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TP: Gyakran a mulandóság témája felől kö-
zelíted meg a képeiden előderengő alakokat, 
tárgyakat és természeti elemeket. E motí-
vumok spontán kerülnek elő korábbi élet-
szakaszok tárgyi emlékeiként vagy inkább 
tudatos, konceptuális folyamat eredménye-
képpen válnak képi világod alkotóelemeivé?
Révész Anna: A motívumaimat ösztönösen 
választom. Japánban születtem, édesapám 
magyar, édesanyám japán. Egy Hida nevű 
hegyes vidéken nőttem fel, gyerekkorom 
szép emlékei máig hatnak rám. Az egyetemi 
éveim alatt született munkáimban már köz-
ponti fogalom volt a mulandóság. A japán 
esztétika az úgynevezett mudzsó belátásá-
ban gyökerezik. Ez egy erkölcsi értékrendet 
meghatározó látásmód, amely a természet-
tel, a vallással és a művészettel is összefüg-
gésben áll, és a japánok lelkében ősidők óta 
jelen van. E filozófia szerint az igazi szépség 
az elmúlás pillanatában teljesedik ki. „Ami-
nek formája van, egyszer biztosan lebom-
lik” – ezt a japán mondást még gyermekko-
romban tanították nekem. Azt jelenti, hogy 
ha valami már formát öltött vagy elkészült, 
annak az a pillanat a csúcspontja, és utána 
máris elkezdődik az összeomlás. A világot 
így egyfajta melankolikus szűrőn keresztül 
nézem. Ez azonban nem valamiféle negatív 
hangulat kiemelésére szolgál: az elmúlás 
magában hordozza az új eljövetelét. 
TP: Mintha művészetedben az ébredéstől a 
lámpaoltásig tartó érzékelés mindennapi ta-
pasztalatára irányítanád a figyelmedet. Eb-
ben a kontemplatív állapotban intenzívebbé 
válik a látás élménye, ami a művek finom tó-
nuskülönbségeiben és fokozatosan kibonta-
kozó formai útvesztőjében érhető tetten. Mit 
jelent számodra ez a koncentrált viszonyulás 
a környezetedhez?
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A mulandóság 
értékei
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RA: A környezetemben található tárgyakból, 
motívumokból indulok ki, de nem pusztán 
lemásolom a látványt, hanem rekonstruálom 
a saját megfigyeléseimet. Ez egyfajta szub-
jektív elfogultságot jelent. A művész tartály-
ként fogadja be a mindennapok ingereit, 
érzéseit, majd egy saját szabályok szerint 
működő, szigorú módszerrel átalakítja. Tu-
datosan felidézi, hosszú időt tölt vele, felne-
veli, érleli, azonban e folyamat fontos része, 
velejárója a fájdalom is. Jean Genet francia 
író A. Giacometti műterme című könyvében 
megjegyzi, hogy „a szépségnek nincs más 
forrása, mint a seb”. A kedvenc írómnál, 
Shibusawa Tatsuhikónál pedig egyszer azt 
olvastam, és nagyon megragadott a gon-
dolat, miszerint „az igazgyöngy egy beteg 
kagyló által kihányt gyönyörűséges, idegen 
test.” Az élet olyan, mint egy hosszú nyava-
lya. A rossz érzéseket, a szomorúságot és 
a lelki sebeket elraktározzuk magunkban. 
Ha ezek nem formátlanul, hanem sérülés-
mentes igazgyöngyökként buggyannának 
ki belőlünk, azt a végső irgalom megnyil-
vánulásának tekinthetnénk a küzdő emberi 
természet számára. Szerintem az alkotás 
tevékenysége az, ami valamelyest hasonlít 
arra, ahogyan a kagylók természetes véde-
kezés céljából gyöngyházat választanak ki. 
Művészként számomra az a lényeg, hogy a 
saját törvényeim és álmaim szerint, teljes 
odaadással csináljam, amit tudok.
TP: Nagyon beszédes, hogy egy festő befo-
gadóként hogyan közelíti meg mások vagy 
akár a saját alkotásait. Hogyan viszonyulsz a 
művekben való elmerülés élményéhez? 

RA: A Gifu megyei múzeum, mely közel 
volt az akkori otthonomhoz, híres arról, 
hogy gyűjteményében Odilon Redon szá-
mos, fekete korszakából származó metsze-
te megtalálható benne. Kiskoromban sok 
időt töltöttem ezek megfigyelésével. Redon 
álomszerű képi világa most is lenyűgöz. Azt 
a fantáziadús tapasztalatot viszont, ami ak-
kor a fejemben kavargott – a sűrű levegőt, a 
fullasztó előérzetet –, gyerekkoromban sok-
kal élénkebben, tisztábban éreztem. Ezeket 
az emlékeimben mély nyomot hagyó képeket 
az intenzíven működő „gyermeki szenzor” 
hívhatta elő az alkotások lényegtelen részle-
teiből, sötét árnyékaiból. Bár ezt a fokozott 
fogékonyságot talán elveszítettem, mégis 
hiszek benne, hogy a festészet segítségével 
felébreszthetem. Most inkább egy festő sze-
mével tekintek egy-egy ecsetvonásra, a fel-
halmozódó festékrétegekre figyelek, ezekből 
érzem Redon lélegzését.
TP: Milyen fogalmakkal írnád körül azokat a 
képi problémákat, amelyek meghatározzák a 
művészetedet? 
RA: A témáim mindig az emlékeimhez kö-
tődnek. Hátrafelé nézek, és a magam útjára 
gondolok. Paul Valéry francia költő hasonla-
tát nagyon pontosnak érzem: „Mint ahogy a 
vízen úszó csónakban evezünk, az ember is 
a múlttal szembenézve érkezik a jövőbe. Mi-
közben tekintetünkkel csupán a múlt tájait lát-
hatjuk; senki sem tudja, milyen lesz a holnap.”

Azt olvastam, hogy a nosztalgia görög 
eredetű kifejezés, melyet a 17. században 
Svájcban egy halálos, elmebetegségnek 
vélt kór elnevezésére használtak. A nosz-

talgia valójában a honvágy miatti fájdalmat 
megélő, megtépázott identitás elnevezése. 
A hánykolódó, változásokkal teli emberi élet 
olyan, mint a víz felszínén úszkáló növény. 
A vízi növények nem eresztenek gyökeret, 
nincs támaszuk. Igazi mivoltunkat a fájda-
lom nyugalomhoz hasonló állapotán keresz-
tül tudjuk kitapintani. Amikor fizikailag vagy 
szellemileg kiélezett helyzetben vagyunk, 
kényelmesnek érezzük a nosztalgiát. Ilyen-
kor visszavágyunk a tudatunk által formált, 
szép múltba, hogy a jelen problémáitól meg-
meneküljünk. De miért érezzük az elveszett, 
becses dolgok egyenkénti felsorolásának 
fájdalmát olyan édesnek? Számomra ez a 
téma olyan, mint egy kedvenc játék. 
TP: Milyen képzőművészeti inspirációk alap-
ján jutottál el az akvarellfestészet technikájá-
hoz és egy olykor fikciókkal átszőtt látvány-
világ kialakításához? 
RA: Elsősorban édesapám, Révész Csaba 
akvarellfestészete és természetet tisztelő lá-
tásmódja formálta művészeti érdeklődése-
met. Részletgazdagon kidolgozott munkáin 
a talpunk alatt megbúvó apró élőlényeket 
ábrázolja rendkívül eredeti módszerrel. Rá a 
szabadkai órásmester nagyapám hatott, aki-
nek hitvallása szerint a legkisebb dolgoknak 
kell – akár a kis fogaskerekeknek – mindig 
rendben lenniük, akkor a nagyokkal sem lesz 
probléma. 
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Gyerekkoromban Yuge Yoshitaka festőmű-
vész szakkörébe jártam, aki szintén meg-
határozó volt művészeti irányultságom 
szempontjából. Ő a szent hegyeket festette, 
többször vitt kirándulni is. Alapvető rajzkész-
ségemet, a dolgok szemléletét és a hosszú 
munkafolyamatok elvégzéséhez szükséges 
türelmet nála sajátítottam el. 
TP: Milyen anyagokkal, papírokkal és eszkö-
zökkel dolgozol?
RA: A munkák elkészítéséhez a gansai és 
suihi nevű tradicionális japán vízfestékeket 
és technikákat alkalmazom. Általában vas-
tag akvarellpapírra dolgozom, de a diploma-

munkám egy különleges japán, Byobu nevű, 
papíralapú régi ezüstparavánra készült. Az 
ezüst a levegőben jelen lévő kis mennyiségű 
kénnel kémiai reakcióba lép, ezért idővel egy 
meglehetősen szembetűnő átalakulás során 
koromfeketévé válik. Hordozóként ez inkább 
hátránynak tűnhet, nekem viszont az ezüst-
nek épp ez a tulajdonsága volt szimpatikus. 
A paravánom el is kezdett „megváltozni”, 
de én mélyebbnek, gazdagabbnak érzem a 
színvilágát. Ezáltal illeszkedik a pusztulás 
felé haladó élet gondolatához, és a lét ragyo-
gása is erőteljesebben kifejezésre jut.
TP: Az akvarellrétegek transzparenciájából 
és a technika sajátosságaiból adódóan az 
első mozzanattól az utolsóig nagyon tudato-
san kell dolgoznod. Hogyan lép be az intuíció 
ebbe a folyamatba?

RA: Az apró részletekből indulok ki, melyek 
felhalmozódnak és elterjednek a felületen. 
Képes vagyok akár több hónapig is elmerül-
ni ezekben, de a koncepció kidolgozásával, 
a tervezéssel is legalább annyi időt töltök. Az 
első vonástól kezdve nagyon vékony ecset-
tel dolgozom, kevés helyen hagyom érvé-
nyesülni a vízfesték szivárgását, elfolyását.  
A kezemet ilyenkor nem a mondanivaló ve-
zeti, hanem inkább a tárgy érzéki, valósághű 
ábrázolásának mámora. Állandóan fejlesz-
tem a technikámat, pontosabban a szeme-
met, a látóképességemet és a figyelmemet, 
ami által a művészet egyfajta meditatív tevé-
kenységgé is vált számomra.
TP: Műveidben a figyelem intenzív zónái kö-
rül a lapok üresen hagyott felületei mintha 
egyfajta lehetőségekkel teli csendet rögzíte-
nének. Milyen jelentésrétegek formálódnak a 
motívumokkal borított és az érintetlenül ha-
gyott felületek kettősségében?
RA: Azáltal, hogy ritkán festem meg a hát-
teret, helyet szeretnék hagyni a képzelőerő-
nek. Érdekes egybeesés, hogy szándékosan 
üresen hagyott hátteret gyakran találhatunk 
a hagyományos, japán festészetben, de ná-
lam ez ettől függetlenül, spontán módon 
alakult ki. A háttér elhagyásával a központi 
motívumot szeretném kiemelni. Amikor egy 
gyerek játszik, és éppen találkozik valami új 
dologgal, a tekintete rászegeződik egy bizo-
nyos pontra, és az ezen kívüli dolgok kikerül-
nek a látótéréből. A koncentrált munka köz-
ben is eltűnik minden, és csak a megfigyelt 
jelenség lebeg a szemünk előtt.
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