan.
bensőségesen közelíteni e kiállításhoz. mely
nek sokágú megnyilatkozásai - az egyéni alko
tói teljesítmény mellett - kiegyensúlyozottan
és egybehangzón egy új érzelmi minőség le
hetséges és kínálkozó szintézisének hordozói
is. Csupán kororn s karunk, rnelyben élünk és
alkotunk, tartott vissza attól. hogy e tárlat nak
beillő kiállítás megnyitása alkalmából ne le
gyek őszintén szentimentálisabb.
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