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– Képei között egy mesevilágban érzi 
magát a néző. Honnan jön a természet-
fölöttihez való vonzódása? 

– Benne éltem, magam voltam a mese-
világ. Ajándékul kaptam, gondolom, már 
amikor kinyitottam a szemem. A dolgok 
pedig visszanéztek, köszöntek. Máris 
megvolt a titkos kapcsolat közöttünk. 
Kezdetben természetesen tudatlan volt 
ez a működés, aztán felnőtt korra egé-
szen összetetté vált a kapcsolati rendszer 
a megjelenő (látszólagos) dolgok és a mö-
göttes (rések, szövődmények, átjárások) 
között. Nyilvánvalóvá vált, hogy érzékeny 
vagyok a természetben megjelenő „tiszta” 
formákra, a dolgok ősi természete vonz, 
az, amit az ember még nem rontott el. 
Mert az ember hajlamos belefásulni az 
élet dolgaiba, aztán már kényelmesebb 
nem szembesülni a történésekkel. Sze-
rencsére ösztönös volt az is, hogy magam 
úgy alakíthatom közvetlen környezete-
met, hogy a lehető legjobban érezhessem 
magamat benne. 

– Hogyan és mikor nyilvánult meg a 
művészetekhez való vonzódása? 

– Csendes gyermek voltam, de ébe-
ren fi gyelő. Az iskola akkor még inkább 
csak nyomás, nehezék volt számomra, 
akár az iskolatáska a hátamon. Kisebb is 
voltam társaimnál, de a táska nem volt 
könnyebb. Aztán a középiskolai évek 
alatt elindult valami, vagy inkább készü-
lőben volt, valamiféle kinyílás, de nem 
úgy tűnt, hogy lenne folytatása. Majd a 
szó szoros értelmében a Föld kifordult 
tengelyéből, és hirtelen az életem irányt 
váltott, amikor 19 éves koromban egy 
alkalommal a tükör előtt lerajzoltam 
magamat. Attól kezdve, hogy a rajzolás 
átvette a stafétát, az életem is megvál-
tozott, másfél-két évre rá fel is vettek a 
Budapesti Képzőművészeti Egyetemre. 
Itt bontakozhattam ki igazán, ekkortól, 
21 éves korom óta élek Budapesten. Re-
ceptív voltam a környezeti hatásokra, 
élményekre, és ekkor már fel tudtam 
használni a korábban, reál tagozaton 
megszerzett ismereteket is, melyeket be 
építettem kreatív munkáimba.

– Ön egészen sokoldalú alkotó, a festés 
mellett készített rajzfi lmet, verseket ír stb. 

– A rajzot a grafi ka követte, aztán a 
sokszorosító eljárásokat arra használtam, 
hogy megjeleníthessem, kifejleszthes-
sem bennük az idő dimenzióját. A mód-
szer lényege, hogy minden egyes apró 
kimozdítással az egyensúlyi helyzetből 
(egyik nyomattól a következőig és azután 
következőig) a fi gurák is kimozdultak, 
önálló életre keltek. Ahogy az állóképek 
megmozdultak, kilendültek pályájukról, 
egyenes út vezetett később ebből az ani-
máció felé. A fi lm mestersége, titkai már 
régebben érdekeltek, mára viszont már 
visszaléptem, az animáció kísérleti mű-
faja is lejárt. Aztán sorban születtek a 
könyveim, végeztem kiadványszerkesztő 
tanfolyamot is, írtam, rajzoltam, küzdöt-
tem keresztül magam a végtermékig, a 
regényen kívül gyakorlatilag minden el-
képzelhető műfajban. 

Az életem meghatározó részét jelen-
ti a 15–20 év tanulmányi időszak, ami 

képzőművészeti, fi lmes, iparművészeti 
vizuális karral indult, de a színházba is 
betekintettem, illetve más formában mű-
vészeti kurzusokon ismerkedtem a kísér-
leti műfajokkal, ahová a zene is befész-
kelődött, sőt még a tánc is.

Az ecset viszi a kezemet

– Milyen sűrűn látogat haza, vesz részt 
az itthoni képzőművészeti körforgásban, 
kiket tekint mestereinek?

– Kezdetben sűrűn, később már csak 
nyaranta. Nem igazán vettem részt, csak 
alkalomszerűen az otthoni képzőművé-
szeti körforgásban, az itteniben úgyszin-

tén. Bár pályám alatt, ha visszatekintek, 
számos csoportos és egyéni kiállításom 
volt, díjakat is kaptam, de jelentősebb 
támogatáshoz, pártfogáshoz, amely való-
di ismertséget hoz és bedob az igazi kör-
forgásba, nem volt szerencsém. Így mára 
szinte teljes elszigeteltségben alkotok, 
szabadon, kötetlenül. Minden a meste-
rem, a természet legapróbb zuga, em-
ber, állat, tárgy. Különben a „mesterem” 
szóval általánosan használt értelemben 
nem nagyon tudok azonosulni, hiszen 
senkitől nem vettem át egy az egyben 
dolgokat, inkább úgy fogalmaznék, hogy 
a bennem már eleve meglévőre szolgáltak 
megerősítéssel. Rengeteg mintát, egyéni 
utat villantottak fel, kalandos játékokba 
merülhettem általuk, tobzódhattam a 

kincsestárban. Otthon Vinczeff y László 
és Baász Imre indítottak el, aztán a kép-
zőművészeti egyetemen természetes volt, 
hogy mindenkitől rám ragadt valami, de 
túl sok ismert személyiséget kellene meg-
említenem.

– Melyek a legkedvesebb technikái? 
– Kezdetben sokkal inkább kísérletez-

tem, minden mindennel összefüggött az 
életben és a művészetben, illetve a mű-
vészeti ágakban, műfajokban nagy volt 
az átjárás. Ma már manuálisan festeni a 
képeket a legkényelmesebb, csak vízzel 
oldódó festékkel dolgozom. A gipszkarton 
karctechnika az egykori rézlemez vagy 
szita felület megmunkálási techniká-
ját idézi fel. Festményeimben a grafi kus 
énem és a festői hajlamom találkozásá-
ban alkottam meg egy sajátos technikát, 
valami köztes műfajt, egyveleget, mely se 
nem grafi ka, se nem igazán festészet. 

– Hogyan dől el, hogy egy mű milyen 
alakban ölt testet, miként találja meg az 
aktuális mondanivalóhoz legjobban ta-
láló formát?

– Egyszerűen az üres felület elé állok, 
és improvizálok. Hagyom hatni magam-
ra a dolgokat, hogy megtörténjenek ve-
lem. Bármi, ami történt vagy történik, 
esetleg amiről már régen megfeledkez-

tem, bekerülhet a képbe. Előfordul, hogy 
valamit kifejezetten meg kívánok feste-
ni, aztán az ecset másfele viszi a keze-
met, egészen más születik a vászonra, fa-
táblára, gipszkartonra, fémre, kartonra, 
bármilyen anyagra.

A különös ajándék

– Hogyan tud kezelni egy ennyire szerte-
ágazó, mégis egyedi, egységes világként 
működő kavalkádot?

– Nem esett nehezemre kizárni a kül-
világot, a környező embereket, így nyerek 
időt, másként nem lehet. Bár létformám 
volt az elkülönülés, maximális intenzi-
tással vetettem bele magam a tanulásba 
és megtapasztalásba. Ma, 52 évesen visz-
szatekintve alig hiszem, hogy 20 és 40 
éves korom között volt ennyi energiám. 
Ma már lelassultam, megfontolt lettem, 
szelektálok, bár szervesebben kapcsoló-
dom a környezetemben élőkhöz és a ter-
mészethez. 

– Milyen hatások alakítják, milyen 
impulzusokat enged be a művészetébe? 
Miből merít ihletet, mi kapcsolja ki, mi 
inspirálja?

– Ihletforrás minden, amivel csak kap-
csolatom van. A környezetemben lévő 
dolgok egyszerűen belesétálnak minden-
napjaimba, és a szemlélődés módot adott 
arra is, hogy elemezzem, összefüggésbe 
helyezzem ezeket a tárgyakat, történé-
seket, jelenségeket. Kibomlanak maguk-
tól, mint a virágszirmok, megnyílnak 
előttem. A feldolgozás nehezebb, amikor 
maximálisan szükséges összpontosítani. 
Gyűlnek, szelektálódnak, átrendeződnek, 
új összefüggésekbe kerülnek az ismere-
tek. Aztán már jelek, jelzések nyomha-
gyásával segít a természet, hogy a dolgok 
összefüggésrendszerében eligazodjam. 
Fontos, hogy igyekszem csak a pozitív ha-
tású dolgokat befogadni. Az értelmetlen-
ség, legyen az bármi szolgálatában, meg-
keserít, elszomorít. 

– Milyen tervek, témák foglalkoztatják 
a közeljövőben? Hol találkozhat a közön-
ség legközelebb a műveivel?

– Különös ajándék foglalkoztat: a ha-
landó ember átemelése a halhatatlan-
ságba, az időnélküliség, mely témáról 
regényt írok, de az már más kérdés, még 
életemben eljutok-e az út végéig, illetve 
a regény befejezéséig. Ha előbb bekövet-
kezne az emberiség számára a halhatat-
lanság elnyerése, talán nem is szükséges 
befejezni a könyvet. 

Egy ideje nem tervezek kiállításokat, 
ha megtalálnak a lehetőségek, örömmel 
veszem és rendelkezésre állok. A kíváncsi 
vagy érdeklődő látogató, olvasó viszont 
az interneten mindenhol rám találhat. 
Korábbi munkáim elszórtabban érhetők 
el, de festményeimet (a születés folyama-
tát rögzítve az első ecsetvonástól az utol-
sóig) „elrejtettem” a Youtube-ra feltöltött 
zenei munkáimba, melyek száma a hat-
százhoz közelít.

– beszélgetés Becsey Zsuzsa képzőművésszel –

BECSEY ZSUZSA 1969-ben született Sepsiszentgyörgyön, jelenleg Budapes-
ten él és alkot. A Magyar Képzőművészeti Egyetemen média és grafika szakon 
szerzett diplomát, a MOME-n animáció szakon, majd az ELTE-n médiakultúra és 
mozgókép szakon. Csoportos és egyéni kiállítások rendszeres szereplője, grafi-
kai és médiaművészeti projektjei mellett zenével is foglalkozik, ír, szerkeszt, ta-
nít. A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének tagja.
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Visszatekintve nincs hiányérzetem, képzeletem és megfi gyeléseim kis-
gyermek korom óta kitöltötték a teret, amelyben éltem. Azt hiszem, kife-
jezetten boldog gyermekkorom volt, szeretetben nőttem fel. Mindmáig ha 
nem vesz körül szeretet, biztonságos, pozitív közeg, az alkotás sem megy.
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