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Régen v árt kiállításnak örvendezhetünk, bará ta i és m ű
vészetének tisztelői: Fejes László, Balázs Béla-díjas fotó
művész jazzportréiből rendeztek kam arak iá llítást a Fészek 
klub úgynevezett kerek  te rm  ében.

Az esem ény kulturális életünk kettős nyeresége, hiszen 
a jazzfotóm űvészet r itk án  kap külön term et. Fejes pedig 
— aki ennek a világnak nemzetközi nevű m estere — már 
hosszú ideje nem szerepelt a fotókiállításokban nem szű
kölködő vizuális rendezvényeken.

Ez a k iá llítás azonban nem  múló je len lé té t igazolja. Ké
pei ism ét meggyőznek m élyen emberi és szolidáris szem
léletéről, a láttatás képességéről, és a szakm ai tudás biz
tonságáról. A főként fekete bőrű muzsikusalakokon, a 
m egalázott és m egdicsőült ember nagyszerűségét fedezi 
fel, ö rök íti meg és foglalja egy igaz érték ren d  keretébe A 
lélek m ásállapotai sugároznak fel arcain, az elragadtatásé, 
a  hité, gyönyörűségé, az éltető  élményeké, s a szépség zá
logáé: a szenvedésé, egy fényben úszó v ilág  fekete lenyo
m atai gyanánt.

Az em beren át egym ásba-összekapaszkodó világ rendezi 
el képe in  szépségbe a dolgokat, hasonlóképpen a zenéhez, 
mely — oly sóik képzőművészhez hasonlóan — Fejesnek 
is egyik legdöntőbb ih lető je le t t

A kiállításon fe lrém lett betegágya, m ely nem engedte 
m egjelenni, s a régi h íres kép: Az Esküvő, ez a minden 
ízében súlyos m ondanivalójú, nemzetközi sikert hozó fo
tó a  70-es évek elejéről, mely egyszer fo rd íto tt csodát te tt: 
m in t kép, maga fo rralt fel muzsikát.

V ajha a többi, nagyszerű képet (a k isörspusztai soroza
tot, a nem  jazz tárgyú portrékat, az elsüllyedő, archaikus 
p araszti világról szólókat, vagy épp ez t Az Esküvőt) is 
együtt, egy méltó k iállításon láthatnánk!
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