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Szeretettel köszöntöm minden vendégünket Bács Emese és Deli Eszter Kinga kiállításának 
megnyitóján. A kiállítás az Erzsébetvárosi Napok rendezvénye. Az Erzsébetvárosi 
Önkormányzat a Fiatal Képzőművészek Stúdióját kérte meg, hirdessen pályázatot erzsébetvárosi 
kiállítóhelyek megtöltésére. A most kiállító művészeket nemcsak az köti össze, hogy mindketten 
tagjai a Fiatal Képzőművészek Stúdiójának, a Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán 
végeztek, Olaszországban voltak ösztöndíjasok, azonos korúak és nők, hanem itt és most 
elsősorban az, hogy mind a ketten a Szimplakertet választották a felajánlott kiállítóhelyek közül. 
Ez az egymástól független, mégis közös döntés újabb hasonlóságokra mutat, ha értelmező 
közegként segítségül hívjuk a Szimplakertet. Az értelmezési folyamat természetesen kölcsönös, 
Bács Emese és Deli Eszter képeinek útmutatásával a Szimplakerthez is közelebb kerülhetünk.  
Bács Emese képeit leginkább városi, nagyvárosi voltuk köti a Szimplához, az az igyekezet, hogy 
a várost, annak köztereit otthonossá tegye, belakja, ismerős színekkel, tárgyakkal, helyekkel 
töltse be. Természetes emberi törekvés ez. A lélek igyekszik kitölteni minden rendelkezésére álló 
üres teret. Bács Emese vásznain a tér, a város és az otthon problémája mellett az időé is 
megjelenik. Festményein hangsúlyosan dátumok tűnnek fel, szinte az idő definiálja a képeket: 
2006., 2007. szeptember 6. Mindez a nagyváros dinamikájával, rohanásával együtt van jelen, 
Bács Emese festményei így a múló időt exponálják. A festés aktusa éppen úgy, mint a 
fényképezés emlékké alakítja a pillanatot.  
Deli Eszter Kinga tükrei szintén emlékeznek, az idő és a tér problémájával néznek szembe. A 
megközelítés azonban teljesen más. Deli Eszter képei a nagyszülei üres, eladásra váró budafoki 
házában készültek. A nagyváros utcáinál, kávéházainál tehát sokkal intimebb térben, viszont egy 
üresedő, lakatlan házban, összetolt székek és asztalok között. Deli Eszter közelítése a gyászé. 
Nem rendezi be lakályosan, színekkel, ismerős tárgyakkal, helyekkel az üres teret, hanem 
szembenéz vele, tükröt tart az ürességnek. Űrt támasztani magunkban természetfölötti dolog. 
Lemondani az otthonosság biztonságáról ellentétben áll minden természetes emberi reakcióval. 
Kiüresedni annyi, mint megtapasztalni az egyedüllétet, az elmúlást, a halált. Deli Eszter viszont 
szereti annyira az igazságot, hogy szembenéz az idő legsúlyosabb problémájával az elmúlással, s 
elfogadja az ezáltal keletkezett űrt. Kegyelemből kapott bátorsága jutalma, hogy képein minden 
tárgy és emlék valós helyére kerül, s a kiállított tükrök minden térben új-s-új tartalommal 
gazdagodnak, időn és teren túli otthonosságot teremtenek. Őszintén kívánom mindannyiunknak, 
tapasztaljuk meg életünkben ezt a pluszt, adjunk teret a kegyelemnek, hogy megtölthesse 
életünket! 
 

Földy Lilla 
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