
Nézzük a képeket, s látjuk, hogy egy új korszakát mutat-
ja meg számunkra Németh Klára.

Új formanyelvet kell megtanulnunk.

Kevésbé triviális a tartalom, mint a már megszeretett-
megszokott tûzzománc figurák: a több jelentést hordozó
bohócok, lepkék, más csudalények esetében.
Az új kifejezésmódhoz igazodóan finomabb, árnyalásra
nagyobb lehetõséget adó a választott technika is: az ak-
varell.

Képei elõtt sétálva eszünkbe juthatnak a nagy nevû elõ-
dök, közülük mondjuk Mondrian, kinek deklarált mûvé-
szeti programját szinte minden egyes mûve cáfolja, oly
nyilvánvaló bennük az összhangra, intenzitásra, pontos-
ságra és egyensúlyra irányuló állhatatos és szenvedélyes
törekvés. A szigorú, geometrikus határok mindig mély
szellemi vagy érzelmi élményt közvetítenek.

Tudom, persze, nem állja meg a helyét minden vonatko-
zásban az összevetés: más a kor, a méret, a technika, de
legfõképpen a színek kifejezte lelkület.

Mintha egy hangsúlyozottan verbalitás elõtti, zsigeri-ér-
zelmi szinten kommunikálna mûvész és közönsége, de
egy pillanat alatt átfordulhat a kód, s más minõség jelen-

het meg: letisztult, esszenciát közvetítõ, szigorú, magas-
rendû elvontságra rezonálhat az értelem.
Ahogy a címekben is billeg a két pólus, az értelem, s az
érzelem.
Hol egyik, hol másik kapva-követelve dominanciát.

Mintha álomképeket látnánk. Vagy egy ismeretlen univer-
zum kultikus tárgyait.
Üzenetek táblaképen, titkos, megfejtésre váró szignálok,
de mielõtt az ész rámozdulna, megdobban a szívünk, tu-
dattalanunk rezonál. 
Elhatárolt és átmosódó formák: körök, vonalkák, négyze-
tek, téglák, háromszögek, hullámok.
Ritmus és beszabályozottság. Borongás és tiszta ész.
Tiszta és áttûnõ színek: víz-zöldek, erõteljes kékek és vö-
rösek, tompa bordók és aranyak, irizáló rózsaszínek, s hir-
telen meghökkentõ fehérek: nem tudni, hiány-e, befeje-
zetlenség-e, vagy a minden színt összefogó tökéletesség
jelzése.
Titokzatos ablakok, átsejlõ fények. 
Egyensúlyukat keresõ, vidám, vagy kínlódó, artisztikus
csodalények. Mozogni látom õket: a forgó örvényben fel-
ugrik az egyik, térdre rogy a másik, tesznek-vesznek, jön-
nek-mennek, unatkoznak, csodálkoznak, kételkednek,
szerelmet vallanak, incselkednek, nem nyughatnak. Néha
magányosan, máskor társas magányban. A konvenciók, a
felettes én foglyai.
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Körök, kráterek. Belefér minden titok, fájdalom, méltó-
ság, bölcsesség, várakozás, vágyakozás. 
Érezzük a feszültséget, a vonzást, az örvény és a vákuum
erejét.
A kódok kényszerét.
Szigorú, racionális konstrukciók, melyek képtelenek le-
szorítani az érzéseket és indulatokat. Pulzálnak a színek,
nem hagyják magukat a vonalaktól, keretektõl kordában
tartani. 

Rájövünk lassan, hogy a különös világ, melynek képtöre-
dékei elõttünk állnak, akár megértjük, akár csak emóciók-
kal követjük, nem más, mint saját magunk belsõ világa –
a tudattalan – a ráció által lenyomott, mélybe süllyesztett
õslényünk, önvalónk, érzelmeink, álmaink.

Mint Vas István írja Önelemzés címû versében: 

“… S van úgy, hogy a tenger alatti álmon,
Mint kábelen, titkos hír suttog át - 

E jelenéseket nem én csinálom: 
Valami más mutatja meg magát”

Itt most Németh Klára mutatja meg magát, a titkos kábe-
len, az akvarellfestészet ecsetjárásán keresztül. A ráción
átüt, vele finom harmóniába, vagy kibékíthetetlen ellen-
tétbe szövõdve az érzelem, mely ott pulzál mindannyiunk
szívében, elnyomhatatlanul.
Nézzük képeit, s magunkat látjuk.
Fogjuk kódjait.

(Elhangzott a kiállítás megnyitóján.)
Zalaegerszeg, 2006. március 16.


