
Tárlat

7878

Poétikus piano
Dobos Éva grafikusm�vész munkásságáról

„Nem hallom el�re az általam komponált zenét.

Azért komponálok, hogy utána olyan zenét halljak,

amit még nem hallottam.” John Cage

Köztudott, hogy a magyar képgrafi ka az elmúlt évtizedek során a magyar kép-

z�m�vészet „húzó ágazata” lett. A múlt század hatvanas éveinek zsenijei (több 

is volt!) egy olyan magatartást képviseltek és olyan m�együtteseket hoztak lét-

re, amelyek felborítottak korábbi értékrendeket (értéktrendeket!), s egy olyan 

eksztatikus m�formát honosítottak meg – természetesen Kondorral az élen –, 

amely nehezen tipizálható és kategorizálható. A magyar képgrafi ka lendülete 

felfelé ívelt, s  egy mélyen átf�tött, indulatokban gazdag m�világ új arculatot 

adott a magyar képz�m�vészetnek. A különböz� generációk ugyanakkor kéz-

r�l kézre adták értékeiket, s végs� soron ma is azt állíthatjuk, hogy a magyar 

képgrafi ka európai színvonalú és igény�, noha kezdenek háttérbe szorulni a 

hagyományos technikák, törnek el�re az információs társadalomhoz ill� (?) 

digitális törekvések. A stíluspluralizmus palettáján valóban minden érzékelhe-

t�, tán még felel�sebben is, mint azt a nemzetközi folyamatokban érzékeljük. 

Mindenesetre hódít a deviancia, a patologikus lelkiállapotok manifesztációja.

Ebben az évtizedek óta állandóan sisterg� grafi kai szcénában ugyanakkor 

immár szívós és kitartó folyamatossággal van jelen egy visszafogott hangerej� 

(a kifejezésnek még kés�bb jelent�sége lesz!), de mindig m�vészi mélységgel 

teli m�vész. Dobos Éva – mert róla van szó – lassan húsz éve állít ki egyéni és 

csoportos kiállításokon, évr�l évre jelentkezik m�veivel, melyeknek – egyre le-

tisztultabban – jellemz�je egy bens�séges, mindig tiszta és sohasem zavaros 

emberi hang, vox humana, s egy igen személyes technikai megvalósítás.

Élete Mez�kövesden „indult”, s Szomolyán át Egerben folytatódott, ahol a 

gimnáziumi évek során már körvonalazódott a jöv�… A Dargay Lajos által ve-

zetett képz�m�vész kör már több volt mint megérintés, de számára a gimná-

zium a m�veltség, az olvasottság szempontjából is alapvet�, s ez az id�szak az 

irodalmi és más m�vészeti értékek iránti olthatatlan tiszteletet is belé oltotta. 

Az érettségi után Dohnál Tibornál folytatott tanulmányok (akivel szakmai, em-

beri kapcsolatai máig ível�ek) már egyértelm� pályaorientációt sejtettek, majd 

jelentettek, s  az út a f�városba vezetett, a Kirakatrendez� Iskolába. A nyolc-

vanas években kit�n� tanári karral rendelkez� iskola többeknek az átmenet, 

a felkészülés id�szakát jelentette, másoknak a végleges pályára kerülés lehet�-

ségét adta meg. Dobos Éva munkáit Károlyi Zsigmond, Wágner János, Károlyi 

András, Tolvaly Ern� korrigálta (m�vészeti f�iskolai névsor!). Ekkor kezd�dött 

tehát a  fi atal alkotó szárnypróbálgatásának az id�szaka, miközben – hosszú 

évekre – a legnagyobb magyar kortárs képz�m�vészettel foglalkozó m�keres-

kedelmi vállalat (akkor még) megbecsült munkatársa lett. Els� egyéni kiállítá-

sát 1992-ben rendezte, majd folyamatosan vett részt – jellemz�en – tematikus 
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kiállításokon, majd 1998-ban a szakma immár hivatásos m�vésszé avatta, 

a Magyar Alkotóm�vészek Országos Egyesületének tagfelvételével.

A m�vész számára kezdett�l, s máig tartóan két nagy ihletforrás fontos és 

nélkülözhetetlen: az irodalom és a zene. Kifejezetten nem szociografi kus ér-

dekl�dés� m�vész, így törekvései eltérnek a – már jelzett – magyar grafi kai 

folyamatok legtöbbjét�l. Ennek megfelel�en stílusvilága is személyesen alakí-

tott. Távol tartja magát az expresszivitáshoz közeli felfogásoktól, a groteszkhez 

közelít� szellemi indíttatásoktól. Kezdetben fi gurális, ábrázoló karakter� fel-

fogása lassan, szervesen érlel�dve átalakult, s az ábrázolás helyett egy sajátos 

megjelenít� er� hatja át lapjait, melyek vizuális jelképekb�l építkeznek.

Rajzsorozatokat készített Faludy György, Kálnoky László, József Attila, Ady 

Endre, Kosztolányi Dezs�, Tóth Árpád, Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Vic-

tor Hugo verseihez. Az egyes szerz�khöz való vonzalomban sok összefüggés 

felfedezhet�. Kálnoky László például az egyik legfontosabb Verlaine-fordító, 

de Faludy is fordító is, költ� is, olyannyira, hogy Dobos Éva munkái szemé-

lyesen felkeltették a fi gyelmét, és együttm�ködést is ajánlott a m�vésznek. 

S el�térben állnak Dobos Éva zenei ihletés� munkái, melyeket el�ször Bach 

m�vei inspiráltak, majd Ravel, Debussy, Satie, Respighi, Bartók hallgatásán és 

értelmezésén keresztül jutott el 1998-ban John Cage a zene határait feszeget� 

„hangegyütteseihez”, akinek életm�ve azóta is folyamatosan foglalkoztatja, ins-

pirálja. Nyilvánvalóan az irodalom még lehet�séget ad a fi gurális eszköztár al-

kalmazására, a zene, s különösen Cage zenéje azonban egy szinte éteri, elvont 

formavilághoz közelíti. Az éteri jelz� azért is fontos, mert munkái térszer�sége, 

térillúziókat teremt� hatása szinte kézzelfogható.

Technikai megvalósításában munkái határesetek. Bár legközelebb hozzá a 

grafi t, a ceruza alkalmazása áll, már itt fontossá válik számára a vonal mellett, 

azzal együtt alkalmazott foltszer�ségek, folthatások sokasága, melyek által fi -

nom tónusos munkái fest�i hatásokat keltenek. Ezt er�síti, hogy szívesen dol-

gozik pasztellel is (együtt alkalmazva grafi ttal), s  ezáltal tünékeny vizualitása 

légies pszeudo-festményeket hoz létre, s inkább kép, mint grafi ka képzetünk 

lesz munkái által. Ráadásul az utóbbi id�ben igényes akvarellek is kerülnek ki 

m�terméb�l, s olajjal is elkezdett festeni. A grafi kai gondolkozás azonban át-

hatja lapjait, s újabban keletkezett monokróm dombornyomatai egy személyes 

m�vészi világ megújulásának jeleit mutatják.

Dobos Éva m�veiben nincs semmi esetlegesség, nem ad helyet a vélet-

lennek. Igen megfontolt, tudatos alkotónak t�nik, ami arra utal, hogy munkái 

elmélyült meditációkat követ�en készülnek el. Mindig – korábban és ma is – so-

rozatokban gondolkozik, cselekszik. Ez is elmélyültségét jelzi. Egy-egy m�vészi 

probléma, inspiráló m� m�vészi körbejárása esetében több munka létrejöttét je-

lenti. E m�vek mindig kontinuitást mutatnak, szellemi, fi lozófi ai kapcsolódásokat 

jelenítenek meg. A m�vekben érzékelhet� az el�z� m�, s ugyanez egyben jelzi a 

továbblépés lehet�ségét, netán útját. Mindig nagy szerepe van kompozícióiban 

egy sajátos szimmetriának, inkább így: arányosságnak. Munkáin rendet érzéke-

lünk, amely legtöbb esetben nyugalmat áraszt. Lapjain jelen van egy különös szi-

nesztézia, amikor tehát különböz� érzékelési területekhez tartozó jelenségek ké-

peznek szerves egységet (hang, szín). Motívumai szervesen egymásra építkezve 

nemcsak a harmónia érzetét keltik, de fontos egy zenei szakszó, a konszonancia 
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alkalmazása, amely különböz� hangközök megnyugtató hatású összecsengését 

jelzi. Esetében is err�l van szó. A konszonancia által, zenei képzeteinkkel együtt, 

képi asszociációink is egymásra találnak. Általában Dobos Éva m�vészetét lehet-

séges elemeznünk zenei kifejezésekkel, melyek közül még hadd emeljük ki az 

ütem és a ritmus jelenlétét és fontosságát.

Végül: minden zene alapvet�, szerves része a repetíció, az ismétlés. Dobos 

Éva ezt is szinte zeneileg alkalmazza – említett – sorozataiban. Egy-egy motí-

vumot, jelet, gesztust újra alkalmaz, de ugyanakkor át is alakít. Az ismétl�dés 

sohasem monoton, invenció nélküli, s�t.

A m�vész munkássága jelzésére elöljáróban a visszafogott hangerej� ki-

fejezést alkalmaztam, ami nála tehát messzemen�en indokolt. Hang és kép, az 

auditivitás és vizualitás egész m�vészetében szintetizálódik, s�t szimultán mó-

don van tehát jelen munkásságában, amelyre igen kevesek képesek. Mindezt a 

visszafogottságot a piano (halk, halkan) kifejezéssel is összefüggésbe hozhat-

juk, s egész eddigi életm�vére jellemz� egy poétikus megközelítés. Ezért lett 

ennek az írásnak a címe az, ami: Poétikus piano. Amely azonban nem jelenti 

azt, hogy ez a m�vészet ne volna határozott karakter�. Nagyon is az. A magyar 

grafi ka eksztázisoktól terhelt világában biztos helyet és pozíciót harcolt ki ma-

gának ez az – immár – életm�. Indokolt, hogy meglegyen a századik kiállítás, 

illetve az azon történ� részvétel, ugyanis kiszámíttatott, hogy Dobos Éva pálya-

futása során eddig 99 egyéni és kollektív tárlaton vett részt. Látva szellemi, 

m�vészi m�helye elmélyültségét: várjuk a századikat…
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