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2021. JÚNIUS 57

MEGZAVARTAM, ÉPP DOLGOZOTT?

Tudom, durva háborús állapotokat mutat most 
a műhely. Ezek a tegnap estémnek a nyomai. 
Nem mindig így néz ki, de most sokat küzdöt-
tem. Nem is jött össze egyik kép sem. 
 
NEM JÖTT AZ IHLET?

Kétféle állapotban szoktam festeni. Vagy lendü-
letesen, akkor minden szinte magától a helyére 
kerül, vagy nagyon kell kutatnom és küzde-
nem. Ilyenkor tavasszal, amikor újrakezdem 
a munkát, még sok kaotikus érzelem kavarog 
bennem. Ezek nem engednek olyan könnyen 
abba az alkotói tudatállapotba belépni, amely-
ben én dolgozom. 

LE TUDNÁ ÍRNI, MILYEN EZ A TUDATÁLLAPOT, 

ÉS HOGYAN LEHET ELÉRNI?

Azt szoktam mondani, hogy én belső, tiszta, 
pszichotikus energiákkal dolgozom. Sokféle-
képpen előidézhető, de maga az alkotás az, ami 
végül beindítja és mobilizálja a belső energia-
rendszert. Megérzi az ember az olajfesték 
szagát. Rámegy a vászonra, beindítja az első egy-
két gesztust, meghúzza az első színeket. Ezek 
azonnali pszichés visszacsatolások, amelyek 
megnyitják a mélységeket, és lehetővé teszik az 
alkotást.  
 
DUNAÚJVÁROSI KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYI-

TÓJÁN KOZÁK CSABA AZT MONDTA ÖNRŐL: 

A HELY SZELLEME

SZÁRBA  
SZÖKKENT  
MŰVÉSZET

Még épp csak kinyílt előttünk csongrádi – bokrosi – tanyájának kapuja,  
máris ott találjuk magunkat Balla Attila műhelyében. 

A festékmaradványoktól, papír és más, ismeretlen anyagok maradékától első 
ránézésre kaotikusnak tűnő egykori tanyasi iskolaépületben nem csak egy 
fizikailag körülhatárolható festőműhelyt fedezünk fel, hamarosan a művész 

belső alkotói tere is feltárul előttünk.

Szöveg: Tábori Kálmán
Fotó: Földházi Árpád
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„A FESTÉSZETET NEM SZAKMÁNAK, MÉG CSAK NEM 

IS ELSAJÁTÍTHATÓ HIVATÁSNAK TEKINTI, HANEM 

ÉLETMÓDNAK, LÉTFORMÁNAK.” MIT JELENT EZ?

Azt, hogy a festészet számomra folyamatos 
jelenlét. Nem lehet úgy csinálni, hogy majd 
hétvégén, szabadidőmben festegetek egy kicsit. 
Én a festészetnek élek. Azt hiszem, ez a környe-
zeten is látszik, ami körülvesz. Minden ehhez 
igazodik. Az év minden napja ennek van alá-
rendelve. Így húzom a művészet igáját. Ez egy 
ilyen szolgálat. Egy életen át tartó szolgálat. 
 
CSAK ÍGY LEHET MŰVÉSZNEK LENNI: EZ AZ ÁRA?

Nem gondolom. Sokféleképpen lehet. Kérdés, 
egyáltalán mi vagy ki a művész, s mi a művészet.
 
ÖN SZERINT MI? 

Hogy őszinte legyek, én nem tartom magam 
képzőművésznek. 
 
IZGALMASAN HANGZIK. MAGYARÁZZA MEG!

Itt és most például nem vagyok az. Csak akkor 
vagyok képzőművész, amikor festek, alkotok. 
Amikor abban a pillanatban, abban az állapotban 
vagyok, és képes vagyok együtt áramolni a mun-
kafolyamattal. Gyakorlatilag terápiaként hasz-
nálom a festészetet a belső energiáim rendben 
tartására. Ha nem festhetnék, abba lehet, hogy 
belehalnék, mert a saját energiáim ellenem for-
dulnának. Rengeteg dolgot a festés által tudtam 
feldolgozni önmagamban. Tehát nem mondha-
tok mást, mint hogy a képző művészet szá-
momra mindenféleképpen szubjektív történet. 
Hogy másoknak mit jelent, azzal nem igazán 
foglalkozom. Néha azon is csodálkozom, másnak 
miért tetszik, amit csinálok, miért veszik meg az 
emberek. 
 
NEM AKARJA MEGFEJTENI?

Dehogyisnem. Sokat gondolkodtam rajta. Carl 
Gustav Jungnak a tudat különböző rétegeiről 
szóló piramiselmélete szerintem sok mindent 
megmagyaráz. Eszerint a piramis csúcsán az egó 
áll, vagyis az az éntudat, amellyel jelen vagyunk 
a világban. Minél mélyebbre megyünk, annál 
egyetemesebb tudat alatti rétegekbe jutunk. 
Személyiségünk olyan, mint a jéghegy: sokkal 
több van a felszín alatt, mint a hegy csúcsa. Jung 
elmélete szerint a tudattalan a felszín alatt a vég-
telenbe tágul. Minél mélyebbre ásunk tehát, 
annál inkább idő- és kultúrafüggetlen rétegeket 
fedezünk fel, és egy bizonyos szint után minden 

emberben azonos kollektív tudattalan informá-
ciók rejlenek az archetípusok formájában. Az én 
festészetem pedig épp erről szól: lefúrni a lé-
leknek, a tudatnak ezen mélységeibe, és onnan 
felemelni, felhozni valamit. 
 
TEHÁT AZÉRT ÉRINT MEG A MŰALKOTÁS, MERT 

EGYETEMES, ÍGY A BEFOGADÓ IS MAGÁRA ISMER-

HET BENNE?

Igen. Ami egy jó műalkotásban megjelenik, az 
mindannyiunkban ott van. Csak nem tudjuk 
megfogalmazni, kimondani, vagy magunktól 
nem vesszük észre. De ez nem is baj, mert 
a jó kép mindig nehezen verbalizálható, ahogy 
a jungi archetípusok is többnyire szimbólu-
mokkal üzennek, nem pedig szavakkal. Amikor 
festek, a képzőművészet olyan eszközeivel dol-
gozom, mint a harmónia, az esztétika, az arány, 
az egyensúly. Mindezt transzcendens egységbe 
foglalva, de nem konstruálom meg előre a képet. 
Azt is mondhatnám, nem tudom előre, mi lesz 
belőle. Időnként beindítom a folyamatot, majd 
leállítom. Elindítom, megállítom. És így megy 
végtelenszer az életemben. Ez egy olyan izgal-
mas folyamat, amit nem tudok elengedni. Ezért 
életmód számomra a festészet. Amikor festek, 
mindig saját magamba lépek be, egyre mélyebb-
re ások, és időnként olyan dolgok jönnek fel, 
amelyeknek van valamiféle üzenetük. 
 
AKKOR ÚGY IS FOGALMAZHATNÁNK: MŰVÉSZ AZ, 

AKI LE TUD MENNI A TUDATTALAN MÉLY RÉTEGEI-

BE ÉS ONNAN FELHOZNI VALAMIT?

Határozottan. De mindenképp kapcsolatot tud 
teremteni. 
 
CSAK A LÉLEK MÉLYSÉGEIRŐL VAN SZÓ? KÉPEI  

KÖZÖTT TALÁLNI TÖBB OLYAT IS, AMI ÉPP ELLEN-

KEZŐLEG, MINTHA ÉTERI MAGASSÁGOKBA  

EMELKEDNE, HOGY ONNAN TEKINTSEN LE.

Lehetséges. Volt egy ilyen korszak valóban, 
amikor mintha várostérképek vagy nyomtatott 
áramkörök jelentek volna meg a képeimen. 
 
„MINDIG IS ÉLT BENNEM A VÁGY A TISZTÁN FESTŐI 

FESTÉSZET MŰVELÉSE, A TRANSZCENDENS HANGU-

LATOK, TUDATÁLLAPOTOK KÉPI MEGJELENÍTÉSE 

IRÁNT” – VALLJA ÖNÉLETRAJZÁBAN. EZ LEHET 

A MAGASSÁG?

Nézze, transzcendencia nélkül szerintem eleve 
nincs jó képzőművészet, csak üres, semmitmon-
dó és pusztán dekorációs célt szolgáló alkotások. 

A HELY SZELLEME

Balla Attila 1959-ben 
született Baján. Gyermek-
korát Dunaújvárosban töl-
tötte. A hetvenes években 
olyan művészek alkottak 
és tanítottak a városban, 
mint Palotás József, 
Birkás István  
és ifj. Koffán Károly.  
A középiskolás Balla  
az általuk vezetett 
rajzkörben alapozta meg 
későbbi művészi pályáját
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A HELY SZELLEME

Balla Attila 1959-ben született Baján. 
Gyermekkorát Dunaújvárosban töltöt-
te. A hetvenes években olyan művészek 

alkottak és tanítottak a városban, 
mint Palotás József, Birkás Károly és 

ifj. Koffán Károly. A középiskolás Balla 
az általuk vezetett rajzkörben alapozta 

meg későbbi művészi pályáját
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A HELY SZELLEME

„A festészetem erről szól: lefúrni a lélek mély rétegeibe, 
és onnan felszínre hozni valamit”
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Említettem már, hogy a festészet nekem terápia. 
Azt mondanám, hogy egy idő után már fölé tud-
tam szállni, és nemcsak belülről, hanem felülről 
tekinteni a dolgokra. Sokat szelídültek a ké-
peim az évek során. Nincsenek már olyan nagy 
indulatok. Sokkal átgondoltabbak, meditatívab-
bak, ahogyan én is. Hisz azok a dolgok, amelyek 
korábban érdekeltek, már nem foglalkoztatnak.
 
EZT A MEDITATÍVABB, ÁTGONDOLTABB MŰVÉSZI 

KORSZAKOT AZ ADDIG MEGÉLT TAPASZTALATOK 

HOZTÁK ELŐ, VAGY AZ, HOGY FELFEDEZTE A TERMÉ-

SZETBEN VALÓ ALKOTÁST, A PLEIN AIR FESTÉST?

Azt hiszem, mindkettő. Tényleg nagy fordulat 
volt, amikor 1989-ben a műteremből kimentem 
a tiszasasi tájba festeni. Iszonyú frissen, iszonyú 
lazán. Elkészült ott három jelentős kép. És akkor 
berobbant minden. Akkor ismertem meg igazán 
a színeket. Ezután mondtam ki magamnak: festő 
lettem. Addig csak előre átgondolt, konstruált 
képeket készítettem. Így hívtam a munkáimat. 
Ám mindig tudtam, az még nem festészet. 
 
KÉPEINEK JELLEGZETESSÉGE SOKSZOR AZ EGYEDI 

ANYAGHASZNÁLAT. EZ HOGYAN ALAKULT KI?

Az anyaggal mindig is foglalkoztam. Nyolc 
évet éltem Svédországban, ahol az iparművé-
szeti főiskolán tervezőgrafikusnak tanultam. 
Ez az intézmény erősen megőrizte a bauhaus 
azon szemléletét, hogy először ismerd meg az 
anyagot, amivel dolgozol, és abból induljon ki 
az alkotásod. Ebben az időben sokat jártam az 
etnográfiai múzeumba, ahol megfogtak a régi 
maszkok. Láttam, hogy bár fából vannak, felüle-
tük valamilyen sárszerű terrakotta anyaggal van 
betapasztva. Megtetszettek ezek a felületek, és 
elkezdtem kísérletezni, miként hozhatnék létre 
hasonlót, de úgy, hogy birtokolja azokat a tulaj-
donságokat, amelyektől időtálló műtárgy lesz. 
Gittet, csemperagasztót, üveggyapotot, színezett 
homokot, mindenfélét használok.
 
ÉS ITT VANNAK EZEK A JELLEGZETES, ÓRIÁSI, KÉZ-

ZEL MERÍTETT PAPÍROK.

Na, annak érdekes története van. 
 
ELMESÉLI?

Mivel középiskolás koromban elkezdett érdekelni 
a rajz – jártam is Dunaújvárosban egy rajzkörbe, 
ahol az egész művészi pályámat megalapozták –, 
első munkám az lett, hogy dekoratőrként dol-
goztam a dunaújvárosi papíripari vállalatnál. Itt 

már beleláttam abba, hogyan készül a papír, mik 
a technikák, hogyan préselik a cellulózt és a töb-
bi. Aztán, mint mondtam, kikerültem a svéd ipar-
művészeti főiskolára, ahol első évben elküldtek 
minket a háromszáz éves Lessebo-papírgyárba 
gyakorlatra. Itt három hetet töltöttünk el, és 
közben megtanították a kézi merítés technológiá-
ját. Ez szépen elraktározódott az agyamban, míg 
aztán már Magyarországon a Képzőművészeti 
Főiskola második évében elő nem tört belőlem az 
igény arra, hogy a gesztus jellegű munkáimhoz 
elkészítsem a saját nagy méretű papírjaimat.
 
ÍGY SZÜLETETT MEG 1995-BEN A BUDAI  

PAPÍR-MANUFAKTÚRA.

Igen, mert akkor összevásároltam minden esz-
közt, ami a kézi papírmerítéshez kell. De soha 
nem volt szándékomban nagy mennyiségben 
papírt készíteni. Engem kizárólag a saját alkotá-
saim részeként érdekelt a papírkészítés.
 
TEHÁT AZ ANYAG, A TECHNIKA AZ ÖN SZÁMÁRA 

NEM A FORMA, HANEM A KIFEJEZÉS RÉSZE?

Abszolút. Ha van egy impulzus, az már megadja 
a formát is. Az alkotásnak – én legalábbis így 
élem meg – mindig van egy belső, öntörvényű 
világa, ami nem engedi, hogy azt csináljak, 
amit akarok. Kialakul egy párbeszéd az anyag-
gal, amit használok – a vászonnal, a meglévő 
felülettel, az addig elkészített képpel –, és ez 
lendít tovább és tovább. Nem én használom az 
anyagot, hanem az használ eszközként engem, és 
én gyakorlatilag a médiuma vagyok egy folyamat-
nak. Én ebben hiszek. Akkor lesz jó az alkotás, 
ha hagyod megtörténni a dolgokat úgy, ahogy 
azok alakulnak, és nem te akarod eldönteni az 
éntudattal, hogy mi legyen. Előfordulhat például, 
hogy egy vödör lakk ráborult a félig kész képedre. 
Ilyen helyzetben nem szabad kétségbeesni, mert 
ez is a folyamat része. Nem véletlenül történt. 
 
ÍGY ALAKULT AZ A KÉPE IS, AMELYEN BÚZA NŐ KI 

A PAPÍRBÓL?

Pontosan. Szalmát és töreket gyűjtöttem a me-
zőn, és belekevertem a papír alapanyagába, 
a nedves cellulózőrleménybe, mikor merítet-
tem. Az egészet ott hagytam hétvégére a műte-
remben. Mikor pár nap múlva visszamentem, 
meglepetten láttam, hogy az észrevétlenül benne 
maradt csíra okán szárba szökkent az alkotá-
som. Engedtem, hogy megtörténjen, és nagysze-
rű dolog született belőle. 

A HELY SZELLEME

1981-ben Svédországba 
emigrált, ahol felvételt nyert 
a stockholmi iparművészeti 

főiskola alkalmazott grafika 
szakára. 1988-ban tanulmá-
nyi ösztöndíjjal hazajött, és 

vendéghallgatóként három évig 
tanult a Magyar Képzőművé-
szeti Főiskolán. A nyolcvanas 
évek végétől több kiállításon 

is szerepelt Svédországban, 
Németországban, Francia-

országban és Magyarországon. 
Műveit közgyűjtemények  

is kiállítják
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2021. JÚNIUS 63

MŰHELY

Weiner Sennyey Tibor: Zsennye (részlet)
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