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– A napokban az Instagramot görgetve arra lettem
figyelmes, hogy közzétetted több gyerekkori rajzo-
dat. Milyen érzés volt újra kezedbe venni ezeket
a kis kezdeményeket? Mi szerettél volna lenni,
mielőtt elköteleződtél a képzőművészet és a vizu-
alitás mellett?
– Több rajz, kollázs, amit láttál az Instagramon,
inkább az öcsém keze nyoma, van, ami a nagyta-
támé, a barátaim gyermekeié, de közöttük van
a mini énemé is. Az érzések vegyesek, kettősség
van bennem a saját rajzaimat nézve – egyszerre
töltenek el örömmel és kavarnak fel. Akár önelem-
zésnek, időutazásnak is lehet tekinteni ezeket
a fontos kis kezdeményeket. Egyébként nagyon
szeretem a gyerekrajzokat, szeretem azt, hogy meg-
annyi színben, formában képesek elképzelni a vilá-
got, szeretem a fantáziájukat, a személyiségük
spontán megnyilvánulását.
A rajzaim őrzője az édesanyám, neki köszönhetem,
hogy több rajzfüzet, gyerekkori fénykép, hangfel-
vétel, kazetta, dvd-felvétel megmaradt, és sok gobe-
lin, amit a nagymamám készített. Régen a szüleim
hobbiból videózással foglalkoztak, de nemcsak
a családunk mindennapjait örökítették meg, hanem
más családok élményeit, hétköznapjait: esküvőket,
elsőáldozásokat, keresztelőket, születésnapokat és
temetéseket is. Érdekes mindezt visszanézni, látni,
ahogy fölnősz, ahogy a környezeted változik, az idő
múlását, a régi utcákat, házakat, amelyek közben
átalakultak, esetleg már eltűntek.
Édesapám és nagyszüleim már nem élnek, ezért
különösen ragaszkodom ezekhez az apró kincsek-
hez. Azt is mondhatnám, hogy ezek az élmények,
tárgyak az én örökségem. Erősen élnek bennem
a gyerekkori emlékek. Különféle virágok, növények
nőttek az udvarunkban, volt egy veteményesker-
tünk, és egy negyvenéves fenyőfa, amit még
a nagyszüleim ültettek. A nagymamám nekem

ajándékozott egy szeletet a kertből, onnantól az én
felelősségem volt a növények gondozása. Gon -
dolom, innen jött az, hogy kertész szeretnék lenni.
A szüleim egy időben videotékát üzemeltettek, így
sok rajzfilmet is néztem, majd az élményeimet,
ötleteimet, fantáziámat a füzetbe mentettem. Kis
történetek, portrék voltak ezek, szerettem rajzolni.
Később, az általános iskolában biológus, filmes,
fotós szerettem volna lenni. Columbo hadnagy ese-
tei mellett sok David Attenborough-filmet is néztem,
ő mai napig az egyik példaképem.
– Életvidám, impulzív és kifejezetten közvetlen sze-
mélyiségnek ismertelek meg, aki a kreativitását
szinte minden helyzetben képes kihasználni: dol-
goztál már színházi mindenesként, voltál hobbi-
boltban eladó, könyvillusztrátor. Az  újvidéki
Művészeti Akadémia képgrafika szakán tanultál, így
a fentiek tükrében adja magát a kérdés: milyen
további életutat képzelsz el magadnak?
– Dolgoztam pénzváltóban, és pincérnőként is,
bábkészítő asszisztensként az Akadémián is meg-
fordultam, voltam fotóriporter színházi fesztiválokon,
tartottam gyerekeknek rajzórát, és a Symposion
Trauma/nosztalgia számában is volt lehetőségem
publikálni. Szeretem, ha színes a paletta. Az Aka -
démián sok mindent kipróbálhattunk, így van. A jel-
lemzést illetően a közvetlen környezetem azért
hamar le tudna buktatni: én sem vagyok mindig
a toppon, kedves és sugárzó, vannak időszakok,
amikor zárkózottabb vagyok. De gondolom, ez ter-
mészetes. Jelenleg illusztrátorként működöm, és
szeretném továbbra is azt csinálni, amit szeretek.
Nyitott vagyok arra, hogy új technikákat próbáljak
ki, és új dolgokat tanuljak. Alkotó, kutató, kreatív
munkában látom magam, egy jó csapat tagjaként,
és szeretnék minél közelebb élni a természethez.
– A kor- és pályatársaiddal való hasonló beszélge-
tések során rendre felmerültek az önmegvalósítás,

Fehér Dorottya

„ SZERETEK  A FANTÁZ I ÁMRA  HAGYATKOZN I ,
BEFE LÉ  F IGYELN I ”
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a játékosság és a kísérletezés fogalmai, amelyeket
az újvidéki Akadémián kimondottan kedvelnek és
támogatnak. Segített téged ez az ún. intézménye-
sített szabadság abban, hogy megtaláld a saját
vizuális nyelved, vagy inkább megnehezítette ezt
a folyamatot a lehetőségek tárházának kimeríthe-
tetlensége okán?
– Sokat harcoltam otthon azért, hogy a Művészeti
Akadémiára mehessek. Édesapám ezt nem nézte
jó szemmel, úgy gondolta, nem ad valódi szakmát.
Jót akart, csak én ezt másképp éreztem. Végül fel-
vételiztem az Akadémiára, ami sikerült is. A har-
madik évben több kortársamhoz hasonlóan nálam
is eljött az az időszak, amikor elbizonytalanodtam,
mert közelgett az egyetemi év vége, jöttek a kér-
dések, a miértek, a hogyan továbbok, a buktatók,
az egzisztenciális problémák. Egyre kényelmetle-
nebbül éreztem magam, és ami még inkább meg-
nehezítette a dolgomat, azt éreztem, hogy nem
a megfelelő tanárnál vagyok, nincs meg a közös
hang, és abban is elkezdtem kételkedni, hogy vajon
a megfelelő szakon tanulok-e? A képgrafika tech-
nikai eljárásai rendkívül izgalmas folyamatok, és
váratlan meglepetéseket tudnak okozni. Szerettem
a műtermi hangulatot, a kísérletezéseket, a prob-
lémamegoldásokat, de nagyobb gondot okozott –
mint sokunknak – a műterem, a saját tér hiánya.
Ezért folyamatosan rugalmasnak kellett lennem:
az érdeklődésem mindig is többrétű volt, és persze
a körülményeim részben kihatással voltak és van-
nak a vizuális nyelvemre, arra, hogy éppen milyen
médiummal dolgozom.
Aztán lassan visszakerültem a gyökerekhez, az író-
asztalhoz, a füzet, a papír, a ceruza, a tus, a ragasz-
tó, a számítógép, a digitális eljárások és a mobilfo-
tók közé. Azt gondolom, hogy a rajz az alap. Ebből
bármi kinőheti magát. Aki sokat rajzol, annak sze-
rintem bizonyos idő elteltével kialakul a saját képi
világa, ami jó esetben mindig fejlődik, alakul, vál-
tozik, és egy idő után felismerhetővé, karakteressé
válik. Abban az időszakban, amikor grafikai téren
elbizonytalanodtam, az egyik választott tantárgyam-
ból, a fényképészetből váratlanul díjazták a mun-
kámat. Volt egy nagyon jó humorú, feledékeny,
nagy tudású tanárunk, akinek öröm volt az óráira

járni. Ő elfelejtett szólni, hogy egy pályázatra elküld-
te a vizsgára készített anyagom, amivel a harmadik
helyezést értem el a World Biennial of Student
Photography-n 2011-ben.
– Az általam ismert alkotásaid közül kiemelkedik
egy erőteljes motívum: egy mesebeli erdőben
emberarcú szarvasokkal találkozhatunk, akik kecses-
ségükkel és titokzatosságukkal elvarázsolják
a szemlélőjüket, legyenek azok akár gyermekek,
akár felnőttek. Mit jelent számodra az erdő, benne
a szarvassal, s van-e ennek képzőművészeti vagy
akár irodalmi előképe? Ebben a mesebeli világban
találtad meg önmagad?
– A szarvas mint szimbólum, motívum több kultúrá -
ban jelen van, az irodalomban is megtalálható,
ismerjük a Csodaszarvas legendáját is, de nem
ez volt a kiindulási pontom. A vázlatfüzetemben
minden megtörténhet, sokszor csak firkálok, otthon,
a parkban, a kávézóban és más helyeken. Általában
lebegnek a figuráim, jönnek-mennek, csetlenek-bot-
lanak. Szokásom volt egy időben leírni, lefirkálni
az álmaimat. Egyszer jött egy gondolat, vele egy
érzés, amit nem tudtam pontosan megmagyarázni
magamnak, sejtettem csak, aztán a többi a papíron
történt, hozzá pedig akvarellt használtam és filctollat.
Nemrég megtalált egy gyerekkori rajzom 1993-ból,
ami egy szarvast ábrázol. Nem tudom, mennyire
lehet ezt a kettőt összefüggésbe hozni, viszont
az a rajz nyugalommal töltött el. Vannak olyan titkos
ajtók, amiket tiszteletben kell tartani, és nem szabad
bolygatni őket, mert akkor elveszik a varázsuk.
A szarvas-rajzaim a nemességet, kecsességet,
az erőt, a nyugalmat jelentik meg. Az erdő pedig
menedéket nyújt, biztonságot ad. Új utakat nyit
meg, de ha nem figyelünk, ha nem vagyunk tuda-
tosak, útvesztővé, vagy akár börtönné is válhat.
Sokszor nincs rá megfelelő recept, inkább a néző
fantáziájára vagyok kíváncsi. Most jól érzem magam
ebben a világban, úgy gondolom, valamit megta-
láltam benne.
– Könnyen papírra tudod vetni mindazt, amit gon-
dolsz és érzel, vagy van ellentmondás a szándék
és a megvalósítás között?
– Ez változó. Az egyetem alatt sokat foglalkoztunk
az emberi testtel, az anatómiával, másoltuk a nagy
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művészek munkáit, hogy ebből tanuljunk. Élő
modell után rajzoltunk, tanulmányoztuk a vonalakat,
és sok mást. Ez mind segített abban, hogy sok
gyakorlás, megfigyelés után talán le tudjuk rajzolni
azt, amit gondolunk, érzünk. Én jobban szeretek
a fantáziámra hagyatkozni, befelé figyelni, arra, ami
természetesen jön, ezt ötvözni a látható világgal,
azzal, ami körülvesz. Ha valami kizökkent, akkor
ez nem működik, és ilyenkor általában kis papír-
fecnikre vagy füzetbe írom le a képet, a bevillanást,
a gondolatot, az érzést, a kérdést.
A munkáimban fontosnak tartom a játékosságot,
és nálam leginkább a kettősség dominál: az álom
és a valóság határán mozgok. A fotó a pillanat
műve, a kifelé, a világ felé fordulásé, a rajz pedig
a befelé fordulás helye, ezt a kettőt próbálom
vegyíteni, egyensúlyba hozni. Az alkotás folyamata
a fontos, hogy élvezzem, hogy jól érezzem magam
benne. Ez a végeredményen is látszik. Amikor

kibillenek, jobbnak látom, ha nem csinálok semmit.
Ilyenkor inkább mosogatok, vagy nekivágok a ter-
mészetnek, barátokkal vagy egymagam. Hosszú,
céltalan sétákat teszek ilyenkor az erdőben,
a Tarcal hegységben, Újvidék utcáin. Azt fotózom
le a mobilommal, amit ezeken az utakon meg-
örökítésre érdemesnek találok. Ezeket a fotókat
gyűjtögetem, előhívatom, rakosgatom, szelektálom.
Nem lehet mindig pontosan tudni, milyen történet,
mese születik majd belőlük. Persze vannak témák,
amelyek érdekelnek, amire építeni lehet: az oda
nem illő dolgok, fontos számomra a humor,
a zene, foglalkoztat az ember és környezetének
kapcsolata, az állat- és növényvilág, ahogyan
a mikro- és makrovilág is.
– A fiatal vajdasági alkotók közül a te művészed
az egyike a legkevésbé kategorizálhatóknak mind
a témák, mind pedig az alkalmazott technikák
szempontjából: a természetfotóid mellett élénken

Toma Viktória: Szél Jankó és a kiscsalád. Illusztráció: Bicskei Anikó. Újvidék, 2014. Forum
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élnek bennem a kék, tépett szárnyú papírmadár-
installációid. Egyik nyáron belepillanthattam
az akkori vázlatfüzetedbe, ahonnan ceruzával raj-
zolt kutyák, farkasok, darazsak és szúnyogok néz-
tek vissza rám, viszont Szél Jankó és Márti, a kise-
lefánt megformálása is ugyanúgy hozzád köthető,
mint a Tigrislélek című novellaantológia magyar
népmeséket megidéző illusztrációi. Mesélj, kérlek
arról, mi az, amit mindenképp szeretnél megva-
lósítani a jövőben!
– A családban mindenki tud kötni, varrni, horgolni,
alapszinten én is, és egyik vágyam az, hogy megta-
nuljak szőni. Érdekel a népművészet és a népi, ősi
technikák. Valójában a rajzaimat, illusztrációimat sze-
retném majd megszőni. Azt figyeltem meg, hogy egy
nagy kört futottam, és fokozatosan térek vissza a gyö-
kereimhez: a nagymamám rengeteg gobelint varrt ki,
gyerekkoromban én is követtem a példáját, és most
szeretnék újra ezzel a technikával is foglalkozni.

– Évről évre megfordulsz szinte az összes vaj-
dasági alkotótáborban, munkáiddal gyerekköny-
vekben, naptárakon találkozhatunk, ezen kívül
csoportos kiállításokon is rendszeresen részt
veszel. Mi az oka annak, hogy önálló tárlattal
eddig nem jelentkeztél?
– Úgy éreztem, az egyéni kiállításnak még nem
jött el az ideje, de tervben van.
– Nemrég azt nyilatkoztad, hogy egy saját képes-
könyvön dolgozol. Avass be bennünket a részle-
tekbe!
– Még tart a gyűjtés, kutatás folyamata, amihez
sokat fotózok a mobilommal, és nagyon élvezem
ezt a folyamatot. Később, amikor már úgy érzem,
hogy összegyűjtöttem mindent, akkor következik
a szelektálás, sok kis darabból rakom majd össze
az egészet, ami elég időigényes. Az oda nem illő
dolgok foglalkoztatnak most is.

Szél Jankó (könyvillusztráció) Trauma/nosztalgia (Symposion-szám)
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