
Nyitás – ezzel a címmel nemcsak első kiállításunk jellegét,  hanem a Fészek Művészklub kiállítótermének 

szellemét  kívántuk  meghatározni.  Nyitottnak lenni,  képesnek lenni  továbblépni  új  kifejezési  területek felé, 

képesnek lenni befogadni az új jelenségeket, anélkül hogy pusztán divatot, ízlésbeli újhullámokat követnénk,  

nyitottnak  lenni  a  valóság  új  mozzanatai  iránt  –  ez  minden  valóban  jelentős  és  érzékeny  művész 

tulajdonsága. És éppígy ez a nyitottság kell, hogy jellemezze egy, az új kifejezési tartományok bemutatását  

vállaló  kiállítóterem  szemléletét.  Galériánk  megnyitását  éppen  ezért  érdemes  ezzel  a  szellemi,  szakmai 

programmal, az új művészet megértését és megértetését vállaló művészetszemlélettel összekapcsolni.

Ennek a programnak a jegyében szeretnénk kialakítani a kísérletező szellemű, új jelentéseket és új kifejezési 

módokat  feltáró  és  esztétikailag  megfogalmazni  képes  modern  művészet  kiállítótermét,  ahol  korra, 

generációs hovatartozásra és kifejezésmódra való tekintet nélkül, minden rangos, hiteles, őszinte művészi  

megnyilatkozásnak  lehetősége  van.  Vállaljuk  a  fiatal,  még  csak  most  kezdő,  de  igényesen  és  magas 

színvonalon dolgozó „ismeretlen” művészek bemutatását éppúgy, mint a már ismertebb és érettebb, jelentős 

alkotói  tapasztalatokkal  és  életúttal  rendelkező  alkotók  legfrissebb  művészi  problémáinak  nyilvánosságra 

hozását.  Minden  törekvés  és  minden  hiteles  egyéni  út  felé  a  teljes  nyitottság,  bizalom,  megértés  és 

érdeklődés álláspontját szeretnénk képviselni – egyetlen kritérium a művek színvonala.

A Fészek Galéria Nyitás I.  és Nyitás II.  kiállításán megkísérlünk bemutatni  néhány jelenséget és néhány 

alkotót a különböző művészeti felfogásmódok, áramlatok, eltérő alkotói szemléletek gazdag sokféleségéből.  

Olyan  rangos,  igényes  és  érdekes  műveket,  melyek  jellemzik  korszakunk  művészetének 

gondolatgazdagságát,  kifejezési  nyitottságát  és  azt  a  belső  igényességet,  amely  a  legkülönbözőbb 

művészeket  egyaránt  a  mélyebb,  lényegibb  valóságrétegek  feltárására  és  esztétikai-művészi 

megfogalmazására sarkallja.  Kiállításaink ugyanakkor nem a teljesség igényével, de a legjobb értelemben 

vett aktualitás, hitelesség alapján kívánják bemutatni a kortárs művészet egyes jelenségeit.

Reméljük, hogy programunk mindvégig eleven és nyitott szellemi magatartást fog tükrözni: de tudjuk, hogy 

szándékunk és munkánk eredményessége bizonyára csak több év távlatából ragadható meg.

A kiállítóterem vezetőinek törekvését természetesen csak a szellemükben nyitott, a jelen valóságát megérteni 

és ennek ellentmondásait kifejezni képes művészeknek – az új területek felé nyitott, azokat magukba foglalni  

képes  –  kvalitásos  művei  igazolhatják  majd.  Éppígy  a  művészek  törekvéseit,  kísérletező  szellemének 

eredményeit, esztétikai ajánlatait valóban nyitott, valóban igényes és előítéletektől mentes, a saját korával 

lépést tartani akaró közönségnek és társadalomnak kell méltányolnia.


