
Több mint húsz éve szí-
nész, de ennél is több 
ideje fest. Tinédzser ko-
rában a nagymamájától 
„lenyúlt” vászonlepedőre 
készült el első komolyabb 
alkotása, és a festés 
azóta is számára jóval 
több, mint hobbi. Lőrincz 
András Ernővel, a Csíki 
Játékszín színészével 
beszélgettünk az alkotás 
folyamatáról, de arról is, 
hogy a gyermekét egyedül 
nevelő édesapaként ho-
gyan birkózik meg ezzel a 
szereppel.

T
izenhat éves volt, ami-
kor elolvasta Dallos 
Sándor A nap szerel-
mese és az Aranyecset 
című könyvét, akkor 
annyira megérintette 

Munkácsy Mihály élete, hogy egy ba-
rátjával festeni kezdett – eleveníti fel 
Lőrincz András Ernő, hogy mikor és 
minek a hatására vett ecsetet a kezé-
be. „Egy barátommal a padláson még 
egy műtermet is kialakítottunk. Én 
egy lepedőre, amit még nagyanyám-
tól nyúltam le, megcsináltam erede-
ti méretben a Köpülő asszony című 
Munkácsy-festményt, és nagyon jól 
sikerült. Tulajdonképpen ez adta 
meg az első löketet ahhoz, hogy elin-
duljak ezen az úton” – meséli Lőrincz 
András Ernő. Aztán a sorkatonai 
szolgálat letelte után következett be 
az az időszak az életében, amikortól 
a festményeit el is tudta adni. Sőt – 
fűzi hozzá –, festményei eladásával 
sokszor jóval többet keresett, mint 
kezdő színészként. Ezért is nem neve-

zi a festést hobbinak, hiszen számára 
időnként a megélhetést biztosította.

Alkotásai szerte a nagyvilágban

Nem kis büszkeséggel jegyzi meg, 
mindmáig tíz egyéni tárlata volt, 
amelyeknek általában színházak 
adtak otthont, de talán arra még 
büszkébb, hogy legalább ezerötszáz 
festménye van szerte a nagyvilágban. 
Számára ez nem munka – hangsú-
lyozza ki több alkalommal is –, mert 
az alkotás, így akár a színház is, nem 
lehet munka. Mint minden alkotó 
embernek, számára is fontos a vissza-
jelzés – ismeri el –, hiszen ez a folya-
mat mozgatórugója, ez ad lendületet. 
Mostanában főként a közösségi olda-
lán követhetők a munkái, és igencsak 

produktív időszakon van túl. Volt 
ideje, mi mást is csinálhatott volna 
a karantén alatt – mondja nevetve. 
„Én érzelmeket próbálok festeni a 
tájképeimbe, hiszen a tájkép csak egy 
forma. Ha nem sugall semmit, akkor 
nem sokat ér. Visszajelzések alapján 
mindig meglepődök, hogy ki mit lát 
bele egy-egy munkámba. Ez egy ér-
dekes játék. Sokféle vélemény, meg-
érzés fogalmazódik meg az embe-
rekben. Sokan mondják azt is, hogy 
felismerik a kezem munkáját, és sze-
rintem ez jó, hiszen van egy jellegze-
tességük, de hogy hogy alakult ez ki, 
magam sem tudom. Kellett ehhez egy 
jó pár év, szép lassan több mint har-
minc éve festek” – magyarázza a ga-
rázsban kialakított kis műtermében.

Amikor a lánya hagyja

Azt mondja, nyitott szemmel jár a vi-
lágban, fi gyel a körülötte lévő életre, 
történésekre, és a pillanatokat raktá-
rozza el, majd később emlékezetből 
lefesti többnyire a látottakkal kap-
csolatos érzéseket. „Leülök a vászon 
elé, és nem tudom mi lesz két-három 
óra múlva vagy másnap reggelre. 
Alakul. Nem tervezek, s talán ez a 
legcsodálatosabb. Nyilván ehhez kell 
egy állapot, amibe hosszú évekig 
nem tudtam kerülni, mert nem volt 
ahogy, de most már akkora a gyer-
mekem, hogy megengedi, hogy fes-
sek. Csodálatos” – meséli lelkesen, 
és el is érkeztünk tulajdonképpen a 
színész legnagyobb büszkeségéhez, 
a kislányához. Persze – jegyzi meg 
– kis kompromisszumokra szükség 
van. Néha lehetősége adódik az öt 

Az alkotás nem lehet munka

Én érzelme-
ket próbálok 
festeni a tájké-
peimbe, hiszen 
a tájkép külön-
ben csupán egy 
forma.
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#Fekete Doboz 
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#vásárlás 
#ecsetvonás

Lőrincz András Ernő a lányával. 
Egyedülálló édesapaként is tud 
időt teremteni az alkotásra
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és fél éves Eszternek, hogy a készülő 
festmény sarkába ő is fessen, nyilván 
ezt majd később édesapja korrigálja, 
de így legalább mindenki alkothat. 
„Nagyon örülök, hogy eljutottam 
ide, mert eddig éjszakánként, mi-
után elaludt a gyermekem, azután 
szakítottam időt a festésre, így az el-
múlt évek során csak rapszodikusan 
kerülhetett erre sor” – meséli a kis-
lányát egyedül nevelő édesapa. Nem 
panaszkodni akar, de azok az idők is 
felelevenednek a beszélgetés során, 
amikor az alig hathetes Eszter Anna 
„csak rá számíthatott”. „Egészen pi-
cike volt, megijedtem, hogy mi lesz 
ebből. Voltak nehéz időszakaink, de 
elmúltak. Ketten vagyunk, és jó ne-
künk így, nagyon jól egyezünk. Per-
sze ő is feszegeti a határokat, kihívás 
vele az élet. Ha ez kimaradt volna az 
életemből, bántam volna. Türelemre 
tanított meg a lányom, nem gondol-
tam volna magamról, hogy képes 
vagyok türelmes lenni. Imádjuk 
egymást” – magyarázza csillogó sze-
mekkel Ernő, aki néhány éve külön 
él kislánya édesanyjától.

Aztán mutatja, hogy a karantén 
ideje alatt több mint húsz festmény 
készült, ezekből készül majd kiállí-
tás. A címe is megvan: Vihar. „Nem 
tartom magam nagy festőnek, de 
jólesik megmutatni, hogy mit csi-
náltam, álszerénység lenne nem el-
ismerni ezt. Amikor festek, szellemi-
leg pihenek, megnyugtat, jó nekem 
festeni, számomra egyfajta szellemi 
menekülés” – magyarázza.
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# Lőrincz András Ernő

Sokan mondják azt is, hogy 
felismerik a keze munkáját




