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TODÓ KITÁLAL AZ OVIRÓL

Vidák Zsolt illusztrátor, író pedig az egyebekről is

Vidák Zsolt illusztrátorként megmutatta „kedves és szókimondóbb” oldalát is. A gyerekkönyvek képei mellett gond 
nélkül elférnek True story of Pipien Molestus szürreális novellái, mint ahogy az általa készített Országok, városok 
című legújabb bélyegívei is. Már csak egy képregényes könyv hiányzik, de azt is megkaptuk új könyvének bemutatóján.

OLVASS! A Roham-magazin vad, groteszk képei után éles kanyar 
a gyerekkönyv illusztrálás. Honnan jött az ötlet?

A Roham és a Symposion nagyon meghatározóak nekem. 
Egyfajta játszótér, ahol kompromisszumok nélkül dolgoz-
hatunk. Nagyon szerettem a kezdeti időszakban (diploma 
után), hogy bármit lerajzolhatunk, és az meg is jelenik. Ké-
sőbb túlhaladtam ezen az igényen, és azt gondolom, van-
nak dolgok, amiket jobb sejtetni, vagy szándékosan nem 
mutatni. Ettől izgalmasabb a kép. Elkezdtem könnyedebb 
és emberbarátabb illusztrációkat készíteni. Nekem ez egy 
olyan terület volt, ahol egyszerűen nem tudtam elképzel-
ni magamat. Akkor kezdtem el a Budapest-képeket készí-
teni, 2010 körül. Később nagyon belejöttem, és még gye-
rekkönyvet is vállaltam. De a keményebb oldalamat sem 
felejtettem el, így kialakult, hogy van egy kedves és egy 
kimondósabb képi világom.

A Todó kitálal az oviról mesekönyv illusztrációi is na-
gyon erősek – nem gondolkozott azon, hogy ez egy gye-
rekkönyvbe esetleg sok(k)?

Egyáltalán nem érzem ezeket a képeket sok(k)nak. A szö-
vegben leírtakat követtem le vizuálisan. Két éve élek 
együtt a párommal és a kisfiával, így nagyon közel ke-
rült hozzám a téma. A Todó kitálal az oviról című könyv 
főszereplője éppen annyi idős volt, mint Simi. Ő volt az 
elsőszámú kritikusom. Minden képért rajongott. Ked-
vence a „kakilós” kép, ezt újra és újra látni akarta. Eddig 
kizárólag pozitív visszajelzések érkeztek az illusztráci-
ókról, jólesett kipróbálni magam ezen a területen.

Belerajzolt saját ovis élményeket a könyvbe?

Nem. Eszembe sem jutott. Nagyon lekötött a munka, 
hogy a szöveget hogyan jelenítsem meg képileg. Mi-
lyen „kameraállást” használjak. Nagyon figyeltem a 
karakterek megformálására, az arckifejezésekre, és 
próbáltam a kompozíciókba és a vizuális kommuni-
kációba a legtöbb játékot belevinni. Például amikor 
az oviban mossa a nadrágját Todó, és mellette áll az 
anyukája. A tükörben figyeli az anyját, aki figyeli őt, de 
nem a tükörben, és a sok mosdó átnyúlik a könyv másik 
oldalára. A két oldal együtt és külön-külön is működik 
képként. Vagy ott van például a könyv elején, amikor 

elhangzik az „anyádat” szó a homokozóban. A szóbu-
borékban a szó helyett az anyja arcát rajzoltam. Sok-sok 
ilyen játék van még a képeken.

A My little Budapest világa talán még a gyerekkönyvek-
nél is szelídebb, játékosabb, a Roham-korszakhoz képest 
egy egészen új oldalát mutatja meg. Miért Budapest?

Itt élek, így egyértelműen adja magát a téma. Nagyon sze-
retem a városban, hogy a terei igazán változatosak, tagol-
tak, nyüzsgőek, tiszták és koszosak, szépek és romosak is 
egyszerre.

A könyvek és magazinok illusztrálása mellett a Magyar 
Postának készített bélyegeket. Hogy találtak magára?

2005-ben az akkori nevén Magyar Iparművészeti Egyetem 
pályázatot írt ki fennállásának 125. évfordulója alkalmá-
ból a Magyar Postával együttműködve. Megnyertem, így 
kerültem kapcsolatba velük, és később is pályáztam ná-
luk, ugyanis minden egyes új bélyegnél pályázni kell. Sok 
bélyegem, bélyegívem és blokkom került már forgalomba. 
A legutóbbi, az Országok, városok a legújabb, legnagyobb 
méretű, legösszetettebb és leglátványosabb bélyegívem.

A rajzolás mellett ír is. Hogy született a True story of 
Pipien Molestus?

A True story of Pipien Molestus három novellából áll. Nem 
tudom, szabad-e novelláknak nevezni őket. Ezek szándé-
kosan értelmetlen, szürreális szövegek egy dramaturgiai 
szálra felfűzve. Sok munkám volt velük, hogy tényleg ér-
telmetlenek legyenek. Van egy főhős, Pipien Molestus, há-
rom gyanús alak és egy pincérnő. Ezzel a címmel jelenik 
meg hamarosan egy képregényem, amiben összesen 12 
angol szó van. December 10-én mutattam be az új képre-
gényes könyvemet a Hungarocomixon. Főhőse egy szürke 
hivatalnok, aki egy nap egy különleges belső utazásban 
vesz részt. Ez egy antifejlődéstörténet tanulság nélkül. 
Régóta szerettem volna egy saját képregényt kiadni. Vol-
tak már rövidebb, saját képregényeim, amik megjelentek 
underground magazinokban, de ilyen nagy terjedelműt 
még sosem készítettem. Emellett egy könyvhöz tervezek 
illusztrációkat, illetve címlapot.
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