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A kanadai születésű Attila Richard Lukacs igen fiatalon vált világhírűvé nagymé-
retű, skinheadeket ábrázoló festményei által. Lukacs megjárta a 21. századi celeb 
művészsors stációit: a siker magasságától a poklok mélyéig és vissza.

� Krunák Emese: A nemzetközi queer fesztivál alkalmából a Salah Bachir gyűj-
teményéből rendezett csoportkiállításon (Over the Rainbow: Seduction and 
Identity)1 munkáid kiemelkednek művészeti erejük és festői értékük által. Hol 
és mikor találkoztál Salah Bachirral, és hogyan tett szert ilyen átfogó gyűjte-
ményre a munkáidból?
� Attila Richard Lukács: A barátom, Michael Morris hozott össze minket 1988-
ban Berlinben, a műtermemben. Bachir 1989-ben vette meg az első képet tőlem 
(1-800-MIKE) a New York-i 49th Parallel Galériából, s az a kiállítás utána átjött 
Torontóba a Power Plantba.
� KE: A festményeidet én a Power Plant tárlaton láttam először 1989-ben, köz-
vetlenül Kanadába érkezésem után. Rendkívül erőteljes hatással volt rám a 
képek számomra szokatlan témája és festői ereje. Meglepően „érett” kiállítás 
volt ez egy mindössze 26 éves művésztől. Hogyan jöttek létre ezek a művek?
� ARL: Közvetlenül Berlinbe költözésem után, 1986 őszén kezdtem festeni őket. 
A Künstlerhaus Bethanien rezidenciaprogramjában vettem részt másfél évig, a 
műtermem a Marieneplatzon volt. Először a Bethanien kiállítótermében mutattam 
be ezeket a festményeket. Ez a terem régebben kórházi kápolna volt és mindenkit 
meglepett, hogy milyen jól mutattak ott a munkáim. Ebben az időben kezdtem 
a majmokat, mint szimbólumot használni a képeimen, ők ugyanakkor kerültek a 
festői eszköztáramba, amikor a skinheadek. Rengeteg munkám született akkor, 
igen sokat és gyorsan dolgoztam.
� KE: Te is úgy érzed, hogy Berlinben a „megfelelő helyen voltál a megfelelő 
időben”?
� ARL: Berlin nem az volt, amivé 1990 után vált, még kevés galéria volt. Én 
igencsak elvágytam Kanadából. Tudtam, hogy vár valami odakint, ami sokkal 
érdekesebb, mint a Calgary külvárosa, ahol felnőttem, vagy az egyetemi hippi 
évek Vancouverben. Hívott a nagyvilág, és én menni akartam valahova, ahol a 
dolgok történnek. Berlin izgalmas város volt – szexuálisan telített, a skinheadek 

1 Presented by: Museum of Contemporary Canadian Art (MOCCA) From the collection of Salah Bachir 
and Jacob Yerex. Curated by David Liss, Artistic Director and Curator, Museum of Contemporary Canadian 
Art. 2014 június 22 – augusztus 17. http://worldpridetoronto.com/festival/events-calendar/2014/over-the-
rainbow-seduction-and-identity-725#sthash.FgvSu5cu.dpuf

világközpontja. Az általuk használt kódok és 
szimbólumok (fehér vagy vörös nadrágtartó, 
fehér vagy vörös cipőfűző és a különféle teto-
válások ) azért kerültek a képeimre, mert részei 
voltak az ottani szex-kultúrának. A beöltözés 
persze csak a hétvégén történt és a fiúk utána 
taxival mentek haza, hogy nehogy összeverjék 
őket a U-Bahnon.
� KE: Szinte fizikailag érezhető ezeknek az élet-
nagyságban festett fiatal férfiaknak a jelenléte 
a kiállítóteremben. Modellekről festetted őket? 
� ARL: Valójában nem. Polaroidra kezdtem 
fotózni, mivel azon rögtön láttam, hogy mit 
tudok használni a képeimhez. Igen hasznos volt 
ez a módszer, mivel művészettörténeti utalá-
sokat is bevontam a kompozícióimba, többek 
között Caravaggio, Degas és David műveiből. 
A modelljeimet különböző jelmezekbe öltöz-
tettem, bakanccsal vagy bakancs nélkül, majd 
fokozatosan levetkőztettem őket, és mindezt 
fotóztam. Micha, a partnerem, akinek volt egy 
bárja, egy este azzal a hírrel állított haza, hogy 
talált nekem egy modellt. Alex csodálatos volt, 
és hamarosan a múzsám lett. A másik hatás a 
pornográf magazinokból ért, amiket a berlini 
könyvesboltokban találtam. Némelyikük igen 
kemény volt, fétisekkel teli, igen erotikusak és 
elkápráztatóak. Sem a történeti utalásokat, sem 
a fotókat nem használtam egy az egyben a képe-
imen, pusztán ötleteket merítettem belőlük.
Másfél évig dolgoztam azokon a nagyméretű 
vásznakon, sokszor állványon állva, mindaddig 
míg az állvány maga is részévé vált a képeknek. 
A műtermem boltív-ablakai, amelyekhez hason-
lóakat Caravaggio is festett, szintén feltűntek a 
festményeimen, és a mai napig is használom ezt 
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a motívumot. A berlini múzeumok, az építészet, 
az utcák és a történelem jelenléte, beleértve a  
gay történelmet is, erőteljesen befolyásolták  
a műveimet.
Németországban akkor alakult ki a techno-
generáció, és én ott voltam az első Love Parade-on. 
Megélni ezeket a lázas éveket Berlinben és 
megfesteni őket, csodálatos és izgalmas volt.  
A barátaim ragyogó tehetségek voltak, és az 
általuk létrehozott techno-birodalom gazdaggá  
tett minket, Armani és Gucci cuccokban jártunk. 
1996 körül mindez düledezni kezdett és a legtöb-
ben elhagytuk Berlint. Az a tíz év, amit ott töltöt-
tem, az életem fénypontja volt.
� KE: Berlinből New Yorkba költöztél. Milyen 
volt ott élni és dolgozni?
� ARL: New Yorkot nem használtam ki úgy, 
ahogy kellett volna. A város igen drága, és kény-
telen voltam a megélhetésemért dolgozni. Több 
önálló tárlatom volt a Phyllis Kind Galériában 
és kiállítottam a Diane Farris Galériában 
Vancouverben és Torontóban is. Minden pén-
tek reggel elrepültem a Boston Museum School 
of Fine Artba, mivel szerződésem volt velük, és 
este vissza New Yorkba. Túl sok minden történt, 
de valahogy mégsem haladtak a dolgok úgy, 
ahogy kellett volna, talán mert nem építettem 
a kapcsolataimat elég tudatosan. Azt hiszem, 

hogy nem használtam ki a lehetőségeimet eléggé, és túl sok energiám ment el 
arra, hogy olyan képeket fessek, melyeket el lehetett adni, amelyek pénzt hoztak. 
Mindezek eredményeként egyre stresszesebb lett az életem és az önbizalmam 
megrendült. Mindazonáltal festettem néhány színvonalas képet, mint az Arbour 
Vitae sorozatot 2000-ben, ami totálisan absztrakt volt, a figura teljesen kimaradt 
belőle, s ez felszabadító hatással volt rám. Az elvárás, nemcsak a másoké, hanem 
a magamé is, hogy figuratív képeket fessek, nyomasztóan hatott rám. A legtöbb 
figuratív képemet, amit nagy lelkesedéssel festettem New Yorkban, a galériások, 
a műgyűjtők és a közönség nem értékelte úgy, ahogy kellett volna, pusztán a 

Attila Richard Lukács
1-800-MIKE, dyptych, 1989, olaj, arany levél és vegyes technika, vászon

Salah Bachir és Jacob Yerex gyűjteményéből

Attila Richard Lukács
2014. június 26., Mocca © Fotó: Elena Iourt
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témájuk miatt. Nem voltam boldog azzal, amit akkoriban festettem, és ez a belső 
konfliktus felemésztette az érzelmi energiáimat. Megfestettem a Garden soro-
zatot 1999-ben, és Bachir vett néhányat belőlük. Szerettem volna tovább folytatni 
az absztrakt képeket, de mindenki a skinheadek után érdeklődött, abba az irányba 
próbáltak befolyásolni, és nem vették észre, hogy a Garden sorozat néhány fig-
urája valójában skinhead volt. Meggyőződésem, hogy nem lehetett ezt a konflik-
tust festőileg úgy megoldani, hogy mindkét fél elégedett legyen.
A felgyülemlett problémák és a kábítószer-használat depresszióssá tett. Nem 
csoda, hogy nem volt energia a képeimben, mivel nem volt energiám, amit beléjük 
tegyek. Festettem néhány érdekes képet, de elméletileg nem minden festmény 
volt jó. Bárcsak jobban tudtam volna gazdálkodni a művészi energiáimmal, és nem 
kimeríteni azokat igen rövid idő alatt. Túl sok luxus volt az életemben, amit nem 
volt könnyű finanszírozni. A fordulópont az volt, amikor drogot változtattam, és 
úgy éreztem, hogy az agyam egyik fele képtelen dolgozni, a másik pedig haldok-
lik. A szakadék szélén álltam, ahonnan igen gyorsan a poklok mélyére zuhantam. 
Láttam a gonoszt és megjártam a poklokat, az őrület szélére jutottam.
A húsfeldolgozó negyed, ahol éltem, egyre népszerűbb lett, és a műtermem bér-
leti díja felment a csillagos égig. Az atmoszféra igen depressziós volt a 9/11 után. 
Ideje volt eljönni New Yorkból.
� KE: Említetted, hogy Hawaiiban az eső ihlette néhány képedet. Hogyan 
segítette a természet a felépülésedet?
� ARL: A természetet mindig nagyon szerettem és sok képemen megtalálhatók 
a fák, a virágok, és az állatok, például pillangók. New York után egy olyan helyet 
kerestem, ami a teljes ellentéte a nagyvárosi életnek. Szerencsés voltam, hogy 
a szüleim lehetővé tették a számomra, hogy az álmomat valóra válthattam és 
Mauiban élhessek néhány évig. A szellemek Mauiban sokkal egészségesebbek,  

és segítettek a felépülésemben. A természet 
energiája , ami mindannyiunkat összeköt, 
erőteljesen érezhető Hawaiiban. Ez a teljes 
ellentéte volt a sötétségnek, amin korábban 
átmentem. Már abban sem voltam biztos, hogy 
van-e lelkem, hogy egyáltalán maradt-e belőle 
valami. Hawaiiban sikerült apránként visszaszer-
eznem a lelkem. Csodálatos volt a szélfúvást 
hallgatni és látni a szellemeket.
� KE: 2003-ban visszaköltöztél Vancouverbe, 
s újra absztrakt képeket kezdtél festeni, a 
fekete-szürke-fehér tónusokra koncentrálva. 
Van egy magyar mondás: „egyre távolabb  
a szótól” – ami arra utal, hogy minél jobban 
eltávolodsz attól, hogy nevén nevezd a dol-
gokat, annál közelebb kerülsz a lényegükhöz. 
Igaz-e ez ezekre a monokromatikus művekre?
� ARL: Tökéletesen. A Berlinben festett 
képeim sem voltak figuratívak, amikor fes-
teni kezdtem őket. Csak üres vásznak voltak, 
melyekre a hátteret kezdtem felrakni. A fes-
tés közben csodálatos dolgok történtek, várat-
lan elemek tűntek fel a kísérleteim során, s 
mindez részévé vált a képalkotás varázslatának.  
Az absztrakt képek és a grisailles előtt, 2011  
körül festettem néhány monumentális kompozí-
ciót, melyeket az Irak elleni amerikai invázió és az 
azt körülvevő propaganda ihletett, s amelyeken 
a mondanivaló lényeges. Az absztrakt munká-
kon csak azokra a gesztusokra és mozdulatokra 
összpontosítottam a figyelmem, amelyek fon-
tosak a felületi elemek létrehozásában, vagy 
csak engedtem a festéket a vászonra csurogni.  
Ez katartikus élmény volt a számomra. Egy figu-
ratív kép megfestése általában 3-4 hónapot vesz 
igénybe, de ezzel a módszerrel 2-3 képet is meg 

Attila Richard Lukács
Coo coo ka-choo, Mr. Robinson, 1999
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tudtam festeni egy nap. Arra vágytam, hogy egy 
szimpla gesztust fessek, mindenféle elvont gon-
dolattól mentesen, és hogy ne kelljen a mögöt-
tes tartalommal foglalkoznom.
� KE: Tervezed-e, hogy visszatérsz a figurális 
kompozíciók festéséhez?
� KE: A figurák szivárognak vissza a képeimbe, 
jóllehet másképpen, mint korábban. Én még min-
dig úgy gondolom, hogy a legtöbb képem figurá-
lis, még akkor is, ha a figura egyáltalán nincs jelen 
a vásznon. A kompozíciók többségén a figura 
töredékeiben tűnik fel: egy kéz, lábak, vagy egy 
péniszekből komponált lótusz.
Most a kertet ábrázoló tájképek a legfontosab-
bak a számomra. Ez a kert a képzeletem kertje 
és az összes kert, amit a művészek a századok 
során megörökítettek. Mindig is inspirált az indiai 
miniatúrafestészet. Szerintem a kompozíciójuk 
és színhasználatuk igen modern, s mindez igaz a 
reneszánsz tájképekre is.
� KE: Híres vagy arról, hogy milyen sokat dol-
gozol. Így van-e ez most is?
� ARL: Minden nap dolgozom, kivéve vasár-
nap. Külön fegyelmeznem kell magam, hogy 
a vasárnapot kihagyjam és megválaszoljam az 
e-mailjeimet, takarítsak és ne csináljak semmit.
� KE: Mik a terveid? A „kofferod” még most is 
ott vár Berlinben. Gondolsz-e arra, hogy visz-
szatérsz oda?
� ARL: Tervezem, hogy visszatérek Berlinbe, 
mégpedig hamarosan. Szeretnék kivenni egy 
műtermet 3-4 évre, és festeni jónéhány képet. 
Utána talán megosztom az időmet Berlin és 
Vancouver között, de ez még a jövő zenéje.

Attila Richard Lukács
Tájkép kerttel 1, 2012, olaj, enamel, vászon
A művész hozzájárulásával
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Kompozíció – boltív ablakkal – Cadmium Orange #1, 2013, olaj, zománc, 
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