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Ami mögötte van
Csiszér Zsuzsival beszélget Erdős Ibolya 

 

Nem is olyan rég volt, hogy Csiszér zsuzsi művészetében a nagyméretű port-

rékat felváltották a hasított arcképek. 2009 januárjában, az el Kazovszkij tiszte-

letére rendezett kiállításon1 láthattuk először legújabb képeit, amelyek a kollázst, 

a dekollázst és a képregényt ötvözik egyfajta személyes mitológiával fűszerezve, 

már a valóságban is alkalmazva a visszatépés technikáját. Kitartóan kutatja, hogy 

mi vagy ki van a felszín mögött, ahogy egyik festményén is írja: „Is there anybody 

behind it?”

Kilenc évvel ezelőtt, amikor megismerkedtem vele és képeivel, tranzisztorokat 

festett és vastagon festékpöttyözött „Space” képeket. Aztán a pöttyök kezdtek 

elfogyni a vászonról, helyet adva egy széteső metropolisz képének. Azóta festett 

lemezborítókat, füves képeket, buborékfújó arcokat, nőket, elmosódó portrékat, 

fátyol mögé rejtett női arcokat, majd jöttek a felsértett képek, először csak meg-

festve, most pedig már valóságosan is. Csiszér zsuzsit a saját maga és a világ 

megismerése iránti vágy hajtja, és ez a művészetében is megnyilvánul. 

1 Hommage à El kazovszkij. Várfok Galéria Xo Terme, Budapest, 2009. jan. 8 — febr. 7. 

• Erdős Ibolya: Legutóbbi képeiden több stílust 

remixelsz: felfedezhetjük a kollázs, a dekollázs, a 

pop-art nyomait; vannak ragasztott, visszatépett, 

festett és rajzolt részletek is. Hogy jött ez a kicsit 

meghökkentő lépés ahhoz képest, amit egy-más-

fél évvel ezelőtt festettél? 

• Csiszér Zsuzsi: A remixszel kapcsolat-

ban eszembe jutott a „bootleg” zenei kife-

jezés. lényege, hogy a már kész, de merő-

ben klönönböző stílusjegyeket hordozó dalok-

ból jön létre egy újraértelmezés. Ilyen értelem-

ben valóban beszélhetünk kollázsról: a női port-

rék poposak, aztán visszakaparom az egészet, 

így dekollázzsá válnak. álomszerű, ugyanakkor 

humoros graffiti-fejeket is festek, hogy minél 

változatosabb legyen a vizuális kommunikáció  

a képen belül. ellenőrzöm, hogy hol nem ragadt a

vászonhoz rendesen a papír, s ha találok ilyet, 

azt még ezután letépem. 

• Ezek a képek annyira részletgazdagok, hogy a 

néző sokáig elidőzhet rajtuk. Először a képeket 

uraló női szereplők ragadják magukhoz a tekin-

tetünket, akik moziplakátok, magazinok, képre-

gények idealizált ikonjai a múlt század közepétől 

napjainkig, és csak ezután képes a szemlélő felfe-

dezni a szerényebben jelen lévő részleteket, ame-

lyek sokszor ellenpontozzák a szupernők által fel-

kínált vizuális hatást. Mi motivált, amikor kialakí-

tottad ezt a képszerkezetet? 

• A kihívás az volt, hogy megváltoztassam az 

általam már megszokott képi dinamikát, hogy 

formailag, tartalmilag kizökkentsem a nézőt. 

A ragasztással többet tudok közölni –leg-

alábbis így gondolom. A kinagyított arcok más 

jelentést kapnak ebben a túláradó képi világ-

ban, a kis részletek jobban kiemelkednek, míg 

az arcok emberibbek lesznek. Itt arra gondolok, 

hogy a tekintetek mire utalnak, hogy meny-

nyire érzékien vagy hidegen lehet megoldani 

egy portrét, mivel ezek nem ragasztva, hanem 

festve vannak. 

• A végső összképet meghatározzák a részle-

tek, az elemek, amelyekből összeáll a kép. A képe-

ken régi tévéújság darabjait, fekete-fehér családi 

fotókat, magyar filmszínészek régi portréit, pla-

kátnőket láthatunk az 1950-es évektől mostanáig. 

Meglehetősen nosztalgikus hangulata van a képe-

idnek — mintha egy a padláson talált dobozt túr-

tál volna fel. 

• Van egy komoly képgyűjteményem: régi 

fotók és képeslapok, újságsorozatok, filmrész-

letek képei. Sőt, van egy hiányos bélyeggyűj-

teményem is; örökölt és piacon turkált dolgok. 

így van mihez nyúlni, amikor egy kollázs ötlete 

megszületik. A fotók árulkodnak arról is, hogy a 

családi közegben mennyire megváltoztak a tra-

díciók, de arról is, hogy miként tudom ezt beil-

leszteni a tágabb környezetembe, hogy meny-

nyire vagyok kívülálló a divat diktálta világban. 

• A festményeken stencilezett feliratok is megje-

lennek, hol magyar, hol angol nyelven. A betűtí-

Csiszér zsuzsi
Am I Funny?, 2009, olaj, vászon, papír, 200 × 150 cm
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pus miatt olyan érzésem támad, mintha a képe-

ket megbélyegezték volna ezekkel a feliratok-

kal, mint egy rakomány banánt. Ugyanakkor ezek 

nagyon személyes üzenetek is: „Am I funny?” 

(Vicces vagyok?), „There is something behind 

it” (Van mögötte valami), „Beszélgess velem”, 

stb. Számomra a feliratok teszik befejezetté azt, 

amit látok. 

• A feliratok további rétegét adják a képek-

nek. A felirat mindig látszik, azonos sab-

lont készítettem hozzájuk, hogy minden kép-

nél egységbe foglaljam az általuk hordozott 

információt. Mintha egy mesterséges falfelü-

letet képeznék, amire valamikor hirdetéseket, 

plakátokat, mindenféle papírt ragasztottak, 

majd jött egy graffitis, és az egészre ráírta a 

maga kis üzenetét. Az üzenet mindig az adott 

munkához való viszonyomról szól. pl. a „Van 

mögötte valami” arra inti a nézőt, hogy kicsit 

emelje el a faltól a képet és nézzen mögé.  

ez egy játék. 

• Úgy érzem, 2008-as felsértett festményeid 

tekinthetők e művek előképének, bár akkor még 

nyilván más dolgok motiváltak. 

• Akkoriban az foglalkoztatott, hogy amit 

látunk, csak egyfajta valóság, és mögötte még 

létezik még egy és még egy, vagyis az ábrázolt 

dolog nem is az, ami. Ahogy heidegger is ír a 

nem létező létezőről, hogy a látszatfátyol maga 

a semmi. Azokban a festményekben a képrom-

bolás egy sajátos módját alkalmaztam. A mos-

tanihoz képest finomabb és misztikusabb han-

gulatuk volt. 

A megkomponált képen belül a tépések tudatos 

véletlenszerűségek lenyomatai voltak. elkezd-

tem beletépni a megfestett sima felületekbe 

(persze a tépés is festve volt), darabokra tép-

Csiszér zsuzsi
Mini Me, 2009, olaj, vászon, papír, 120 × 150 cm

Csiszér zsuzsi
It Is Amazing, 2009, olaj, vászon, papír, 120 × 150 cm

Csiszér zsuzsi
Beszélgess velem!, 2009, olaj, vászon, papír, 120 × 120 cm
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tem, romboltam a felszínt, megrongáltam a 

portrékat. így létrejött egy új felület, ami lehe-

tőséget adott a síkok újragondolására. Közben 

visszatérő víziómmá vált az autópályák mellett 

felépített hatalmas transzparensekről lefoszló, 

ott felejtett óriásplakát-maradvány. ennek 

hatására kezdtem később papírokat applikálni  

a vászonba. 

• Személyes mitológiád egyik alapelve, hogy min-

den mindennel kapcsolatban van, és hogy a külön-

böző dimenziók között átjárás van — ez egészen a 

mögöttes én vagy tartalom kutatásáig tart. 

• Akkor vagyok a helyemen, amikor játszom. 

jelenleg tépegetek. részt és egészet. Szeretek 

szöszölni egy képpel vagy egy objektummal.  

A kigondolás után hamar megcsinálom, nem 

ülök rajta sokat, látnom kell ahhoz egy munkát, 

hogy túl tudjak rajta lépni. Apró felismeréseken 

múlik, hogy a jó irányt követem-e. ez azért fon-

tos, mert a fejlődésem során változnak a mun-

káim, és nem ragaszkodom a tőlem megszokott 

stílushoz. ha valami nem mutat tovább, azt is 

fel kell ismerni. úgy gondolom, hogy egyszerre 

több műfajban kell mozogni, mert igénylem, 

hogy mindent a hozzá illő, megfelelő módon 

fejezzek ki. 

• Azt mondod, „a tőled megszokott” stílushoz. 

Nem tartasz attól, hogy a gyakori váltások miatt 

nem lesz felismerhető stílusod? Van ennek egyál-

talán jelentősége? 

• Az engem érdeklő témákat igenis körbejárom 

— az más kérdés, hogy gyorsan, de azért lehet 

követni. Amúgy nem csak a stílus határozza 

meg a művészt, hanem az alkotó nyitottsága is, 

hogy ragaszkodik vagy sem a már jól bejáratott 

megoldó képleteihez. 

A realista felfogású festéssel az a problémám, 

hogy bár a téma lehet mindig új, de a monda-

nivaló mégis keretek közé van szorítva. Mivel a 

megfogalmazás módja adott, sőt didaktikus,  

a magam részéről tágítani szeretnék a stílus  

adta lehetőségeken. eddig ezt úgy oldottam 

meg, hogy sorozatokat készítettem, és egy 

bizonyos pontig eljutva kezdtem el feloldani a 

realizmus kereteit. Megpróbáltam lassan kilépni 

a technikai kötöttségekből és nagyobb össze-

függésekben fogalmazni. ez zajlik most is. 

• Festészeti állomásaid során a világot akarod 

egyre érthetőbbé tenni, elsősorban saját magad 

számára? 

• lehet, hogy ez az egyik ok, de hiszek abban, 

hogy csatornákat tudok megnyitni mások szá-

mára is. Az észlelés sajátos kifejezései nálam 

hasonló energiákkal rendelkezhetnek mások 

észlelési energiáival, így segíteni is tudok talán. 

hiszek ezekben a közösségi energiákban, más-

különben felesleges lenne a létem, ha csak a 

magam számára próbálnám analizálni a világot. 

Valóban jó érzés rátalálni egy-egy igazságra fes-

tés közben a képen, de ez csak ahhoz kell, hogy 

folytassam a munkám — ez nem lehet a végcél. 

Csiszér zsuzsi
There are people, who like This, 2009, olaj, vászon, papír, 200 × 150 cm

Csiszér zsuzsi
yo-yo, 2009, olaj, vászon, papír, 120 × 150 cm
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