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Analytics kódokat kell beépítenie egy weblapba. Gitáro-

zik, fest, hetente 3–4 könyvet elolvas, és nem okoz gondot 

számára a háztartási munka sem, és azt is mondhatjuk, 

hogy kertész is. Ha mindezt összeadjuk, nagyon nehéz 

elképzelni, hogyan fér bele az életébe ennyi minden. 

Számomra az a meglepő, hogy Balázs mindezt olyan 

könnyedséggel, humorral csinálja, hogy nem tűnik szá-

mára erőfeszítésnek.

Van még egy meghatározó pont Balázs életében, ez 

pedig Párizs. Sokszor beszélgettünk arról, miért érzi azt, 

hogy egy 30 milliós nagyváros otthonosabb, mint a Duna 

két partja. Arra jutottunk, hogy a várost nemcsak törté-

nelmében itatja át a művészet szeretete, hanem jelen van 

a mindennapokban is; a művészeti kínálat pedig nyil-

vánvalóan sokkal szerteágazóbb, mint ott, ahová Eiffel 

pályaudvart tervezett. Nem véletlen, hogy az elmúlt év-

században is sokan választották lakóhelyüknek a Louvre 

ELLEN | SÚLY
Kulcsár Balázs kiállítása, 

április 29. – május 14.

A kiállítás címe Ellen | súly. Arról szeretnék beszélni, mit 

jelent ez Balázs relációjában. Balázst hét éve ismerem, és 

már annak ahogy megismerkedtünk is voltak művészi 

elemei, hiszen kisgyerekét művészien tartotta karjában 

az óvodába menet. Kialakult egy reggeli beszélgetés-ka-

landsorozatunk, ami aztán más témákra is kiteljesedett. 

Akkoriban kezdett feltűnni, mennyi minden érdekli Ba-

lázst, és mondhatom, a csillagászattól a túlnépesedésig 

bármiről lehet vele csevegni. A legérdekesebb vele kap-

csolatban az, hogy nagyon kevesen sejtik róla, mennyire 

sokoldalú. Azt tudom, hogy zseniális apa és férj, tudom 

róla jó ideje, hogy fest, ír, vlogol, de azt nem tudom há-

nyan tudják róla, hogy van egy civil állása is, ahol Google 

Az azonos témájú képek méretbeli növekedése, 

a különböző méretű, de azonos témájú fotók ismétlő-

dése a falon a mozgások ritmikáját imitálja, kísérletet 

tesz arra, hogy a fotó technikai determináltsága révén 

a mozdulatlanságból miképpen tud mozgást leképezni. 

A leheletnyi távolság – melyet érezni a képet néző és 

a képen szereplő közt – az a releváns tisztelet, amely 

körvonalazza az előadás/performansz intimitását már 

a fotografálásnál, és később a fotóra való rádolgozás 

deformáló, aránytorzító, struktúra-feltáró esztétikájá-

nál is. A szubjektív dokumentálás „sikerességét”, a vélt 

esztétikai és konceptuális egybeesések hitelességét 

csakis az bizonyítja, ha a képen szereplő művész később 

használja a (fény)képet. 

A Vákuum megnyitójára készített Mit gondolsz, 

a Jóisten lát? című videoperformansz diszkrét, ám an-

nál konkrétabb jelzésértékkel kezeli a piros fonál mo-

tívumot, reflektálva Veres Flóra záróeseményen lát-

ható Vele a mozdulat meghalt című mozgásművészeti 

alkotására. 

A Mit gondolsz, a Jóisten lát? című előadás rövid, 

képszerű jelenetei, az asztalnál helyet foglaló arctalan, 

önmagát is már fogyasztó lény létezési zsákutcái, teore-

tikus hallucinációi markáns ellenpontjai annak a transz-

 cendens feloldódásnak, amit a kiállítás képein a tánc-

művészek, koreográfusok és performanszművészek 

manifesztálnak.

A kiállítás fotó anyagát adó alkotók és előadások:

Berger Gyula – Ayumi Toyabe: Augmented spaces

Herold Eszter szabad improvizáció

Juhász Rokkó – Paola Paz Yee: Not for sale

Kovács István a.k.a. Kovax: Reqiuem Ikarosz 

Ladjánszki Márta: Umarmung és 24/45

Piotr Mateusz Wach – Lukas Leopold – Teresa Leopold: 

Utopia is here

Veres Flóra: Vele a mozdulat meghalt

3T Csoport NSZK/ Kukár István – Novák Attila – Szuhaj 

György: Ártalom Összművészeti Fesztivál akció

holisztikus világszemlélethez, melyben az ember-világ 

és ember-ember viszonyrendszerében az alkotás szak-

rális tevékenység, azaz Teremtés, és semmiképpen sem 

szórakoztatás vagy termelés. A kiállító és a fotókon 

szereplő alkotók közös hitvallása és munkamorálja ez.

A táncelőadások és akciók képanyagának másik kö-

zös nevezője a lineáris időszemlélettől és realisztikus 

dokumentálás görcsösségétől mentes szubjektív való-

ságábrázolás. 

A szubjektivitás esetén itt nem individuális néző-

pontra gondolok, hanem a művész öndefiniáló pozíció-

jára, hogy fizikai látása helyett kreatív jelenlétéből, 

képzőművészi és performatív fókuszából készít fényké-

pet, melyre sok esetben kiindulási alapként tekint. Majd 

a továbbiakban roncsol, abszurdizál, dekonkretizál; tár-

gyakkal, anyaghasználattal ruház fel, ezzel is tágítva 

és összemosva a fotó és egyéb médiumok technika adta 

lehetőségeit. Ebben az alternatív valóságban emberi 

minőségek és eksztatikus tudatállapotok vizuális meg-

jelenítésén kísérletezik.

Syporca Whandal kerüli az elkapott, népszerű pilla-

natok, és technikai bravúrok arroganciáját, helyette me-

takommunikatív és ösztönalapú bázisból próbál megra-

gadni olyan „hivatalosan nem fontos” pillanatokat, mely 

az alkotás/teremtés testi megjelenései, idő és tér nélkül. 

Az alázatból eredő előadóművészet testkísérletei, testta-

pasztalatai, organikus mozgásai, mozdulatlansága mint 

egy vákuum, „üres, valamitől megfosztott, szabad…” esz-

szenciálisan hordozza a megsemmisülés és beteljesedés 

tragédiáját. A katartikus pillanatok megörökítése impro-

vizatív és koreografált előadások esetén is elsősorban 

fizikálisan ragadható meg a térhasználatban, térérzéke-

lésben, a tér és test ok-okozati összefüggésében, per for-

mansz és akció esetén ez karizmatikusan kiegészül(het) 

eszközhasználattal, mentális teljesítménnyel és térkép-

zettel. A zárványszerű néma pillanatok dinamikája, 

a piros fonál használata, a fotó mint médium továbbgon-

dolása az előzménynélküliség minden illúziója nélkül 

kapcsolódik a művészettörténeti hagyományokhoz. 
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nyomozni, hiszen szándéka felfedezhető abban is, hogy 

noha a képek a hagyományos képarányt követik, a vá-

szon már többszörösen felszabdalt, elforgatott – a soro-

zat éppen az alapok megkérdőjelezését mutatja be. Nem 

kétséges, ha eltérünk a megszokott téglalap formától, 

márpedig a különböző képterületek igen szabálytalan 

formákat indikálnak, akkor még egy hagyományos áb-

rázolás is új értelmezést kap, hiszen pont az értelmezés 

alapkerete hiányzik. Ehhez viszonyítva kell értékelnünk 

azt, hogy Balázs kifejezetten arra törekedett, hogy még 

a töredezettségben, szét- és szerteszét futó vonalak és 

színek között is egyfajta harmóniát teremtsen, ami nem 

más, mint a művész kézjegye.

Nagyon nagy szeretettel ajánlom a képeket min-

denkinek. 

POTECZKI IM R E

városát. Balázs, noha nem követte a példájukat, közel-

ről figyelemmel követi, mi történik a fények városában. 

Párizs-Budapest metró címen futó interjúsorozatában 

is sok Párizshoz kötődő művésszel beszélget.

Balázs a festészetében egy olyan műfajban játszik, 

ahol különböző technikákat használ. A mostani soroza-

ta egy kicsit a monokróm felé hajlik, a színek visszafo-

gottabbak, mint régebbi képein. Míg korábbi sorozatain 

a vászon minden négyzetmilliméterét telefestette, ezút-

tal meglepően sok üres területet látunk, s bár a színek 

és a formák továbbra is kölcsönhatásban vannak egy-

mással, a nézőnek ezúttal nem kell órákig kutatnia 

a képet újabb és újabb részletek után. Ezzel a letisztult-

sággal a narratívák töredezettségét próbálta megjelení-

teni, hogy nincs örök igazság, bármikor véget érhet bár-

mi, ami talán majd máshol újraindul. Nem kell sokat 
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