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Nádas Alexandra (1974) festőművész és Nagy Gábor
(1949) Munkácsy-díjas festőművész a kortárs
magyar művészeti élet jól ismert szereplője.
Munkáik e cikk írásának pillanatában egyéni és
csoportos kiállításon egyaránt láthatók Magyar -
országon, de szerepelnek Velencében, Lucinao
Benetton Imago Mundi című nagyszabású gyűjte-
ményének tárlatán is. A két alkotó művészi és
művészetpedagógiai munkásságáért a közelmúlt-
ban Komárom-Esztergom megyei Príma-díjban
részesült. Hogy tevékenységükben a műalkotás és
a művészetpedagógia egyaránt fontos szerepet
kap, már az is jelzi, hogy az általuk vezetett, a buda-
pesti Rákóczi tér szomszédságában lévő, NaN-art
Rajztanoda és Grafikai Műhelyben találkoztunk. 
– Hogyan, mikor jött létre ez a tanoda? 
– Nagy Gábor (G): Alex találmánya volt, akkor én
még tanítottam a  Magyar Képzőművészeti
Egyetemen. 
– Nádas Alexandra (A): Megvolt a litóprés és más
gépek is, be volt rendezve a műhely. Mi lenne, ha
kezdenénk vele valamit, gondoltam. De nem itt
kezdtük el, hanem a Damjanich utcában, majd
a Hőgyes Endrében folytattuk, Xantus Géza csík-
szeredai grafikusművész lakásában. Itt körülbelül
négy éve vagyunk.
– G.: Tulajdonképpen Ari Kupsus barátunk csalo-
gatott ide bennünket. Ő nem csak galériát működ-
tet, de komoly művészettámogató is. Ösztöndíjakat
ad fiatal művészeknek például, s kiderült, közülük
többen is az én tanítványaim, így alakult ki közöt-
tünk a kapcsolat. Galériájában több tanítványomat
foglalkoztatja azóta is. 
– A.: Kezdetben grafikai galériát működtettünk itt,
ment is vagy másfél évig. A megnyitóra jöttek a ven-
dégek, utána nem, így abbahagytuk a működtetését.

Másfél év után kivettük az egész lakást, beszállt
Gábor is.
– Van-e munkamegosztás kettőtök között?
– G.: Én foglalkozom a festészettel, a rajzzal,
az alakrajzzal (akt, portré), Alex pedig a klasszikus
grafikával. Szitanyomó gépen kívül minden van itt,
mély-, sík- és magasnyomás. Az iskola működtetése
heti két napunkat veszi igénybe, ha pedig beindul
a felvételi előkészítő, akkor hármat. Muszáj, hogy
maradjon idő a munkára is. Elhatároztuk, hogy bár-
mennyien is jönnének, maximum három napot
szánunk rá.
– Az sem kevés, Budapestről Gyermelyre, illetve
onnan ide utazni, hetente háromszor a városon át…
– G.: Persze, ha hóakadály van, akkor bent alszunk,
vagy akkor is, ha nagyon elhúzódik egy-egy meg-
nyitó. Ilyen programok voltak korábban a szalonok
is, amelyek egy-egy kiállításhoz kapcsolódtak. Úgy
tízet rendeztünk belőlük, a többi között Kovács
Péter tárlatához kapcsolódó szakmai estet, amelyen
vagy kétszázan voltak. Ezeket az esteket hamarosan
folytatni fogjuk. Havonta egyszer, hadd említsem
ezt is, általában szombaton, külön kurzusokat szer-
vezünk. Volt olyan nap, amikor a tojástemperával
és a trecento festészetével foglalkoztunk, egy külön
programot pedig levittünk Miszlára, ez három napos
volt, volt benne borkóstoló is, és más, úgynevezett
kísérő program.
– Sok szál köt benneteket Budapesthez.
Mondhatni, minden szál ideköt. Hogyan költöztetek
mégis Gyermelyre?
– G.: A történethez hozzátartozik, hogy valóban
elég sokszínű, amivel foglalkozunk, sok hely kell
hozzá. Alex akkoriban a Ráday utcában lakott, én
vele szemben vettem lakást, a szerszámaim egy
része Dienes Gábor műtermében volt, más részük
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Csongrádon, így hát vettem akkor ott egy tanyát.
Aztán valaki ajánlotta Gyermelyt, mégpedig
nagyon hatásosan, olyannyira, hogy „összehúz-
tuk” a dolgainkat, eladtuk a csongrádi tanyát és
odaköltöztünk.
– A.: Időnként már korábban is kimentünk
Gyermelyre, nagyon megtetszett, s így 2002-ben
végleg kiköltöztünk. A ház tetszett nekünk, s így
előteremtettük rá a pénz. Nem egyszerűen, a lakás-
eladás után volt még rá egy hónapunk, a csongrádi
plein-air művésztelep segített ki bennünket, ott töl-
töttük ezt az időt. Műtermet építettünk hozzá, van
hely a műhelyek számára. Jó a település infrast-
ruktúrája is, de egy dolog biztos: jobb lenne, ha
húsz kilométerrel közelebb lenne Budapesthez. 
– Mindenesetre egy évtized alatt olyannyira helyi
lakossá váltatok, olyan tevékenyen dolgoztatok
Gyermelyen is, hogy megkaptátok a megyei Príma-
díjat. Ezt hogyan fogadtátok?
– G.: Érdekes dolog ez. Négy évig csináltunk
Gyermelyen egy grafikai művésztelepet. Van ott
egy Metternich-kúria, egy domb tetején, gyönyörű
kilátással. Van az épületben egy nagy tér, ahol

jól lehet közösen dolgozni. Jól is ment a dolog,
de négy év után emberi okok miatt kiváltunk
belőle. Amíg azonban csináltuk, igyekeztünk jó
művészeket meghívni, így jött el például Eszik
Alajos, Takács Marci, Horváth Kinga, és hívtunk
egyetemistákat is. Sok munka született ott, ren-
deztünk belőlük vagy tíz kiállítást Budapesten és
különböző vidéki városokban. 2002–2006 között
volt ez, emlékszem, az utolsó évben csináltunk
egy csongrádi tárlatot is.
– A.: Mindig bejött valami. Csináltunk például tár-
latokat a budapesti Ybl-palotában, ahová annak
révén kerültünk, hogy korábban a zsámbéki
Lámpás-étteremben rendeztünk kiállításokat egy
ideig. A tulajdonos az Ybl-palotában is elindított
egy sorozatot. Tragikus mozzanata a dolognak,
hogy ő az első megnyitó utáni napon autóbal-
esetben elhunyt, a társa azonban folytatta a kez-
deményezést, illetve bennünket is folytatásra biz-
tatott. Így ott is rendeztünk vagy nyolc bemutatót,
a többi között Rékassy Csaba, Tornay Endre András,
Szabó György, Varga Zsófi műveiből, kialakíttattuk
a tárlatokhoz szükséges technikai feltételeket.
A család kérésére folytattuk a zsámbéki sorozatot
is, miközben Mezőtúron hat évig szimpozionokat
rendeztünk. Azután jött a Tolna megyei Miszla, ahol
négy évig vezettük a művésztelepet, s előkészítettük
az ötödiket és odavittük az iskola több kurzusát is.
– Műveitek arról tanúskodnak, hogy közben kül-
földön is több helyen megfordultatok. Melyek voltak
a legfontosabbak?
– G.: A dél-franciaországi Mirabel, ahol 2003-
2004-ben meghívottként dolgoztunk, s ahová
még háromszor visszalátogattunk „turistaként”.
Ezzel kapcsolatban jártunk Darmstadtban is,
hiszen az ottani galériások szervezték meg
a mirabeli művésztelepet, kiállítottunk, ösztöndíjjal
dolgoztunk ott is. Az egész városnak fantasztikus
polgári, emelkedett hangulata van, a művészet
számára a legjobb termőtalaj. Közben azonban
folyamatosan jártunk a  csongrádi plein-air
művésztelepre is, Alex 1999-ben volt ott először,

Nádas Alexandra: Hordozható azilum I., 2015, vegyes technika,
fatábla, 100x70 cm
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Nádas Alexandra: Hordozható azilum II., 2015,
vegyes technika, 100x37 cm

Nádas Alexandra: Hordozható azilum III., 2015, vegyes technika, 37x100 cm

én 2000-től. Alex az élesdi művésztelep alapítói
között volt, még egyetemistaként, onnan hívta át
Csongrádra Aranyi Sanyi. Közben ismerkedtünk
meg, s 2000 óta vagyunk együtt.
– Ez éppen tizenöt év. Ünnepelni való kerek
évforduló. De milyen egy kapcsolat, amelynek
mindkét résztvevője művész. Lehet egymáshoz
alkalmazkodni?
– G.: Nagyon jó, egy pillanatig nem gondoltam
arra, hogy változtatni kellene valamit. És egyre jobb.
– A.: Biztosan vannak művészházaspárok, akik
nem tudnak együtt dolgozni, függönyt húznak
a festőállványok közé. De köztünk nem volt ilyen
probléma. A lényeg, hogy mindkét embernek érez-
nie kell, hogy mikor kell engednie a másiknak.
Nekem Gábor szakmailag is nagyon sokat adott,
a festészeti technikákat tőle tanultam meg igazán.
– G.: Én Alextől szintén sokat tanultam. A grafiká-
ban abszolút profi. Én is sokat tudtam már persze,
amikor találkoztunk, de például a litográfiában
nagyon sokat tudott adni. És egy olyan intellektuális
kontroll, amelyet az ember elfogad. Lehet, hogy
csak egy fél szó hangzik el, de a hatása jelen van
a mű formálódásakor.
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Nádas Alexandra:
Lábas-ház, 2015, 40x40 cm, 
Socolari, vegyes technika, fatábla 

Nádas Alexandra:
Provencei etűd II., 2015,
kollográfia, 21x18 cm
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– A.: Van, amikor tíz órát ülök a számítógép előtt,
én dokumentálom ugyanis a dolgokat és a szer-
vezés során is én használom a számítógépet.
Gábor ugyanakkor a tartalmi munkából veszi ki
jobban a részét a művésztelepeken. 
– Mindkettőtöknek kiállítása van éppen akkor, ami-
kor beszélgetünk. Gáboré a Körmendi Galériában
nyílt meg a Falk Miksa utcában, Alexét a ráckevei
Keve Galériában rendezitek. Ezek az egymásra gya-
korolt hatást éppen úgy jelezhetik, mint az éppen
aktuális törekvéseiteket. Mi foglalkoztat benneteket
művészként a legutóbbi időben? 
– G.: Az utóbbi években, ahogy múlik az idő, újra
előveszem azokat a témákat, motívumokat, ame-
lyek a hetvenes években foglalkoztattak. Például
a csongrádi biciklista alakja is ide tartozik, vagy
a szárnyas parasztok motívuma. Úgy gondolom,
hogy talán letisztultabb irányt vett a dolog. Az abszt-
rakt és a konkrét határán egyensúlyozva próbálom
létrehozni kompozícióimat, ami szinte rögeszmém,
kimeríthetetlen dolognak tűnik. Csak idő kell hozzá,
hogy az elképzeléseim realizálódjanak. Régóta
ismersz. A kezdeti, történetekre építő megfogalma-
zások háttérbe szorulását, egy domináns motívum-
rendszer kialakulását az alföldi Tisza-part ihletésé-
ben magad is figyelemmel kísérhetted. Nyolc-tíz
éve annak, hogy a műveimből kiszorultak a figurák.
A Tájcsapdákban lappangva voltak ott. A táj végte-
len tematikát jelent, figyelem a szakmát és látom,
hogy ez a természetélmény mennyire előjön
másoknál is. Az élmény, amely előjön és formát
keres, talál, engem mindig izgatott.
– A.: Tavaly már a soroksári kiállításomon megje-
lentek a figurák, most a „hordozható belső otthon”
foglalkoztat. Goda Gábor Magányos utazás című
könyvét olvastam, abban ragadott meg a „hordoz-
ható azilum”, és az, amit jelent, nagyon megtetszett,
gyakorlatilag azokra a kérdésekre ad választ, ame-
lyek engem is foglalkoztatnak. Kicsit az elején vagyok
még a sorozatnak, túl beszédesnek tartom még
a jeleneteket, de próbálom leegyszerűsíteni, címben,
formában is ezt a világot. Az a grafikai kísérlet
– a kollográfia –, amiből szintén van néhány a kiál-
lításon, abból áll, hogy különböző anyagú dúcok
réteges nyomataiból alakul ki a kép. Egyszerűségre

törekszem, megmaradni a reneszánsz-közeli kép-
alkotásnál, behozni reneszánsz képtöredékeket,
s mindennek adni egy számomra fontos, aktuális
festészeti környezetet, egy „menedéket”. Szóval,
dolgozom festményekkel, a grafikákkal (litográfiával)
is, de most egy kicsit fáj a hátam a kőcsiszolástól.
„Kellene nekem egy kőcsiszoló fiú”.
– G.: Nekem meg egy ecsetmosó lány!
– A vágyak úgy látom, határtalanok. De mire vágya-
kozhat, miben reménykedhet szakmai jövőjét,
egzisztenciális helyzetét illetően egy kortárs művész
ma Magyarországon?
– G.: Hát, jó a kérdés. Egyelőre úgy érzem, a kor-
társ művészet nagyon leértékelődött a közhan-
gulatban. Nincs benne a napi életben. Egyébként
is magányos pálya a képzőművészé, keresi
az ember a külső visszajelzéseket, legyenek azok
akár negatívak, akár pozitívak. De az utóbbi időben,
már jó pár éve nem nagyon kapunk visszajelzést.
Ez a hihetetlenül nagy vizuális szennyezés, amely
a világban van, úgy látszik úgy eltömte az emberek
pórusait, hogy nem is igen igényli a bőrük a fel-
frissülést, nem igénylik a találkozást a műalkotás-
sal. Pedig nem járt le az összetett értékhordozó
tárgyak ideje. Még mindig lehet kódolni bennük
fontos üzeneteket. Mindenesetre a működésünk
nagyon szeparálódott.

Nádas Alexandra: Emlékek háza, 2015, Socolari, vegyes technika,
fatábla 35x35 cm
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Nagy Gábor: Elfelejtett portré XVI., 2015, szén, grafit papíron, 30x21 cmNagy Gábor: Elfelejtett portré, 2015, olaj, fa, 32x27cm

Nagy Gábor: H. P. tiszteletére, 2014, olaj, fa, vászon, 29,5x44,5 cm
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– A.: A névben is benne van, hogy a képzőmű-
vésznek le kell képeznie a gondolatokat. Ugyanakkor
az ember ma nagyon sok lufit lát felfüggesztve,
nagyon sokan gegeket dobnak fel. Azért is csináljuk
ezt az iskolát, hogy akit érdekel, tényleg el tudjon
mélyülni a szakma rejtelmeiben. Jár hozzánk több
olyan érdeklődő, akik más szakterületen dolgoznak,
teljesen máshonnan érkeznek, de megvan bennük
a (régi) polgári réteget jellemző igényesség, nyitottság
a képzőművészet és annak gyakorlása iránt. 
– G.: A művészet abszolút elpiacosodása hozta
magával az ötlet dominanciáját. Az ötlet egy

ideig viszi előre a dolgokat, ez vonzóvá teszi,
nagyon sok fiatal számára csábító is az ötletek-
ben való gondolkodás, de így siklik félre nagyon
sok pálya. Az embernek ezektől a tendenciáktól
kicsit függetlenítenie kellene magát, de ez nehéz,
hiszen itt él. Mi az iskolával próbáljuk elérni
a művészi függetlenséget. Alex ötlete alapján
létrehoztunk egy közösséget, amely a szakmain
túl talán emberi értékeket is ad a tagjainak. Ezt
szeretnénk tovább vinni. Nem akarunk bezárkóz-
ni, csak próbálunk értékeket megőrizni és erre
újszerűséget építeni.

Nagy Gábor:
Tiszagáti történetek (Hazafelé),
2015, olaj, farost, 160x100 cm



P Á RO S  P O R T R É K3 8

Nagy Gábor: Tájmetszet I., 2015, vegyes technika, papír, 21x21 cm

Nagy Gábor: Tájmetszet II., 2015, vegyes technika, papír, 21x21 cm
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Nagy Gábor: Tájmetszet III., 2015, vegyes technika, papír, 21x21 cm

Nagy Gábor: Tájmetszet IV., 2015, vegyes technika, papír, 21x21 cm


