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Kincses Endre fiatal és lelkes képzőművész. 1996-
ban született, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti
Karának hallgatója. A morbiditás és a megbotrán-
koztatás mellett a minimalizmus áll hozzá közel.
Rajzolni, és ahogy ő fogalmaz, firkálgatni mindig
szeretett, mégis előbb orvosnak készült, ám egy
szerencsés felvételinek köszönhetően végül mégis
elkanyarodott a vizuális művészetek felé. A fotózás
is érdekelte, de egy újabb véletlennek köszönhetően
mégsem a fotót, hanem a grafikát választotta.
„Évekig orvosira akartam jelentkezni, de egy decem-
beri napon hallottam róla, hogy Zentán, ahol akkor
éltem, a Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumban
felkészítőket tartanak, s egyik osztálytársam rábeszélt,
hogy menjek el én is, próbáljam ki magam. Ott
jöttem rá, hogy ez nem is olyan rossz dolog, s mivel
mindig is szerettem rajzolni, felvételiztem, ami sikerült
is, s négy évig jártam a képzőművészeti szakra
a Bolyaiba.”
– Gondolom ezek után már egyértelmű volt, hogy
a vizuális művészet a te pályád.
– A hova tovább később is nagy fejtörést okozott,
hisz akkoriban sokat fotóztam, de egyik nyáron
történt egy incidens; elveszett négy évnyi
fotóanyagom. Ez óriási sokk és szívfájdalom volt,
de azt a következtetést vontam le belőle, lehet,
hogy nem is kell nekem fotóznom. Szerencsém volt,
hogy a negyedik osztályban kaptunk néhány új
tanárt, akik nagyon meghatározóak voltak számom-
ra. Köztük volt Miroslav Jovančić, Gubik Korina és
Novák Anikó. Miroslav egy sketchbook-os feladatot
adott az egyik órán, s így kezdtem el firkálgatni.
Szintén az utolsó pillanatban, két hónap leforgása
alatt döntöttem el, hogy jelentkezem a grafika szakra.
Budapest volt az álmom, de ott nem sikerült
a felvételi, úgyhogy Pécsen kötöttem ki. Ami azért
vicces, mert először csak azért írtam be lehetséges
opciónak, mert tetszett az iskola kinézete, (a
Művészeti Karok a város Zsolnay negyedében van-
nak). Az első egyetem-látogatáskor semmit nem

tudtam a tervezőgrafika szakról, ezeknek a dolgok-
nak csak azután jártam utána, hogy megtetszett
maga az épület kinézete. Aztán növelte az érdek-
lődésem az itt folyó tanítás megismerése is.
– És sikerült elfelejtened Pestet?
– Az első félévben nem igazán tudtam még azo-
nosulni Péccsel, de ez idő alatt annyira megsze -
rettem mindent, hogy ott ragadtam. Utólag nem
sajnálom. Szeretem Pécset. Talán nem is annyira
a várost, de az ottani légkör, az emberek nagyon
inspirálóak. Így kellett lennie, és élvezem. S az egye-
tem is nagyon jó.
– Mennyire könnyű ott egy saját kiállítást létre-
hozni?
– Sokkal nehezebb, mint Szerbiában. Valahogy
egészen más a művészeti közeg. Azt érzem, hogy
nem adnak annyira teret a fiataloknak. Volt most
novemberben egy csoportos kiállításunk, s még
egy-két munkával szerepeltünk különféle szakkiál-
lításokon, de önálló kiállításom még nem volt.
– Ismertem a munkáidat már korábbról, de most
jobban beleástam magam, s még mindig nagy
rajongód vagyok, beszéljünk egy kicsit először
a könyvillusztrálásról.
– Fehér Miklós Fekete normalitás című könyve
nagyon jó kis projekt volt, éppen egy olyan élet-
helyzetben talált meg, amikor nagy szükségem volt
valami iskolán kívüli munkára, mert kezdtem kicsit
belefáradni mindenbe, tehát örültem a felkérésnek.
– Ismertétek egymást előtte?
– Nem. Hallott rólam, ismerte a munkáimat, s azt
gondolta, hogy a témájához én jól illenék, és
a munkám, az a világ, amit esetleg létrehozok
a könyvéhez. Elkaptam a kéziratot, s már olvasás
közben elkezdtem firkálgatni. Átnéztem pár illuszt-
rációs könyvet előtte, s azt láttam, hogy vannak
nagyon jók, de sokszor volt az a benyomásom,
hogy nem konkrétan a vershez készülnek az illuszt-
rációk, hanem mintha a művész csak bedobott
volna pár munkát, ami a fiókjában volt. Nekem

Szerda Zsófia

A  MORB ID  „ F I RKÁSZ ”
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A kismalac és a farkasok
(illusztráció), 2017
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az volt a célom, hogy egy kerek egész jöjjön létre,
melyben szimbiózisban áll szöveg és kép.
Próbáltam teljesen tisztán hozzáállni. Amit első
olvasásra éreztem, azt kezdtem lerajzolni. Azt
hiszem sikerült létrehozni, amit szerettem volna,
mert egy későbbi kritikában azt írták, hogy együtt
lélegzik az egész.
– Az illusztrációkra a szerzőn kívül a kiadónak is
bólintania kell. Velük is folyamatosan kapcsolatban
voltál?
– Csak Mikivel konzultáltam. Ez egy intenzív nyári
munka volt. Többször találkoztunk, s folyamatosan
mondtam, mutattam neki az ötleteimet. Amikor
már konkretizáltunk dolgokat, akkor kezdtünk
a kiadóval is kommunikálni. Voltak apróbb prob-
lémák, de én személy szerint több konfliktusra szá-
mítottam, hisz ez volt az első nagyobb „kiadós”
munkám.
– Mibe kötöttek bele?
– Azt találtam ki, hogy az utolsó két oldal legyen
teljesen fekete, s ez nem annyira tetszett nekik.
A második kiadásnál ki is akarták szedni a könyvből,
amitől teljesen kivoltam, hisz számomra azzal a két
fekete oldallal volt a munkám kerek egész, az a két
fekete oldal nagyon fontos szerepet tölt be a könyv-
ben, még ha ez sokak számára első ránézésre fur-
csa is lehet.
– Miklós kötete tetszett?
– Igen, tetszett. Persze mindenkinek azt mondom,
hogy én máshogy olvastam, mint egy átlag olvasó,
mert mindent azonnal vizualizáltam, de tetszett.
Ettől talán még jobban. Még nagyobb izgalom volt
bennem, hogy ennyire kellett figyelnem minden
szavára.
– Meg is kapta a Legszebb Gyermek- és Ifjúsági
Könyv díját a Vajdasági Magyar Művelődési Szö -
vetség Vajdasági Szép Magyar Könyv 2016 elneve-
zésű pályázatán, ami szép elismerés. És hogy állsz
a versek illusztrálásával? Hiszen egy egészen más,
szabadabb forma a líra.
– Jobban szeretek verset olvasni, mert egy regény
olvasásakor néha hónapokig nem nyúlok hozzá,
s már azt sem tudom, hol tartottam. A vers ebből
a szempontból jobb. Rövid, bármikor és bárhol
újrakezdheted vagy folytathatod, ezért verset

illusztrálni is sokkal könnyebb. Jobban megengedi
a szimbólumok használatát. A regény kötöttebb
forma. Jobban kellett ragaszkodni ahhoz, hogy
az olvasó is értse, tudjon kapcsolódni hozzá. Verset
sem sokat illusztráltam, volt egy pilinszkys halas
sorozatom, majd a Weöres Sándor egysorosaira
készített rajzaim, és most egy iskolai feladatra Bíró
Timi verseit fogalmaztam újra képekben, mert
nagyon megfogtak.
– Egyik kedvenc sorozatom tőled a Bezzeg az én
időmben című. Te nosztalgiázó típus vagy?
– Nem. Sem a múlt, sem a jövő nem érdekel túl-
ságosan. Jelenfüggő vagyok. Ez a sorozat a 2017-ben
Szlovákiában megrendezett Kultivál fesztiválra
(Kárpát-medencei kulturális ifjúsági fesztivál) készült.
Első reakcióm az volt, hogy „huh, mit kezdjek ezzel
a címmel?”. Mi is volt „bezzeg az én időmben”.
Megpróbáltam összekapcsolni három generációt.
Behoztam a csipketerítő motívumot, ami anyáink,
nagyanyáink korát jelenti, valamint számomra egy
nagyon „vajdaságias” jelző is eszembe jut róla.
Nagymamáinknál a tévén vagy a polcon lóg a terítő.
Ehhez kapcsoltam a mi generációnkat, a maga digi-
tális függőségével, első körben még csak a nyomó-
gombos gagyi verziókkal, valamint a legfrissebb
generációt képviselő, nagyon médiaközpontú szim-
bólumrendszert, ahol például a Magyar Szó e-book-
os verziója jelenik meg. Ezt a három (vagy több)
generációt próbáltam meg házasítani egy illusztrá-
ción belül.
– Miért szereted ezt az amorf, morbid stílust, ami
alkotásaidat jellemzi?
– Amikor elkezdtem a sketchbook-os történetet,
az ott megjelenő első rajzaim nagyon furcsák voltak.
Eltelt két-három hónap, mire eljutottam oda, hogy
azt éreztem, ez lehetne az enyém is. S ebben
találtam meg magam a leginkább. Ebben a furcsa,
amorf világban. Máig úgy érzem, hogy ebben
a „világban” otthon vagyok, ki tudom fejezni
magam, és szívesen térek vissza-vissza hozzá.
– Agyalós típus vagy?
– Utolsó pillanatos típus vagyok. Hiába próbálok
valamin sokat agyalni, mindig azt érzem, hogy
az az energia amit belefektetek, soha nem jön
vissza, mert soha nem lesz olyan jó. Ennek ellenére
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persze mindig szeretnék hosszú projektekbe bele-
vágni, de még a sokat megrágott, végigagyalt pro-
jektek nagy részét is az utolsó pillanatokban vég-
legesítem. Már a középiskola óta azt tapasztalom,
hogy ha az utolsó pillanatban leülök, s akkor aka-
rom megváltani a világot, akkor fél óra alatt sokkal
jobb dolgokat találok ki, mint négy nap gondolko-
dás után. Korina mondta mindig, van ami soha
nem fog változni, ez sem, jobban teszem, ha elfo-
gadom, hogy utolsó pillanatos vagyok.
– Készítettél installációt is, mégpedig a Vajdasági
Magyar Tudományos Diákköri Konferenciára,
a „Tenger” tematikára. Amit láttunk: zöld színű sűrű
folyadék csöpög a homokba, jelképezve ezzel
a tenger szennyezését. Az installáció, mint forma
érdekel még?
– Nagyon is. Akkor foglalkoztam ezzel először,
s nagyon nehéz volt abszolválni. Azóta még inkább
elismerem azokat, akik ezt komolyan, magas szín-
vonalon művelik. Mert az installációnál a legjobban
arra kell figyelni, hogy egyszerű legyen, s aki elé
áll, az rögtön érezze, értse, mit üzen a mű. S ezt
az egyszerűséget, közérthetőséget megtalálni bor-
zasztóan nehéz, úgyhogy minden elismerésem
az installáció-művészeknek.
– Pedig sokan azt gondolják, hogy ez nem nehéz,
összetákolunk valamit, aztán kész is az installáció.
– Pontosan így voltam vele én is, hogy egyszerű
dolgom lesz. Sok agyalás, utánajárás után a nagy-
mamámmal hozattam a tengerről harminc kiló ten-
geri sót. Fontos, és különösen jó érzés volt, hogy
igazi alapanyaggal dolgozhattam. Elégedett is
voltam vele. A tenger volt a konferencia top-témája,
s a tenger szennyezésének problematikájára esett
a választásom. A kiállításon az installáció mellé
egy metronomot is elindítottam, így a csöpögő
méreg, valamint a metronom hangja együtt volt
hivatott felhívni a figyelmet arra, hogy ez egy lassú
folyamat, s azért nem foglalkozik vele senki, mert
nem érzi a folyását a lassúság miatt.

– Van olyan munkád, amit semmi pénzért nem
adnál oda senkinek?
– Inkább úgy fogalmaznék, hogy vannak emberek,
akiknek szívesen odaadnám bármelyik munkámat,
de nem biztos, hogy odaadnám valakinek, akit
nem ismerek, csak azért mert fizet.
– Pécs után merre veszed az irányt?
– Még nem igazán tudom, viszont az itteni mara-
dék időm alatt Lengyelországba szeretnék menni
egy időre. Szimpatikus hely, s a lengyel grafika
közel áll a szívemhez. Kicsit el akarok szakadni
Pécstől, mert öt év egy helyen nekem már sok idő.
Nem szeretek sokáig egy helyen maradni. Szeretnék
más helyeken is tapasztalni, tanulni kicsit. Új
ismereteket szerezni. Egyébként Pécs is így jött
a képbe, ha úgy nézzük. Messzire akartam menni,
olyan helyre, ahol senkit nem ismerek, senkire nem
tudok támaszkodni, hogy egy kicsit megtanuljam
feltalálni magam egyedül is, hogy egy teljesen új
környezetben lehessek. Nem bántam meg Pécset,
viszont úgy érzem, jót tenne egy kis újdonság,
s remélem ez Lengyelország lesz.

Fekete normalitás, 2016
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XIII. (alcím: mezítelen szűz koporsó), 2017

XVI. (alcím: vajúdik 
a sírásó felesége), 2017

XXVII. (alcím: világhaj), 2017
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