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Mivel Poroszlai Eszter formavilágától amúgy sem idegen a kozmológiai ana-
lógia, hadd kezdjem egy Stephen Hawking-hipotézissel. Eszerint a fekete lyukba 
zuhanó tárgyak anyagának belső részecskéi teljesen összeomlanak, elveszítik 
tartásukat, megváltoztatják tulajdonságukat. Vagyis az a paradox helyzet áll-
hat elő, hogy ha esetleg bármelyikünk bekerülne egy ilyen gravitációs kürtőbe, 
ugyan a sejtjei-atomjai az említett módon porlanának szét, a teste mégis kohe-
rens egységben maradna. Miközben valaki halálnak-halálával hal meg, a szilu-
ettje nem változik. 
Poroszlai Eszter korábbi, realisztikusabb, olajjal vászonra készített alkotásai-
ban a látás-észlelés alapvető jelenségeit kutatva a képiség és a festészet olyan 
alapproblémáival játszott, mint a valóság és az ábrázolt kép közötti különb-
ség, valamint a látás-nem látás drámája, mechanizmusa. A kép síkját indexikus 
gesztusokkal oldotta föl: kulcslyukon átjutó fény, valóságot torzító lencsék, a 
látványba épített festményen áthúzódó madzag, amivel a festészeti teret és  
a valóságot összekötötte. A játék a kép/valóság-síkokkal és az ön-reflektív rafi-
náltság valahogy Duchamp-ra emlékeztetett. Ugyan ma már absztraktabb a kife-
jezési módja, de a színes, kör alakú lyukak, szétfeszített foltok az előbb említett, 
síkot megbontó gesztusok egyfajta folytatásai. 
A közelmúlt egy időszakában alapformának a tóruszt használta. Ez egy olyan 
gyűrűforma, aminek körbe futó íve kör keresztmetszetű. Olyan morfológiai és 
tartalmi tökéletesség, ami bármilyen irányba beindíthatja a befogadó fantáziáját. 
Értelmezése a befogadó pozíciójától függ: ha akarom, akkor a semmi, ha akarom, 
akkor az univerzum modellje. Megvan benne a holisztikus tartalom lehetősége, 
de lehetséges a gazdag konceptuális interpretáció is. 
A tórusz alakja mostanra egy tölcsérre emlékeztető reliefre redukálódott.  
Ez ugyan térben is kiterjeszti az alkotást, de a művész továbbra is festészeti 
problémának tekinti tevékenységét. Színes, átlátszó textildarabokat feszít mono-
króm vászonra vagy installál térbe. A textilre festett vagy a beléjük metszett 
körök a feszítettségtől eltorzulnak. Mindezt több, néha távolodó rétegben is meg-
ismétli. A transzparenciával játszik, a textil minőségével, az egymást fedő hálók 
eltérően feszülő hullámaival. A színek tiszták, gyakran foszforeszkáló hatásuk 
következtében, a fénytöbblet miatt elválnak a környezetüktől.
A mostani kiállításon a tárgy léptékváltása tartalmi átalakulást is eredményez. 
Kevésbé érvényesül az egymást fedő textilek hálójának interferenciája, viszont 
közelebb kerül a téri megoldáshoz. A tér és a szín együttes használata egy lépés 
affelé a holisztikus vízió felé, amiben James Turrell vagy Anish Kapoor gigantikus, 
ipari méretű szupremáciái valósulnak meg. 
Ma újra fel lehetne tenni a kérdést: mit jelent, ha valaki a modernista „tudat” 
szerint alkot? A redukált forma, a tiszta színek, az univerzalitás, a modernista 
eszmék, a minimalizmus és a szín elméleti lehetőségei már ki lettek aknázva,  
a modernista látványvilág később – mint például a neo-geo alkotóinál – utalások, 
ismétlések szintjén jelent meg. Az egykori modernista példaképek újra fontosak 
lettek, de ma nem azok az analitikai kérdések foglalkoztatnak egy művészt, mint 
annak idején.
De létezik-e kritikai oldala mindennek az alkotói attitűdnek? 
Roland Barthes tényként említi, hogy a nyelvészek nem ismerik el az analogi-
kus kommunikáció és a kép nyelvi jellegét. Sokak meggyőződése szerint a képi 
reprezentáció ellenáll az értelemnek. A kép és az analógia nagyon kezdetle-
ges rendszerek a nyelvhez viszonyítva, a kép limitálja az értelem lehetőségeit. 

„Hogyan kerül az értelem a képbe? ” „Hol ér véget az értelem? S ha véget ér, mi 
van azon túl? 

onnan ered, hogy ezeknek az embereknek nincs semmilyen más, semmiféle jobb 
perspektívájuk. Megvan a klubjuk, amelyért odavannak, meg a találkozóik, meg 
az együttlétük. Ez alatt a mindent lefedő búra alatt intézik a saját kis belső ügye-
iket, amelyek némi pénzzel járnak vagy presztízst teremtenek a csoporton belül. 
Úgy tűnik, olyasmiről van szó, ami nagyon mélyen benne rejlik a tudatalattinkban, 
az érzelmi azonosulás szükségletében. Egyesek képesek ezt kulturáltan véghez-
vinni, másoknak egyszerűen fizikai élmények kellenek. Sokszor fájdalmat is kell 
érezniük ahhoz, hogy eljussanak a beteljesülés érzetéhez. Megjelenik egyfajta 
áldozathozatal is, amit a többi drukker nagyra értékel. Ha csatába mész és kapsz 
a pofádra, kezedet töröd, de megmutatod, hogy kemény vagy, akkor cserébe 
megkapod a barátaid tiszteletét, magasabbra emelkedsz a hierarchiában. 
� JE: Az agresszió, a gyűlölet, a városi dzsungel, ahol a túlélés a szükséglet, meg a 
műveidben megjelenő rasszizmus, toleranciahiány egybevéve meglehetősen pesz-
szimista látásdmódot eredményez, ami a környező világot illeti...
� TK: Egyetértek. De ezeket a képeket az ilyen külvárosokból szedtem össze. 
Nem a közepén figyeltem meg a várost. Wolbron például nem nagy város – nincs 
semmilyen konkrét perspektíva, választási lehetőség, nem könnyű tanulni, nincs 
lehetőség hozzáférni a tudáshoz és az információhoz. Ezek az emberek vagy a 
tévéből és az internetről szerzik az információkat, vagy az udvarról. Ami formál 
téged, az az ismerőseid, az a környezet, amely hatással és benyomással van rád. 
Ahhoz, hogy jól érezd magad, valamilyen környezetben kell működnöd. Ha nem 
választhatod meg a környezeted, akkor azt választod, ami van. Nem kell igyekez-
ned és keresgélned, mert a barátaid ott vannak a házban, és biztonságban, meg-
becsülve érzed magad. Csoportot alkottok, ugyanazt a nyelvet használjátok...
� JE: A házbeliek, a fiúk az utcából és a drukkerek – ez nem valami képzelt közös-
ség. Ez nagyon reális közösség.
� TK: Igen is, meg nem is, attól függ, honnan nézzük.
� JE: Mi a te számodra a nacionalizmus?
� TK: A nacionalizmus mindig létezni fog, szorosan összefügg azzal, ami egy 
adott időszakban a világban, Európában, a hazádban történik. Ha olyan helyze-
tekre kerül sor, mint ma az európai bevándorlási hullám, vagy gazdasági válság 
van, esetleg más problémák rontják az anyagi helyzetet, akkor könnyebben és 
gyakrabban bukkan fel a nacionalizmus. A társadalom jobbra tolódik, szoro-
sabbra tömöríti sorait a bűnös keresésében. És a bűnös mindig az lesz, aki idegen. 
Sokkal könnyebb az embereket manipulálni olyan időkben, mint ami Európában 
most van a menekültválsággal kapcsolatosan. Hangosabban és jobban érzé-
kelhetően jelentkezik az az érzés, hogy a személyiség kötődik a nemzetéhez, 
a szülőföldjéhez, amikor megszületik a félelem, hogy valaki idejön, és mindezt 
elveszi, megbecsteleníti. Én baloldali vagyok, mindig ahhoz tartottam magam, 
hogy a világban sok árnyalata van a szürkének, semmi sem fehér vagy fekete. 
Láncreakciók, külső, tőlünk független események vezetnek a dolgok épp ilyen és 
nem másféle alakulásához. Nincs rá befolyásunk, de mindig könnyebb bűnbakot 
találni, valaki mást hibáztatni, ha nem akarjuk megkeresni a probléma igazi okát, 
majd a megoldást. Az embereket könnyű manipulálni, a nacionalizmus pedig ezt 
használja ki. A lehető legnagyobb mértékben ellene vagyok a nacionalizmus-
nak, de tudatában vagyok annak, hogy mindig létezni fog. Időnként kisebb vagy 
nagyobb erővel fog lecsapni, de jelen lesz a világban. 
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A képeknek olyan logikája és ereje van, ami saját, csak rájuk jellemző. Ami nem 
mondódik ki, az az érzékelésben valósul meg.
A nyelv eszközével alkotók is érzik, hogy az általunk használt terminusok nem 
hogy nem képesek rendbe hozni a világ dolgait, de egyre több fragmentumra 
robbantják szét azt az egységet, ami talán sosem létezett. Sok esetben úgy 
tűnik, hogy a vizualitással foglalkozó művészek az elképzeléseiket valamilyen 
narratívába ágyazzák be. Vagyis pontosan a verbalitás uralmát erősítik meg ahe-
lyett, hogy kikezdenék annak kizárólagosságát. Holott éppen az érthetetlenség 
leküzdése az a befogadó által elvégzendő munka, ami egy újonnan megalkotott 
alkotás hozadéka lehet a néző számára. Az értelmezés által változik át a tárgy 
műalkotássá, és a néző megújult ismeretstruktúrái képessé teszik további dol-
gok befogadására. 
A modernizmus megidézése a kortárs térben abból a vágyból táplálkozik, hogy 
amikor a szavakat használni tudtuk, tiszta értelmet vetítettünk beléjük. Az egy-
szerűség élességéből áradó szépség, az átláthatóság, a tiszta arányok olyan biz-
tonságérzetet jelentenek, amely a világ megismerhetőségének ígéretén nyugszik. 
A tárgyakkal és a színekkel való totális játék nagyon is érzékenyen betöltheti a 
művészetnek azt a feszültségoldó szerepét, melynek lényege visszafordítani azt 
a zsigereinkben robbanó entrópiát, amit folyamatosan, a fekete lyukba zuhanva 
élünk át.

Az installáció 2 részből áll. Egy körülhatárolt terü-
leten cirkáló önjáró robotból, mely felépítéséből és 
programozásából adódóan kerüli a kijelölt tér átlé-
pését, miközben folyamatosan, előre nem meghatá-
rozott módon, lassan haladva mozog. Eközben egy 
digitális réskameraként funkcionáló videókamera 
veszi a robot szubjektívjéből a körülötte lévő kör-
nyezetet. Ezt az egy sorból álló képet egy rádióadó-
val folyamatosan sugározza.
Az installáció másik része egy mátrixnyomtató, 
amelynek egy rádióvevővel összekötött mikrokont-
roller továbbítja a robot által küldött képi informá-
ciót, és folyamatosan nyomtat egy tekercs „végtelen” 
leporellópapírra.
Egyetemi éveim alatt érdeklődésem középpontjában 
a jellemzően vizuális technikai médiumokkal való 
kísérletezés állt. Utóbbi munkáim és szakdolgoza-
tom is a „computer vision” részét képező, technikai 
médiumok általi háromdimenziós leképezéssel fog-
lalkoztak.
Diplomamunkámban az addigi tapasztalataimat 
próbáltam összegezni, reprodukálva a számítógé-
pes képalkotó rendszerek, jellemzően sokérzékelős 
technikai médiumok összetettségét és működését.  
A mű bonyolult címe is erre utal. 
A napjainkban működő összetett vizuális képalko-
tásra alkalmas rendszerek látásmódja miként értel-
mezhető az emberi befogadó számára?
Az installáció részét képező robot az alkotó minden-
hatóságát megkérdőjelezve egy szubjektív, mozgása 
által önálló szemszögből térképezi föl környezetét, 
amit a befogadó nyomtatott kép formájában lát 
viszont.
Ez a végtelennek tűnő papírfolyamban a technológia 
sajátosságának megfelelően egymásba fonódik tér 
és idő, ugyanakkor a mű az ezen rendszerekre jel-
lemző folyamatos adatáramlásra is reflektál. 
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