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Szűkített mezők –  
tágított tér
Valkó Lászlóval beszélget Szarvas Andrea

• Szarvas Andrea: Harmincöt évvel az első bemutatkozása után november 12-én 

a pécsi Hattyúház Galériában nyílik újra önálló tárlata az utóbbi évek terméséből 

az EKF Pécs 2010. felvezető éve rendezvényeként. A kiállítás címe Európai mezők. 

Témája egy szűkebb válogatás az utóbbi időben készített munkáiból. Ez alkalomra 

jelenik meg a Balassi Kiadó gondozásában egy áttekintő kötet, katalógus a munkás-

ságáról Szegő György, valamint Tolnai Ottó írásával. Ezek az események összegzésre, 

válogatásra, át- vagy továbbgondolásra serkenthették. Bizonyos témák, temati-

kák azonban újra és újra megjelennek a műveiben. Az identitás kérdése, illetve kere-

sése, a történelem, a múlt, amelyek által pedig a személyes és kollektív idő tapasz-

talata is előtérbe kerül. A visszatérő témákat érintve inkább egy folyamatot tapasz-

tal, vagy képes mindig máshogy értelmezni, újragondolni a felvetéseit, majd azokat 

illeszteni egymáshoz? 

• Valkó László: Így utólag úgy gondolom, hogy mindig ugyanaz foglalkoztatott, 

csak ezt más és más témában variálgattam. Más-más aspektusát hangsúlyozva, 

asszociálva egyéb tartalmakra. Mi is ez a „mindig ugyanaz”? Azt nehéz lenne 

tömören, verbálisan meghatározni, talán majd 

mások megteszik helyettem.Az első témák már 

a 70-es évek elején megjelentek: tubusok, cipők, 

később kesztyűk, zoknik. Olyan tárgyak, ame-

lyek valaminek a negatív burkolatai, lenyoma-

tai. Kapcsolódnak a szobrászathoz és a nyoma-

tokhoz is, illetve az előállításuk révén a sorozat-

gyártáshoz, tömegtermeléshez. Állapotuk pro-

vizórikus, használat után eldobandó hulladék. 

Ugyanakkor azáltal, hogy emberek testének, 

testrészeinek burkai, formáinak nyomatai, az 

emberábrázolás műfajához tartoznak — annak 

minden drámaiságával — és nem a csendélet 

műfajához. Nagy tömegben együtt, pedig akár 

már a történelemhez. Mert tudjuk, mihez kap-

csolódik a nagy tömegű emberi hulladék képe  

a XX. században!

Ami a kiállítást illeti: a címében is megjelenő 

„mezők” itt elsősorban olyan sík terepet jelente-

nek, ahol nyomokat hagytak az olyan történelmi 

vagy művészeti, kulturális behatások, — akár 

közvetlenül, akár szimbolikusan —, amik erre a 

térségre, elsősorban Közép-Európára, illetve rám 

meghatározó hatással vannak, voltak. A mező 

szó itt konkrét és metaforikus értelmében egy-

aránt működik. A világ legcsendesebb, ugyanak-

kor legtragikusabb mezője: Birkenau. Magyarul 

nyírfaliget. Milyen idillikusan is hangzik!  

A mezőn békésen legelésző állatok, a boldog-

ság (jel)képei a művészetben. A festészetben a 

vászon síkja, az ábrázolás mezője. A magyar fes-

tészetben is hagyománya van ennek a témának. 

Az utóbbi időben folytatott, ezirányú törekvé-

seimben a XX. századi magyar történelmi és táj-

képfestészet műfajával érzek rokonsági kapcso-

latokat, illetve valamiféle viszonyítási alapot  

a történelmi, képi szimbólumok kapcsán. 

• Hogyan lehet reagálni a történelemre? 

• Erre a magyar képzőművészetben nincse-

nek olyan erőteljes példák, mint például a német 

festészetben Anselm Kiefer, Gerhard Richter, 

az angoloknál a Chapman fivérek, vagy számos 

kitűnő művész a lengyeleknél. A magyar fes-

tészetben a XX. század tragédiái nem hagytak 

nyomot. Mintha tabu témák volnának, amelyek 

kívül esnek a művészet világán. Ennek nyilván 

több oka is van, és nemcsak művészeti, hanem 

kulturális és politikai is.

• Mennyire különül el a festészet és a grafika 

műfaja egymástól, mi a viszonyuk egymáshoz az 

ön művészetében? 

• Az 1970-es évek elején azzal indultam, hogy 

a festészet akkori állapotától, magyarországi 

lehetőségeitől kissé eltávolodva, magam-

ban megteremtve ennek lehetőségét, min-

dent tiszta lappal akartam kezdeni. Ezt azonban 

nem formai szempontból próbáltam megközelí-

teni, mint az akkori modernnek számító forma-

listák, az úgynevezett absztraktok. Hanem épp 

a „forma csinálás” elsődlegességét elhagyva, 

a kész képből, látványból, fotóból, tényszerű, 

Valkó László 
Magyar föld II., 2007, olaj, vászon, 130× 150 cm

i
n

t
e

r
j

ú



23

pozitivista alapállásból kiindulva, új összefüggé-

seket létrehozva. Már akkor is úgy gondoltam, 

hogy a XX. század legnagyobb hatású képeit 

nem a festészet, hanem a fotográfia, a doku-

mentumfotó, és film hozta létre (Auschwitzi 

album). A gondolatok nem feltétlenül fogalmak-

ban, hanem képekben születtek meg. Amikor 

pedig próbálom az elképzeléseimet megvalósí-

tani, akkor mindegyikhez kapcsolódik egy anyag, 

egy lehetőség. 

A fotó, illetve a dokumentumfotó-hatású képek 

szolgáltak alapjául a grafikai nyomataimnak. 

Később a nyomatok hatására jöttek létre azok a 

gyűrt festmények, amelyeken a nyomólemez-

hez hasonlóan magát a vásznat gyűrtem, alakí-

tottam. A digitális nyomtatás lehetősége akár 

nagy képméretben is lehetővé tette azt, hogy 

sokszor csupán a kép jellege határozza meg azt, 

hogy kinyomtatom, vagy a festészet nyelvén 

fogalmazom-e meg az elképzeléseimet. A festés 

mindig a festészetről (is) szól, s ez egy folyama-

tos párbeszéd a festészet több évszázados tör-

ténetében, állandó utalások, kapcsolódási pon-

tok gazdagodó rendszere és maga a mesterség 

ismerete. A valóság képei manapság olyan hihe-

tetlenül nagy számban „kéznél vannak” a digi-

tális fotó és az internet jóvoltából, hogy a mai 

„képcsinálásban” már nem a megformáltság,  

a manuális mesterség a döntő, hanem maga a 

választás, a kiválasztás. A képalkotó festő (kép-

zőművész) nem közvetlenül alakítja a formát, 

hanem médiát, eszközt választ ahhoz.

• Gyűrt hatások, a struktúra véletlenszerű szép-

sége külsődleges formai rokonságként másoknál 

is megjelent. Eleinte lágy alapba helyezte gyűrt 

applikációit, majd magát a nyomólemezt for-

málta. Pauer Gyula a látszat és a valóság közti 

határ mezsgyéjén kutat. Önt mi foglalkoztatja 

leginkább ebben a lehetőségben?

• Engem inkább a tárgyakon végbemenő olyan 

destrukció foglalkoztatott, ami sokkal közelebb 

áll az expresszionisták, az expresszív festők tor-

zításához. Főleg figurális elemeken dolgoztam, 

a lemezek, grafikák után pedig a saját arcomon 

kísérleteztem (Önarckép-variációk, Gyűrt figu-

rák). Többek között így sikerült közelebb kerül-

nöm egy engem állandóan foglalkoztató témá-

hoz: az időhöz. Minnél jobban és érzékelhetőb-

ben fel akartam tárni azt a nyomot, amit az idő 

múlása előhoz, előidéz. Az utóbbi években azon-

ban már nem egyszerűen meggyűröm a formát, 

hanem elsődlegesen úgy választom ki a valóság-

ból, hogy megfeleljen ezeknek az elvárásoknak, 

az általam kívánt képnek. 

• A föld, mint téma, mint anyag pedig megfelelt 

ezeknek a kritériumoknak?

• Többek között a föld is. Érdekel az anyagban 

rejlő kifejező erő, illetve annak közvetlen vagy 

szimbolikus jelentései. A föld, a földdarabok,  

a hantok sokasága pedig eleve olyan felületet 

ad, olyan granulátum, amely mintha már eleve 

Valkó László 
Befelé, 1996, olaj, vászon, spárga, 200× 140, 170×30 cm

Valkó László 
Tározó A.ból 3., 2008, olaj, vászon, 140× 160 cm

i
n

t
e

r
j

ú
  

À
 



24

2 0 0 9 / 1 1 _ 1 2

meg lenne gyűrve. A ládákba zárt földek esetében (Föld-táj, Föld) az ember által 

behatárolt, perspektivikusan beszorított végtelen tájak kitágítása vagy a vég-

telen mezők, a horizont bezárulása játszódik le. Részben valóságos mezők, rész-

ben pedig szimbolikus megfogalmazások, a képzelet mezeje (Tiszta ingek mezeje, 

Tározók sorozat). Ezeket a képeket aztán vagy megfestem, vagy a képet egysze-

rűen vászonra nyomtatom. Ebben az esetben azonban már nem avatkozom bele 

a létrejött látványba, nem festem felül, nem keverem a technikákat.

• Az idő és az időtlenség esetében inkább a változás ellenére is fennálló állandóság, 

statikusság vagy egy bizonyos nézőpontból tekintve az azt követő, dinamikusabb 

mozgás, esetleges pusztulás az, ami az ön számára előtérbe kerül?

• Azt gondolom, hogy az állandó változás a fontos. Épp az az örök benne, hogy 

folyton telik. Számomra minden művészet az idővel is foglalkozik. Különböző 

korokban persze másként jelent meg az idő a 

képzőművészetben. Az időnek a halálhoz vezető 

útját sokkal inkább magamban érzem. A külön-

böző képalkotó médiák is másként viszonyulnak 

az időhöz. A fotó a legmelankolikusabb műfaj 

(családi, portré fotó). Miután mindig egy pilla-

natot exponál, folyamatosan az idő elmúlására 

emlékeztet. A festményben mindig van valami 

időtálló. A manuális megfestés időigényes, min-

dig egy korszakot rögzít, nem egy pillanatot, 

ezért mindig van benne valami a halhatatlan-

ságból. A korábbi aquatinta — később szitanyo-

matok — szándékom szerint a történelem, a tör-

ténések, az idő nyomai a mindennapi tárgya-

kon, házakon, tájon stb. Szimbolikusan megjele-

nített, nem is eseményei, inkább érzései a képek 

témája (Emlékműterv, Adorno üzenete, Michelan-

gelo emlékére, Dokumentumok, Táj, és a gyűrt, 

illetve roncsolt üzletportálok, épületek és arcok 

grafikai sorozatai tartoznak ebbe a vonulatba). 

Ugyanekkor, mint később is, egyidejűleg fog-

lalkoztatott az anyag felületi hatása, struktu-

ráltsága, faktúrája. Ezért is használtam sok-

féle anyagot: gyűrt vászont, papírmassza-relie-

fet, fát, földet homokot, kenderkócot, műgyan-

tát, mint a mű (alap)anyagait, amelyek a továb-

biakban témává is váltak a föld-láda-táj soroza-

tok által. 

• A kortárs művészetben jelenlévő probléma, 

kérdés a fotográfia, a számítógépes print hatása 

a festészetre. Megfesteni a képet, vagy már nem 

megfesteni, csak printelni? Festészet vagy inkább 

képi ábrázolás? Hogyan ítéli meg, illetve hogyan 

illeszti be ezeket a lehetőségeket a munkássá-

gába?

• Az utóbbi 10 évben újra felbukkantak régebbi 

grafikai témáim is, amelyeket nagyobb méretű 

festményeken gondoltam újra. Az alapja ezeknek 

is a fotografikus leképezés és a festészet kapcso-

lata, illetve újra gondolása, most már a számító-

gép, és a digitalizáció adta lehetőségek felhasz-

nálásával. Úgy gondolom, és — ezt a festészet 

szakon is így tanítom —, hogy ma a festészetben 

a képalkotás döntés kérdése arról, hogy milyen 

eszközt használunk, nem a manuális formakép-

zés a meghatározó. Ezért a nyomatot is fest-

ménynek, a festészet részének tekintem, nem 

fotográfiának. A szemlélet és irányultság dönt, 

nem a technika. Az alap, a kiindulópont már nem 

a valóság maga. A valóságról alkotott képünk 

vagy látványunk nem közvetlenül a valóság-

ból ered. Régen sem teljesen így volt, de min-

dig a természetre esküdtek a festők. Valójában 

az elsődleges a forma és a tapasztalat megszer-

zése, amelyeket az előző korokból vettek át.  

Ma a kép elsődleges forrása a kép maga.  

A képi források azonban már nem csak a fes-

tészet, hanem a végtelenül kitágult lehetősé-

gek tárházából kerülnek ki. Nagyon izgalmas szá-

momra, hogy a különböző képi médiumok hogyan 

viszonyulnak, illetve hatnak egymásra. Először 

Valkó László 
C. D. Friedrich 2009-ben, 2009, C print, vászon, 140× 190 cm

Valkó László 
Promenád, 2009, akril, print, 151× 200 cm
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a festészet hatott a fotóra, majd a fotó a fes-

tészetre, és így tovább. Nincs már eredeti. De ez 

már nem is lényeges. Nem is a forrás a fontos, 

hanem az, hogy ki mit tudott ahhoz hozzáadni. 

Eredetit, új jelentést. Ezzel lehet még teremteni, 

ez által lesz még művészet.

• Domborműszerű képek, plasztikai alkotások, 

installációk? Miért van szüksége egy festő-grafi-

kusnak a harmadik dimenzió felé törekvésre?

• A fotóalapú grafikák (Gyűrt figurák) alapja 

már eleve egy térbeli elrendezés, installáció 

volt. A 70-es évek vége óta kivágtam a figurá-

kat, a fotókat és valós térbe helyeztem őket, 

például kövek, kavicsok közé. Azután újra 

fotóztam az így modellált látványt. Ez később 

is kiinduló módszeremmé vált. A plaszticitás 

és a tromp l’oeil hatások a későbbi táblaképe-

ken odáig fokozódtak, hogy már úgy gondol-

tam, akár ki is léphetnek a valós térbe (Kaddis, 

Fal előtt, Befelé, stb.). Így összességében azon-

ban mindez se nem szobrászat, se nem instal-

láció. Számomra ezek a munkáim inkább tér-

beli képek. Térbe készített modellek. Plasztikus 

képek, vagy már majdnem plasztikák. Különö-

sen foglalkoztatott a háttér és az előtér viszo-

nya. Ezért a formák egyszer csak a leváltak a 

háttérről. Úgy éreztem ez lehetne a következő 

lépés. Plasztikusan vagy relief-szerűen formáz-

tam meg őket. Függőleges, síkszerű kenderkóc, 

gipsz képződmények. Érdekes egy ponton elvá-

lasztani az előtér és a háttér kapcsolatát,  

a figura és háttér viszonyát.

• Mekkora távolságot enged meg az előtér és 

a háttér? 

• Csupán nagyon finoman meghatározható 

távolságokat enged meg a viszonyuk. A képek 

félkörben körbejárhatóak, ez a terület játszik  

a beállításuknál is. 

• Gyakran fogalmaz meg művészettörténeti uta-

lásokat (Hommage à Grünewald I-II.), hogy viszo-

nyul az elődök képihez, mi alapján válogat belőle 

a saját művészete számára? Foglalkozik most 

más művész alkotásaival?

• A másolat vagy adaptáció mindig fontos kiin-

dulópontja, és hajtóereje volt a művészetnek. 

Nálam az adaptáció vagy parafrázis nem az első 

gondolat egy kép tervezésénél, és nem is fel-

tétlen a „kedvenc” festőimet választom. A kép 

első fázisaiban felismerek utalásokat, hason-

lóságot egy, vagy akár több momentumban is 

más, ismert képpel. Ebben az esetben esetleg 

már törekszem az összevetésekre. Caspar David 

Friedrich Jegestenger című képének átiratát két 

variációban is megcsináltam. Egy volt lakta-

nyát alakítottak át Pécsen bevásárlóközponttá, 

és egy hatalmas, lebetonozott, rideg területet 

törtek fel darabjaira. Ez volt az eredeti látvány. 

Friedrichnél befagyott hajó, nálam betonten-

gerbe szorult betontörő gép (Beton tenger). 

Mindkét kép egy konkrét eseményre is utal, 

mégis igen szimbolikus.

Valkó László 
Tiszta ingek mezője II., 2009, C print, vászon, 92 × 120 cm

Valkó László 
Nyífaliget 1, 2009, C print, 90 × 98 cm
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