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Hogy megszelídítsünk valamit, a szemébe kell néznünk. Közel kell menni, keresni a szemkontaktust és kiállni 

egy vad, életveszélyes tekintetet. Számomra ez a kiállítás a tekintetekről, szempárokról szól, akkor is, amikor 

épp ennek a hiányáról/elvesztéséről beszél. 

Volt, amikor Deli Eszter Kinga tükörre festett. Újabban gyerekrajzokat interpretál vászonra, hímzéssel. A 

személyesség nála ars poetica, Louise Bourgeois-val állítja: csak az érdekes, ami személyes. Így válik a 

tartalomtól elidegeníthetetlenné a helyszín: a CEU nem csak kiállítótér, 'civilben' a művész munkahelye is, napi 

kapcsolatban van az épülettel, az itt tanuló, itt dolgozó emberekkel. Ez itt azért nem mellékes, mert képei a 

saját személyes történetének egyik legsebezhetőbb pontjáról, a gyermekkorról beszélnek. Mindenkinek volt 

gyerekkora, mindenki rajzolt gyerekkorában, néhányunk talán akkor utoljára. Ezért végletekig saját, 

ugyanakkor sajátosan kolletív rétegünknél érintenek meg a képek. Mondhatni, érzékeny ponton. 

 

Szellős térben áll hét kép. Nem folynak össze masszává, egyesével ivódnak be, megmaradnak karaktereknek, 

de szinergiájuk révén erősítik egymás hatását. Keresik a szemkontaktust, hogy kérdéseket tehessenek fel és 

történeteket meséljenek. Alice nyula aggódón és figyelmeztetően néz. Idő van, mutatja. Ha közelebb megyünk, 

az óra üvegében meglátjuk a tükörképünket. Ebben a kontextusban a kapuőr szerepét osztották rá. Kövessük 

és ne feledjük, hogy Csodaország nem veszélytelen hely. A Szivárványlány elsőre akár ijesztő is lehet. De 

időzzünk vele kicsit, és rájövünk, harsányságával csak figyelmet szeretne, nagyvárosi Daphné: kérget 

növesztett önvédelemből. Ha kap egy kis törődést, érdekes dolgokat mutat, például hogy a szíve teljesen 

fedetlen. Távoli rokona az Ária derűs mesehőse. Az ő alakja légies és áradó, még saját körvonalai sem teljesen 

szilárdak, talán nem is fontosak, hiszen ő fehér alapon fehér, tiszta lendületből ered egy csillag után, nem is 

létezik számára más. Csak így lehet az ember céltudatos. Bonyolítja a dolgot, ha nem egyedül vagyunk a 

képen. Amint több alak jelenik meg, az érintkezés apró jelei hihetetlenül fontossá válnak: hogy beadja-e a baba 

a derekát kísérőjének. Hogy létrejön-e az érintés baba és terapeutája között. Talán a hét kép legbrutálisabbja 

az Infáns. Két technika találkozik: egy már megfestett portréra kerül rá a hímzés harmadik dimenziója. Mégis, 

mintha nem elfedne, hanem feltárna egy mélyréteget a fonál hússzíne. És ez itt a nehéz: feltenni a kérdést, mi 

bennünk, ami saját, és mik a ránk húzott szerepek lerakódott törmelékei: mi bennünk az álarc és mi a 

feltárulkozás? Az Infáns még kérdez, a Bukott angyal már csak csendben töpreng azon, a bukás a bezárkózás, 

a szemkontaktus megszűnése, az elszigeteltség oka vagy következménye. A tekintet hiánya így erősíti fel a 

meglévőket. 

 

A kiállítást megnyitom, mondanám, de ez igaztalan lenne, én csak elmondtam, ami eszembe jutott. A kiállítást 

Ön nyitja meg, ha időt szán rá és párbeszédbe elegyedik ezekkel a karakterekkel, megszelídíti őket, és 

hazaviszi a velük töltött idő lenyomatát. Az én dolgom már csak annyi, hogy elhallgassak, és hagyjam Önöket, 

nyissák meg a kiállítást. 
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