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� Fehér Dávid: A Tanya Leighton Galleryben rendezett kiállításának1 megnyi-
tóján tartott beszédét egy budapesti előadásáról szóló anekdotával kezdte, és 
szintén említette csehszlovákiai útját, amelyre Joe Tilsonnal utazott. Miért ment 
1968-ban Kelet-Európába?
� Derek Boshier: Ez egy úgynevezett kulturális csere keretében valósult meg,  
a British Council szervezésében, együttműködve mind a csehszlovák, mind a 
magyar kormányok kulturális szektoraival. Hosszabb ideig voltunk Prágában, kicsit 
tovább, mint egy hétig, és talán egy hetet töltöttünk Budapesten. Magyarországon 
végig Budapesten maradtunk, Csehszlovákiában ugyan a legtöbbet Prágában vol-
tunk, de ellátogattunk Pozsonyba is. Amikor Magyarországra érkeztünk, volt nálunk 
egy lista azokról az emberekről, akiket látni szeretnénk, körülbelül négy művészt…
� FD: Honnan tudtak ezekről a személyekről, honnan származtak a nevek?
� DB: Csináltunk egy kisebb kutatást, úgy emlékszem, főképp Joe találta őket. 
Találkoztunk egy házaspárral, Gyémánt Lászlóval és a feleségével. Nagyon tetszet-
tek a munkái. Több művész művei tetszettek, akiknek a nevére már nem emlék-
szem. Valahol megvannak még azok a katalógusok, amiket akkor kaptam.
� FD: Gyémánt László említette nekem, hogy érdeklődött Kassák Lajos művei 
iránt…
� DB: Igen, emlékszem, hogy számos ember érdekelt minket, akik nem voltak 
annyira „kortársak”. Kassák a magyarországi konstruktivizmus képviselője volt. Mély 
benyomást tettek ránk Csehszlovákiában és Magyarországon azok a művészek, 
akik az orosz konstruktivizmushoz hasonló irányzathoz köthetők. Szembesültünk 
azzal, hogy mennyi minden történt egyszerre abban az időszakban. Rendeztek 
öt-hat éve egy kiállítást a kelet-európai konstruktivizmusról, megvan valahol  
a katalógusa…2

� FD: Az előadás, amit Budapesten tartott nagyon fontos volt az alternatív, 
ellenzéki művészeti közeg számára Magyarországon. Gyémánt László a mai 

1  Derek Boshier. Change, Tanya Leighton Gallery, Berlin, 2014. március 8 – április 12.
2  Talán erről a kiadványról lehet szó: Central European Avant-Gardes, Exchange and Transformation, 
1910–1930, Timothy O. Benson ed., Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles, 2002

napig emlékszik az előadásra és az ön láto-
gatására. Miről szólt az előadás, s mik voltak 
a tapasztalatai Magyarországon? Találkozott 
ellenzéki művészekkel?
� DB: A látogatásunk egyik feltétele volt, hogy 
hozzunk magunkkal egy előadást, ám Joe jelezte, 
hogy ő nem készítette el a sajátját, én viszont 
megtartottam az előadásomat. Egy nagy térben 
adtam elő, hatalmas közönség előtt, az eseményt 
a Képzőművészek Szövetsége szervezte. Az elő-
adóterem olyan volt, mint egy színház, és tele 
volt emberekkel. Az előadás hasonlított ahhoz, 
amit most Berlinben tartottam, de természete-
sen csak 1968-ig mentem el az időben. Ügyeltem 
arra a körülményre, hogy nem tudok magyarul 
és egy tolmács fordítja minden mondatomat. 
Bemutattam a diákat, majd nagyon lassan és tisz-
tán beszéltem róluk. Ez körülbelül tíz percig tar-
tott, amikor valaki bekiabálta a közönség soraiból, 
hogy „elnézést, de a tolmács nem azt fordítja, 
amit ön mond”. A tolmács ekkor szabadkozott, 
mondván ő elsősorban turistáknak szokott fordí-
tani. Pedig nem használtam semmilyen különle-
ges művészeti szakkifejezést, talán ő azt hihette, 
hogy igen. Esetleg említhettem az absztrakt 
expresszionizmust, amiről nem tudhatta, hogy 
micsoda… A közönség bekiabálására reagálva 
azt javasoltam, hogy hagyjuk félbe az előadást, 
mire valaki más azt válaszolta, hogy „sok ember, 
talán a közönség fele tud angolul”. Felvetettem, 
hogy ők is jöjjenek fel és segítsenek. Többen, 
talán hárman fel is jöttek segíteni a fordításban…
� FD: Említett egy másik történetet egy hang-
felvevőről, amit egy íróasztal alatt talált meg…
� DB: Amikor megérkeztünk Budapestre, lead-
tunk egy listát azon művészek nevével, akiket 
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*  Tanya Leighton Gallery, Berlin, 2014. március 10.; Az interjú a szerző „Where is the Light? Transformations of Pop 
Art in Hungary” című tanulmányának előkészítésekor készült, amely a Walker Art Center „International Pop” című 
kiállításának katalógusában jelent meg 2015 augusztusában. Szerzők: Darsie Alexander, Erica Battle, Claudia Calirman, 
Charlotte Cotton, Dávid Fehér, Ed Halter, Martin Harrison, María José Herrera, Hiroko Ikegami, Godfrey Leung, Luigia 
Lonardelli, Tomás Pospiszyl.
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látni szeretnénk, abból kiindulva, hogy ők meg 
szeretnék mutatni nekünk a kortárs művészeti 
életet. De ők nem ezt tették, hanem államilag 
támogatott művészeket akartak nekünk mutatni, 
akik a szocialista realizmushoz hasonló stílusban 
alkottak. Én ezt is szeretem, de jobban érdekelt, 
hogy mi történik a kortárs művészeti világban. 
Ám vendéglátóink ragaszkodtak az eredeti állás-
ponthoz. Ekkor szóltunk a British Council munka-
társának, hogy mi mindenképp szeretnénk látni 
a kortárs művészeket. Szóval az első napokban 
elkezdtük nézni a szocialista realistákat, vala-
miféle oroszos művészetet, majd később, a 
kérésünket figyelembe véve, elintézték, hogy 
találkozhassunk Gyémánt Lászlóval és a felesé-
gével a szállodában. Azt mondták, hogy majd 
hívni fognak minket. Először azt hittük, azért fog-
nak felhívni, hogy mikor menjünk le a művészek 
elé, így meglepődtünk, amikor arról értesültünk, 
hogy úgy intézték a szervezők, hogy a művé-
szek jöjjenek fel a mi szobánkba. Megérkeztek, 
bemutatkoztuk, ám a mutatóujjukat az ajkaik elé 
tartották és jelezték, hogy maradjunk csönd-
ben. Majd színpadias hangon köszöntöttek 
minket, hivatalos modorban: „Örvendünk a sze-
rencsének, örvendünk a szerencsének… Isten 
hozta önöket Budapesten.” Ezután körbejárták 
a szobát, benéztek a képek mögé, átvizsgálták 
a szekrényeket, majd végül az asztal alá mutat-
tak, ahol egy mikrofon és egy hangfelvevő esz-
köz volt. Tudtuk tehát, hogy felveszik, amit 
mondunk. Ekkor válaszoltunk nekik: „köszönjük 
szépen”. Erre ők: „Gyönyörű időnk van ma, volna 
kedvük sétálni velünk a parkban?” Mindvégig 
gesztikuláltak, így pontosan értettük, valójában 
miről is van szó. „Ó, nagyon szeretnénk lemenni  
a parkba” – válaszoltuk. Szóval lementünk együtt a  
parkba, ahol már szabadon tudtunk beszélgetni.
� FD: A Smith/Novak Event3 című projektje, 
amelyet Joe Tilsonnal közösen valósított meg 
Prágában az akkori különleges történelmi 
helyzetben, felfogható egy fontos és rendkívül 
merész politikai állásfoglalásként is. Mik voltak 
a motivációi, mennyire volt nehéz egy ilyen ese-
ményt megvalósítani Csehszlovákiában ebben 
az időszakban? Érezték a hatását az esemény-
nek a társadalomban, kaptak esetleg közvetlen 
visszajelzéseket?
� DB: Ebben az időszakban Prága és Cseh-
szlovákia teljesen más volt, mint Budapest és 
Magyarország. 1968-at írtunk, ez volt Dubček 
tavasza, amit a brit sajtó „Velvet Revolution”-ként, 
vagyis bársonyos forradalomként emlegetett. 
Csehszlovákia megpróbált leszakadni, csodála-
tos korszaka volt ez Prágának: a bárokban kabarét 
lehetett látni, nyílt hangon elküldték az oroszo-
kat, nagyon erősen oroszellenesek voltak. A ven-
déglátóink kérdezték, hogy ki fogunk-e állítani 

3 http://www.derekboshier.com/pages/install/smithnovak.
html

Derek Boshier
Smith/Novak Event, 1968, Prága
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valamit. Erre mi azt válaszoltuk, hogy nem gondoltunk ilyesmire, hiszen csak egy 
hétig maradunk. Leültünk Joe Tilsonnal végiggondolni, hogy mit tegyünk. Nem 
tudom végül hogy jutottunk el hozzá, de kitaláltuk a Smith/Novak Event-et. Smith 
a leggyakoribb név a londoni telefonkönyvben, talán öt oldalt is megtölt. A Novak 
név ennek a prágai megfelelője. Felvonultunk Prága utcáin két napon keresztül a 
kezünkben transzparensekkel, plakátokkal. Csináltam egy felnagyított levelezőla-
pot, amin szerepelt a nevem és az angol címem, körülbelül 180×120 cm-es lehe-
tett, szóval felkeltette az emberek figyelmét. Korábban festettem pop-képeket 
levelezőlapokról… Prágai művészek és barátaik meghirdették a projektünket, ter-
jesztették, és embereket invitáltak a megjelölt térre, talán nem a Vencel tér volt, 
de egy hasonló hely Prágában. A kiírás a következőképp szólt: „Kérlek, jöjjetek el 
két órakor a Smith/Novak Event-re.” Az eseményre rengeteg képeslapnyi méretű 
kartonpapírt és cseh magazinokat készítettünk elő. Mindenkit arra kértünk, hogy 
készítsen egy képeslapot. Kitéptek egy képet egy magazinból és ráragasztották 
a kartonlapra. A Smith nevű angliai személyeknek megcímzett képeslapok hát-
oldalára a következőket írtuk: „Mivel nem tudsz visszaintegetni vagy visszamo-
solyogni, így megkérünk, küldj a társadnak Londonból egy képeslapot Prágába.” 
Minden képeslaphoz hozzárendeltünk egy Novak nevű személyt és a releváns 
lakcímet. Szintén emlékszem, hogy külön felhívtuk a résztvevők figyelmét arra, 
hogy ne vigyenek el maguknak képeslapot, csak akkor, ha azt fel is adják, ám ha 
elküldik, vihetnek akár többet is, ha hatot, hát hatot. És valóban el is küldték őket. 

Hallottuk, hogy sokan válaszoltak Londonból. Ez 
májusban volt, ám az oroszok néhány hónappal 
később bevonultak a tankjaikkal, hogy leverjék a 
bársonyos forradalmat…
� FD: Az imént említette a Levelezőlap (Airmail 
Letter, 1961) című festményét. Ez volt az első 
festmény, amit láttam öntől egy katalógus-
ban. A mű sok szempontból összefügg a Smith/
Novak Event-tel, ugyanakkor rendkívül érdekes 
pop-festménynek is tekinthető, amelyen az 
absztrakt csík-struktúra sajátosan kapcsoló-
dik össze egy konkrét, tárgyias ábrázolásmód-
dal. Hasonló a helyzet a korai fogkrém-képein 
is, amelyeken szintén megjelenik a diagonális 
csíkozás. A hatvanas években számos művész 
festett levelezőlapokat, képeslapokat, gon-
doljunk Llyn Foulkesra, Malcolm Morleyra vagy 
Lakner Lászlóra. Mik voltak az ön motivációi?
� DB: A festményt 1961-ben festettem. Ez a mű  
jól mutatja, miként kapcsolódtam a pop art-
hoz. Természetesen ez egy pop art festmény. 
Közvetlenül az elkészülte előtt játékokat fes-
tettem meg. Nem sakk-készletet, de valami 
hasonlót. Angliában Ludónak hívják a játékot, 
dobókockával dobsz, és az általad dobott szám-
nak megfelelő mennyiségű mezőt léphetsz előre. 
A táblán megjelentek kígyók és létrák is, a létrára 
lépve fel, a kígyóra lépve pedig le kellett menni. 
Nem tudom, Magyarországon volt-e hasonló. 
Hat-hét éve átnéztem ezeket a régi műveimet, 
amiket negyven éve csináltam, és kiállítottam 
őket Párizsban. A Levelezőlap című festmény 
a játékok, a jelek, a jelzőtáblák tanulmányozása 
után született. Olyan festményeket festettem, 
amelyek szinte absztraktak voltak. Mint egy leve-
lezőlap. Ha még sosem láttál volna levelezőla-
pot, azt hinnéd, absztrakt, ám így, hogy tudod 
milyen egy levelezőlap, pop art műként észleled. 
Ha bennszülött lennél, számodra mindez csak 
egy mintázat lenne.
� FD: Nagyon érdekes volt a számomra, amit a 
megnyitón tartott előadásában említett, neve-
zetesen, hogy a brit pop artot ugyan úttörő 
jelenségnek tartják, ön és a generációja ame-
rikai trendeket követtek és erősen érdeklődtek 
az amerikai pop art iránt. Walter Grasskamp, 
a jelentős német művészettörténész a brit 
pop artról szóló esszéjének mottójául egy 
Christopher Finch-től származó idézetet válasz-
tott, miszerint „utólag visszatekintve a brit pop 
art britebbnek tűnik, mint amilyennek akkor lát-
szott”. Számomra úgy tűnik, hogy korai művein 
az amerikai és a brit kultúra közötti kapcso-
latra is reflektált, gyakran festette meg pél-
dául az amerikai és a brit zászlót (talán Jasper 
Johns művészetétől sem független módon). 
Emblematikus festményén, az Anglia dicsősé-
gén (England’s Glory, 1962) egy amerikai gyufás-
doboz teteje látható, amelynek a neve Angliára 
utal, és mindkét ország zászlója megtalálható 
rajta. Hasonló kérdéseket vet fel „Re-Think and 

Derek Boshier
Smith/Novak Event, 1968, Prága
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Re-Entry” (1962) című alkotása, amely New Yorktól William Blake-ig számos dol-
got megidéz, a hidegháború vizuális kultúrájának kontextusában értelmezhető. 
Mi az ön véleménye az amerikai és a brit pop art színtereinek kapcsolatáról 
ötven év távlatából nézve? Mi volt ön szerint a brit pop art-nak, az ún. Royal 
College style-nak a sajátossága? Hogyan határozná meg a saját pozícióját 
ebben az összefüggésrendszerben? Ön szerint mennyi értelme van kiterjeszteni 
a pop art fogalmát egy olyan globális elbeszélés összefüggésrendszerében, 
amellyel napjainkban a Tate Modern4 és a Walker Art Center is kísérletezik?
� DB: Valóban igaz, hogy a pop Amerikán kívül kicsit későn jelent meg, de vol-
tak valódi pop művészek másutt is, például az egyik kedvenc francia művé-
szem, Bernard Rancillac. Ha megnézi a műveinek a dátumait, kiderül, hogy azok 
is 1962–63-ból származnak. A brit pop arttal kapcsolatban az emberek arra nem 
jönnek rá, hogy mindnyájunknak teljesen eltérő szándékai voltak. Nem neveztük 
magunkat pop-művészeknek. David Hockney pop-ja elsősorban önarcképszerű 
volt – megfestette a meleg-létet. Sokat tudok erről mesélni. A művészek nem 
foglalkoztak meleg témákkal, csak kevesen. David teljesen beleszeretett Cliff 
Richardbe, az énekesbe, ezért szignálta a műveit egy különleges számkódokra 
épülő rendszerben.
� FD: Például a Mi, két fiú összekapaszkodva (We Two Boys Together Clinging…, 
1961) című képet…
� DB: Igen, David kiindulópontja ez volt. A magazinok. Számos figurája férfimaga-
zinokból származott. Peter Blake-nek és Peter Phillips-nek teljesen eltérő elkép-
zelései voltak. Ők az amerikai kultúrát ünnepelték, imádták. Allen Jones ezzel 
szemben az európai művészetből indult ki. Kandinszkijhoz, illetve Robert és Sonia 
Delanuay művészetéhez kapcsolódott… (Amúgy én is eltöltöttem egy estét Sonia 
Delanay-vel Párizsban, amikor volt ott egy kiállításom a hetvenes évek elején.  
Egy nagy gyűjtő partyt rendezett a házában, és megkért, hogy hozzam el a film-
jeimet is, amiket akkoriban csináltam. Megmutattam neki a Link című filmemet, 
ami nagyon tetszett neki. Talán ez volt a legnagyobb bók, amit az életemben 
kaptam…) Visszatérve a kérdéshez, az én pop arttal kapcsolatos elkötelezett-
ségem teljesen más volt. Noha brit pop művészek voltunk, az amerikai kultú-
rát tematizáltuk, a Coca-Colát és hasonló dolgokat. Én azonban kritikus voltam 
az amerikai kultúrával szemben. Marshall McLuhan könyveit olvastam, Daniel 
Boorstin A kép (The Image)5 és Vance Packard A rejtett rábeszélők (The Hidden 
Persuaders)6 című köteteit. Ezek az emberek reklámok általi manipulálásáról 
szóltak, arról, hogy ez egyre erősebbé kezd válni. A reklám többé nem csak 
arról szólt, hogy megpróbálnak eladni valamit… Én mindig politikus voltam. 
Az, ahogyan az amerikai kultúra reklámok általi inváziójára tekintettem Nagy-
Britanniában, összefügg a politikum iránti érdeklődésemmel. Visszatekintve az 
ötvenes évekre: mielőtt a Royal College-ban tanultam, anti-nukleáris tünteté-
sekre, felvonulásokra és hasonlókra jártam. Az életemnek volt egy politikai és 
egy művészeti síkja. Saját véleményem Nagy-Britannia Amerika általi meghódí-
tásáról a művészetem tárgyává vált. Örülök annak, hogy újabb kiállítások azon 
Amerikán és Nagy-Britannián kívüli országokat is számba veszik, amelyek érin-
tettek ezekben a folyamatokban. Amerikában az emberek azt gondolják, hogy 
Amerika hozzájárulása a pop art-hoz hasonló az absztrakt expresszionizmus-
hoz való amerikai hozzájáruláshoz. Ez pedig nem más, mint Amerika mérhetet-
len nagysága. Ha eljutsz Amerikába, rádöbbensz, milyen kicsi valójában Európa: 
óriási, ám valójában parányi. Amerikának ezt a mérhetetlen nagyságát hozták 

„játékba” Pollock és társai, amikor New York vált a művészeti világ központjává. 
Amerika arányainak megfelelő méretekben gondolkodtak, és az amerikai pop 
art ennek megfelelően hasonló méretekkel operált. Ha ezzel szemben meg-
nézi a brit festményeket, látja, hogy mi sose festettünk ilyen nagy méretekben. 
Mindig arra gondoltam, milyen volt az orosz konstruktivizmus. Talán a legna-
gyobb orosz konstruktivista festményt Malevics festette, egy körülbelül 150 
cm hosszúságú négyzetet. Persze a 19. században festettek Európában is nagy 
méreteket, Courbet és mások. A történeti festészet nagy volt és nagyszabású…

4 The World Goes Pop. Tate Modern, London, 2015. szeptember 17 – 2016. január 24. 
5  Daniel J. Boorstin: The image, or, What happened to the American dream, Weidenfeld & Nicolson, 
London, 1961
6  Vance Packard: The Hidden Persuaders¸ David McKay Co., New York, 1957

� FD: Gyakran tematizál politikai kérdéseket, 
egészen a korai képétől A helyzet Kubában- 
tól (Situation in Cuba, 1961) kezdve napjain-
kig. Ugyan a művészete nem par excellence 
politikai művészet, mindig voltak politikai 
konnotációi. Hogyan jellemezné a politikai 
művészethez fűződő viszonyát?
� DB: Két dolgot mondok ezzel kapcsolatban. 
Nagyon tetszik, ahogy a német művész, Hans 
Haacke fogalmazott: „tedd a művészeted politika-
ivá, de ne művelj politikai művészetet”. Ne csinálj 
szovjet szocialista realizmust. Tedd a művésze-
ted politikaivá más módon. A másik dolog, ami 
ezzel a kérdéssel összefügg, egy körülmény:  
a brit pop art képviselőinek a döntő többsége a 
munkásosztályból származott. David Hockney – 
munkásosztály. Jómagam – munkásosztály. Peter 
Phillips – munkásosztály. Allen Jones – munkás-
osztály. Pauline Boty kivétel, ő nem a munkásosz-
tályból, hanem egy középosztálybeli családból 
származott. Általában nyomatékosítani szoktam 
az interjúkban, hogy az osztályrendszer milyen 
nagy súllyal bír a brit pop art szempontjából. 
A többségünk a munkásosztályhoz tartozott…
� FD: Ken Russell híres Pop Goes the Easel7 című 
filmjében ön az amerikai fogyasztói társadalom 
jellegzetes tárgyai között jelenik meg. Mik vol-
tak a pop-kultúrával és a pop arttal kapcsola-
tos első élményei? Említette Marshall McLuhan, 
Vance Packard és John Kenneth Galbraith 
hatását. Látta a This is tomorrow kiállítást a 
Whitechapel Galleryben 1956-ban? Milyen volt 
a viszonya Richard Hamiltonnal, Peter Blake-kel 
és az Independent Group művészeivel, illetve 
azokkal a művészekkel, akik a Royal College 
of Art-ban szintén a pop arttal kísérleteztek, 
és együtt állítottak ki a Young Contemporaries 
című 1961-es kiállításon? (David Hockney, Peter 
Phillips, R.B. Kitaj, Allen Jones, Partick Caulfield, 
Pauline Boty, Joe Tilson, Richard Smith…) Mik 
voltak a reakciók Nagy-Britanniában a figu-
rális festészet e „második” generációjának a  
fellépésére? Ugyan mindenkinek megvolt  
a csoporton belül a saját pozíciója, mégis volt az 
egész társaságnak egy igen karakteres stílusa. 
� DB: Ami közös volt bennünk, hogy mindany-
nyian munkásgyerekek voltunk. Mindannyian a 

„fakó ötvenes években” [„dull fifites”] nőttünk 
fel. Amikor 1959-ben egyetemre mentünk, már 
mindannyian elvégeztünk egy négyéves kép-
zést. 1955-ben, az első évünkben, mindössze 
tíz év választott el a második világháború utáni 
élelmiszerhiánytól. Ezen a közös tapasztalaton 
túl szintén fontos körülmény, hogy az ötvenes 
években nagyon erősen akadémikus képzést 
kaptunk… A munkásosztály fellépése, felemelke-
dése vezetett a londoni pezsgéshez („swinging 
London”). Olyan fotográfusokra is gondolhatunk, 

7 https://www.youtube.com/watch?v=3tbVTEW7wS8 (Utol-
só hozzáférés: 2015. szeptember 25.)
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9mint David Bailey, Brian Duffy és mások, akik szintén a munkásosztályból származ-

tak. Persze akadtak fotósok felsőbb osztályokból is, mint Lord Snowdon, Margit 
hercegnő férje… A korszak fotósai együtt jelentkeztek. Azt azonban csak kevesek 
veszik észre, hogy a pezsgő hatvanas években összeomlott, feloldódott az osz-
tályrendszer. Ez a folyamat már megkezdődött a második világháborúban, amikor 
a nőket behívták a gyárakba dolgozni, olykor a hadseregbe is. Sok minden meg-
változott ezekben az időkben, hisz magát a királynőt is lefotózták katonai egyen-
ruhában… De mi is volt a kérdés?
� FD: Igazából az önt ért alapvető művészeti és irodalmi hatásokra kérdez-
tem, az Independent Group szerepére, az idősebbek közül Richard Hamiltonra 
és Peter Blake-re vagy saját kortársaira, barátaira a Royal College of Art-ból. 
Most azonban önt hallgatva az a kérdés is megfogalmazódott bennem, hogy 
kik oktattak ekkoriban a Royal College of Art-ban? Volt olyan professzor, aki 
inspirálta önöket? Szinte példátlan, hogy néhány év leforgása alatt ennyi kiugró 
egyéniség kerüljön ki egy iskola falai közül.
� DB: Úgy gondolom, a brit pop art egy együttállás eredménye: említettem a fakó 
ötvenes éveket, a munkásosztály szerepét, és azt a tényt, hogy mindannyian erő-
sen akadémikus szemléletű képzést kaptunk. Egyetemistaként gondolkozol azon, 
hogy mit akarsz csinálni. Diákok voltunk, arra tanítottak, hogyan fessünk virágokat, 
borosüvegeket és narancsokat, ami minket nem érdekelt. Fiatalok voltunk, minket 
a popzene, a szex, a lányok – Davidet a fiúk –, és olyan dolgok érdekeltek, melyek 
a fiatalokat foglalkoztatják. Arra gondoltunk, hogy nem akarunk narancsokat festeni, 
hanem inkább azt festjük, ami érdekel minket. Ez a legfontosabb dolog. A legér-
dekesebb számomra a grafika volt, az amerikai kultúra, amit szeretek ugyan, ám 
úgy éreztem, hogy leigázza a brit kultúrát. Erről szóltak a képeim. A Levelezőlap 
(Airmail Letter) a kortárs képiséget ábrázolta, azt, ami Peter Blake-et és Peter 
Phillipset is foglalkoztatta. Ők mindezt ünnepelték, én viszont nem. És később 
Pauline Boty sem. Ő szintén kritikus volt, művészete pedig politikai. Nagyon fia-
talon, 28 évesen hunyt el.
� FD: A pop arttal összefüggésbe hozható magyar művészek, például 
Lakner László, gyakran hangsúlyozzák a brit pop art „festői kvalitásait”.  

A magyarországi reakciók a pop artra, amelyek 
persze nem tekinthetők valódi pop-műveknek, 
két szempontból különböztek a nyugati pár-
huzamoktól. Nem a fogyasztói társadalomra, 
hanem inkább a szabadság hiányára reflek-
táltak, másrészt pedig egy realista festészeti 
tradíciót folytattak. Nem alkalmaztak mecha-
nikus sokszorosító eljárásokat, hanem mindent 
szabadkézzel festettek meg. Ez a „festői” faktor, 
ami a brit pop art számos alkotójánál, illetve 
Amerikában Larry Riversnél is kitapintható, 
mennyire volt fontos az ön számára?
� DB: Talán az amerikai Peter Saul volt hatás-
sal a francia pop artra. Párizsba költözött az 
ötvenes években és mostanában kezdik elis-
merni. Körülbelül öt éve rendeztek egy kiállí-
tás „Painterly pop”, vagyis „festői pop” címmel.8 
Andy Warhol korai képei szintén nagyon festő-
iek voltak, mielőtt felfedezte a szitanyomást, de 
ezen a kiállításon Peter Saul volt a legerősebben 
képviselve. Minket a Royal College-ban azonban 
jobban befolyásolt az, ami Nagy-Britanniában 
történt, a helyi ipari táj. Diákként gyárakból 
távozó embereket és gyárépületeket festettem. 
Volt egy „Euston Road School” nevű mozgalom 
Angliában, amely a londoni pályaudvarról kapta 
a nevét. Ők a mindennapi utcai életet festették 
meg. Carel Weight volt ekkoriban a festészeti 
osztály vezetője a Royal College of Art-ban – 
imádom a festményeit! –, ő is nagy jelentőség-
gel bír. Azt hiszem sokan, így én is vagy David 
Hockney azért kerültünk be a Royal College-ba, 
mert hozzá hasonló képeket festettünk. Ő volt 
ebben a műfajban a legjobb. A másik dolog, 
amit el szeretnék mesélni a Royal College-dzsal 
kapcsolatban pedig a következő: mi voltunk az 
egyetlen college, amelyben pop art-ot művel-
tek. De ekkoriban a többi college is egyre pezs-
gőbbé vált, ez egy nagyon izgalmas időszak 
volt, mindenütt nagy bulik voltak, zenekarok-
kal. A Rolling Stones szintén meghívást kapott a 
Royal College-ba, mielőtt híressé vált volna, nem 
tudom, végül eljöttek-e. A legjobbak a szombati 
egyetemi bulik voltak, más egyetemekről is átjöt-
tek hozzánk, de később másutt is elkezdtek saját 
bulikat szervezni. Emlékszem, egyszer átmentünk 
a Slade School of Fine Art-ba, ami ebben az idő-
szakban nagyon akadémikus szemléletű volt a 
Royal College of Art-tal összevetve, ott senki 
sem festett pop-műveket. Emlékszem, a Slade 
School diákjai amikor megláttak minket felkiál-
tottak, hogy „ott vannak a pop art srácok, kapjuk 
el őket!”, és összeverekedtünk. Úgy emlékszem, 
Peter Phillips-et meg is ütötték, vérzett az orra, 
szenvedett…
� FD: A budapesti Szépművészeti Múzeum 
gyűjteményében önnek is megtalálható egy 

8  Hand Painted Pop: 1958-1962, Museum of Contemporary 
Art, Los Angeles; Museum of Contemporary Art, Chicago; The 
Whitney Museum of Contemporary Art, New York, 1994

Derek Boshier
Nifo, 1966, akril, vászon, 233×233 cm
Szépművészeti Múzeum
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festménye, amely a Montgomery gyűjte-
ményből származik.9 Egy absztrakt kompozí-
ció, jóllehet ön sosem preferálta a nonfiguratív 
formaképzést. A budapesti festmény össze-
függ azzal a shaped canvas sorozatával, amit 
1964-ben mutatott be a Whitechapel Gallery 
The New Generation című tárlatán? Meséljen 
valamit erről a – számomra némileg atipikus 

– sorozatáról.
� DB: Olyan művész vagyok, aki sokat válto-
zott az idők során. Különféle dolgok érdekel-
nek. amikor elhagytam a Royal College-ot 1962 

9  Derek Boshier: Nifo, 1966, akril, vászon, 233×233 cm; vö. Tóth 
Ferenc: A Bryan Montgomery Gyűjtemény, Szépművészeti 
Múzeum, Budapest, 1999, 30.

májusában, jelentkeztem egy egyéves indiai ösztöndíjra. Kalkuttában laktam. Volt 
ott egy műtermem, és alapvetően olyan képeket festettem, amelyek hasonlítot-
tak a pop art festményeimhez, azzal a különbséggel, hogy ezúttal indiai vallásos 
ikonokat, jeleket, szimbólumokat és képeket festettem meg. Azért nyertem el az 
ösztöndíjat, mert a tervezetemben az indiai populáris kultúra tanulmányozását 
javasoltam. Az utca művészete foglalkoztatott. Ez lényeges a hinduizmus szem-
pontjából, hisz az nem olyan kultúra, mint a római katolikus, amelyben a kultusz a 
templomra korlátozódik, hanem mindenütt jelen van, az utcán is. Emiatt hason-
lóak voltak az itt készített képeim a korábbi pop festményekhez. De mi is tör-
tént aztán… Meghívtak a Párizsi Biennáléra 1963-ban, és elküldtem nekik az új 
műveimről készült felvételeket. „Remek, indiai pop, kiállítjuk” – válaszoltak. Nem 
sokkal azelőtt, hogy elszállították volna a képeket Párizsba, fényképeket készít-
tettem róluk fent, a kalkuttai műterem tetőteraszán. Mindez nem tartott sokáig, 
vigyázni kellett, hisz „száz” fok volt árnyékban is… A lefényképezett képeket elő-
készítettem a csomagolásra, majd amikor minden készen állt, elutaztam Nepálba, 
Katmanduba. Amikor nem voltam otthon, egy indiai inas, aki azt gondolta, segít 

Derek Boshier
Change, Tanya Leighton Gallery, Berlin, 2014

A művész és a Tanya Leighton Gallery jóvoltából
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9nekem ezzel, kitakarította a műtermemet – valószínűleg az összes képet felvihette 

a tetőteraszra a takarítás idején, és legalább négy órán keresztül ott is hagyhatta 
őket. A művek teljesen elpusztultak. Egyetlen egy se maradt meg belőlük. A Párizsi 
Biennálén végül a korábbi képeimet mutattam be, amiket még az indiai utam előtt 
festettem… Utána hazajöttem. Azt kérdeztem magamtól, mit is akarok csinálni. 
A művek, amiket a New Generation című kiállításon mutattam be,10 még mindig 
a pophoz kapcsolódtak. Ez a bizonyos budapesti darab egy kicsit kevésbé. De 
összevethető azokkal a pop-képekkel, amelyek építészeti tárgyúak és világosabb 
színállásúak. 1964 után továbbléptem. Ha megnézi a Whitechapel-kiállítás kata-
lógusát, látni fogja, hogyan függenek össze ezek a műveim a pop-korszakommal. 
Ezután egy még letisztultabb formanyelvhez közelítettem. Mindez egy nagyon 
rövid periódus volt az életemben, körülbelül másfél évet töltöttem ezzel, aztán 
évekig elsősorban filmeket készítettem a hetvenes években. 
� FD: Mielőtt rátérünk a filmjeire, hadd kérdezzek még valamit, ami a pop-kor-
szakával függ össze: számos műve található lengyel múzeumokban, Łódzban 
és Varsóban. Vannak lengyel kapcsolatai, kötődései?
� DB: Nagyon érdekes történet. Az első ember, aki valaha kiállította a brit pop 
artot Londonban, egy lengyel férfi volt, egy bizonyos Grabowski úr.11 Ő volt a 
Grabowski Gallery tulajdonosa, ami nagyon közel volt a Royal College-hoz South 
Kensingtonban. Ugyanabban a helyiségben volt egy patikája is. Egy lengyel impor-
tőr volt. Nagyon érdekelte a művészet, gyűjtött is. Mindjárt a kezdetekkor megje-
lent a Royal College-ban. A brit pop artot bemutató kiállítást 1962-ben rendezte, 

10  The New Generation, Whitechapel Gallery, London, 1964. március – május, London (A legendás tárlat 
kiállítói között olyan fontos brit művészek szerepeltek, mint Bridget Riley, David Hockney és Patrick Caul-
field.)
11  Mateusz Bronislaw Grabowski (1904-1976) foglalkozását tekintve gyógyszerész volt. Vilniusban született, 
a második világháború idején menekült Angliába (1940-ben). A Grabowski Galériát 1959-ben alapította, 
amely 1975-ig működött. Grabowski a halála előtt számos művet adományozott a Muzeum Sztuki Łódźnak. 
A galéria elsőként mutatta be a brit pop art akkor még pályakezdő egyéniségeit.

amikor még mind diákok voltunk. Minden pop-
festményemet diákként festettem, miután 
elhagytam a Royal College-ot, sose festettem 
többé „tiszta popot”. Diákok voltunk, akiket 
megkerestek, hogy állítsunk ki: az első kiállí-
táson szerepelt David Hockney, Allen Jones, 
Peter Phillips és jómagam. Az egyetlen, aki szin-
tén foglalkozott pop arttal, az a Kasmin Gallery 
volt, aki David Hockneyt is bemutatta, de a leg-
első mégis Mateusz Grabowski volt, a lengyel 
kémikus. Kis fekete-fehér katalógusokat is készí-
tett. Volt nála egy önálló kiállításom is, vásárolt 
és el is adott. Ezért van három képem a łódzi 
Muzeum Sztukiban, egy pedig a varsói Nemzeti 
Galériában (Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki). 
Amikor Grabowski meghalt, a nála lévő műve-
ket lengyel múzeumokra hagyta azzal a felté-
tellel, hogy dokumentálják és archiválják azokat. 
Így rendeztek nekem egy retrospektív kiállítást a 
łódzi Muzeum Sztukiban.12 Azért vállaltam, mert 
három fontos 1962-es művem is megtalálható a 
gyűjteményükben.13 1966 után felhagytam a fes-
tészettel, és egy politikusabb, konceptuálisabb 
tevékenység felé fordultam. Tizenhárom évig 

12  Derek Boshier. Paintings, Drawings and Photographs: 1961-
79, Muzeum Sztuki w Łodzi, 1981
13  England’s Glory, 1962; The Most Handsome Hero of The 
Cosmos and Mr. Shepard, 1962

Derek Boshier
Change, 1973, fotók, fénymásolat, kollázs, festék és akril, 200 rész
A művész és a Tanya Leighton Gallery jóvoltából
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nem festettem. 1979-ben tértem vissza a festé-
szethez, mert imádom. Sokat dolgoztam az azt 
megelőző időszakban különböző emberekkel, 
sok mindenkit hoztam össze, de akkor vagyok a 
legboldogabb, amikor egyedül lehetek a műter-
memben… Lengyelországban pedig az 1979-
ig tartó korszakomat mutatták be, a korai pop 
művektől a konceptuális periódusom végéig. 
Nagy retrospektív volt, amit különösen érde-
kessé tett a łódzi Film Iskola14 közelsége…
� FD: Miért hagyott fel a festészettel 1966-ban?
� DB: Amiatt hagytam fel a festészettel, ami 
velem ebben az időszakban történt. Ez volt való-
színűleg a legpolitikusabb korszakom. A trade 
unionnak (a szakszervezetnek) dolgoztam, egy 
trockista csoportnak. Tagja lettem az SLL-nek, a 
Szocialista Munkás Ligának.15 Trockisták voltunk, 
tüntetéseket szerveztünk. Csináltam műveket, 
hatalmas Disney rajzokat a szakszervezeti gyű-
lésekre. Felhagytam a festészettel, installáció-
kat, filmeket, plakátokat és hasonló dolgokat 
csináltam 1979-ig, amikor számos dolog történt. 
Sok minden megváltozott. Elkezdtem dolgozni 
David Bowie-val, terveztem neki egy borítót.16 
Visszatértem a figuratív művészethez és a tömeg-
kultúrához; David Bowie szintén felkért, hogy 
tervezzek számára egy színpadképet. Együtt 
dolgoztam a Clash-sel, egy punkzenekarral, 
és elkezdtem újra festményeket készíteni. 
� FD: A Tanya Leighton Gallery-ben a rajzai 
mellett experimentális filmeket és installációkat 
állít ki. Konceptuális művei számomra nagyon 
kellemes meglepetést jelentettek. A Kapocs 
(Link, 1970) és a Tekercs (Reel, 1973) című filmjei 
engem Pudovkin és Eisenstein montázzsal kap-
csolatos kísérleteire emlékeztetnek. Változás 
(Change) című installációja nemcsak a szabad 
asszociációk kérdését tematizálja, hanem az 
álló- és a mozgókép viszonyát is. Mik voltak a 
legfontosabb inspirációi? Összefüggésbe hoz-
hatók a montázs-elvet újragondoló művei a pop 
artból ismert, montázsszerű kompozícióival?
� DB: Azt gondolom, számos dolog összekap-
csolódott. A kollázs és a tömegkultúra prob-
lematikája egészen Picassóig, Max Ernstig 
visszavezethető, akik cigarettásdobozokat is 
felhasználtak… ezek mind a fejünkben voltak. 
Amikor Indiába mentem 1962-63-ban, találkoz-
tam egy bámulatos brit hölggyel, aki akkoriban 
a hatvanas éveiben járt, Marie Setonnek hívták. 

14  A Szkoła Filmowa w Łodzi a világ legrégibb filmiskolái közé 
tartozik.
15  A Szocialista Munkás Liga (Socialist Labour League, röviden: 
SLL) a nagy-britanniai kommunista párttal elégedetlen balol-
dali emberek csoportjából alakult. Létrejötte összefüggött az 
1956-os magyarországi forradalom leverésének hírével, és a 
munkás szakszervezet erősödésével. Fontos szerepet játszott 
a folyamatokban Peter Fryer, újságíró, aki az 1956-os buda-
pesti forradalom brit tudósítója volt, majd 1958-tól a The News-
letter című trockista lapot szerkesztette. A liga 1959-ben alakult 
meg, jelentős értelmiségiek (pl. Cliff Slaughter, Brian Pearce) és 
aktivisták (Brian Behan) vezérletével. A szervezet 1979-ben For-
radalmi Munkáspárttá (Workers’ Revolutionary Party) alakult 
át.
16  David Bowie: Lodger, 1979

Ő írta a valaha volt legjobb életrajzot Eisensteinről,17 és felkeltette az érdeklődé-
semet Eisenstein iránt. Korábban láttam a filmjeit, mert volt egy remek filmtársa-
ság a Royal College közelében, ahol megnéztük a Patyomkin páncélost és más 
filmeket, de ez a hölgy rengeteg mindent elmondott róla, amit addig nem tudtam, 
s ami engem befolyásolt. Dziga Vertov szintén megérintett, az Ember felvevő-
géppel című film hatott rám a legjobban. Szintén rendkívül fontos volt számomra 
Samuel Beckett, ha egy embert kéne megemlítenem, talán ő lenne az, ő volt a 
legnagyobb hatással rám.
� FD: Angliából az Egyesült Államokba költözött. Mi volt ennek az oka? 
Összefügg azzal a döntése, hogy David Hockney szintén Amerikába költözött? 
Mik voltak a tapasztalatai egy eltérő társadalomban és művészeti közegben?
� DB: Nem, inkább az volt az oka, hogy az apám tengerész volt 28 éven keresz-
tül brit hadiflotta kötelékében, és úgy érzem, örököltem tőle az utazás iránti 
vágyat. Mielőtt Amerikába mentem volna, jártam Oroszországban, Japánban, 
egy évet töltöttem Indiában, jártam Magyarországon, Csehszlovákiában, fiatal-
koromban autóstoppal elmentem Marokkóba, jártam Észak-Afrikában is, sokat 
voltam Franciaországban és Spanyolországban. Sokat utazom. Hogy miért men-
tem Amerikába? Elmondom, pontosan miért: épp véget ért egy kapcsolatom, és 
úgy éreztem, váltanom kell. Másrészt festészetet és sokszorosított grafikát taní-
tottam a Royal College of Art-ban, és valaki javasolta, hogy menjek Amerikába. 
Rendszeresen jártam Amerikába látogatóként, de kizárólag New Yorkba, igaz, egy-
szer elmentem Los Angelesbe is még 1964-ben. Ez az illető azt mondta nekem, 
hogy nem érti, miért nem megyek hosszabb időre Amerikába, hisz ott az egyete-
meken minden professzornak jár egy „sabbatical year”, amely időszakra helyette-
seket keresnek. Innen nézve nekem jók lehetnek az esélyeim, hisz ismert vagyok 
Angliában, így adnának egy szemeszterre vízumot. Szintén fontos szempont lehe-
tett az amerikai egyetemek számára, hogy én a dolgokat egy másik nézőpontból 
látom. Nagyon más Angliában és Amerikában oktatni. Amerikában a diákok meg-
erősítést várnak, folyamatosan kérdezik, hogy mit gondolok, jó-e az, amit csinál-
nak. A brit diákok elküldenének a francba. Ez a mentalitásbeli különbség talán 
a képregényeken is tükröződik: az összes amerikai képregény a hatvanas évek 
elején a hősökről szólt: Supermanről, Batmanről. A brit képregények ebből a kor-
szakból viszont mind az intézményrendszer elleni támadásról szóltak, diákokról, 
akik megdobálják, be akarják csapni a tanáraikat. Teljesen ellentétesek az ame-
rikai képregényekkel, akárcsak a brit mentalitás. A brit és a zsidó kultúra hasonlít, 
és ellentétes az amerikaival. Hisz mindkét kultúrkörben az emberek hajlamosak 
önmaguk lekicsinylésére. Ha egy britnek azt mondod, hogy „mi ez az elcseszett 
ing rajtad”, akkor tudni fogja, hogy neked valójában tetszik az az ing. Egy amerikai 
viszont teljesen másképp fog reagálni. Eleinte kétségbe is voltam esve emiatt a 
különbség miatt, amikor Texasba költöztem, ahol tizenhárom évig éltem. Texasban 
rendeztek nekem egy nagy kiállítást Derek Boshier. A texasi évek címmel, a tár-
lathoz kapcsolódó katalógusban jelent meg az egyik legjobb szöveg, amit valaha 
is írtak a művészetemről.18 A szerzője Guy Brett, író és kritikus, az utóbbi időben 
két kiállítást is rendezett a Tate Modernben, sokat tud a brit művészetről, jólle-
het a dél-amerikai művészet egyik ismert szakértője. Hamarosan meg fog jelenni 
rólam egy kötet a Thames & Hudson gondozásában, amit – többek között – ő ír.19

� FD: A texasi Houston University oktatója volt. Fontos szerepet játszott a taní-
tás a karrierjében?
� DB: Igen… A tanítás mindig fontos volt a számomra. Ehhez kapcsolódik a történet, 
hogyan kerültem kapcsolatba a művészettel. Nem tartoztam ugyanis azok közé, akik 
már ötévesen kiválóan rajzoltak… Amikor tizenegy éves voltam, Angliában jobboldali 
kormány volt hatalmon, és ők vezették be az úgynevezett „eleven plus” (tizenegy 
plusz) vizsgát, amit mindenkinek le kellett tenni tizenegy éves kora körül. Ha meg-
feleltél, továbbmehettél gimnáziumba, ha nem, akkor a szakmunkásképzőbe írattak, 
hogy vízvezetékszerelő vagy valamilyen munkás váljon belőled. Én munkáscsaládból 

17  Marie Seton: Sergei M. Eisenstein. A Biography, Bodgley Head, London, 1952
18  Guy Brett: The Amorphous Us, in: Derek Boshier. The Texas Years, kat. The Contemporary Arts Mu-
seum, Houston, 1995, o.n.
19  Derek Boshier: Rethink/Re-Entry, szerk. Paul Gorman, Thames & Hudson, várható megjelenés: 2015 ősz 
(A kiadvány előszavát David Hockney írja, a szerzők többek között Paul Gorman, Guy Brett, David Brauer, 
Jim Edwards, Chris Finch, Chris Stephens és Lisa Tickner.)
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9származtam. Az apám házmester volt, majd kocsmáros, így kocsmákban nőttem 

fel. A szüleim azt mondták, ha átmegyek az „eleven plus” vizsgán, vesznek nekem 
egy biciklit. El is mentem a vizsgára, ám két héttel később nem szerepelt a nevem a 
sikeres vizsgázók listáján. Elmentem az osztályfőnökömhöz, aki utánanézett a dolog-
nak, és szerencsére kiderült az oktatási központtal való telefonos beszélgetés után, 
hogy pusztán gépelési hiba miatt maradt ki a nevem. A gimnáziumban átlagos diák, 
ugyanakkor kiemelkedő síkfutó voltam: iskolai bajnok voltam 2.20, 4.40, 8.80 yardon 
is, senki se tudott legyőzni az ifik között… Ezért úgy döntöttem, hogy elhagyom 
az iskolát, hisz ekkoriban 16 évesen abba lehetett hagyni a tanulást. De a rajztanár 
ekkor az mondta: „figyelj, Boshier, ne hagyd ott az iskolát tizenhat évesen, mégis 
mi akarsz lenni, hentes?” – a legjobb barátom, aki nem jutott be a gimnáziumba, 
az apja hentesüzletében dolgozott, ahol én is állást kaphattam volna, erre utalt… 

– „azt gondoltam, művész szeretnél lenni…” – „Mi a művészet?” – kérdeztem erre 
én, amire ő csak annyit mondott, hogy „az, amit csütörtök délutánonként csinálsz.” 
Ha művészeti egyetemre megyek, dizájner lehet belőlem, mondta, hisz a művé-
szet mindenütt ott van, nézzek a székre, a Coca-Cola emblémájára vagy az ingre, 
amit viselek; mindegyiket megtervezte valaki, gondoljak a magazinokra, a divatra… 
Előtte sose merült fel bennem ilyesmi. Mielőtt megérkeztem volna a művészeti 
egyetem felvételi vizsgájára, a szüleim azt kérték tőlem, hogy jelezzem az okta-
tóknak, hogy csak egy évre jönnék, azalatt szeretnék valami olyat tanulni, amiből 
később meg is tudok élni. Az interjún valóban meg is kérdeztem a vizsgáztatótól, 
hogy jöhetek-e egy évre. A válaszuk a következő volt: „itt a környéken van egy helyi 
bolt, sétálj el oda, és nézd meg a kirakatot, kiképezhetünk kirakatrendezővé”. Így 
kezdte Andy Warhol és több más művész is a pályáját, kirakatrendezőként. Persze 
néhány hónappal később, miután megkezdtem az egyetemet, megváltozott az éle-
tem, tanultam Picassóról, Rembrandtról, beleszerettem a művészetbe. Nemrég a 
BBC Desert Island Discs című műsorának adtam interjút, ahol a meghívottaknak fel 
kell sorolniuk nyolc lemezt, amit magukkal vinnének egy lakatlan szigetre. Az egyik 
kérdés, amit feltettek, úgy hangzott, hogy milyen művésznek lenni a 21. században? 
Erre én csak annyit válaszoltam, hogy túlélő vagyok. Még mindig csinálok műalko-
tásokat. Tizenhat éves voltam, amikor elkezdtem művészetet csinálni, és még min-
dig szeretem, csinálom. És szerencsésnek érzem magam emiatt. Igen, egy túlélő 
vagyok… Hosszú ideje vagyok jelen, látom a fiatal sztárokat felbukkanni, majd eltűnni.
� FD: Még mindig nagyon termékeny. Gyakran tematizál politikai kérdése-
ket, és az új médiumokkal kapcsolatos problémák is visszatérő témái (gondol-
junk az iPad-ekre és más hasonló új eszközökre). Mi a véleménye a festészet 

lehetőségeiről a digitális korszakban, mit gon-
dol a jelenlegi konceptuális művészeti tenden-
ciákról? Régi barátja, David Hockney szintén 
tematizálta ezt a kérdést indirekt módon az 
iPaddel készült rajzain. Mi a véleménye Hockney 
kísérleteiről? Kapcsolatban vannak még?
� DB: Még mindig baráti viszonyban vagyok 
Daviddel. Ő is Los Angelesben lakik. Nemrég 
készítettek velem egy interjút egy nagy film-
hez, ami róla szól, és megkértek, én is beszél-
jek róla, különösen a Royal College-ban töltött 
éveiről, milyen volt akkor az egyetemi légkör. 
Részletesen beszéltem David életéről. Számos 
történetet elmeséltem. David legtöbb valóban 
közeli barátja tudta, hogy ő meleg, épp akkori-
ban tervezett „coming out”-olni. A haja olyan sötét 
színű volt, mint az öné, amikor diák volt, bizonyára 
ismeri a történetet, hogyan festette be a haját…
� FD: Nem ismerem…
� DB: Nagyon híres történet. Általában Kitaj 
Davidre gyakorolt hatásáról szoktak beszélni. 
Én viszont azt mondom, sokkal nagyobb befo-
lyással volt rá volt rá egy meleg fiú, Mark Berger. 
Amerikai volt, aki egy évig New Orleansban 
lakott. Ez volt Amerika „legmelegebb” városa. 
Mark Berger mondta Davidnek, hogy „fesd azt, 
ami vagy”. Ezért kezdett el meleg témájú képeket 
festeni. David meglátogatta Markot Amerikában, 
és Mark nagynénje szőkítette ki David haját. 
David olvasott egy magazinban egy nőről, aki 
kiszőkítette a haját, és azt mondta, „szőkének 
lenni buli”. Mark fontos volt a színházi tevé-
kenységünk szempontjából is. Ekkoriban volt 
egy hagyomány a Royal College-ban: ha fes-
tőnövendék voltál és munkára volt szükséged, 
akkor elmehettél a Royal Court Theatre-be a 
Sloane Square-re, Chelsea szívébe, ami akko-
riban egy elképesztően experimentális szín-
ház volt. A festődiákok ott dolgoztak színházi 
asszisztensként. David is, én is. Itt mutattak be 
Samuel Beckettnek. A színház a Royal College-
hoz fűződő szakmai kapcsolata miatt minden 
karácsonykor bemutatott egy szatirikus színpadi 
produkciót. Ekkoriban Peter Cook, Allan Benett, 
Jonathan Miller és más cambridge-i egyetemi 
emberek szövegeket írtak Anglia és a munkás-
osztály felemelkedéséről. A színházak is bírálták 
a politikusokat, remek időszak volt. A mi kritikus 
színházi produkcióinkon jelen volt mindenki a 
Royal Court Theatre-ből, a színészek és az igaz-
gatók is. Egy ilyen alakomra írtam egy szkeccset, 
amit elő is adtam. Egy párbeszéd volt Errol Flynn 

– az ötvenes évek nagy ausztrál származású, sze-
xuális kicsapongásairól híres hollywoodi sztárja 

– és Beethoven között. Még Marcel Marceau is 
megkérdezett, hogy nem akarok-e csatlakozni 
a pantomimtársulatához, ám nemet mond-
tam a festészet iránti elkötelezettségem miatt… 
Említette a konceptuális művészetet. Szeretem, 
de nekem ez déjà vu, mivel ahhoz köthető, amit 
a hetvenes években csináltam. Sok konceptuális 

Derek Boshier
Artist, 1975, litográfia, fotó, 56,5×78 cm
A művész és a Tanya Leighton Gallery jóvoltából
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művet látok, amiről úgy érzem, már korábban megcsinálták… Ezért tértem vissza  
a festészethez, de azért még mindig csinálok konceptuális alkotásokat is.
� FD: Nemrég nyílt egy kiállítása a londoni National Portrait Galleryben 
Londonban, amelynek Imaginárius portrék (Imaginary portraits) volt a címe.20  
Mit ért imaginárius portré alatt?
� DB: Elmesélem, hogy jött létre ez a kiállítás. Három éve bemutattam két fest-
ményt, melyeket 1980 nyarán festettem, amikor béreltem egy lakást New Yorkban, 
közvetlenül azelőtt, hogy Texasba költöztem volna elfoglalni az oktatói állásomat. 
Az egyik festmény David Bowie-t ábrázolta elefántemberként.21 Davidnek New 
Yorkba kellett jönnie és megbeszéltük, hogy felhív, ha megérkezik. A telefonban 
rákérdezett, hogy még mindig akarok-e róla portrét festeni, ahogy említettem 
neki, amire igennel válaszoltam. Az elefántember Davidnek egy színpadi szerepe 
volt, a híres film színpadi adaptációjában szerepelt.22 A darab a viktoriánus kor-
ban játszódik, egy John Merrick nevű emberről szól, akit elefántembernek hív-
nak, hisz ő a legtorzabb ember, aki valaha is élt, egy kicsit úgy nézett ki, mint egy 
elefánt. A viktoriánus mulatságokon mutogatták, mint valami furcsaságot, de egy 
orvos, aki érdeklődött iránta, kimentette… David Bowie eljátszotta az elefántem-
bert a színpadon. Már előkészítettem a portrét, megvolt a vászon is hozzá New 
Yorkban. Eredetileg csak a fejét szerettem volna megfesteni. Ha belenéz David 
Bowie szemeibe, látja, hogy az egyik szeme kisebb a másiknál, mert gyerekkorá-
ban megsebesült. Amikor jött, hogy elkészítsem róla a fej-portrét, rákérdeztem, 
milyen volt az Elefántember főpróbája. Azt válaszolta, hogy remek, és eljátszotta 
nekem, ahogy percekig eltorzított arccal kellett állnia a színpadon. Ekkor jött az 
ötlet, hogy így kéne őt megfestenem – azonnal eszembe jutott Manet nagyszerű 
festménye, a Fuvolista, egy fiatal fiúról vörös nadrágban.23 Arra gondoltam, hogy 
David Bowie-t nem sikeres rocksztárként, hanem elefántemberként akarom meg-
festeni. Festettem róla két-három képet. Az elefántemberes festményt David meg 
is vásárolta, de a fejét ábrázoló mű nálam maradt, el is küldtem a National Portrait 
Gallerynek, s rákérdeztem, esetleg érdekelné-e őket. Ugyanakkor festettem egy 
másik portrét Malcolm Morleyról, akit 1980 nyarán ismertem meg. Kettősportrét 
festettem róla. A National Gallerynek azt a képet is elküldtem, akik azonnal vála-
szoltak is, mondván, David Bowie nem igazán érdekli őket, a Malcolm Morleyról 
készült portré viszont igen. Ő volt az első művész, aki elnyerte a Turner Prize-t. 
Imádtam a fotórealizmusát, és azt is, ahogyan váltott. A National Gallery megvásá-
rolta a Malcolm Morley-portrét, és nagyon elégedettek voltak vele. Amikor együtt 
ebédeltem a kurátorral, rákérdezett, hogy szeretnék-e náluk rendezni egy ahhoz 
hasonló kiállítást, mint amilyet a közelmúltban Richard Hamiltonnak és Bridget 
Rileynak rendeztek. Erre én egyből igent mondtam. A kurátor ezt örömmel kons-
tatálta, és azt mondta, hogy ő már a címet is kitalálta, és ez volt az „imaginárius 
portrék”. Nagyjából érteni véltem, mit akar ez jelenteni. Ő azt mondta, hogy annak 
ellenére, hogy fej-portrékat mutattam nekik, én főképp egészalakos portrékat fes-
tek, amelyben jelentős szerepe van a testbeszédnek, a szokatlan szituációknak. 
Amikor a kurátor megtudta, hogy Marcel Marceau is meghívott engem, azonnal 
értette, miért ilyen fontos ez az aspektusa a portréimnak. Számos arcképet fes-
tettem, nemcsak David Bowie-ról és Malcolm Morleyról, hanem például Zandra 
Rhodesról is, a híres divattervezőről…
� FD: Korábban említette a zsidó kultúrát. Tudtommal volt egy izraeli projektje 
is. Milyen viszony fűzi a zsidósághoz?
� DB: Amikor Texasban laktam, felhívott egy lengyel nő, aki fotó-kurátor volt 
Łódzban. A houstoni fotófesztiválra jött. Találkoztunk és megmutattam neki 
Houstont. Eljött hozzám két-három társával, akik szintén kurátorok voltak. 
Hollandiából, Németországból és Izraelből. Az izraeli kurátorral kapcsolatban 
maradtunk. Párizsban volt egy kiállításom két évvel később, ő megrendelte annak 
a katalógusát, majd felhívott, és megkérdezett, hogy nem szeretnék-e Izraelben 
egy múzeumi kiállítást rendezni. Pedig én nem vagyok zsidó. Azt mondta, nagyon 

20  Derek Boshier: Imaginary Portraits, National Portrait Gallery, London, 2013. szeptember 27 – 2014. május 
5.
21  Derek Boshier: David Bowie as the Elephant Man (David Bowie mint elefántember), 1980; Derek 
Boshier: Malcolm Morley, 1980
22  The Elephant Man (rendezte: Jack Hofsiss), The Booth Theatre, New York, 1980. szeptember 23 – 1981. 
január 3. (Az azonos című filmet David Lynch rendezte 1980-ban.)
23  Édouard Manet: A fuvolista, 1866, olaj, vászon, 160×97 cm, Musée d’Orsay, Párizs

szeretnék, hogy elmenjek megnézni a múzeu-
mot. Megcsináltam az Izraeli utazás  (Journey /  
Israel, 1997) című projektemet.24 Pészáhról 
szól, egy kicsit a Holokausztról is… elmentem a  
megnyitóra, ami nagyon hivatalos volt, eljött  
a polgármester is. Ám a megnyitó után láttam, 
hogy az emberek sírnak. Az igazgatótól kér-
deztem, hogy csak nem bombát robbantottak 
Tel-Avivban? Ő azt mondta, „nem, nem, ez a te 
műved… tudod miért sírnak? Mert számukra 
hihetetlen, hogy egy nem zsidó művész ilyen 
művet alkot a zsidó kultúráról.” Újra bemutatom 
ezt a sorozatot Los Angelesben, de csak három 
napra, és a végén rendezünk egy közös Széder 
estét a galériában.25

� FD: Mik a tervei a közeljövőben?
� DB: Áprilisban kiállításom lesz New Orleans-
ban,26 odautazom öt napra, majd lesz két kiállí-
tásom Los Angelesben, az egyik április közepén, 
a másik pedig később, fiatal művészekkel együtt 

– egy csoportos kiállítás az új médiumokról.27 
Hamarosan elkezdem a Berlinben bemutatott 
két újabb filmemet folytató harmadik filmet. 
Amikor a galériában voltam, hirtelen „jelenésem” 
volt és eszembe jutott a címe: Sometimes I feel 
that (Néha ezt érzem). Ez a következő projek-
tem. Egy új festmény-sorozatot is tervezek, nem 
voltam a műtermemben már másfél éve… Minél 
előbb be szeretném fejezni az új filmet és össze-
hozni ezt az új festmény-sorozatot.

24  Derek Boshier. Journey/Israel Project, 1997, Miskan Le  
Ormanut Museum of Art. Ein Harod
25  Derek Boshier. Journey/Israel Project, 2014. április 12., Night 
Gallery, Los Angeles
26  Derek Boshier. All in a Day’s Work, Drawings Paintings and 
Films 1970-2014, Boyd Satellite Gallery, New Orleans, 2014. ápri-
lis 4–29.
27  Cogwheels Carved in Wood. Derek Boshier, Gina Beavers, 
Jamian Juliano Villani, Sean Kennedy, Oliver Payne, Lucie Stahl 
(kurátor: Jonathan Griffin), 2014. április 19 – május 17., Night Gal-
lery, Los Angeles

Derek Boshier
Portrait, 1957, olaj, vászon, 30×25,5 cm
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