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A Hogyan lettem bölcs című könyv illusztrációja

Tomás Klepoch illusztrációja egy bélyegen Hogyan lettem bölcs, 2009



Pozsonyban született
1981. július 22-én. Tanul-
mányait is szülővárosá-
ban, a Képző művészeti
Egyetemen végezte Ro-
bert Jančovič és Ivan
Csudai professzor mű-
termében, majd vizuális

kommunikáció szakon Pavol Choma docens vezeté-
sével. A szlovák képzőművészek legfiatalabb, ám rend-
kívül karakteres generációjához tartozik. Szándékosan
nem az illusztrátorok szűkebb csoportját említettem,
mert alkalmazott grafikával, festészettel és autonóm
grafikával egyaránt foglalkozik. Nem sok könyvet illusz-
trált, ezek azonban több díjat is kiérdemeltek és Kle-
poch alkotásainak magas színvonaláról tanúskodnak:
így pl. 2007-ben a Mesél a paletta (Rozprávky z palety),
majd 2009-ben a Hogyan lettem bölcs (Ako som sa stal
mudrcom) című kötete A tél legszebb gyermekköny ve-
díját, a Hogyan lettem bölcs című kötet 2010-ben
a Szlovákia legszebb könyve, 2011-ben pedig a BIB
Arany Alma díját kapta meg.
Már az első általa illusztrált könyvben – Mesél a pa-
letta – is teret nyert egyedi, expresszív képző mű -
vésze ti nyelve, mely a határozott színesség és
a vastag fekete vonal kontrasztján alapul. E felfogást
képviselik Klepoch további könyvei: Hol szőnek
a pókok vattacukrot (Kde pavúky tkajú cukrovú vatu),
A bálnáról és a kígyóról (O veľrybe a hadovi), vala-
mint a Hogyan lettem bölcs című kötet.
Tomáš Klepoch illusztrációi ugyan a szlovák iskola
hagyományát folytatják, de ettől eltérő módon kiak-
názzák a számítógépes grafikában rejlő lehetősége-
ket is. Éppen az új technológiával ér el erős hatást
és hoz ötletes megoldásokat az alkotó. Színkompo-
zíciói legtöbbször változatosak, némely illusztrációja
esetében azonban csak kettő, legfeljebb három színt
alkalmaz, így teremti meg a könyv maximális vizuális
dinamikáját. Tudatosan deformálja stilizált, energikus

és erőtől duzzadó alakjainak testarányait – az elvárt-
nál nagyobb a szereplők feje – ezzel is fokozza az
expresszív hatást. Az illusztrációik továbbá ironikusan
túloznak és játékosak. Klepoch alkotásain gyakran
találkozhatunk ironikus parafrázisokkal. Ahogy
ő maga is vallja, arra törekszik, hogy ne becsülje le
a gyermeket, mint befogadót, miközben illusztrációit
kortól függetlenül mindenki számára készíti.
Klepoch előszeretettel alkalmazza a linómetszet tech-
nikáját, amelyet festői eljárásokkal és tablet-rajzzal
egészít ki. A rétegek eltávolításával (kaparásával) létre-
hozott rajzai jellegüket tekintve szintén a linómetszés-
hez állnak közel. Így készült a Hogyan lettem bölcs
című könyve, amely 2011-ben elnyerte a BIB Arany
Alma díját. Eltérő módon alkalmazza itt a színeket –
némelyik képe teljes egészében telítetlen tónusokból
építkezik, más esetben csak két-három színnel dolgozik
részlegesen, és e változatossággal dinamizálja vizuá-
lisan a „végterméket“, a könyvet.
Klepoch legutóbbi illusztrált könyve A varázserejű
bohóc (Čarovný tatrmánek) címmel Csehországban
jelent meg. Itt is tartja magát választott vezérelvéhez
az alkotó, miszerint nem tesz különbséget a gyerme-
keknek, illetve a felnőtteknek szánt illusztrációk közt.
Szabad kezet kapott a kiadótól, így született meg na-
rratív jellegű, nagyvonalú sorozata, amely gyakran elő-
revetíti a történetet, máskor találó metaforákkal,
oldalról oldalra haladva, egyedi világban gördíti to-
vább az eseményeket a szöveg mellett.
Tomáš Klepoch számára az illusztráció nem független
alkotás, hanem a könyv szerves része, amely kitágítja
az irodalmi mű szellemi dimenzióit. Amikor az ember
átlapozza a könyvet, mintha csak filmet nézne, a tar-
talom és a kép mozgásba jön a szeme előtt. Feszült-
ség keletkezik a szöveg és vizuális megjelenése közt,
amely újabb dimenziókat jelent. Fontos szerepet kap
a tipográfia – a könyv formája és anyaga – a „layout”,
és így tovább. Minden mindennel összefügg. Ahogy
Klepoch fogalmazott: „Szinte szerzetesi az illusztrátor
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Tomás Klepoch illuszrációi a BIBIANA kiállításáról (Fent: Hogyan lettem bölcs; Lent: Juana Zabalu maratonja)
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mestersége, és fontos, hogy az ember átfogó módon
gondolkodjon. A kitűnő illusztrációt is tönkreteheti az
unalmas rendezés, a rosszul megválasztott formátum,
és gyakran a design is”. Természetes, hogy Tomáš így
gondolkodik, hiszen vizuális kommunikáció szakon
végzett, és komplex módon közelít a könyv, mint egy-
séges egész kérdésköréhez.
Tomáš Klepoch az autonóm műfajok terén elsősorban
is grafikával, konkrétabban linó- és fametszettel foglal-
kozik. Lapjai megélt élethelyzeteket dolgoznak fel, sa-
játos ikonográfiával, melyeket a közönség is megért.
Az alkotó ugyan nem szolgál hozzájuk egyértelmű ma-
gyarázattal, vizuális benyomásai alapján a néző saját
történeteit, saját tartalmait fedezheti fel.
Klepoch grafikai munkássága sem nélkülözi az exp-
resszív energiát, utalásokat és metaforákat, melyekkel
az alkotó a kortárs eredményekre reflektál. A hasított,
nagy formátumú, több rétegű linómetszet eszközeivel
létrehozott alkotások a festmény és grafika határmezs-
gyéjén mozognak. E monumentális linómetszéseknél
motorfűrészt is használ a képzőművész. Tulajdonkép-
pen kísérletezik, azt kutatja, hogy hol húzódnak a gra-
fika határai, miként léphet át más médiumok –
a festészet vagy a szobrászat – területére.
Befejezésképpen megállapíthatjuk, hogy Tomáš Kle-
poch azon művészek szűk csoportjába tartozik, aki-
nek munkássságáról elmondható, hogy őszinte és
autentikus, az alkotások témájától, vagy az alkalmazott

médiumoktól függetlenül. Bárminemű pátosztól és szá-
mítástól mentes elemi erő hordozói a művek, melyet 
a téma és a vizuális megjelenés egyaránt közvetít.
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