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Egy újságíró-növendék a közelmúltban végignézte kiállított képei-
met, majd ennyit kérdezett: 

– Ön mit kérdezne saját magától az én helyemben?
A válasz elõl akkor kitértem, de utólag sok kérdést feltettem ma-

gamnak!

Tehát:
Kihez szóljon és milyen legyen az a
kortárs kép, ami nem akar olyan len-
ni, mint a többi? Összegezzen tapasz-
talatokat? Reagáljon eseményekre?
Kritizáljon? Önkritizáljon? Alkosson
véleményt? Illusztrálja mások szelle-
mi termékét? Szépítse vagy torzítsa a
valóságot? Meséljen új történetet?
Fakasszon könnyeket vagy szerezzen
derût? Késztessen odafigyelésre, vagy
csak dekoráljon? Firtassa a nézõ tájé-
kozottságát? Tanítson? Csipkelõdjön?
Ironizáljon vagy önironizáljon? Puk-
kasszon polgárt és mûvészkollégát?
Vállalja a le-lektûrözést vagy tagadja
hogy „karikaturisztikus”? Próbáljon
megfelelni az ezerszer és jól megnyil-
vánult akadémizmus szabályainak,
vagy azokat tiszteletben tartva férjen
meg mellettük? Akarjon hasonlítani, vagy vágyjon az egyediségre?
Idézzen klasszikusokat, vagy friss legyen és eredeti? Szürke, vagy
legyen színes? Tónusos legyen vagy inkább vonalas? Vállaljon némi
banalitást, vagy terhelje tovább a befogadói lelkeket? Konkrét le-
gyen, vagy értelmét rejtse a festett sorok közé is?

Ha ezekre a kérdésekre egyértelmû választ tudnék adni, holnap
nem lenne mit festenem…

Debreczeny Zoltán

ArcképArckép

Kép-író

Fotel
A közelmúltban költöztem. Magam mögött hagytam egyes, 

a nagyszüleim nagyszülei által is használt bútorokat. 

A környezetemben igyekszem csökkenteni a felesleges tárgyakat 

és részleteket. Elég, ha a képek (és a gondolatok) aprólékosak

Ha nem festõ lenne, író lenne Debreczeny Zoltán.
Festményeivel történeteket mesél, honlapján is ol-
vasható kis történeteivel helyzeteket, jellemeket
fest. Átadtuk hát a terepet: ars poeticájáról, képe-
irõl írjon õ maga.
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Közerkölcs
Egy közösségben nincsenek titkok. Mindenki tudja, 

hogy éppen ki és mit vét a tízparancsolattal 

örökérvényûen összefoglalt (köz) erkölcsök ellen.

Art Side Story 
Ha zeneszerzõ lennék, soha nem komponálnék 

családokat, oldalakat megosztó zenéket. 

Ha érme lennék, a harmadik oldalamra 

lennék a legbüszkébb! Ha én festõ lennék, 

kiengedném a tubusból a színek szellemét, 

és eltüntetném velük a (mûvész)világ 

megosztói által rajzolt határokat. Az egységes 

világ színesebb és békésebb! …lenne

Léthordó
Azt hiszem, túl sok jóarcú férfi lakja az utcát, 

sok a még visszahívható hajléktalan. A sok erõs 

és magányos asszonynak több konfliktust kellene

vállalni a gyarlósága miatt leszakadó férfiak 

megtartása érdekében


