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A képeken megörökített hősökkel bármikor és bárhol találkozhatunk: egy szobá-

ban, ha kinézünk az ablakon, ha elmegyünk az uszodába vagy a tengerben úszká-

lunk, vagy ha éppen kirándulunk a pusztába. Itt a hősies a banálissal kapcsolódik 

össze, és ha el is tekintenénk a heroizmustól — feltéve és elfogadva, hogy a világ 

olyan amilyen, miért is izgassuk magunkat? — akkor maradnak a hétköznapi tár-

gyak és szituációk. Szűcs levente ezeket játékosan újra csoportosítja, újraal-

kotja, és így írja át élményeit. 

Az animizmus többek között az a hiedelem, miszerint a természetnek és a tár-

gyaknak van lelke: ezeken a festményeken valami hasonlót érzek. hős bárki, 

bármi lehet. például gyakori a glóriaszerű, elliptikus, az ég közepén elhelyezkedő 

baljóslatú, egyben védelmező felhő. Mintha biztosítaná a dolgok törvényszerű 

zajlását. Sok helyen cölöpölnek antropomorf életfák, más néven tuják, ame-

lyek kifejezően erre-arra dőlnek, esetleg meg-

hajlanak, mint rosszul sikerült tv-paprikák vagy 

uborkák — talán ezzel fejezik ki sorsukat vagy 

véleményüket. pálmafákat is láthatunk. Nagy 

kókuszszemmel bámulnak, ha például éppen egy 

jegesmedve le szeretné róluk rázni kókusz-sze-

müket. utak vezetnek időtlen tájakban, de el 

sem lehet képzelni, hová. emberek is szerepel-

nek, például az Akció című képen, ahol egy áram-

vonalasan hegyes orrú lokomotívon harcolnak.  

A szembeszél miatt talán nem fognak róla 

leesni, a sínek mentén álló tuják pedig csodál-

kozva nézik a jelenetet. ha csendéletet fest, 

akkor az is banális tárgyakat ábrázol, sokszor 

furcsa csoportosításban. Csendélet című képén 

bal oldalt piros wC-kefe tartó, mellette a piros 

nyelű, fekete szőrű kefe és valami tévé- vagy 

számítógépes alkatrész. Az előtérben bal-

ról föléjük hajol egy kristályvizes üveg, jobbról 

űrharcosra emlékeztető, zöld asztali lámpa, a 

képből kivezető fekete kábelhurokkal, amelynek 

formája rímel a wC-kefére. 

Szűcs levente festészetével mesél, képein 

a helyszínek, helyzetek és hősök jelképesek. 

Nonszensz történetek ezek, mintha abszurd 

színházi jeleneteket látnánk, vagy egyenesen 

Abszurdisztánban járnánk. A valóság kevere-

dik a képzelettel, és ha nem éppen egy Borges-

kötetet látok műtermében, akkor eszembe jut-

hatna a Száz év magány. Ami helyenként gyer-

meki festészetnek tűnhet, annak komoly tar-

talma van, és többrétűen értelmezhető, akár 

a gyerekmese. ettől a megfogalmazástól a 

komoly tartalom könnyeddé válik. Sok képén 

mesés a környezet, akár játékvasút kellékei 

is lehetnének a fák, figurák, állatok és kocsik, 

ami bennem olyan érzést kelt, mintha ebben 

a világban talán minden és mindenki egy meg-

rendezett film szereplője — vagy az élet és sors 

bábuja volna. 

Saját bevallása szerint bármi inspirálhatja a 

festésre: séta az utcán, film- vagy képné-

zés, olvasás, zenehallagtás. Gyászolja a régi 

négyes-hatost, figyeli, hogy a nőfaló cápá-

hoz hogyan sietnek az apró sebeit orvo-

soló nők, rácsodálkozik egy zöld lényre, aho-

gyan tükörbe néz vagy cipekedik, tortaszele-

tekre negyedeli az esős és a nem esős városré-

szeket, együttérez II. lajossal, zebrán táncol-

tatja Krishnát és Krishna barátját, átéli a hon-

foglalást — de a magyarázható kontextus nem 

izgatja, állást nem foglal. Szuverén módon 

festi meg, ami éppen érdekli, és így ragadja 

meg a mindennapi pillanatokat. ezeket a pil-

lanatokat a festés módja köti össze. Gyorsan 

festi meg olajképeit, melyek olykor akvarell-

szerűek. Többnyire tört, zavaros színeket hasz-

nál, amelyeket néha felvált egy-egy tiszta, erős 

szín. együttérez hőseivel, és a gyakran tra-

gikomikus, általában hétköznapi helyzetek-

nek megfelelően festészete is látszólag egy-a
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Szűcs levente
KrSNA, 2004, olaj, farost, 40×50 cm
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szerű: visszafogottan, de rendkívül érzéke-

nyen és pontos slampossággal, minden virtuóz 

vagy vizuális bűvészkedéstől mentesen olyas-

mit valósít meg, ami ritkán látható, és amit 

magamban a legjobb értelemben vett ’festé-

szeti understatement’-nek nevezek. Története-

ket és helyzeteket mesél képeivel, és ezzel fes-

tészetileg nehéz területen mozog. Bármelyik 

pillanatban átbillenhetnének a képei illusztra-

tív leírásba, de sikeresen kivédi ezt a veszélyt. 

Ilyen szempontból festészetével kötélen 

zsonglőrködik, a magasban. Van-e alatta háló? 

Szerintem nincs, és bátorsága izgalmas. 

Munkáit végignézve feltűnik, hogy széles ská-

lán mozognak képi megoldásai. olykor dominál 

a festészeti eszközökkel létrehozott feszült-

ség és némiképp háttérbe szorul a történet. 

Máskor a szükséges feszültséget inkább a képi 

történések idézik elő, és néha összejön mind-

kettő. Formailag honnan eredhetnek képei? 

eszembe jutott a képregény, a film. De valójá-

ban egyikre sem hasonlítanak. Bevillanhat vala-

melyik, de ezek csupán képek, és nem hang-

súlyos, a filmre, fényképre vagy képregényre 

utaló megoldás. Szűcs levente úgy építi fel 

festményeit, a kép téri viszonyok tisztázá-

sára, mint egy korai reneszánsz képet: háttér-

rel indul, előtérrel fejezi be. A korai reneszánsz 

viszont, új perspektívát keresve, visszanyúlik a 

római, illetve pompeji festészethez, ami rész-

ben az etruszk művészetből ered. Az etruszk 

művészet sokáig az animizmus és a velejáró 

bálványimádat, és a iónoktól eltanult racionális, 

látványhű ábrázolás határmezsgyéjén mozgott. 

onnan akár vissza lehetne kanyarodni a múlt 

századi pittura metafisicá-ig, ami szintén reáli-

san ábrázol, ugyanakkor elidegeníti a valóságos 

látvány jelentését. Azzal, hogy megszemélye-

síti a természetet és tárgyakat, Szűcs levente 

is átírja a látvány elsődleges jelentését. 

Néhány kép kompozícióján, színhasználatán, és 

néha oldottságán Farkas István hatását lehet 

érezni; és bizonyos képtémáknál (zöld lény, 

szörny, ufó, stb.) fel lehet fedezni párhuzamo-

kat Max ernst munkáival, ami egybevág Szűcs 

levente scifi- és fantasy-irodalom iránti érdek-

lődésével. philip Guston is eszembe jutott, de 

talán csak azért, mert szeretem. Az ő korai és 

késői képei szintén visszanyúlnak az olasz tre-

cento, illetve quattrocento festészetéhez; és 

még valamiben hasonlítanak egymásra Szűcs 

leventével: mindkettőjük humora mély és 

finom.

Szűcs levente munkáit semmilyen festé-

szeti irányzathoz nem lehet kötni. Sok min-

den érdekli, és képi megoldásként is alkal-

mazza mindazt, amit éppen célszerűnek talál. 

Szabadon alkot, és jókedvűen, ítéletmentesen 

tárja fel előttünk az élet abszurditását — képeit 

nézve azon kezdtem gondolkodni: vajon ez is 

valamiféle realista festészet?
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Szűcs levente
Akció, 2009, olaj, farost, 20 ×30 cm

Szűcs levente
honfoglalás, 2009, olaj, vászon, 100 × 120 cm

Szűcs levente
eső, 2004, olaj, farost, 80 × 132 cm


