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Amikor ötödikes voltam az általános iskolában, megalapítottuk 
a Rózsaszín Háromszög nevű zenakart. Zenélni nem tudtunk, 
de nagyon büszkén viseltük a névadó szimbólumot. Fontos volt 
nekünk, a szabadságot jelentette számunkra. Csak jóval később 
tudtam meg, hogy ez a meleg büszkeség szimbóluma. A rózsaszín 
háromszög jelentésváltozása érdekes példája annak, ahogyan a 
megbélyegzés szimbóluma a büszkeség jelévé vált.
Első látásra a művet oldalnézetből látjuk, így egy háromszög, majd 
a kiállítótérbe beljebb lépve, szemből kör. Előbbi férfi, utóbbi női 
szimbólum. A kúppalást köztes nézetei mindkét formát hordozzák 
magukban. Erről leginkább Alfred Kinsey a szexuális beállítottsá-
gok sokféleségét reprezentáló skálája jut eszembe, pedig valójában 
másról szeretnék beszélni. 
Ebben az évben világszerte múzeumok és galériák emlékeznek meg 
a Bauhaus megalakulásának 100. évfordulójáról. Az absztrakció, 
furcsa módon, a háború előtt-alatt, még pár évvel korábban szüle-
tett meg, egyszerre több helyen, ahogyan ez sok találmánnyal elő-
fordult már. Száz éve a robbanás-szerűen előtörő igény, ami teret 
adott az absztrakciónak, egy jelentésekkel túlterhelt képszemléletre 
adott forradalmi válaszként söpört végig, Oroszországtól kezdve 
egész Európán át. Amíg a forradalmak ritkán sikeresek (főleg itt, a 
mi térségünkben), addig eszméjük, tisztaságuk kapaszkodót nyújt 
nehéz időkben. Egy forradalom lényegénél fogva csak baloldali 
lehet: leegyszerűsítve az absztrakció is baloldali. 
A zseniális orosz-zsidó testvérpáros, Antoin Pevsner és Naum 
Gabo 1919-re már megjárták Európa számos pontját és reménytel-
jesen visszatérve Moszkvába, megalapították a konstruktívizmust. 
Egyeztettek, vitáztak Maleviccsel és Tatlinékkal is. 
Ma a konstruktivista, Bauhaus, De Stilj, Abstraction-Creation 
hagyományokon alapuló művészet erősödése érzékelhető; mindez 
éppen nem egy baloldali fordulat következményeként, hanem 
annak hiányaként deklarálódik. A konstruktivisták a művésze-
tet demokratizálni szerették volna, a geometria tévedhetetlen 

rendszerét választották eszközül, melyben végtelen számú játék 
van. Hittek a tiszta érzet eszméjében, alapfogalmakat vezettek be, 
amik nullpontként határozzák meg mai viszonyunkat a művészet-
hez. Az évszázados folyamat során a kép egyre inkább magyará-
zatra szorul, az idézeteket és az utalásokat bogozhatjuk a posztok 
útvesztőjében, és az ebből való menekülés a vizuális racionalitá-
son keresztül vezet, ami a geometriában található meg. A mai új, 
geometrián alapuló képiség igyekszik a világ jelenlegi tudományos 
értelmezésével lépést tartani, és függetlenedni a társadalmi reform 
álmától, illetve kényszerétől. 
Poroszlai Eszter is e folyamat részese, valami ahhoz hasonlót 
képvisel, ami Pevsnerrel és Gaboval kezdődött és Joos Schmidt, 
Barbara Hepworth, Henry Moore szobrászok munkáiban folyta-
tódott. Ezek a művészek matematikai modelleket tanulmányozva 
a vonalat térben használták, húrrendszerekkel építkezve alkották 
meg szobraikat. Poroszlai saját képi nyelve, térbeli konstrukciói fes-
tői eredetűek, korábban a festett színsíkok váltak térbelivé: ennek 
egyik példáját másfél éve láthattuk a Puccs Galériában. Most szí-
nes filc rajzok vonalai elevenednek meg a térben, térbeli festői 
hatást keltenek, ami nehezen reprodukálható.
Jelenleg olyan képi fordulatban vagyunk, ami teljesen más, mint a 
száz évvel ezelőtti. Még nincs rálátásunk, hogy miféle következmé-
nyeket kell feldolgoznunk, de az már bizonyos, hogy a digitalizáció 
vonzása átalakítja a pszichénket. 
Most nem a jelentéstelítettségnek, hanem jelentésvesztésnek 
vagyunk tanúi. A képek szabad és gyors áramlásában ritkán talá-
lunk nyugvópontra. Poroszlai Eszter munkája vibráló tekintetün-
ket lelassítja, egy új, Egy Bizonyos Ponton Túli nyugvópontot kínál 
egyre táguló világunkban.
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hátrányos megkülönböztetés éri a testi és mentális fogyatékkal élő-
ket, és a vallási kisebbségeket is. A nyugger, a nyomi, a proli és a 
szektás bélyeg az emberiség nagy hányadát szorongatja, különösen 
akkor, ha gyakran ezek az élethelyzetek egymásból is következnek, 
és így sokukat mind egyszerre sújtják. Ne legyünk a sárba süly-
lyedéssel szemben türelmesek, ahogyan a magyar Korolovszky 
Anna táblája is azt az ellentmondást tárja elénk paprikákkal for-
mázott O betűjével, amely azonban a kis fekete N-nel együtt a min-
dennel szembeni türelmet tagadja. De ugyanígy értelmezhető a 
kőtáblák parancsolatait idéző, valaha szilárdnak gondolt, mára 
azonban porladó köveken olvasható tolerancia szó betűit megjele-
nítő plakát, amely a spanyol Lo Siento munkája.
Ilić felhívására már több mint 130 plakát készült, ami kiállításról 
kiállításra gyarapszik. Az Anker’tben a magyar grafikusok közül 
Molnár Gyula, Orosz István, Korolovszky Anna és Pócs 
Péter munkáit láthattuk olyan szerény világhírességek plakát-
jai mellett, mint Milton Glaser, Paula Scher, Peter Bankov, 
Michel Bouvet, Manuel Estrada, Jinxing Hi vagy David 
Tartakover.
A kiállítás témája egyben fegyvere is, ami a kép hatalmában és 
hatásában, a plakát erejében rejlik. Mert a plakát felkiáltójel.  
Az a műfaj, ami hol tartalmával, hol formájával hívja fel magára a 
figyelmet, képes akár egy századmásodperc alatt beégni az ember 
retinájába, befészkelni magát a gondolataiba. Akinek emberhez 
méltó gondja van, igyekszik embernek maradni. Ahelyett, hogy 
nyílt harcot hirdetünk ellene keressük és számoljuk fel magunk-
ban az intoleranciát. Ezután forduljunk embertársaink felé, nyi-
tott szívvel, figyelemmel, szeretettel. Empátiával. Ezek a plakátok 
elsősorban ebben segíthetnek.

*  A megnyitón elhangzott szöveg szerkesztett változata.To
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