Kulcsár Balázs

5 érv,
miért érdemes
művésznek lenni

1.
Ragadnak rád a csajok
amelyben kiderül, hogy miként érdemes
galériában udvarolni, hogyan kell
összefutni valakivel Pozsonyban
és érdemes-e Genfben mosolyogni
Megoszlanak a vélemények arról, hogy lehet-e galériában csajozni. Egyesek szerint pont annyira lehet,
mint egy fogorvosi váróban, de én nem osztom a
nézetüket. Hiszen amikor leugrom X, a már félig
befutott festő megnyitójára, épp azért megyek, mert
azon kívül a 10 csajon kívül, akiket ismerek, ott lesznek és akiknek úgyis udvarlok, biztosan lesznek még
ott mások is. A koreográfia nagyon egyszerű. Amikor
megérkezek, körbenézek, hogy az ismerősök közül ki
érkezett már meg, de még mielőtt bármit is tennék,
vetek egy pillantást a képekre is, hogy legalább nagyjából tudjam, miről is van szó épp. Sajnos néhány
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galériánál a tömeg az épület előtt cseveg, így aztán
semmi esély a képek megnézésére az est folyamán.
Emiatt otthon a következő párbeszédre számíthatunk:
– Drágám, voltam X kiállításán.
– És milyenek a képei?
– Honnan tudjam, nem láttam… A másik verzió se
kevésbé vicces:
– Voltam X tárlatán.
– Ki az az X?
Ha ez zavar, könnyen arra a téves következtetésre
juthatunk, hogy művésszel kell járni, és akkor nem
lesznek problémáink. Ez azonban könnyelmű és
téves kijelentés. Hiszen ekkor azonnal más jellegű
gondjaink lesznek. Egy festő ugyanis leginkább egy
másik festőt ismer el, ami viszont a következő jelenethez vezet:
– Drágám, voltam X kiállításán.
– És engem itthon hagytál?
Vagy:
– Úúú, annyira szexik a kék falevelei a festményein. Úgy érzem, megcsallak velük, máris bizsergek ha
csak rágondolok…
Persze még mindig megtehetjük, hogy megpróbálunk mi is művészekké válni. Ez azonban lehetetlen.
Ez nem olyan, mint amikor az oviban lerajzoltál egy
kockát, és elnevezted háznak. Elhivatottság kell hozzá meg sok-sok munka. Annyit meg nem ér meg a
csajozás. Jó, akkor inkább galériatulajdonos leszek –
állapíthatod meg, úgy biztos lehet csajozni. „Igen, ha
küld fotókat a képeiről, ne felejtsen el bikinis egész-
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alakosat is küldeni hozzá.” De ez is macerás, meg
aztán sok pénzzel más a helyzet: „– Itt parkolok a
közelben az óriási BMW-mmel.”
Tehát megérkezem a galériához, még mielőtt felmérhetném a terepet, egy csaj leszólít.
– „Szia, hallottad, hogy Y összejött Z-vel?”
– Szia Zsanett (ja, a művészvilágban csak furcsa
nevű csajok vannak) de jól nézel ki!
– Kösz, de állítólag G felugrott H-hoz, és ott mutatta be Z-t…
Ilyenkor a következő rossz válaszok közül választhatunk: 1. Ez jó, de zavarna ha lesmárolnálak? 2.
Jó, de hogy hívják azt a csajt ott? 3. Kit érdekel Z,
amikor én csajozni akarok… Ehelyett a következő
válasz szükséges:
– Tényleg G? Múltkor még U-val kavart (U helyettesíthető bármilyen névvel, ami eszünkbe jut). A következő 5 percben úgyis el fogja mondani a legújabb
pletykákat. Eközben viszont két dolog történhet: 1.
Semmi. 2. Odajön egy barna, formás lábakkal… Az 1es esetben ráérünk még, ellenben a 2-esre szigorú
szabályok vonatkoznak. Először is semmiképpen se
kezdjünk el művészetről beszélni, se valakinek a
képéről, se irányzatokról, cikkről az újságban… Egyrészt mert a többiek úgyis jobban értenek hozzá,
másrészt mert ilyenkor két fő feladatunk van: megjegyezni legalább egy részét az elhangzó pletykáknak
(jó lesz az még az este folyamán), ezenkívül a mellettünk álló barnáról kell eldönteni, hogy érdemes-e
harcolni érte. Nem is olyan könnyű kérdés! Az évszázadok folyamán a nők… akarom mondani a művész-

7

