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– Látom, hogy minden nagyon nemzetközi itt. Csakúgy, mint te is. Amikor megnéztem az életraj-
zodat azt láttam, hogy kiállítottál a New York-i MOMA-ban, 2003-ban. A MOMA egy nagyon fontos 
helyszín, mit jelentett neked ott kiállítani?

– Talán egy önálló kiállítás valóban világhírt hozna, de én egy csoportos kiállításon szerepeltem, 
amiből nagyon sok van, és attól még, mert az egyik művem ott lóg a sarokban, azt gondolhatom, hogy 
ez igen, de másnap a legtöbb ember nem fog emlékezni rá. Igen, ez valóban egy lépés a karrierben, de 
azért ez nem olyan fontos. Nem akarom szőnyeg alá söpörni a fontosságát, de majd beszéljünk egy önálló 
kiállítás után, ami különben aligha fog megtörténni, bár ki tudja (nevet). Számomra a legfontosabb most 
a stúdió, ahol vagyunk, 10 embert foglalkoztatunk itt, és ezt szeretném jól csinálni.

– Van kedvenc kiállításod az idei évből?
– Szerintem, ha valaki tényleg kíváncsi a műveinkre, akkor a luxembourgi kiállítás, amely szeptem-

ber 27-én nyílik, jó rálátást nyújt arra, amit művelünk. Ha tényleg meg akarod érteni a műveinket, akkor 
azt elég nehéz egy művön keresztül megtenni. Nagyon gyorsan rossz irányba tévedhetsz el, vagy csak 
egy kis részét érzékeled a mögötte lévő gondolatoknak. Igen, egy kicsit összetett műveink vannak. Ezen 
a kiállításon össze lehet rakni a teljes történetet, több mint 20 nagyméretű mű szerepel rajta. A kiállítás 
címe: ha, akkor, egyébként.

– Ezeket a szavakat a programozásban is használjuk.
– Vagy inkább vegyük Wittgensteint. Elég sok gondolat ered tőle. Ismét, a művészet nyelve – amit 

Kosuth helyezett át a concept art-ba –, megrajzol egy linket az algoritmikus művészet felé.

– Feltételes kijelentések.
– Igen. Igaz/hamis nyelv. Ez az, ahol mi folytatjuk a történetet…
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a lényegét, rádöbbenünk, hogy azért ez mégsem olyan könnyű, pedig a címek sokszor segítenek, vezetnek. 
Mégis marad valami, amit szavakkal nehéz lenne megfogalmazni, talán ezért is az ecset az eszköz, és 
nem az írás. Másképp olvasunk egy írott történetet, másképp egy festményben rejlőt. Pedig többnyire 
figurális képekről van szó, ráadásul egyszerű, tisztán elénk táruló alakokkal. De épp ezek a látszólag 
minimalista módon vászonra vitt figurák ejtenek zavarba. A mozdulatuk, a tekintetük, a méltóságuk 
vagy esetlenségük. Valami rejtőzik mögöttük és közöttük, a széles terekben, a feszültségben, amely például 
egy bika és egy ember, vagy akár az emberi figurák között létrejön. Széles látómezők, terek, egészen üre-
sek, többnyire kvázi síkok, s ez az ügyesen komponált háttér ellenpontozza a figurákat: a kvázi üresség 
teremti meg a már említett feszültséget. És miközben minden figura statikus; az, hogy a tér köztük és 
körülöttük végtelennek hat, ad egyfajta dinamikát az alakoknak. Olyan, mintha a nő épp lépne, csak 
beleragadtunk abba az egyetlen pillanatba, amelyben rápillantunk. Olyan, mintha a gyermekek csoportja 
haladna valamerre, ki a képsíkból is, nem tudjuk hová, mert ezt az alkotó nem mondja meg, ránk bízza, 
s elfog a szorongás, hová is tartanak ennyien: hol, mi várja őket, maguktól mennek-e ilyen fegyelmezet-
ten, egyformán, rendben, vagy kényszerre, vezényszóra. Nem, mindezt Mikó nem mondja, mindezt mi 
kérdezhetnénk, de nem kérdezzük, csak az a furcsa érzés van bennünk, amit ismereteink, a történelem, 
a társadalmi megosztottság, a tapasztalatok keltenek. Mert ugye senki nem gondol arra, hogy egy óvoda 
vagy egy általános iskola gyermekei feledkeznek bele egy furcsa játékba…

Mikó alakjainak életéből kimetszett pillanatot látunk, és ebbe a pillanatba sűríti be a titkot, misztiku-
mot; megmutatja a szépséget, vagy szorongást kelt. Nők, angyalok, gyermekek, állatok szimbolikus je-
lentéseket hordoznak, konfliktusokat fejeznek ki; vágyakat, néhol örömet is, összetartozást. Ám sohase 
direkt módon. Számos asszociációt enged meg alkotójuk. Sejtések mindenütt. Tehát Mikó F. László nem 
tárja fel explicite az igazságot, a lényeget, hanem rejtettségében megőrizve mindössze jelöli azt. Mint 
amikor a Bibliát olvassuk, ha olvassuk, és megpróbáljuk kihámozni belőle az igazságot. Lehetséges a Szent-
írás szövegeinek és kifejezéseinek „szó szerinti” értelmezése is, de lehetséges – Philón és Alexandriai 
Kelemen hagyományait folytatva – szimbolikusan közelíteni, és felfogni a szavakat és kifejezéseket. 
Magam a 4. századi egyházatyával, Nüsszai Szent Gergellyel értek egyet, aki igaz, hogy a bibliai igazsággal 
kapcsolatban mondja, amit mond, de helytállónak találom a művészeti igazságra is: „az igazság nem fe-
jezhető ki szó szerint, a terminusokban, az mindig rejtve marad, és csak a rejtély őrzi meg.” Mikó Lászlóra 
vonatkoztatom a fentieket, amikor azt állítom róla: hagyja a befogadót gondolkodni akkor is, ha konkrét 
jeleneteket tár elénk. Narratív képessége ugyanaz, ami prózájában is meg-megcsillan, de a titkot, a művé-
szeti igazságot a magunk számára nekünk kell megkeresnünk.

Az egyik képe alá valaki azt írta a Facebook-on: mély, érzelmes, romantikus. Igen, ez is benne van  
a művekben, mert számos olvasatuk lehetséges. Hol örömérzést váltanak ki, hol szorongást. Romanti-
kusak is lehetnek, de újszerű, modern módon, minimalizmusba ágyazva. A művész tömörít. Kevés esz-
közzel fejezi ki magát, a lényeget, és egy-egy részlet tisztán hat, akárcsak a zenében egy hosszan kitartott 
C dúr vagy A moll. A kompozíció Mikónál fontos szerepet kap: képi viszonyrendszerként láttatja amit 
lát, tehát valamilyen összefüggésbe helyezi alakjait, egymáshoz és a képtérhez viszonyítva is. És ami 
még feltétlenül idekívánkozik: érzelmileg köti a befogadót a témához.
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