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Nyissuk ki az ajtót!
Vlagyimir Jankilevszkijjel  
beszélget Cserba Júlia

• Vlagyimir Jankilevszkijjel személyesen az 1994-es FIAC-on találkoztam 

először. A sok látnivalótól eltelve, éppen eldöntöttem, hogy elindulok a kijá-

rat felé, amikor az egyik stand előtt elhaladva, néhány különös kép ragadta meg 

figyelmemet. Jankilevszkij művei voltak, a mellettük magában üldögélő, félszegen 

rám mosolygó úrról pedig kiderült, hogy ő az alkotójuk. Hosszúra nyúlt beszélge-

tésünkből akkor nem született interjú, most, közel 15 évvel később, a Minotaure 

Galériában rendezett egyéni kiállítása alkalmával viszont igen. A beszélgetésre 

párizsi műtermében került sor.

• Cserba Júlia: Hogyan lehetséges az, hogy egy művészről, aki egy olyan elzárt 

országban dolgozott, mint amilyen a Szovjetunió volt, a Franciaországban megje-

lenő Opus című kortárs művészeti folyóiratban már 1967-ben írtak? 1974-ben pedig, 

Ruzsa György tollából, már a Művészetben is olvashattunk1 önről.

• Vladimir Jankilevszkij: Hogyan volt lehetséges ? Nem tudom, talán ez is meg 

volt írva a sorsomban. Nem tettem érte semmi különöset. A hivatalos művé-

szettől távol, a társadalmi élettől elzárva, csak a családomtól és egy nagyon szűk 

baráti körtől körülvéve, gyakorlatilag teljes elszigeteltségben dolgoztam. A kor-

társ művészetről semmilyen információnk nem volt, a moszkvai könyvtárakban 

legfeljebb csak a huszadik század elejének modern művészetéről lehetett köny-

veket találni. Természetesen nem voltam vak, tisztában voltam azzal, ami körü-

löttem történik, és így rengeteg negatív hatás is ért, mégis szinte megszállot-

tan dolgoztam. Sohasem láttam más megoldást, mint szakadtalanul dolgozni. 

Szerencsére volt néhány művészbarátom, aki ugyanúgy gondolkodott, mint én. 

• Nem volt semmilyen ismerete a kor művészetéről, és mégis, az akkori nyugati 

művészettel tökéletes összhangban lévő alkotásokat hozott létre, valódi kortárs 

műveket. 

• Az archaikus és a reneszánsz művészet kellő impulzust adtak, számomra ez 

volt az igazi iskola. Azt kezdtem kutatni, vajon mi az a minden kor számára értel-

mezhető, maradandó érték, ami az egyiptomi, görög és perui művészetben épp-

úgy örökérvényű, mint Giotto, Fra Angelico, Piero della Francesca alkotásaiban. 

Rájöttem, hogy a minőség nem kortól, társadalmi szituációktól függ, mivel  egy 

műalkotás több szintből épül fel: mindig jelen van benne a művész által interp-

retált aktualitás, — a művészé, aki jól ismeri és érti a korát —, ez a szint azonban, 

az adott kor generációjával együtt idővel eltűnik. Ezen túlmenően van a máso-

dik, mélyebb réteg, ami sokkal univerzálisabb minőséget hordoz magában, olyat, 

ami fontos minden kor, minden embere számára, legyen az fekete, fehér vagy 

1 Ruzsa György: Vlagyimir Jankilevszkij. Művészet, 1974/9., 40.

eszkimó. Ha ez a mélyebb szint érvényes a saját 

korában, akkor a mű érvényes lesz örökre. Ennek 

a minőségnek az elérésére törekedtem egész 

életemben. Nem tudom milyen eredménnyel 

sikerült, de ezt nem is az én feladatom meg-

ítélni. 

• Mégis, hogyan történt, hogy egy fiatalember, 

miközben csak a hivatalosan elfogadott festé-

szettel találkozhatott, ennyire elszántan, új uta-

kat kezdett keresni? 

• A művészeti akadémián értettem meg, hogy 

az akadémikus festészet halott művészet, nincs 

kapcsolata a valós élettel, mesterséges és 

érdektelen. Attól kezdve keresni kezdtem egy 

olyan személyes festői nyelvezetet, amivel arról 

beszélhetek, ami engem foglalkoztat. És erre 

tulajdonképpen már növendékként rátaláltam, 

hiszen akkoriban jelent meg képeimen az azóta 

is meghatározó alapelem, a Férfi és a Nő együt-

tes jelenléte, és akkor született meg az azóta is 

alkalmazott struktúra, a triptichon is. Talán nem 

tudja, de a Klasszikus (1961) volt az első tripti-

chonom, ami most a budapesti Ludwig Múzeum 

gyűjteményében van. 

• Nagyon erős tartást igényel, hogy valaki az 

önéhez hasonló körülmények között, önálló, saját 

világot tudjon létrehozni, és azt fenn is tudja tar-

tani. Kellett lennie valamiféle hajtóerőnek, ami 

képessé tette arra, hogy rendíthetetlenül a saját 

útját járja. Ellenállásból, lázadásból fakadt ez az 

erő?

• Nem, nem, semmiképpen sem nevezném láza-

dásnak, mivel annak ellenére, hogy idegen vol-

tam a szülővárosomban, a szülőföldemen, mégis 

teljesen szabadnak éreztem magam, mert belső 

szabadságban dolgoztam. De most visszagon-

dolva arra az időre, őszintén szólva, magam sem 

tudom, hogyan voltam rá képes. Bolondnak kel-
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lett hozzá lenni. Képzeletemben láttam magam 

elött a képet, és azt muszáj volt megvalósítom.  

A Triptichon N° 42 például, amit itt lát a falon, 

1964-ben a lakásunkban született, ami egy  

15 m²-es szobából állt, benne a kislányunk ágyá-

val. Minden részét külön készítettem, és sokáig 

csak a fejemben volt együtt az egész. Később 

hozzájutottam egy 30 m²-es önálló műteremhez,  

egy ablaktalan alagsori helyiségben. Nagyon 

nagy szegénységben éltünk, de valami erős 

kényszer mégis arra ösztökélt, hogy csak olyan 

műveket készítsek, amiket őszintének érzek. 

Végigtekintve az eddigi munkáimon, világosan 

látom, hogy a legsikerültebb munkáim, a leg-

jobb triptichonjaim akkor, a hatvanas években 

készültek. Ezek voltak a legfontosabb éveim. 

• Mi az, ami miatt a triptichonban találta meg 

az alkalmas formát?

• A triptichon valóban mind a mai napig mun-

káim elsődleges formája maradt, mert a három 

részre tagoltságban ideális eszközt találtam az 

engem foglalkoztató kérdések tanulmányozá-

sához: az emberi kapcsolatoknak és azoknak az 

alapvető emberi adottságoknak a vizsgálatához, 

formába öntéséhez, amelyek — mindenfajta tár-

2 Triptych N°4: A Being in the Universe (Dimitrij 
Sosztakovicsnak ajánlva), 1964, olaj, fém, 118 × 410 × 22 cm

sadalmi kerettől függetlenül — életünket irányítják. De az én triptichonjaim alatt 

nem azt a fajta tradícionális képszerkesztést kell érteni, mint amilyennel a temp-

lomokban találkozunk. Kizárólag az elnevezés azonos. Nálam ugyanis nem három 

külön téma vagy történet reprezentációjáról van szó. A legutóbbi időkig, tripti-

chonjaim bal szárnya a Nőt, jobb szárnya a Férfit ábrázolta, a középső pannón 

pedig összetalálkoztak, dialógust folytattak egymással: dialógus zajlott közöttük 

az örök térben. Ezt a témát folytatom, és gondolom újra mind a mai napig. Idő-

vel természetesen a látásmódom sokat változott, az idealizmusomat is beleértve, 

s ennek megfelelően a triptichonjaimban megfogalmazott gondolatok is mások 

lettek. Ez a magyarázata annak, hogy mostanában a két szélső alakot áthelyez-

tem középre, a dialógust pedig a szélekre. A lényeg mindig a középső részben 

sűrűsödik, ezért került a két különálló figura középre, mert bár egy térben vannak, 

mégsincs köztük párbeszéd. 

• Együtt élnek, mégis külön világban?

• Úgy van, és magányosak. Fal választja el őket egymástól, ez jelenik meg a 

Szarkofágban is, ahol a két külön dobozba zárt figura, az újságot olvasó férfi és 

a főzéssel bajlódó nő, hátat fordít egymásnak. Ezt, az „egymás mellett, mégis 

külön” jelenséget tartom korunk egyik fő jellemzőjének és problémájának, mivel 

nemcsak a férfi-nő kapcsolatra korlátozódik, hanem annál sokkal általánosabb, 

kivetíthető az egész társadalomra. 

• A triptichonok mellett a Próféta-sorozat is jelentős helyet foglal el életművében. 

Mit ért „próféta” alatt?

• Tévedés, nem sorozatról van szó, hanem koncepcióról. Minden ember három, 

nagyon személyes időzónát hordoz magában, a múltat, az aktuálist és a jövőt.  

Van azonban, aki számára ez csak igen kis intervallumra korlátozódik, akárcsak két-

három napra, egy futballmeccs tartamára vagy egy TV-műsorra. Minimalizálja a 

múltat, nem törődik a jövővel. A nagy különbség az ilyen ember és a próféta között 

az, hogy a próféta egyszerre él együtt a jelennel, valamint az emlékein és a törté-

Vlagyimir Jankilevszkij
La Porte. III: Solitude, 2005, objekt, vegyes technika, 205 × 106(167) × 24 cm

i
n

t
e

r
j

ú
  

^
 



12

2 0 0 9 / 7 , 8

nelmen keresztül a múlttal, és képzelete által a jövővel. A sorsa legtöbbször tragi-

kus, mert mindig összeütközésbe kerül a saját korának társadalmával. Mivel a kon-

formista társadalom csak a jelenben él, az ő szemükben a proféta bolond. Az írók, 

művészek, filozófusok is távolabbra látnak, ezért fogadja el őket nehezen a társa-

dalom. Nagyon-nagyon ritkán fordul elő, hogy a művészt vagy az írót még életében 

megértik, víziója a világról legtöbbször csak a későbbi generációk előtt világosodik 

meg. De van egy másik aptektusa is a próféta fogalom megközelítésének. Minden 

embernek van egy kifelé mutatott arca, és egy belső, valódi énje. A kifelé mutatott 

arc a társadalomnak szól, és kompromissziumokra épül. Emiatt a külső és a belső 

én között mindig konfliktus áll fenn, és ez annál mélyebb, minél inkább meg akar 

valaki felelni a társadalom elvárásainak. A választás lehetősége persze mindenkinek 

megadatik, és a konfliktust is különbözőképpen éljük meg. A próféta vállalja a saját 

arcát. Folyamatosan keresem, hogyan tudnám legjobban kifejezni, a próféta álta-

lam elgondolt fogalmát. Erre alkalmasnak mutatkozik a triptichon-szerkezet, és az 

egy téren belüli hármas tagoltság is.

• Térjünk vissza egy kicsit a múltba. Amint említette, rengeteget dolgozott, de nem 

zavarta, hogy nem tárhatja nyilvánosság elé az elkészült műveit? 

• Viszonylag sok kiállításom volt már a hatvanas években is, de nem galériákban, 

múzeumokban, hanem tudományos intézetekben, így például 1965-ben a Szov-

jet Tudományos Akadémia Biofizikai Intézetében, a dubnai és a protvinoi Tudo-

mányos Központban. Igaz, ezeket a hatóságok 

nagyon gyorsan be is zárták. Az első, „normális” 

helyen rendezett egyéni kiállításomra Moszk-

vában, Eduard Steinberggel közösen, 1978-ban 

került sor. Az 1974-es botrányos szabadtéri 

Buldozer-kiállítás után radikálisan megváltozott 

a helyzet, mivel annak nagyon nagy visszhangja 

volt a nyugati sajtóban. Attól kezdve, hogy 

kifelé kedvezőbb képet mutassanak a szovjet 

rendszerről, megengedték, hogy kisebb kiállítá-

sokat rendezzünk, félhivatalos és hivatalos tár-

latokon szerepeljünk. 1975-ben, igaz Moszkva 

központjától távol, a külvárosban, de megren-

dezhettük az első engedélyezett kollektív kiál-

lításunkat húsz nonkonformista művész rész-

vételével. Ahogy azt már eddig is sok helyen 

elmondtam és leírtam, én úgy tekintem, hogy a 

nonkonformista művészet története valójában 

ekkor le is zárult. Nem volt ugyan annyi lehető-

ségünk, mint a hivatalosan elfogadott művé-

Vlagyimir Jankilevszkij
Triptichon No 24: Szarkofág, 2008, vegyes technika, 162 × 414 × 29 cm
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szeknek, de a rendőrség legálisnak tekintette  

a kiállításainkat, és igen rövid időn belül néhány-

száz „másként gondolkodó” művész jelent 

meg a színen. Abban is változás állt be, hogy 

a korábbi idővel ellentétben, nyugati diploma-

tákon és Moszkvába látogató műkritkusokon 

keresztül, friss információkhoz is hozzá lehe-

tett jutni. Folyóiratokat, képzőművészeti köny-

veket hoztak, amiből a művészek meríthettek, 

másolhattak. Elötte alig huszan-harmincan vol-

tunk, egyszerre többszázan lettünk, és ebből 

a többszázból, talán ha húsz olyan akadt, vagy 

még annyi sem, aki önálló személyiség volt.  

Hirtelen nagyon nagy lett a külső befolyás, és 

sokan akartak olyasmit csinálni, ami a műke-

reskedelmi piacon keresett volt. Itt van például 

a a hetvenes évek végének, nyolcvanak évek 

elejének konceptuális művészete, ami nagyon 

nagy hatással volt az orosz kortárs művé-

szetre. A formáját azt „készen” kapták többek 

között Arakawatól, Beuystól, Joseph Kosuthtól, 

Boltanskitól, de megtölteni tartalommal, mint 

például Kabakov, már csak igen kevesen voltak 

képesek. Ahhoz, hogy valamiféle művészi érték 

jöjjön létre, nagyon belülről, nagyon mélyről kell 

meríteni, a művésznek saját magában kell meg-

találnia a forrást. 

• Mivel magyarázza, hogy arányaiban meglepően 

sok zsidó művész volt a nonkonformista művé-

szek között?

• Talán a zsidók helyzetével, hiszen minden-

hol és mindig kívülállónak, másnak tekintették 

őket, és ez a túlélésért folytatott állandó küzde-

lem valami különleges erőt szült, erős személyi-

ségeket formált. A nehezebb életkörülmények 

nemcsak jobban megedzették, de sokkal érzé-

kenyebbé is tették őket az egyén és a társada-

lom problémái iránt. Ez nem származás kérdése, 

hanem társadalmi helyzeté. 

• A hatvanas évek „másként gondolkodó” kép-

zőművészeinek életében jelentős szerepet töltött 

be az irodalom, ezen belül is leginkább a költé-

szet, de a zene is, míg a hetvenes években inkább 

a filozófia került előtérbe. Volt-e ennek közvetlen 

hatása a munkájukra?

• Nehéz összességében válaszolni a kérdésére, 

csak a saját nevemben tudok beszélni. Számomra  

az irodalom és a zene egyformán fontos, de 

különböző módon hatnak rám. A zene legin-

kább emocionális-spirituális téren és a kompo-

zíció kialakításában befolyásol. A hozzám legin-

kább közel álló zeneszerzők Bach3, Schubert, és 

nem utolsósorban Sosztakovics, az ő zenéje a 

hatvanas évek legelején különösen erős hatást 

gyakorolt rám. Az irodalom viszont egészen más 

szerepet tölt be, mint a zene. Dosztojevszkij, 

Gogol, Kafka, Camus, Marquez és Joyce írásain 

keresztül kikristályosodott és megvilágosodott 

3  J. S. Bach Cselló szvitek-je inspirálta az 1960–61-es 
Lanscsapes of Forces sorozatot

elöttem mindaz, amit magamban hordozok, vagyis általuk saját magamat ismer-

tem meg. Ami pedig a filozófiát illeti, nem tudom mennyire derült ki az eddigiek-

ből, de nagyon foglalkoztat az egzisztencializmus, erre épülnek a munkáim is. 

• Az ajtó többször is megjelenik alkotásaiban, így a már említett Szarkofágban is. 

Az ajtó azt jelenti az ön számára, hogy be lehet csukni, el lehet rejtőzni mögötte, ki 

lehet zárni a külvilágot, vagy éppen ellenkezőleg, az ajtót ki kell tárni? 

• Az ajtó nagyon fontos szimbólum számomra, és elsősorban a belépést jelenti 

valahova. Az első olvasat a zárt ajtó, amiről nem tudjuk, mit takar, de ezt az ajtót 

ki lehet nyitni, és akkor előtünnek a mögötte rejtőző emberek. Ez a második olva-

sat. De van egy harmadik is: ki lehet és ki kell nyitni magát az embert is, a testet, 

ami a lelket zárja magába. A test a jelen, a lélek az örökkévalóság. Ez is próféta-

koncepció, ez is egzisztencializmus.

• Egy ideig New Yorkban dolgozott. Miért jött vissza Európába?

• Annál az egyszerű oknál fogva, hogy 1992-ben jelentős kiállítást rendezett 

munkáimból a párizsi Le Monde de l’Art galéria, ami utána egy ötéves szerződést 

kötött velem. A galériás, sajnos, rá egy évre meghalt ugyan, de időközben elkezd-

tem dolgozni Dina Viernyvel, így itt maradtam Párizsban. 

• Dina Viernyról köztudott, hogy már a hetvenes évek elejétől sokat segített a non-

konformista orosz művészeknek.

• Dina tőbbször ellátogatotott a műtermembe, de nem csak az enyémbe, hanem 

a barátaiméba is. Amikor 1973-ban kiállítást rendezett nekünk Párizsban a galé-

riájában, bőröndben hozta el Moszkvából a képeket. Ez egyébként fontos szem-

pont volt akkoriban: olyan méretű alkotásokat készíteni, amelyek beférnek egy 

átlagos méretű bőröndbe. Az Ajtó (1972–74), ami azóta a Maillol Múzeumba került, 

szintén akkor került ki Párizsba, de ennek a munkának a kihozatala már kompli-

káltabb feladat volt. A mérete miatt kamionban kellett szállítani, és hogy kien-

gedjék, használt szekrényként szekrényként vámolták el. Egyébként a legjobb 

alkotásaink jórészének nyoma veszett, szétszóródtak a világban, mivel azokat 

a hatvanas-hetvenes években, ma már nevetségesnek tűnően olcsó áron megvá-

sárolták az ott dolgozó diplomaták. Nagyon szegények voltunk, örültünk néhány 

kopejkának is. Izraelben van egy múzeum,4 amit a Bar-Gera házaspár alapított, 

ott azért látható néhány fontos mű. Kenda Bar-Gera egy németországban dol-

gozó izraeli diplomata felesége volt, és mivel nem vállalhatott munkát, ezért kez-

detben lengyel barátnőjével, annak neve alatt hozta létre a Gmurzynska Galériát,5 

később aztán önálló galériát nyitott. A nyolcvanas években sok művet vásároltak 

meg a Szovjetúnióból kivándorló gyűjtőktől.

• Tartja-e a kapcsolatot azokkal a művészekkel, akikkel együtt dolgozott a „hős-

korban”?

• Sajnos legalább a felük már nem él, én voltam a társaságban az egyik legfiata-

labb. Továbbra is jó barátságban vagyok Kabakovval, Pivovarovval, Steinberggel. 

Oscar Rabinnal viszont sohasem volt közeli kapcsolatom, mert a stílusa nagyon 

távol állt tőlem. Egészen más volt a világról kialakult képem, és Rabin nyelveze-

tét konzervatívnak, számomra érdektelennek tartottam. Elválasztott tőle a telje-

sen más mentalitás, más kultúra, más filozófia. Ma már persze látom, hogy Rabin 

nagy művész. De hát minden művésznek, minden egyénnek megvan a saját 

világa. Minden ember egy külön világ.

UTÓIRAT:

• Rimma, ön, aki ötven éve osztozik Vlagyimir Jankilevszkij életében, hogyan 

emlékszik vissza a moszkvai évekre, a barátokra, és magára Jankilevszkijre, a fiatal 

művészre?

• Rimma Solod: Az egyetemen ismerkedtünk meg, és nagyon fiatalon házasod-

tunk össze, én tizennyolc éves voltam, Vlagyimir huszonegy. Rettentő szűkösen 

éltünk, de fiatalok voltunk, szerelmesek és boldogok. A szülők mind a két olda-

lon ellenezték a házasságunkat, az én szüleim azért, mert Vlagyimir művész volt, 

és semmi jövőt nem láttak számunkra, az ő szülei pedig azért, mert túl fiatal vol-

tam, és tapasztalatlan a háziasszonyi munkában. Ennek ellenére lehetőségeikhez 

4  www.bar-gera-museum.com 
5  www.gmurzynska.comi
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mérten, sokat segítettek bennünket, ők fizet-

ték a lakbérünket, hogy önálló lakásban lakhas-

sunk, mégha az csak 15 m²-es is volt. Négy évvel 

később megszületett a lányunk. Ettől kezdve 

még nehezebb lett az életünk. Én egy tudomá-

nyos kiadónál voltam szerkesztő, föleg abból 

éltünk, Vlagyimir pedig gyakorlatilag az egész 

napot otthon töltötte munkájába merülve.  

Fiatalemberként is nagyon erős egyéniség volt, 

és rögeszmésen dolgozott, most már egy kicsit 

lenyugodott. A hatvanas években nem tud-

tam azzal a szemmel nézni a körülményeinket, 

az életmódunkat, mint a szüleink: nem lettünk 

volna képesek azt az életet választani, amit ők. 

Azonban nemrégiben a kezembe akadt a férjem-

nek egy fiatalkori fotója, képeitől körülvéve, sze-

mében a megszállottság tűzével. Mai szemmel 

nézve már megértem, miért tekintették őt a 

szüleink őrültnek. Az emberek számára nagyon 

furcsa volt, de nekünk teljesen természetesnek 

tűnt, hogy így éljünk. Természetes, hogy nem 

állíthat ki, természetes, hogy nem ad el képet, 

természetes, hogy elszigeteltségben, marginá-

lisan élünk. 

• A legnehezebb időkben a Szovjetunióban éltek, 

és csak akkor jöttek el, amikor már szabadabbá 

vált az élet. Korábban nem gondoltak arra, hogy 

elhagyják Moszkvát?

• A hetvenes évek elején, nem sokkal azután, 

hogy közeli barátunk, Mihail Grobman elment, 

egyszer már mi is összecsomagoltunk. Az állá-

somat ott kellett hagynom, amikor kivándorló 

útlevelet kértem, de a végső döntést nagyon 

nehéz volt meghozni. A szüleink mindkét oldalon 

ellenezték, ráadásul alá kellett volna írniuk, hogy 

beleegyeznek a kivándorlásunkba, ami számukra 

számos kellemetlenséggel járt volna. Ezenkí-

vül vissza kellett volna térítenünk az egyetemi 

költségeket, amire persze nem volt pénzünk, de 

mégsem ezek jelentették a legnagyobb gondot, 

hanem az, hogy Vlagyimir műveit ott kellett 

volna hagynunk, amit ő képtelen volt elfogadni. 

Olyan volt, mintha a gyerekeitől kellett volna 

megválnia. Sokáig őrlődtünk, mígnem egy idő-

sebb barátunk tanácsa segített dönteni. 

• Milyen emlékeket őriz a barátokról?

• Néhány művésszel nagyon közel álltunk egy-

máshoz, ők voltak számunkra az igazi csa-

lád. Nem több, mint tíz művész alkotta ezt a 

magot. Velük minden problémáról nyiltan tud-

tunk beszélni, ellentétben a saját családjainkkal, 

akik nem értettek meg bennünket, és egy világ 

választott el tőlük. Kabakov például egy lépésre 

lakott férjem műtermétől, gyakran együtt ebé-

deltek, és rendszeresen megmutatták egymás-

nak az új munkáikat. Nagyon közeli, nagyon nyílt 

barátság volt köztük, és van ma is. Ez a szoros 

kapcsolat nagyon sokat segített mindnyájuknak 

abban, hogy meg tudják őrizni a lelkierejüket, és 

képesek legyenek a saját útjukat járni. Egymás 

lakásán találkoztunk, de gyakran jöttünk össze 

Kosztakisznál, a görög származású diplomatánál is. Orosz avantgard alkotásokkal 

telezsúfolt lakása oázis volt Moszkvában,6 és bár a szüleink generációjához tarto-

zott, mindig a mi oldalunkon állt. Ő, aki jól ismerte a Nyugatot, mondta azt, hogy 

nem szabad Vlagyimirnek elhagynia Moszkvát: „Maga itt fontos művész, de ha 

elmegy Nyugatra, el fog süllyedni a többiek között, el fog tűnni a színről.” A vele 

folytatott beszélgetés után határoztuk el végleg, hogy maradunk. Tudtuk, hogy 

segíteni akar, nem ellenünk beszél, hanem az érdekünkben. 

• Milyen szerepet játszott az életükben Dina Vierny?

• Dina rendkivüli asszony volt, teli energiával. Emlékszem rá, amikor először jött 

hozzánk: a hatodik emeleten laktunk, de már a földszintről felhallatszott a neve-

tése. Mindnyájunk mamája volt, minden alkalommal hatalmas csomagokkal fel-

pakolva érkezett, tele ennivalóval. A hetvenes években volt egy olyan elképzelése, 

hogy néhány művészt elvisz Franciaországba, és a rambouillet-i kastélyában lét-

rehoz egy művésztelepet, ahol ezek a moszkvai nonkonformista művészek élnek, 

és dolgoznak majd. Nagyon erős egyéniség volt, aki szerette az akaratát másokra 

ráeröltetni, és ezt szerencsére időben megértettük. Ezért aztán nem fogadtuk el 

az ajánlatát. De nagyon sokat köszönhettünk neki, rengeteget segített egész éle-

tében. Az egyetlen dolog, amit fájlaltunk, hogy Vlagyimir nagyon fontos művét, 

az Ajtót nem állította ki, csak húsz évvel később, akkor, amikor megnyílt a Maillol 

Múzeum. Sok műve volt Vlagyimirtől, vásárolt is, ajándékba is kapott tőle, még-

sem rendezett neki egyéni kiállítást. Vlagyimir többször kérte rá, hogy mutassa 

be a nagyméretű alkotásait is, de ezt sohasem tette meg. Ennek ellenére nagy 

hálával gondolunk rá, és igazán sajnálom, hogy nincs már köztünk. Mindig úgy 

képzeltem, hogy ő sohasem fog meghalni.

• Kezdettől fogva értette férje alkotásait?

• Elejétől fogva éreztem a képeit, de sohasem kerestem, hogy megmagyaráz-

zam őket, egyszerűen az életem részei.

6  ld. Kumin Mónika: A tudomány érzete. Balkon, 2005/6., 34-36.

Vlagyimir Jankilevszkij
Férfiportré, 2002, olaj, vászon, 78 × 60 cm
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