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„Kifordulok önmagamba”
Barabás Zsófival beszélget Schmal Róza

• Schmal Róza: A festményeidhez különböző irányokból lehet közelíteni. Tekinthet-

jük őket absztrakt képeknek, amelyeken az egymást befoglaló vagy kilökő formák 

mozgása, a színek és a jellegzetesen megmunkált felületek kapcsolódása teremt 

képi eseményeket: találkozásokat, érintkezéseket vagy feszültséggel teli majdnem-

érintkezéseket. Ugyanakkor van egy figuratív irányba mutató, mondjuk úgy, hogy 

biológiai vonulatuk. Mennyire fontos neked, hogy ez az utóbbi nyilvánvaló, a néző 

számára értelmezhető legyen?

• Barabás Zsófi: Igenis szeretném, hogy a biológiai vonatkozás átjöjjön. Szövet- 

tani könyveket nézek például. Ezek elképesztő dolgok; olyan variabilitás van 

bennük, olyan finomságok, színek, olyan viszonyrendszerek, amelyek nagyon 

érdekesek számomra. Ahogy a mélytengeri lények is: nézel egy felvételt és 

sok ezer méteres mélységben a tenger fenekén, vaksötétben megjelenik egy 

pulzáló, medúza-szerű lény vibráló csápokkal. Ha a legutóbbi kiállításra készült 

nagyméretű rajzaimra valaki azt mondja, hogy jé, egy óriásmedúza, akkor nem 

érzem úgy, hogy nem sikerült, mert nem volt cél, hogy ne egy medúza legyen, 

ahogy az sem volt cél, hogy az legyen. Sokszor előjön maga a forma, sokszor 

meg azt a dinamikát szeretném hozni, amit ezeknek a lényeknek a kapcsán 

látunk, tanulunk, elképzelünk. Nem adok bioló-

giai, szövettani címeket, nem akarom erősíteni 

ezt a vonalat, de nem is zárkózom el tőle.

• Sok képeden mintha az emberi test belsejében 

zajló folyamatokat látnánk, de bizonyos címek 

arra utalnak, hogy ezek nem csak fizikai értelem-

ben vett belső történetek: van egy nagyon szemé-

lyes olvasatuk is.

• Ami a képeken megjelenik, annak természete-

sen személyes vonatkozásai is vannak. Bennük 

van egy csomó vívódás, keresés, azok a dolgok, 

amelyek napi szinten foglalkoztatnak engem. 

De ezek absztrakt képek, absztrahált érzésekről 

beszélünk. Megvannak az organikus előképek, 

amiket említettünk, de aztán a vásznon már 

máshogyan áll össze az egész. 

• Legutóbbi kiállításodon a B55 Galériában — 

ahogy a Skin-Flesh-Color cím is jelzi1 — az élő 

testnek és a kép „testének” egymásba játszása 

dominált. Ami a keret csontozatára felhúzott 

vásznon zajlik, az hogyan, mitől válik hasonlóvá 

számodra ahhoz, ami bennünk, rajtunk, velünk 

történik?

• Az új sorozatban több pirosat, fehéret, tört 

rózsaszínt, testszínt használtam, mint a koráb-

1  Barabás Zsófi: SKIN-FLESH-COLOR. B55 Kortárs Galéria, 
Budapest, 2011. október 6 – november 5., www.b55galeria.hu

Barabás Zsófi 
Kifordulok önmagamba, 2011, olaj, vászon, 150 × 230 cm, © fotó: Sulyok Miklós
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2biakban, és sokkal több réteg alakul a felüle-

teken. Bőrérzeteket, testérzeteket szerettem 

volna megfogalmazni kétdimenzióban, nagy 

méretben, vásznon. Az eddigi sűrűn, sok színnel 

megfestett felületek helyett nagy, monokróm, 

légies terek jelennek meg. A formák körülölelik 

egymást és ütköztetem a kemény felületeket 

a puha, lágy részekkel. Kicsit olyan ez, mint az 

emberi érintés. 

Másrészt a nagy méret lényege, hogy beszip-

pantja a nézőt a képbe. Más lesz a fizikai viszo-

nyunk ezekhez a formákhoz, ha a testi valónkkal 

ott állunk a vászon előtt, és nem egy öklömnyi 

kis magocska néz vissza ránk, hanem egy — akár 

minket is elnyelni képes — hatalmas ovális. 

Ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy a 

nagy kép jó, a kicsi meg nem, hanem csak annyit, 

hogy ennél a sorozatnál fontosnak éreztem ezt 

a léptéket.

• Tényleg szinte másik testként érzékeljük ezeket 

a nagy felületeket — nem lehet róluk nem tudo-

mást venni. Egyébként hogyan születik meg nálad 

egy kép? Van egy akár verbalizálható felvetés, egy 

gondolat, probléma, amire választ keresel, vagy 

színeket, formákat látsz, amelyek festés közben 

alakulnak? Azt például lehet tudni, hogy sokat rajzolsz, de a rajz előtanulmányként 

is szolgál, vagy a festmények vázlatok nélkül a vásznon bontakoznak ki?

• Majdnem mindegyik nagyobb méretű munkához van egy kis skicc előre, de azon 

még nincsen meghatározva se a színvilág, se az, hogy pontosan milyen átfedések 

lesznek, milyen kapcsolatok. A kiállításon szereplő nagyméretű rajzok külön készül-

tek, előtanulmányok nélkül. Az olaj-vászon képekhez pedig kis vázlatfüzeteket raj-

zolok tele, és abból választom ki, hogy melyik az, amelyik az adott mondanivalót a 

leginkább el tudja indítani. Onnantól az egész dolog a vásznon alakul. Van olyan kép, 

amelyikhez készült 4-5 akvarell, de általában nem készítek színtanulmányt. 

A rajzok és a festmények egyébként oda-vissza hatnak egymásra. Az Skin-Flesh-

Color vásznakon rajzos megoldások vannak: helyenként a fehér alapozott vásznon 

halvány szürkével jelenik meg a rajz, egy vonalrendszer, ami meghatároz egy síkot 

és ehhez képest fut alatta a másik, amit szemből nézve nem is látunk, csak ha 

oldalt lépünk, és megcsillan a festék, kirajzolódik a szerkezet.

A formavilág, ha picit változik is, nagyon jellemző évek óta. Szeretném, hogy 

változzon, de nincsenek drasztikus lezárások és teljesen más irányok. Egy másik 

műfaj ki tudja zökkenteni az embert. Ha nem vászonra dolgozom olajjal, hanem 

mondjuk dobozmunkákat készítek vagy installációt, akkor az változtat, mert ott 

egészen más összetevőkből kell építkezni. Ugyanakkor az is olyan lesz, mintha 

egy képemnek lenne a három dimenziós feldolgozása.

• Igen, a Japánban című installáció, amit 2009-ben állítottál ki a Mono Galériában,2 

annak ellenére, hogy használta és belakta a rendelkezésére álló teret, olyan volt, 

mintha egy festményedet széthúzták volna; mintha egy addig síkba préselt látványt 

szabadjára engedtek volna. Némelyik japán doboznál viszont messzebb mentél, job-

ban eltávolodtál saját formavilágodtól.

• Négy hónapot voltam kint Tokióban, egyetemre jártam ott. Csináltam egy 

csomó rajzot; kis borítékrajzokat, kollázsokat, festményeket. Azt gondoltam,  

ha majd hazajövök, azokat állítom ki. De itthon rájöttem: ez egyáltalán nem elég, 

mert amit ott átéltem, ami ott hatásként ért, azt nem tudom kifejezni ezek-

kel, legalábbis nem úgy, ahogyan szeretném. Akkor találtam ki, hogy beszorí-

tom magam, úgy, ahogyan beszorítva éreztem magam többször kint. Körülbelül 

2 Barabás Zsófi: Uenotól Nipporiba. MONO Kortárs Művészeti Galéria, Budapest, 2009. december 3 
— 2010. január 16., www.monogaleria.hu

Barabás Zsófi 
Testcsapok, 2009, doboz munka, 27,3 × 12,3 × 15 cm
© fotók: Sulyok Miklós

Barabás Zsófi 
Egyedül vagy sokan?, 2009, 22,2 × 17,3 × 13,4 cm, doboz munka
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huszonöt dobozt csináltam. Ezek között van 

olyan, ami hihetetlenül vidám, például a Sakura 

a cseresznyefavirágokkal — ez került a meg-

hívóra is —, ez nagyon könnyed, légies munka, 

ráadásul direkt úgy csináltuk, hogy a meghívón 

nem lehetett látni, hogy ez egy dobozban van, 

nem lehetett eldönteni, hogy egyszerűen meg 

van-e festve vagy tényleg térben van. Ugyan-

akkor egy-két olyan munka is megszületett, 

melyen a tömeg jelenik meg az egyénnel szem-

ben; a kérdés, hogy te mint individuum, mint 

egy európai ebben a hatalmas, 30 milliós város-

ban, hogyan tudsz elveszni vagy nem elveszni. 

Ahogy csináltam a dobozokat, szerettem volna 

egyet elkészíteni olyan léptékben is, hogy bele 

tudjunk menni. Itt számoltam a Mono két teré-

vel: az egyikben meg lehetett nézni a doboz-

munkákat, a másikba pedig mint egy dobozba, 

bele is lehetett lépni. Középen volt egy méhre 

emlékeztető nagy forma, ami engem szimboli-

zált, körülötte pedig két tíz méteres csík, ami-

ken lazán, tussal festettem meg az alapozott 

vásznat — próbáltam kalligrafikusan Barabás 

Zsófi-rajzot készíteni rájuk. 

Azt gondolom, hogy minden nagyon más volt 

Japánban, ezért kellett máshogyan fogalmazni. 

Más a lépték, más a tér, és meg kell tanulni kis 

térben is létezni.

És nagyon más volt így dolgozni: amikor arra a 

kiállításra készültem, akkor kizárólag térben lát-

tam mindent. A mostani kiállításra készülve azt 

gondoltam, hogy festek és mellette elkészítek 

egy-két szobrot — de nem lehetett. Egyszerűen 

nem ment. Feljött a szobrász öcsém, megnézte 

a szobrot, amin dolgoztam, és mondta, hogy de 

Zsófi, ezen egy csomó rész teljesen „síkban van 

gondolva”. Azt láttam, hogy a képek és a rajzok 

jól erősítik egymást, de a szobor, az installáció,  

a dobozmunka egy másik ügy.

Viszont azt gondolom, hogy — akár ennél a japán 

útnál, ami két évvel ezelőtt volt, akár amikor 

tavaly ősszel voltam Vietnámban egy hónapot — 

az ottlét és az ott látott dolgok lassan szivá-

rogtak át a képekbe. Bak Imre mondta nekem 

valamikor, hogy ő a New York-i képeit öt évvel 

azután festette, hogy New Yorkban volt. Tehát 

igenis, van ennek egy kifutása. A mostani kiál-

lításomat eljött megnézni két kultúrattasé a 

japán nagykövetségről, és azt mondták, hogy 

elképesztő, mennyire japán színek, amiket hasz-

nálok. Pedig se a kiállítás címében, se a képek 

címében nem volt semmi japán vonatkozás — 

ugyanakkor mégis ott van benne.

• Kik hatottak-hatnak rád? Érdekelne az is, hogy 

kik a fontos képzőművészek számodra, de még 

inkább az, hogy festészeten kívüli hatások meny-

nyire fontosak neked.

• Inspirál egy csomó dolog. A nagy mesterek: 

Patrick Heron, Frank Stella, Eva Hesse, Willem 

de Kooning ma is lenyűgőznek, de más műfaj-

ban tevékenykedő alkotók munkái is nagy hatás-

Barabás Zsófi 
Elérhetetlen, de nem is kell, 2011, olaj, vászon, 150 × 230 cm

© fotók: Sulyok Miklós

Barabás Zsófi 
Rajz 1., 2011, grafit, olajpasztel, 100 × 150 cm

Barabás Zsófi 
Rajz 2., 2011, grafit, olajpasztel, 100 × 150 cm
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2sal tudnak rám lenni, például Pipilotti Rist videói 

vagy Matthew Barney Drawing restraint soro-

zatából a Kanazawai Múzeumban megvalósult 

performance alkotás. 

Izgalmasak a kortárs ázsiai alkotók, például 

érdekes szobrokat láttam Tokióban Ohira 

Minorutól, vagy volt szerencsém megismerkedni 

a velem egyidős vietnámi festővel, Ha Manh 

Thanggal tavaly ősszel Hanoiban. Bár egészen 

más, amit csinálunk, jó látni, hogyan dolgo-

zik, mi foglalkoztatja, mivel veszi magát körül, 

hogyan gondololkozik egy másik kultúrában 

szocializálódott, velem egykorú képzőművész. 

Hatnak rám filmek, a skandinávok nagyon érde-

kesek, leginkább a dán kortárs film, vagy iroda-

lomban a norvégok. 

De ez csak pár kiragadott villanás; sok-sok dolog 

van, ami érdekel. Ezzel telnek a napok, ezt csiná-

lom, amikor dolgozom. A magyarok közül Grecsó 

Krisztián legújabb könyve kapcsán készült egy 

festményem, a Mellettem elférsz. Kíváncsi 

voltam, vajon el lehet-e venni egy ilyen címet, 

vehetem-e én a bátorságot, hogy a sok síkon 

játszódó, sokrétegű szóló regényből kiragadok 

egy képet, pillanatot.

• Doktori képzésre a pécsi Művészeti Karra jártál, 

beszélnél ezekről az évekről?

• Igen, főleg azért, mert Keserü Ilonánál vég-

zem a DLA-t, miatta mentem Pécsre. 2004-ben 

nyitotta meg egy kiállításomat a Vadnai Galériá-

ban3 — azelőtt kerestem meg őt. Egyszer láttam 

a tévében beszélni — persze előtte is tudtam, 

hogy ki ő, ismertem a munkáit, de amikor hallot-

tam beszélni, akkor nagyon megfogott, hogy itt 

valami nagyon érdekes hangzik el, nagyon nagy 

átéléssel. Aztán kikerestem a számát a tele-

fonkönyvből és felhívtam. Hihetetlenül inspi-

ráló személyiség. Abban a három évben, amit én 

DLA-n csináltam nála 2005-től 2008-ig, az volt a 

fantasztikus, hogy lehetett vele konzultálni. Ami 

pedig még nagyon fontos élmény volt, az a Szín-

erő kurzus, amit ő talált ki: a Zsolnay-gyár elha-

gyott részeiben lehetett dolgozni óriási vásznakra 

— én 2 × 5 méteres képeket festettem. Nagyon 

felszabadító volt így dolgozni. Ott vagy egy gyár-

épületben és nincsenek korlátok: kaptál hatalmas 

méretű vásznat, van festék és gyerünk, csinálj 

valamit. Ilona elhívta a régebbi tanítványait és 

másokat is: ott dolgozott Radák Eszter, Korodi 

Luca, Cseke Szilárd, Losonczy István, Ernszt And-

rás és még sokan. Ráadásul ott dolgozott Keserü 

Ilona is. Csinált egy hatalmas möbiusz-szobrot: 

fémlemezre festett, utána ezt összegubancolta. 

Most nyílt Pécsen kiállítás az új képeiből a Nádor 

Galériában,4 és a megnyitón az volt az akció, hogy 

mi, a tanítványai újra összeraktuk  

3 Barabás Zsófi kiállítása. Vadnai Galéria, Budapest, 2004. 
november 18 — 2005. január 15.

4  Újratervezés. Pécsi Nádor Galéria, 2011. november 19 
— december 4.

Barabás Zsófi és Schmal Róza

Barabás Zsófi 
Skin-Flesh-Color, 2011, olaj, vászon, 150 × 200 cm, © fotó: Sulyok Miklós
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Rényi András

Tua res agitur — személyes 
szavak Drozdik Orshi  
kiállítása elé*

Drozdik Orshi: A másik Vénusz 

• MODEM, Debrecen

• 2011. október 9 — 2012. január 8.

Hadd kezdjem egy afféle captatio benevolentiae-val, a hallgatói jóindulatért való 

előzetes folyamodással. Nincs könnyű helyzetben senki, akit sorsa ama feladat 

elé állít, hogy Drozdik Orshi kiállítását kelljen megnyitnia. Ama ritka fajtá-

ból való művész ő, aki a kezdetektől fogva példátlan tudatossággal, elszántan 

és konzekvensen építi életművét, s mivel — a mű-címekből is kikövetkeztet-

hető — vállalt programja nem más, mint önmaga Énjének szimbolikus kidolgo-

zása, fölépítése — vagy a 90-es években használni kezdett kifejezésével, az Én 

fabrikálása —, az oeuvre terjedelme és következetessége nem is egyéb, mint a 

robusztus személyiség maga. Drozdik Orshi minden kiállításán önmagát teszi 

közszemlére; aki elvállalja, hogy nyilvánosan szóljon egy vernisszázsán, annak 

nem a művekkel, inkább vele magával kell számot vetnie. Bevallom, magam 

kerülni szoktam az olyanfajta művészetről való diskurzust, amelyben minden 

mű, forma, üzenet egy mögöttes szubjektivitásra, az alkotó lírai énjére vezette-

tik vissza — mintha ez az én valamiféle végső pont, tovább nem vitatható eredő 

volna. Drozdikról nem is lehetne így beszélni, az Én végül is éppen azért szorul 

fabrikálásra, mert nincs semmiféle feltárandó, rejtett, „természeti” ősforrása, 

amelyből mintegy spontán módon kiáramolhatna. Most mégis zavarban vagyok, 

mert itt van, és nemcsak műveiben, kiteregetve, kiolvashatóan és szabatosan 

végigkövethetően a MODEM tágas tereiben, de személyesen is, eleven és reak-

tív lényként is jelen van és minden — alkalmasint erre vagy arra a műre, formára 

vagy üzenetre vonatkozó — szavamat okkal és joggal veheti magára. Nem pusz-

tán dolgokról, művekről, ügyekről beszélek tehát, hanem róla és hozzá is beszé-

lek — és ez némi szorongással tölt el.

Elnézésüket kell kérnem e privát hangütésért, de azt hiszem, a lényegnél 

vagyunk. Hogy érthetőbb legyen, hadd idézzem fel röviden egy tíz évvel ezelőtti, 

meghatározó emlékemet, amely Orshihoz és művészetéhez kapcsolódik és rávi-

lágít szorongásom tanulságos okaira. 2001-ben a budapesti Ludwig Múzeum 

nagy retrospektív tárlattal tisztelgett Drozdik Orshi életműve előtt,1 s ebből az 

alkalomból nemzetközi tudományos szimpóziumot is rendeztek. A kurátor-szer-

vező Tímár Kati engem is felkért egy előadásra — tudta, hogy régóta foglalkoztat 

a modern táncnak a korai női emancipációs mozgalmakkal szorosan összefonódó 

története, az itt is látható Individuális mitológia című fotósorozat Isadora Duncan-

reminiszcenciáiról kellett volna beszélnem. Egyéb okok miatt az előadásommal 

nem készültem el és az utolsó pillanatban lemondtam a részvételt. Kati nagyon 

sajnálkozott, de megígértette velem, hogy azért végighallgatom az előadáso-

kat és aktívan résztveszek majd a vitákban. Másnap a helyszínen szembesültem 

a ténnyel, hogy a konferencia nagyszámú előadói gárdája és meglepően zsúfolt 

közönsége kizárólag nőkből áll, hogy rajtam kívül talán egyetlen férfi van jelen, 

1  Drozdik Orshi retrospektív kiállítása, Ludwig Múzeum — Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest, 2001. 
december 12 — 2002. március 3.

és belógattuk ezt a szalagot. Tudod, az az ember 

érzése, hogy ez egy örökség. Hogy itt valami 

átjön: valami átjön Ilona lényéből, a festészeté-

ből, a mondanivalójából. És abból a jó értelemben 

vett megszállottságból, amivel ő instruál minket 

a mikrofonban, hogy most lépjünk hátrébb és 

nézzük meg, nem kellene-e még egy kicsit feljebb 

húznunk a jobb szélen azt a kék ívet.

• Kívülről nézve a képeidből egy következetes és 

töretlen munkafolyamat rajzolódik ki, de kíváncsi 

lennék, hogy te, aki benne vagy, hogyan éled ezt 

meg? Folyamatosan tudsz dolgozni, vagy neked is 

vannak nehezebb, terméketlenebb időszakaid? 

• Ahogy mondod, van egy folyamatos építkezés, 

de van, amikor nem megy, amikor megkérdőjele-

ződik egy csomó minden — egy furcsa kifordulás 

önmagamba.

• ...egyik újabb képednek is ez a címe: Kifordulok 

önmagamba...

• Igen... Viszont az ember megismeri magát, 

és egy idő után tudja, hogy mit lehet tenni 

ilyenkor. Én például rájöttem, hogy nem sza-

bad erőltetni. Semmi értelme. Lehet techni-

kát váltani, mással próbálkozni — és nagyon jó 

kizökkenni. De ez a kizökkenés lehet egy óra is: 

például lemenni úszni. Vagy elmenni. Én imádok 

itt élni, de néha el kell menni. Felülök a vonatra 

és nézem a tájat — közben elérkezem vala-

hova. Maga ez az úton levés, ennek a folyamata 

fontos nekem. Öt évig, 2003 és 2008 között 

majdnem az összes munkám ilyen alkalmakkor 

született; vonaton, pályaudvaron, repülőtéren 

rajzoltam meg egy csomó mindent. Például az 

összes reliefet. Ott ülök, valamit hallgatok és 

rajzolok. Hogy se nem ott, se nem itt, sehol 

nem vagyok, ez valami nagyon jó dolog. És 

aztán meg ott lenni — akár mondjuk most hét-

végén Pécsen; elmenni Keserü Ilona megnyitó-

jára, találkozni a pécsi barátokkal, ott lenni más 

környezetben, kicsit más tempóban — ez engem 

abszolút stimulál, ez tud nekem segíteni.

Egyébként én azt gondolom, hogy aminek el kell 

készülnie, az igenis készüljön el, és ezért néha 

erőfeszítéseket is kell tenni. Volt olyan vászon 

az utolsó kiállítási anyagban is, amivel kifejezet-

ten küzdöttem. Újra meg újra ránéztem, neki-

mentem, és az volt az érzésem, hogy nem megy, 

nem áll össze, nem jó. Félreteszed, aztán megint 

dolgozol rajta, lefekteted, akkor felkerül egy 

újabb felület rá... És a végén — lehet, hogy pont 

azért, mert ekkora vívódás volt ebben az egész-

ben — összeáll a dolog, és meglesz az a mélység 

benne, amiért küzdöttél.

Viszont én nem tudok termelni. Ha azt monda-

nád, hogy kérsz még ebből a képből tizenötöt, 

akkor azt válaszolnám, hogy szuper lenne, de 

nem megy, és nem is fog menni. Nem azért, 

mert lusta vagyok, hanem mert azokat a bizo-

nyos pici változtatásokat, amik látszanak a 

munkafolyamatban, meg kell lépni ahhoz, hogy 

a munka ne legyen unalmas vagy önismétlő. *  A kiállításmegnyitó szerkesztett változata.


