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Értekezésem hat részből áll. 

I.

Az első rész a dolgozat típusának és formájának az indoklása. Ebben az alkotómunkáról, a festészeti 

alkotó megnyilvánulásról írok. Ez a folyamat, számomra a Doktori Iskolában eltöltött három év 

alatt olyan átjárhatóságokat és együttállásokat fedett fel, amiknek az észrevételével addig nem 

foglalkoztam. Ez a periódus —a mindennapi, akár kényszerű művészeti tevékenység szabad 

gyakorlásán keresztül—, egy bizonyos idő elteltével eggyé olvasztotta bennem az alkotó embert, a 

nem alkotó emberrel. A festőt amikor fest, a festővel amikor nem fest. A festő, amikor a vászna 

előtt ecsetjével a gondolatai által színeket keres, azzal az emberrel, aki festő, de éppen akkor nem 

fest és úgy véli, hogy akkor tekintete nem keresné a színeket, akárcsak gondolataiban is.

Festői önazonosságomat kihangsúlyozva tárgyalom a díszlettervezői tevékenységemet is. 

Festői önazonosságomat ennek a tudatosítási folyamatnak az eredményeként, tapasztalatként és 

megváltoztathatatlan tényként kellett elfogadnom. Kimondva: festővé lettem. Gondolataim, 

szemem, nem csak akkor nyilvánulnak meg festményként, amikor azokat megfestem, hanem akkor 

is, amikor látok. A tekintetem által festőként festem meg a környezetemet. Állandósult a festői 

látásom. 

Ez a felismerés egyszerre felemelő és magába záró is. 

Felemelő, hiszen ezáltal életem egy viszonyítási rendszerbe került, amin belül a belső rend a 

legfontosabb,  aminek igazat lehet adni, ami szerint lehet élni. Olyan állapot, amelyben a kétely és a 

bizonyosság egymást mérlegelik. Mindez mélyen személyes és nehezen lehet megfogalmazni, de az 

alkotás létrehozásának őszinte és nem csak alkalmi feltétele. A festészeti alkotó tevékenységen, a 

festésen keresztül a művészet részének érezhettem magam. Ez a felismerés és ennek a 

felismerésnek a folyamata az értekezésem témája, az abban az időben keletkezett festményeimen 

keresztül.

Mivel e festmények technikájának, tematikájának, történetének és sorrendiségének az alkotó 

által elemzett tevékenysége —magának az alkotónak a kitárulkozásán keresztül— önnönmaga 

személyének elemzése is, és elfogulatlanságot így tudományos formában is lehetetlen előadni, az 



értekezésem formailag is és tartalmilag is egy személyes önismereti kutatás lett. Dolgozatom, az 

önnön alkotói folyamat föltárása és tanulságainak közlése.

II.

Írásomban a munkáimon feltűnő formák vizsgálata előtt, a szimbólumok és a jelek illetve a jelzés 

mivoltának külön megemlítésével, a megfestett, állandóan visszatérő, valamilyen formában mindig 

megjelenő azonosságot próbálom elemezni. Megkeresve számomra a jel, a szimbólum, az utalás 

értelmezhetőségét. A földarabolt tér című részben az aktuális munkamódszer kialakulásának és a 

festésnek, mint szimbolikus, feltáró magatartásnak a mibenlétére próbálok rámutatni. Olyan 

föltárása ez a munkafolyamatnak, aminek a létezése nem feltétlenül tűnik fel a festmény láttán. 

Enélkül nem alakulhatna akképpen a festmény, ahogyan evvel alakul, mindez visszahat a festésre. 

Ennek az elképzelt térideológiának a megszületése szinte visszakereshetetlen, mint oly sok minden 

még, ami alakítja a festő lényét. Egyszerre csak „kimondatik” és beigazolódik a festmény, mint a fal 

mögöttinek —ahol voltaképpen készült— a feltárt képe. Egy ismeretlen megismerése ez, amely 

nem ablakon keresztül meglesve és nem is testileg megtapasztalva szerzett ismeret, hanem olyan 

ismeret, ami nyomot hagy a festés által, illetve ami emlékként a vásznon marad, mint festmény.   

III.

Ezt követően részben a fotográfiáról írok, mint a nem magam látott kép használatáról, a 

festményeimben alkalmazott technikákról (átragasztás, színes festék), kifejezésmódokról 

(perspektívák), motívumokról (fotografikus és festett víz- és égábrázolás). Részletes, körültekintő 

elemzését kísérelem meg az általam használt eszköztáraknak. Folyamatos és állandósult személyes 

kapcsolódásomat a munkához és ezek tapasztalatait írom le. A papíralapú fotográfiát, mint 

dokumentumot használom és a képi értékein túl (komponáltsága, színe vagy színtelensége) az 

ismeretlen tartalmait használom föl. Az átragasztás technikáját, mint az idő lenyomatát 

azonosítottam (a festett rétegek sorrendjének visszafordítását teszi lehetővé ez a technika). A színes 

szürkéknek nevezett képek eljárásával arról a szürkékig kevert színekről írok, amelyek a képzés 

utolsó idejében voltak jellemzőek a festményeimre.

A víz- és égábrázolás szimbólumai a színes szürke képeimen újra az időt és az idő által az 

emlékezést idézik meg.  Ezután az akril festék anyag- és kötőanyag-választását tartom 

szükségesnek indokolni, ismertetve az általam fontosnak tartott jelentéshordozó jellemzőit. 

A különböző többértelmű perspektívák fontossága a festmények témáján túl, a 

megszerkesztettlenségükben és a belső távlat kivetítésének a kinyilvánításain keresztül valósulnak 

meg.  A megbillentett főpontok, a hangsúlyozott alul- és fölülnézet, az akár egymás után változó 



térérzetet pillanatnyivá tűnő emlékké, érzéki élménnyé formálják. „Az illúzióhoz erősen 

hozzátartozik a perspektivikus élmény is” –írom a 47. oldalon. 

IV. 

A részben a festészeten kívüli kifejezésmódokkal foglalkozom a dolgozat következő részében. Ezek 

azok az alkotói megnyilvánulásaim, ahol festőként, nem festészeti eszközökkel és más alkotói 

szerepben valósítottam meg az elgondolásaimat. Az installációk megalkotásai szinte párhuzamosan 

jelen voltak a festmények mellett a doktori képzés ideje alatt. A dolgozatban kettőt említek. 

A színház, mint illúzió, fikcióteremtő forma, a látvány erejét, helyét és viszonyát a többi a 

színházban felhasznált kifejezőeszközökhöz képest vizsgáltam. A látvány dramaturgiáját. A 

következetes kapcsolattartás és egyensúlykeresés erősen intuitív viszonyt hoz létre a nézővel. A 

díszlet és a jelmez olyan határokat jelöl ki, amelyek a feldolgozandó történethez a látványon 

keresztül a fantázia mozgatóerejét hozzák működésbe.

V.

Az ötödik részben az alkotóról, a festőről, magamról írok. Ezek a gondolatok jellemzően 

alkotásokat létrehozó, alkotó, festő gondolatai. Minden feltevés az alkotás aktusából indul ki, abból 

az állapotból, ami jellemzően átjárja a művészt hivatásának gyakorlása közben. Az erős önmagába 

fordulás, ami az őszinte kitárulkozás feltétele, elsőre ellentmondásosnak tűnik, de a megléte nélkül 

lehetetlen az alkotás. A befogadó, a néző általam feltételezett helyzete és viszonya az alkotóval és 

az alkotással: ez a fejezet témája. 

VI.

A templom és a múzeum, mint az emlékezés és az emlékek felidézésének a terei, meghatározott célt 

betöltő terek. Az emlékek kihangsúlyozott felidézhetőségének és az emlékezés-rítus gyakorlásának 

helyei. Olyan terek, amelyek önmaguk is jelzések és olyan helyek, amik önmaguk is szimbólumok. 

VII.

Az összegzésben arról a felismerésről írok, amelynek megélése hosszú távon is 

megváltoztathatatlan magatartást váltott ki belőlem. 
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