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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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