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Amikor a %atal nyugat-bengáli képz!m#vész, Pallavi Majumder Kalku"ából Budapestre érkeze", 
hogy doktoranduszhallgatóként megkezdje új életét a Magyar Képz!m#vészeti Egyetem Doktori 
Iskoláján,1 óriási fejest ugro" a sötétbe. Életében el!ször hagyta el országát, vált meg hosszabb 
id!re családjától, barátaitól – a"ól a környeze"!l, amelyben biztonsággal mozgo". Ke"!s érzés 
szorításában érkeze": az ismeretlent!l való félelem és a szabadságvágy egyszerre feszíte"ék. 

Nekem, aki élete nagy részét i" élte le, már többször volt olyan élményem, hogy külföldi 
vendégeim révén új dolgokat fedezek fel idehaza, hogy saját városomat, magunkat kicsit kívülr!l 
látom meg. Pallavi Majumdert követve még fokozo"abban átéltem ezt az élményt. Pallavi habzsolta 
az új élményeket, a várost, a szagokat, a négy évszakot. Amikor el!ször mutato" mínuszt a h!mér!, 
kiállt a nyito" ablakba. Kés!bb meg alig várta az els! hóesést. Mindent ki akart próbálni, amit csak 
i" lehet, meg azt is, amit odahaza nem tehete". A sok új élmény, amit i" megélt, érzelmileg igen 
kimerít!nek bizonyult, és els! budapesti kiállításán az Epreskertben, a kiállítóhelyként használt 
Kálvárián,2 err!l számolt be.

A Kálvária köralaprajzú bels! terét ma fehérre meszelt kiállítótérként használják, white cube-ként, 
ami így már egyáltalán nem idéz semmiféle szakralitást. Bár Pallavi kiállításának címe (Stations, 
azaz Stációk) mintha utalna az épület eredeti funkciójára, az mégis inkább a saját érzelmeinek 
kivetülése, „nagy utazásának” érzelmi állomásaira, stációira utal. Fragmentált szövegében ezeket 
meg is fogalmazta:

...csalódások amiket magányosság követ és üresség, gyakran visszatér! állomásai ennek az Utazásnak... 
kétségek és félelmek... olyasmiket hoztak ki bel!lem, amir!l fogalmam sem volt, hogy léteznek... 
magány és csend... bonyodalmak és nehézségek... választás és döntés i"eni létezésem kulcsszavai. Azon 
kapom magam, hogy kártyákkal és kódokkal, a kiállítás és lejárat dátumaival vagyok körbevéve... az 
érzés, hogy nem találom a helyem... hogy távol vagyok az o"honomtól... o", ahová nem tartozom... 
megszabadíto"am magam a kötö"ségekt!l, a megszoko"ól, a kényelemt!l...3

1 Stipendium Hungarikum ösztöndíjasként érkeze" 2017-ben.

2 Az építmény, ami eredetileg a Budapest VIII. kerületi Kálvária téren állt, az 1740-es évek végén készült el és 
1893-ban helyezték át az Epreskertbe.

3 Részlet a teljes szövegb!l.
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Az egész installáció, a kupolás sötét térben gyertyaként világító kis vetít!fények és efemer képek a 
falon barlangi hatást kelte"ek, és persze eszünkbe ju"a"ák Platónt, aki a festészetr!l azt gondolta, 
hogy haszontalan dolog az ideák tökéletlen másolatainak másolatát elkészíteni. Pallavi Majumder 
azonban non%guratív képekkel igyekeze" képet alkotni az egyébként megfoghatatlan érzelmi 
állapotokról.

Visszatekintve úgy látom, ez a kiállítás további munkáinak is sarokköve le": a projekció min-
den munkájában alapvet! fontosságú. A Kálvária terében a vetítés nemcsak tartalmilag, de %zikai 
értelemben is jelen volt: a m#veket csupán vetíte" képként látha"uk, amik eredetije diaüvegre 
fekete tussal rajzolt absztrakt miniatúra volt.

Lévén hallatlanul kommunikatív s egyszersmind racionális, Pallavi Majumdernek komoly 
frusztrációt okozhato", hogy új élményeinek, érzelmeinek kifejezése verbálisan és vizuálisan is 
gyakorta korlátokba ütközik. Egyre inkább azokra az érzelmi állapotokra kezde" koncentrálni, 
amelyekre nincsenek (még) szavaink, amiket nem vagyunk képesek mások számára is érthet!en 
kifejezni. Ezeket ! „abszurd érzelmeknek” nevezi, amelyek önmagunkba zárnak, elválasztanak 
másoktól, mint általában minden kommunikációképtelenség. Revelatív hatású volt számára John 
Koenig (e Dictionary of Obscure Sorrows cím# gy#jteménye. Ebben a szerz! olyan érzelmeknek ad 
nevet, amelyeket néha tapasztalunk, de szavak híján nem tudunk megnevezni. Pallavi egész sorozat 
tusrajzot készíte" a gy#jteményb!l kiemelt szavak képi megfogalmazására. Ezeket Kalku"ában 
egy nagyszabású csoportos kiállításon be is muta"a. A rajzok címei, mint Avenoir, Chrysalism 
vagy Mimeomia stb. persze önmagukban valóban abszurd hatást kelthe"ek, minthogy ezek kitalált 
szavak, amik magyarázat nélkül értelmetlenek. A közönség azonban érdekl!dve olvasta a képek 
melle"i szövegeket: 

Avenoir: fn. Amikor arra vágyunk, hogy bárcsak visszafelé folyna az emlékezet. Evidensnek tartjuk, 
hogy életünk az id!ben el!re halad: látjuk, hogy honnan jö"ünk, de nem látjuk, hogy hová tartunk. 
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Mint az evez!s, aki a menetiránynak há"al ül, és akinek csónakját %atalabb énje kormányozza. Nehéz 
megállni, hogy el ne képzeljük, milyen lenne az életünk, ha a másik irányba néznénk evezés közben.4

Nem tudható persze, hogy a hagyományos indiai m#vészethez szoko" közönség ezután mit láto" 
a képeken. A kiállítás mindenesetre – Pallavi elbeszéléséb!l ítélve – kizökkente"e a közönséget, 
komoly hatást ért el, mert akik kezdetben még tudományos ismere"erjeszt! vagy science-%ction 
körbe sorolták, most jelentést közvetít! m#alkotásokként kezdték nézni a kiállíto" objekteket, 
installációkat.

Ezt követ!en – kilépve a kis méretekb!l – Pallavi 6 darab monumentális (7 méter magas) 
tekercsképet készíte", de ezú"al felkért ismer!söket, hogy a hat emberi alapérzelem (öröm, bánat, 
düh, meglep!dés, félelem és undor) egyikéhez f#z!d! élményükr!l beszéljenek. Úgy tervezte, hogy 
a képeken ezeket fogja érzékeltetni. A térbe függeszte" képek közö" járva hallgathatjuk, amint a 
hat ember, mind más-más nyelven beszél felidéze" élményér!l. A bengáli, vietnámi, iráni stb. nyel-
vek tér- és id!beli bábeli z#rzavarában a fekete-fehér absztrakt tekercsképek mint monumentális 
oszlopok teremte"ek rendet. Ugyanakkor a néz! el is bizonytalanodo", mert amit láto", és amit 
hallo", sehogyan sem tudo" megnyugtatóan összekapcsolódni. A fehér alapon fekete festékkel és 
rajzszénnel készült dinamikus absztrakt képek, amelyek geometrikus és organikus formákat egyaránt 
muta"ak, nem annyira az elbeszélt (számunkra amúgy is érthetetlen szövegeken alapuló) érzelmeket 
ábrázolták, sokkal inkább érzelmeket generáltak. Az alkotó vulkanikus er!vel kitör! formateremt! 
fantáziája – eredeti szándéka ellenére – nem a nyelvet cizellálta, nem az ismert érzelmek absztrakt 
vetületét hozta létre, sokkal inkább újabb dilemma elé állíto"a önmagát és a közönséget: olyan 
érzelmeket, gondolatokat kiváltó képeket alkoto", amelyekre most ki-ki keresheti a szavakat.

A huszonegyedik században már természetesnek tartjuk, hogy egy m#vész %atalkori munkáit 
az útkeresés jellemzi, hogy munkássága folyamatos átalakuláson megy át, míg megtalálja önmagát. 
Ezt a folyamatot Pallavi Majumder esetében felgyorsíto"a Magyarországra érkezése. Nyugat-Ben-
gálban a legjobb m#vészképzésben ve" részt, eminens diákként végze" az 1919-ben alapíto" Kala 
Bhavana, Visva–Bharati University-n, ahová annak idején Rabindranath Tagore olyan neves fest!ket 
hívo" meg tanítani, akiknek szerepük volt a modern indiai festészet kialakulásában is. Bár alap- 
vet!en festészetet tanult – amiben kit#n! eredményeket ért el –, Majumder már egyetemi évei 
vége felé térinstallációkkal kezde" foglalkozni, amit tanárai többnyire nem támoga"ak. A kereteket 
feszeget! munkákkal mégsem hagyo" fel és további installációkat készíte", amelyekben fonalakat, 
textíliákat, pigmenteket használt; némelyik alkotásában el!fordult videóvetítés, és színes fények is a 
m#vek részét képezték. Meg akart szabadulni a hagyományos festészet kötö"ségeit!l és egy elvon-
tabb kifejezés irányában keresgélni. Akkor és o" az installáció t#nt számára a legalkalmasabbnak. 

Egy ilyen programmal jelentkeze" a Magyar Képz!m#vészeti Egyetem doktori képzésére, 
ami egy csapásra megteremte"e számára azt a szabadságot, amelyben immár csak belül hordo" 
korlátaival kell megküzdenie. De mint kiderült, ez sem kevés.

Bár nyugati típusú m#vészképzést kapo", Pallavi nagyon mélyen hordozza magában saját 
hazája kultúráját: fejb!l tudja a számtalan istenség nevét és történeteit, képíróként képes telefesteni 
hagyományos motívumokkal, mitológiai alakokkal bármely felületet. Legnagyobb vallási ünnepük, 
a Durga Puja alkalmával ! készít egész teret beborító, számunkra szokatlanul tarka, színekt!l vibráló 

4 John K+=,0/, (e Dictionary of Obscure Sorrows.
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dekorációt a magyarországi indiai közösségnek. Mindemelle" pro% módon énekel autentikus 
indiai dalokat. Mondhatni a hagyomány, amit o"honról hozo", nagyon intenzíven tartja fogva, 
szinte szorítja. De igazán különlegessé személyes tulajdonságai teszik: fantáziája, tanulékonysága, 
gyors tájékozódóképessége, kitartó, kemény munkabírása, fegyelmeze"sége és legf!ként: akarása, 
szabadság akarása.

Ideérkezése óta készült munkáiban nagyon látványosan mutatkozik meg egy nagyszabású 
átalakulás. Ez kétirányú. Egyrészt kísérletezést jelent, ami horizontális elmozdulásnak tekinthet!, 
másrészt viszont szinte aszketikus redukciót, ami az elmélyedés irányába hat. Alkotásai fekete- 
fehérre redukálásában lehetetlen nem észrevenni a hagyományos indiai színtobzódás ellentétét, 
és több újabb – különösen tiszta fehér – munkájában a minimalista törekvéseket, egyfajta jelen-
tés-koncentrálást. Pallavi Majumdernek szinte védjegye le" a fekete szín, munkáinak esszenciája, 
ami egyszerre jelenthet tagadást és állítást, hordozza az !skáoszból újjászületés, az alkotás lehet!-
ségét. Az ! világában a fekete – a korábbi szimbolikus jelentésekt!l eltér! – új értelmet kapo": a 
szabadság színévé vált.
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