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Bettina Costa Svájcban élő argentin művész alkotása a Buenos Aires utcáin található, nyolc alap tánclépést bemutató
tanábrákat idézi a budapesti aszfalton.

Aki már járt Buenos Airesben valószínűleg belebotlott a „Vereda del Tango“-ba vagyis Tangójárdába.

Ezekkel az aszfaltra festett, a tánc nyolc alaplépését bemutató ábrákkal bárki megtanulhat tangózni, vagy
gyakorolhatja azt.

A járdafestések több kerületben is megtalálhatóak. A Tangó városának ezek a szimbólumai arra hivatottak, hogy gyakorlásra buzdítsák az arra járókat. A
leghíresebb tangójárda az Avenida Callao 1078 alatt található Buenos Airesben és 0 km-ként emlegetik.
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Az Andrássy út 96. előtti járda (Fotó/Forrás: Bettina Costa)

A „VEREDA DEL TANGO - KM 11939“ projekttel a művész, Bettina Costa célja, hogy Budapestet is megajándékozza egy tangójárdával. Az Argentin Követség
előtt, az Andrásy út 96. szám előtti járdára festette fel a hétvégén a magyar verziót.

Ennek a KM 11939 címet adta, mivel a ház éppen 11939 kilométerre található a Buenos Aires-i 0 km-től. 

Bettina Costa Argentínában született, a tangó bölcsőjében. Azonban soha nem fordított különösebb figyelmet a kultúrájának erre a részére. Úgy vélte, hogy
a tangó az öregembereknek való. Soha nem érdekelte a tánc egészen addig, amíg el nem hagyta a hazáját. A XX. század elején Argentína tele volt
bevándorlókkal, akik szerencsét próbálni érkeztek az országba abban a reményben, hogy egyszer hazatérhetnek Európába vagy a családjuk követheti őket
az óceánon átkelve. 
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A tangók dalszövegeiben a bevándorlók a mélyen húzódó veszteségei jelennek és vágyódásuk a hátrahagyott emberek és helyek után. A tánc segített neki
elfeledni a gondjaikat. "Én magam is bevándorló vagyok, bár teljesen más indokból érkeztem Svájcba.

- vallja a művész.

Az utóbbi években kezdett aktívan foglalkozni a tangó témájával a művészetében. A festésen kívül kollázzsal és stencilezéssel - utóbbit a street art hatására.
2016-ban készült az első Argentínán kívüli „Vereda del Tango" Svájcban, Rheinfeldenben, pontosan 11255 km-re az eredeti, Buenos Aires-i „Vereda del
Tango - Km 0“-től.

A tangójárdából szőnyeginstalláció is készült: szőnyegből cipő formájú darabokat vágott ki és rendezett el a tangólépéseknek megfelelően, majd ezt a
padlón vagy falon helyezte el. Egy ilyen, félig a falon, félig a padlón elhelyezett, Tangországnak nevezett installációval érkezett a tavalyi Art Market
Budapestre. 2017-ben az Art Baselen a projekt „Cancha de Tango“ verzióját készítette el gyepszőnyegre festve tangólépéseket.

Augusztus 26-tól bárki kipróbálhatja a Tangójárdát az Andrássy út 96. szám előtt! 
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Soha nem volt honvágyam, de talán öntudatlanul is kerestem valamit, ami segít, hogy ne szakadjak el a
gyökereimtől. A tangóval találtam meg"

Tangójárda

6

KAPCSOLÓDÓ

Ki akar otthonra egy tál örökké örvénylő tejet?

Az idei Art Market Budapesten belefeledkeztünk a falra felvezető tangólépésekbe, találtunk Metál Jézust és
kiderítettük, hogy a skót fényképész üvegtömbjein magyar épületek mozdulnak meg. Körbejártuk az október 11-től
14-ig nyitva tartó képzőművészeti vásárt és mutatjuk, mi mit vinnénk haza.
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