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V. Tánckiállítás

„A tenger ellenáll a megörökítésnek. Néha úgy tűnik, mintha hagyná magát, aztán, amikor már megragadni 
vélnénk, egyszer csak – szokatlan és idegen erővel – visszalök önmagunkhoz. Sajátos pillanatokban 
(mondjuk így: élethelyzetekben) meghallgatok egy CD-t – különféle tengerek hangjaival: egy track 8-10 
perc, minden track másik tenger. Figyelem ezeket a térben és időben távoli hangokat, és tudom, hogy 
már rég nem olyan, mint a felvételen; még akkor sem, ha a helyszínen szinte a felvétellel azonosnak 
hallanám. És a tenger nem csak hang. Nem csak kép. Leginkább valamiféle testtapasztalathoz hasonlít. 
– Hallgatom a CD-t, és megsüllyednek bennem az irányok. Tétovaságom nem a dokumentálhatóságnak 
szól, hanem valamiféle igazságnak. Mert végső soron mit várunk a tengertől? A holland vagy brit 
kikötők nyüzsgését, vagy Caspar David Friedrich magányos szerzetesének titokzatos beszélgetőtársát?
Az elmesélt tengertől nemegyszer – ösztönösen? – valami „mást” várunk, valami „csodálatos 
metafizikát”. De nem azért, mert átkeltünk a fizikán, hanem mert éppen ezt nem szeretnénk 

A Berczik Sára Budai Táncklubbal közös rendezésben a 
Tánc Világnapja alkalmából
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(vagyis éppen ezt szeretnénk megúszni, a fizikát)… Ez a kiállítás pedig – 
mint egyetlen nagyszabású installáció – a fizikai tapasztalat erejére irányítja a 
figyelmünket. Bevonja a testünket: már a nyitó térben sem tehetünk mást, végig 
kell mennünk a földre leterített közel egy tonnányi rizsen: ott vezet az út. Az 
érkezés rítusa mindjárt az elején elvesz tőlünk valami bizonyosságot, hogy 
aztán szinte azonnal meglepjen őszinteségével és intimitásával.
Mert hát nem kétséges, hogy a művészi tapasztalat forrásává itt a saját test 
válik. A művész nem egyszer önnön modelljévé lesz, hogy aztán így építse 
le mindazt, amit önmagával kapcsolatban látni vágyna. Hogy aztán fölismerje 
magában az idegent és magát az idegenben.
Minél tovább nézed – figyeled –, annál inkább kiderül, hogy az újra és újra 
leírt, elmesélt dolgok között még annyi minden van. Valami folyton történik. 
Érzékeink gyakran becsapnak, mert a világot szüntelenül a jól ismertre 
egészítik ki: kipótolják, és ha kell, olyannak mutatják, amilyennek látni szoktuk 
(látni szeretnénk). De ha tét-len megfigyelő leszel, észreveheted, hogy pl. 
az affectusok réseiben nagy a nyüzsgés. Az áttűnések és elmozdulások, a 
vibrálások és kimerevedések. A határok elvesztése. Vagyis a tánc. Minden 
ugyanarról szól, de azonnal már egészen másról is.
Csurka Eszter szívesen mutatja az ezerszer megfestettet – az aktot, a 
csendéletet, a portrét – de a katalogizált affectusok réseiben lel rájuk, 
ott, ahol nem keresnénk. Meredten nézi, szinte zavarba ejtően, közben 

vigyázatlanul önmagát sebzi meg. Gyorsan dolgozik, már-már sietve, váratlanul lép ki 
a tétlenségből, hogy megakadályozza az érzékek tisztogatását.
A tenger ellenáll a megörökítésnek. Néha úgy tűnik, mintha hagyná magát, aztán, 
amikor már megragadni vélnénk, egyszer csak – szokatlan és idegen erővel – 
visszalök önmagunkhoz. – Itt vagyunk. Nem kétséges, hogy a művészi tapasztalat 
forrásává a saját test válik. A művész nemegyszer önnön modelljévé lesz, hogy 
aztán így építse le mindazt, amit saját magával kapcsolatban látni vágyna. Hogy 
aztán fölismerje magában az idegent és magát az idegenben.
Így lesz (lehet) kiállított „tárggyá” a művész szívhangja. Beléphetünk a szűk kamrába, 
a vibráló fehérségbe: ezzel a csenddel születtünk, ez tartozik hozzánk; de pihenést 
csak a vörös tér kínál: egyetlen kép önmagát szétfeszítő pulzálása. A szerelem 
megáll, összegez, megmutat, lüktet; működik szinte magától, de nem tudni, hogy 
mennyit bíz az érzékekre (hogy nem túl sokat-e?). Egyébként nincs nyugalom: 
szüntelenül nézni kell, hallani, tapintani; a rések között elakad a kezünk: szálka megy 
bele. Fonák helyzet. Ezt kapjuk: a fonákját. Behelyettesíthetjük-e a színes negatívok 
valós (pozitív) színeit? Nem negatívból van-e minden ismerősünk? Árnyékunk a 
fényérzékeny felületen. Külön- böző színekből kikevert szürkéik… ahogy az uszoda 
feszített víztükrébe csorog a viasz. A formát tartod, vigyázol, hogy ne rontsd el. A 
kezedben van, de soha nem lesz a tiéd. Ahogy a tenger sem. Nem lesz a tiéd, de 
ülhetsz a partján.”

Varga Mátyás
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Csurka Eszter: Cím nélkül, 2009, olaj, vászon, vegyes technika, 200×300 cm (részlet)


