
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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