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Az erdélyi származású művésznő Rétegek V.: Margit híd című alkotása

→ Több mint egy évtizede 
dolgozom díszítőfestő-
ként az Operaházban. 
A díszítőfestészet nem 
kimondottan a magas 
művészet területéhez 
tartozik, ennek következ-
tében gyakran lesajnált 
ága. Ám sok esetben 
méltatlan e lenézés. 

BESZÉLGETÉS SZÉKELY ANNAMÁRIA BARCSAY-DÍJAS FESTŐMŰVÉSSZEL

Határokat feszegető szabadságvágy

Székely Annamária kiskorában eldöntötte, hogy festőművész lesz
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Erdélyben nőtt fel, a családi 
örökség alapjaiban befo-
lyásolta pályaválasztását. 
Székely Annamária kitaposat-
lan utakon jár a festészetben, 
minden tárlatát nagy érdeklő-
dés övezi.

→ NÁNÓ CSABA

Miért volt szüksége családod-

nak új hazát választani?

A szüleim döntötték el ve-
lünk, gyerekekkel is megbeszélve 
terveiket, hogy elköltözünk Ko-
lozsvárról Magyarországra. Nem 
szerettek volna tovább a Ceaușes-
cu-rendszerben élni, és nem akar-
ták, hogy gyermekeik is megszen-
vedjék azokat a nehézségeket, 
amelyekkel nekik kellett megküz-
deniük. A jobb és könnyebb élet 
reményében szánták el magukat 
a szüleim e bátor, ugyanakkor em-
bert próbáló lépésre.

Szüleid is művészi tehet-

séggel rendelkeztek. Egy ilyen 

örökség befolyásolt pályavá-

lasztásodban?

Mindkét szülői ágról örököl-
hettem a készséget. Anyai nagy-
mamám tanítónő volt, de szeretett 
festeni. A tájképfestészet érdekel-
te, mindemellett öt lánygyermeket 
nevelt. Anyai nagyapám a zene 
világában volt jártas, ő hegedült. 
Sajnálatomra nem örököltem e 
tehetséget, így nem tudok hang-
szeren játszani. Édesanyám, akár-
csak én, a Kolozsvári Művészeti 
Líceumba járt, tehetséges volt, 
később mégis más útra sodorta 
a sors, és nem az alkotó-művészi 
pályát választotta. Apai nagyma-
mám híres fazekas családból szár-
mazott, dédnagyapám Benedek 
Sándor volt, akinek a munkássá-
gát Kós Károly is méltatta az erdé-
lyi fazekasokról írt munkájában. 
Egyedi, de mindemellett eredeti 
és gazdag formavilágot képviselt. 
Édesapám az ötvösművészet iránt 
érzett vonzalmat, ezüstékszere-
ket, később rézből dísztárgyakat 
készített. A művészetek iránti ér-
deklődés mindig jelen volt a csa-
ládunkban. Viccesen úgy szok-
tam mondani: nővérem elvitte 
az okos, szorgalmas, jó tanulói, 
kötelességtudásért felelős géne-
ket, nekem pedig maradt a mű-
vészszemlélet által sztereotipizált 
lazaság, kötetlenség, bohémság, 
vagy akár a határokat feszegető 
szabadságvágy. Korán lekötött a 
képes mesekönyvek nézegetése, 
órákon keresztül bele tudtam fe-
ledkezni, álmodoztam a képek 
láttán, és az illusztrációkból saját 
meséket találtam ki magamnak.

Kolozsvárott kerámiaszakra 

jártál, de Budapesten az egyete-

met és a mesterképzőt már fes-

tőszakon végezted. Mi indokolta 

a váltást?

Valószínűleg a nagyszülői 
örökség megőrzése indokolta 
a kerámia szak választását. Iz-
galmas dolog volt számomra az 

anyaggal (porcelán, agyag, sam-
ott) dolgozni. Szerettem kitalálni, 
tervezni használati tárgyakat, 
létrehozni valami új és kézzel 
fogható dolgot. Tetszett a teljes 
alkotói folyamat a tervezéstől 
a megvalósításig anélkül, hogy 
tudná a készítő, milyen lesz a 
végeredmény – gondolok itt az 
égetőkemencékből kikerülő tárgy 
megpillantására. Az idő elteltével 
mégsem éreztem kiteljesedést e 

szakmában, az egyetemi tanul-
mányok elkezdésére már más el-
képzeléseim voltak. Ugyanakkor 
a szakmaszerzés iránti vágyam 
még bennem volt, ezért fes-
tő-restaurátor szakra felvételiz-
tem. Úgy döntöttem, visszatérek 
az óvodás kori szakmaválasztá-
somhoz: festőművész leszek.

Munkáidban fontos szerepet 

kap a térábrázolás. Festettél há-

romdimenziós képeket is, amely 

a hétköznapi ember számára ta-

lán meghökkentő…

Festészetem egyik meghatáro-
zó témája a térábrázolás, amelyet 
az építészeten keresztül – épü-
letek, épületegyüttesek, utcák, 
utcarészletek elemeiből – építek 
fel. E terek létező, bárki számára 

elérhető, látható városképrész-
letek, az épített környezetünk 
egyfajta lenyomatai. A képeimen 
nem az adott hely lemásolása tör-
ténik, hanem minden egy másféle 
törvényekkel rendelkező szűrőn 
keresztül látható, amely az utóbbi 
években készült munkáim eseté-
ben a tükröződés. Ez azért is fon-
tos eleme a munkáimnak, mert 
például az ábrázolni kívánt utca-
részlet egyfajta szűrön keresztül 
jut el a nézőhöz, sőt kiegészül az 
üveg mögötti elemekkel is, ez pe-

dig újabb épületet, épületbelsőt, 
térrendszert sejtet. A tükröző-
dés szerepe mellett fontos eleme 
munkáimnak a kétdimenziós sík-
felületi ábrázolásmód megtörése, 
illetve az abból való kilépésének 
az illúziója. Egy festményen belül 
rétegenként megjelenítek több, 
akár más perspektívarendszerben 
ábrázolt városképet, hullámokat; 
vagy mértani alakzatok megjele-
nítésének a segítségével vagy akár 
a vászonra festett képkeretekkel 
való játékos tér–sík rendszert be-
építem a festészetembe. Fontos 
momentuma munkásságomnak a 
szétdarabolás, a több részletkép-
ből felépített, egy egységet alkotó 
kép. A tükröződés pillanatnyi ál-
lapota mellett utalok az emlékezet 
pillanataira: amikor szeretnénk 
felidézni egy emléket, akkor elő-
ször részletek jutnak eszünkbe, 
ezek kiegészülnek újabb részle-
tekkel, és csak ezután látjuk meg 
a teljes emlékképet.

Mi az, ami alkotóként foglal-

koztat?

Hogy miként és miért alakul 
ki az igény arra, hogy az alkotó 
kilépjen a három dimenziót áb-
rázoló kétdimenziós képszerke-
zetből, vagy legalábbis a kilépés 
illúzióját keltse a befogadó kö-
zönség, illetve a néző számára. 

Sőt plasztikus ábrázolásmódban, 
a szobrászatban is megtaláljuk 
e jelenséget, amikor a háromdi-
menziós ábrázolásból is kilépni 
látszik az alkotó. Az ilyen ábrázo-
lásmód csupán technikai bravúr? 
A művész kézügyességét tükrözi 
vagy igényét a megszokottól való 
eltéréshez? A társadalom igénye, 
a gondolkodásmód kívánalma, a 
tudomány fejlődésének a hatá-
sa a trükközés, az illúziókeltés? 
Ezek azok a kérdések, amelyek 
a saját alkotói tevékenységemen 
belül is felmerülnek, és keresem 
rájuk a válaszokat több terület át-
tekintésének a segítségével. Gon-
dolok itt a művészet, a művészeti 
alkotások elemzése és az alkotói 
tevékenység mellett a társadalmi 
körülményekre és elvárásokra, 
a technika gyors ütemben való 
fejlődésére, a befogadó közönség 
vagy akár a közösség ingerküszö-
bének a megnövekedett határér-
tékére. Az észlelés és érzékelés 
határainak az egybemosódására 
utalok, amely szintén egy társa-
dalom gondolkodásmódjával, 
vagyis társadalmi problémával 
kapcsolódik össze, sőt befolyá-
solja azt. Fontosnak tartom meg-
említeni azt a képsorozatomat is, 
amely szintén valós terekről szól, 
csak itt a korábbiaktól eltérő áb-
rázolásmódot használtam. Ez 
esetben 3D technikát választot-
tam, amely az ismert vörös-kék 
szemüvegen keresztül közvetíti a 
nézőnek a teljes térélményt, így 
kapott főszerepet a festészet leg-
alapvetőbb eleme, a kolorizmus.

Háromdimenziós alkotásaid 

mit ábrázolnak?

A 3D technikával megfestett 
képeim is tereket, utcarészle-
teket, házsorokat ábrázolnak. 
Ezek olyan valós helyszínek, ahol 
bárki megfordulhat itthon vagy 
külföldön. E képeknél az volt 
a célom, hogy a színek egymás 
mellé tételével, a színek játékával 
élénk színvilágú képek szülesse-
nek, de a teljes térélményt mégis 
a szemüvegen keresztül, a színek 
redukálásával éri el a szemlélő. 
Ez az alkotói folyamat hossza-
dalmas, mert szabad szemmel 
keverem ki a színeket, viszont 
folyamatosan ellenőriznem kell 
a különleges szemüvegen keresz-
tül, hogy a megfelelő vörös-kék 
árnyalatot érjem el az egymás 
mellé kerülő színek viszonylatá-
ban. A tudomány és a művészet 
talán leggyakrabban foglalkozta-
tott témája és legtágabb fogalma 
a tér problematikája. Művészeti 

→ Székely Annamária festőművész

Művészeti tanulmányait Kolozsváron kezdte, majd 

elvégezte a budapesti Képzőművészeti Egyetemet 

és annak mesterképzőjét. Ezt követően a buda-

pesti Gazdaságtudományi és Műszaki Egyetem 

műemlékvédelmi szakmérnöki szakán is diplomát 

szerzett. A Barcsay-díjas művész 1994 óta szerepel 

csoportos és egyéni kiállításokon, munkái közül 

több magángyűjtemény része. Háromdimenziós 

festészeti technikáját maga fejlesztette ki.




