
Vágyakozás és várakozás 
Deli Eszter Kinga „Rózsás helyzet” című kiállításáról 

 
Fekete-fehér és színes festményeket látunk. Társukat kereső képeket és 

sorozatokat, amelyek Deli Eszter Kinga műveinek már ismerős, mégis mindig 
megdöbbentő őszinteségével és nyíltságával beszélgetésre, együttérzésre és együtt 
gondolkodásra hívnak.  

A téma most is komoly, még akkor is, ha olykor játékos fejtörőként kerül 
megfogalmazásra. Mi hiányzik? Miért hiányzik? Hiányzik? Hisz annak ellenére, hogy 
részekből áll, a bicikli mégis azt a benyomást kelti, hogy halad. És ugyanígy, mintha a 
forgó is mozogna, bár mozdulatlan a kép, a forgót mintha hajtaná egy láthatatlanul 
jelenlevő erő.  

A festmények egymáshoz való viszonya és a visszatérő motívumok ráadásul 
történetet kívánnak. Keressük az összefüggéseket, magyarázatokat. Mindezt persze az 
időben, hiszen a elbeszélés előfeltétele a múlt, jelen és jövő folyamatos vándorlása. A 
sorozatok (alice-ok és spirálok) úgy jelenítik meg a történeteket, hogy a különböző 
idősíkok egymás mellett, egymást értelmezve, együtt vannak jelen. A Rózsás helyzet 
című festményen kétszer felbukkanó férfialak ugyanígy a festmény többidejű 
egyidejűségére utal. Ez értelmezhető Augustinus időfelfogásának képi 
megfogalmazásaként: „három idő van: jelen a múltról, jelen a jelenről és jelen a jövőről. 
A lelkemben ugyanis ez a három valami ott van, de máshol meg nem találhatom.  
Emlékezésünk: jelen a múltról. Szemléletünk: jelen a jelenről. Várakozásunk: jelen a 
jövőről.”1  

Ugyanakkor a múlt, jelen és jövő együttlátásának az örökkévalóság is forrása 
lehet. Augustinus-nál olvassuk: „el nem múlik semmi az örökkévalóságban, hanem jelen 
van minden.”2 Felmerül a kérdés: találkozhat-e, összeérhet-e az emlékezés, figyelem és 
várakozás jelene az örökkévalósággal? „Tartózhatja-e valaki az emberi szívet, hogy 
megpihenjen és lássa: a múlt és a jövő időt a nem iramló és nem jövendő, hanem 
mindig álló örökkévalóság miképpen vezeti?”3 

Deli Eszter Kinga festményei azt érzékeltetik, hogy igen. Őszinteség és alázat 
kell hozzá. Teljes önátadás. Az emlékek, vágyak bátor kifejezése és elengedése. Jézus 
azt mondja a tanítványainak: „Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye 
fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki 
pedig elveszti az életét énértem, megtalálja azt.”4 A rózsa a virágzó élet 
szimbólumaként is értelmezhető, amit a biciklihez és a forgóhoz hasonlóan hajt egy 
mozdulatlanságában is munkáló, láthatatlanul jelenlévő erő. Floreans in Deo.      
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