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Széljegyzetek a francia fest6múvészek kiállításához.

A legnagyobb kisértés, amellyel
gondolkodó embernek szembe kell
szállnia, az általánosítás. Szinte el
lenálhatatlanná nő a kisértés, ha
olyan kiállításról kell véleményt
mondanunk, melynek cime: "Mai
francia festöművéezek kiállítása".
A mai francia festőmfivészet fek
szik mintegy százhúsz kép formájá
ban a boncasztalon. Tőrrel és re
volverrel, vak imádattal, elfogult
áhítattal és egyéb gyilkoló szerszá
mokkal lehet nekiesni annak, amit
talán önkényesen kinevezünk mai
francia festöművészetnek,

Vajjon ··valóban ez a kiállítás
képviseli a inai francia festömüvé
szetet? Kinek a művei maradtak
ottbon? Vajjon a kiállított kép ma
radéktalanul elárulja alkotója mü
vészi erejét? Bombák, lezárt hatá
rok, postai korlátozások e pillanat
ban áthatolhatatlan tűzfüggönyt bo
csátottak közénk és Franciaország,
a "douce France" közé.

De ne riasszon vissza az ezernyi
meggondolás, melvnek rúgéla talán
csak az, hogy félünk ítéletet mon
daní. Szabadítsuk meg lelkiismere.
tünket és - általánoaítsunk,

Érzelmes utazás egy kJáll1tás
körül.

Ob igen! Ez Franciaország. Ez a
fegyelem nélküli elrendezettség. A
belső rend, a szellem rendezettsége.
A "clarté de l'esprit", Tiszták ezek
a képek és rendezettek. Párisban,
az Étoile tér körül érzi az ember
a szabályosságnak ezt a francia po
ézísát. Igen, fogalmazni tudnak.
Zsongító, kellemes, tiszta meséket.
Hogy nincsenek nagy Ielhevülések,
hogy nem perzsel a szenvedélyes
ség tüze? Talán mégis csak fel
lobban majd valahol egy proven
cei vagy párisi Iestöállványon Gau-
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gin sötét lángolása vagy Rouolt ön
marcangolása. Befejezett kéneket
látunk a kiállításon. A képek fo
lyamatosan, nagyobb gesztusok ki
sértése nélkül világosan és fran
ciául beszélnek.

Néhány szó a szem forradalmá
ról

Az anyag. a festői élmény anya
ga itt van előttünk. Az októberi
szőlőfürt a kezünkben, csendélet, a
karosszékben elmerengő, kedves
genre kép, a politikus a porondon
karikatúra. Ezek a látványosságok
nagyjából állandók. Amióta szdlö
van, van csendélet. És mint aho
gyan a szem lencséjére fordítva
verődő képet meg kell tanulnunk
visszafordítani, úgy tanuljuk meg
azt is, hogy mit kellés mit szabad
látnunk. Es azok a szemek, melyek
merészen dacolva a "szabad"-dal,
másra, eddig megnemlátottra füg
gesztik tekintetüket, forradalmár
szemek. Az elillanöt, a változót, a
[átékosat, az ímpresszíonisták lát
ták meg először. Francia festők.

Cezanne, amikor betetőzte a felfe
dezést, új utakat, új látványokat
tárt fel. ÉS a Cezanne által megin
dított festői forradalom még tart.
A felületes megoldások helyett ez
a mindíg változó arculatú forradal
mi élcsapat egyet keres. A látható
világ lényegét. Sikerült-e a francia
kiállítás művészeinek ezt a célt el
érni? Alig hisszük. Talán azért,
mert túl világosan akarnak fogal
mazni. Óvatosak, Megfontoltak. Az
óvatosság és megfontoltság véd az
ízléstelenség ellen, de nem forra
dalmi magatartás. A nierész maga
tartás pedig nem bűn. Giotto és
Picasso példája a tétel igazolása.

,szentmihályi János


