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Korábbi alkotásaihoz képest mennyiben jelent más alkotói 
elképzelést az MMA-ösztöndíjban részesített koncepciója?

tóth AngelikA: A vállalt munkatervben foglaltak jelentős része 
szervesen kapcsolódik korábbi munkáimhoz.

Tradíció és újítás: mi mindent érint ez művészetében, s 
miképpen igyekszik összhangot teremteni e látszólag kétféle 
odafordulás között?

tA: A barokk és manierista képi fogalmazás által inspirált 
képeimmel egy hagyományt folytatok, de a klasszikus európai 
festészetet új kontextusba is helyezem. Úgy gondolom, az 
európai figuratív festészet korai sajátossága az expresszív 
formanyelv, mint azt Grünewald, El Greco vagy Maulbertsch 
festészete, a Londoni Iskola emberábrázolása igazolja. 
A realizmus határain túl festészetem érzelmi és tartalmi 
kifejezésének hordozói a forma- és színkontrasztok, a 
fény-árnyék fokozások egyéni használata. Alkotásaim a 
tradícióba nem bezáródnak, hanem a folytonosság jegyében 

beágyazódnak, ahogy az 
ikonográfiai szimbólumok, 
mitológiai témák a mai 
élethelyzetekkel összekap-
csolódnak, hogy eddig nem 
létező, de korunkra érvényes 
jelentést hordozzanak.

Számomra a kalligrafikus 
könnyedség és az európai 
expresszivitás már ötvöző-
dött, az illúzió és az elvont, 
már-már absztrakt nyomha-
gyás természetes szintézis: 
a modernizmus öröksége, ami 
termékeny hagyományként 
folytatható. Kínai utam tapasztalatai megerősítettek 
ebben. Számomra már nem egzotikus idegenség, hanem 
a bensőséges nyelvezet, a spontán és közvetlen kifejezés 
eszköze a tusfestészet.

Festészettel és grafikával egyaránt foglalkozik. 
Mi dönt afelől, hogy mikor melyik lesz a kerete 
egy-egy alkotásnak?

tA: A rajz (tus, kréta, ceruza stb.) fontos számomra – 
vázlatként és önálló képként egyaránt. Segít a táblaképek 
kompozíciójának megtervezésében is. A képvázlat és az 
önálló képi igénnyel készült tusrajz sokszor akvarellként 
vagy akril papírképként fejeződik be, összekapcsolódva a 
táblaképek felfogásával. Ez a kölcsönös, termékeny viszony 
viszi előre a képi megfogalmazásomat.

Hol tart jelenleg pályázatának megvalósításában?

tA: Szimbolikus felfogású képeimet követően most egyre 
fontosabbnak gondolom a közvetlenül megtapasztalt, 
látvány általi, érzéki megjelenítést. Ám a személyesség, 
a mindennapiság kifejezését igyekszem összekapcsolni 
egyfajta költői vagy univerzális életérzéssel, jelentéssel, 
hogy a befogadó képes legyen saját tapasztalatai révén 
továbbgondolni a látottakat. A vizuálisan feldolgozott 
témát egyfajta katalizátorként képzelem el, amikor a régi 
képi toposzokat – akár a szimbolikus, szakrális tematikát 
megújítva – olvasztom össze a mindennapi életképekkel. 
Akár egy versben, ahol a hasonlatok apró jelenségei 
kozmikus jelentéssé bővülhetnek. A megjelenítésen túl 
ennek eszköze az önálló festészeti retorika, atmoszféra, 
az egyéni kolorizmus és ecsetkezelés. Példám a játszó 
gyermek, aki érdek nélkül szemléli a világot: az emberi 
létezés örök szimbóluma, amely túlmutat a hétköznapokon.

Hagyomány és 
megújulás

Tóth Angelika festőművész
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Tradíció, annak inspiráló folytonossága s a belőle fakadó 
újítás, megújulás kettőssége járja át Tóth Angelika 
festőművész alkotásait egy sajátos, jobbára narratívnak 
tűnő környezetben. 2019-től a Magyar Művészeti 
Akadémia hároméves ösztöndíjának kedvezményezettje, 
s ez jó alkalom festészeti elképzeléseinek megvalósítására, 
hogy alkotásai katalizátorrá lehessenek.

tóth AngelikA: Jelen idő, múlt idő, 2020, 
olaj, vászon, 150×200 cm, A művész jóvoltából


