
Kiállítás megnyitó Szinvai Dániel grafikáihoz 

Jó estét kívánok! 

Edgar Wind a művészi élményt vizsgálja Művészet és az akarat című tanulmányában, szerinte az 
akarat ugyanazt a szerepet játssza a művészetben, mint a tudományos életben. 

A műalkotás- akár csak a tudományos igazság- őszinte és teljes belefelejtkezést igényel. Nem engedi, 
hogy akarat, önkény befolyásolja vagy eltérítse az őszinte vizsgálódástól. Így kell eljárnia a nézőnek is 
egy művel. Ami igaz a nézőre, az igaz a művészre is. A személyes akarat felfüggesztéséről van szó. 
Máskülönben kiagyalt, erőltetett művet alkot. Ez nem azt jelenti, hogy a képzeletnek nincs szüksége 
ösztökélésre, önfegyelemre, gyakorlásra, stb. Ami viszont az akarat függvénye, van egy bizonyos 
keret, kiindulópont, technika, méret, tehát képességeket birtokba venni akarati tényező. Ebben a 
keretben engedi szabadon a fantáziáját. 

És most jön itt a fantázia. 

A művész alkotása egy világ, amit a művész magányában hozott létre, hogy aztán megtekintésre 
kínálja fel. Sem nézeteit, sem szemléletét nem oktrojálja a nézőre. Nem akar, hanem képzelgésre hív. 
Nem áll hatalmában semmi, mivel amit teremt, az egy imaginációs világ. Az imagináció azt jelenti: 
képzelet, képalkotás, elképzelés. A képzelet szülte a képzelet számára. Az imagináció nem utasít, nem 
parancsol, hagyja, hogy merülj bele, úsztat, andalít, untat vagy felkavar. 

Korunk problámája az akarat. Az akarat, ami zsarnokivá tesz. Az önzetlen szemlélés, látás, önzetlen 
alkotás megköveteli az akarat kikapcsolását. Az alkotást szemlélni csak önkéntelen lehet, mert csak 
akkor tud élni. Hagyjuk, hogy hasson. Amit már szemlélsz, az nem akarat, hanem tárgyiasult képzelet. 
Mindent már te magad alkotsz újra, mint szemlélő. 

Igaz, valami program létezik, valamilyen program szerint jön létre a mű. De hacsak nem program-
műről van szó, akkor a mű megteremtette világ akaratlan átúszik a néző akaratlan képi világába. A 
zsigerekre hat.  

Dániel jelenetei ilyen képzeletbeli világok. Az alakok, a tér felismerhető, egy mintha- világ. Minden 
részletében külön világ. Mélaság, melankólia, kis elveszettség, reményvesztettség. Fehér-fekete, 
karikaturisztikus világ, képregényi mozzanatok. Éppen nem történik semmi, vagy éppen-hogy valami. 
Érezzük a történést, valami volt és történik is ezután majd. Most éppen nagyon sötét az ég. Vagy itt 
előttem van valami sötétség? Egy noir sejtelme, egy megismerésre lehet, hogy érdemtelen titok. Egy 
senkit nem érdeklő rejtély. Sose volt, de bárhol, bármikor lehetséges. 

Függelék: A mű autonóm világa veszélyeztetve van. Veszélyeztetve az akaratosság, az ahogy én látni 
akarom, ahogy én megkövetelem, hogy látni akarj, a manipuláció, a kényszer, a főnöki önkény, a 
kommunikációs bla-bla, a propaganda sulykolása és más akarnokságok által. 

A 15.században Pico della Mirandola eretnek perekben  érintett tudós, mikor  felszólították, 
változtasson nézetein, elemi logikai hibának tartotta az akarat beavatkozását a hitbe. Mivel az akarat 
olyan hatalommal próbál élni, amellyel nem rendelkezik. A hit felett nincs hatalma.  

Tisztelt közönség! A műalkotás, a mű szemlélete önkéntelen, laza és akaratlan dolog. Nem tett, nem 
cselekvés, talán közelebb áll a kontemplációhoz. 

Simone Weil szerint az Istennel való helyes viszony a szemléletben a szeretet. A cselekvésben a 
rabszolgaság.  

Fogadják szeretettel, a kiállítást megnyitom.                   Szinvai Pál 


