
Tavaly jelent meg Lélekvesztés című albuma. 
Ez fontos állomás a pályafutásában?
Nagy könyvrajongó vagyok, ezért örülök, hogy a 
kiállítások után megmarad egy-egy kézzelfogható 
lenyomat, amelyet az is lát, aki nem tudta megnézni 
a kiállítást. A Lélekvesztés című albumot pedig kife-
jezetten fontos lépésnek tartom, mivel az elmúlt pár 
év kivonata jelent meg ebben a kiadványban. Az 
utóbbi években egyre erőteljesebben szembe-
sültem azzal, hogy önként kezdjük feladni önma-
gunkat azáltal, hogy belerévedünk az okostele-
fon képernyőjébe. Amikor 2014-ben Bostonban 
jártam egy campuson, megdöbbentett, hogy nem 
lehetett arcokat látni, mert mindenki a telefonját 
bámulta. A fiam akkor volt egyéves, és ő is ugyan-
ezt látta tőlem. Ez megriasztott és mindenképpen 
reagálni akartam rá. Így kezdődött és jött létre a 
Lélekvesztés című sorozat, amely az énvesztésre 
reflektál.

Gyerekkora óta festőnek készült, vagy más  
tervei voltak?
A véletlen vezetett erre a pályára. Eredetileg állat-
orvos szerettem volna lenni, ám a középiskolai fel-
vételi során nem sikerült bejutnom biológia szakra, 
ezért a művészeti gimnáziumban próbáltam szeren-
csét. Még az itt töltött időt sem nevezném tudatos 
rákészülésnek erre a pályára, bár volt egy nagyon 
jó grafikatanárom, Koszti István Miklós, aki meg-
szerettette velem ezt a műfajt és a technikákat. 
1996-ban felvettek a Bukaresti Egyetemre, de visz-
szatekintve, a művészeti pályámnak az adott iga-
zán nagy lökést, hogy 19 évesen ottani meste-
rem Mircia Dumitrescu születésnapomra kezembe 
adta Dosztojevszkij Félkegyelmű című regényét. 
Ez egy jelentős fordulópont volt, egyszerűen meg-
döbbentett és lenyűgözött, hogy ilyen elemi erő-
vel lehet leírni, bemutatni az életet. Gyerekkorom 
óta érdekelt a társadalom működése, az emberek. 
Ez a könyv ébresztett rá igazán, hogy én is a művé-
szettel akarok foglalkozni, ezáltal akarom kifejezni 
magam, megjeleníteni azt, amit érzek, gondolok 
az emberről. Aki olvasott Dosztojevszkijt, az tudja, 
miről beszélek. Aki meg nem, az minél hamarabb 
lásson neki!  

Bukarest után Budapesten is tanult. Előnyt jelen-
tett a különböző szemléletmódok megismerése?
Azér t tar tom nagyon szerencsésnek, hogy 
Bukarestben végezhettem az egyetemet, mert már 
fiatalom tudatosult bennem, hogy hozzám sokkal 
közelebb áll az ottani ábrázolásmód. Közelebb, mint 
mondjuk a kolozsvári iskoláé, amelyet a középisko-
lás tanáraim révén megismertem. Tizenhét–tizen-
nyolc éves koromban csodálkoztam rájuk először, 
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és egyszerűen lenyűgöztek a híres moldvai kolos-
torok ikonjai. Lebilincselő volt az érzékenységük, 
és éreztem, hogy szemléletváltásra van szüksé-
gem, ezért jelentkeztem a sikertelen temesvári fel-
vételi után Bukarestbe. Ennek köszönhetően mind 
a két kultúrából, a magyarból és a románból is merí-
tek, elég otthonosan mozgok bennük.

Az ismert romániai művészek közül sokan még 
távolabbról is próbálnak meríteni, Berlinben 
vagy akár New Yorkban élnek. Nem gondolt 
arra, hogy külföldön is szerencsét próbáljon?
Gyakran, szinte évi rendszerességgel járok New 
Yorkba, és olyankor sok időt töltök ott. De szá-
momra az tűnik a legjobb választásnak, hogy csak 
megjelenjek egy-egy nagyvárosban, mert nem 
vagyok biztos abban, hogy nekem és a művésze-
temnek jót tesz az ottani élet. A pezsgés, a szám-
talan lehetőség, az éjszakai élet egyszerre jó 
és rossz is – be tud szippantani. Későn érő típus 
vagyok, sokat kínlódtam, amíg megtaláltam a stílu-
somat, a saját hangomat. És arra is rájöttem, hogy ki 
kell vonnom magam ebből a forgatagból, és vissza 
kell vonulnom a műterembe dolgozni, ahol időre és 
csendre van szükségem. De nemcsak ez, hanem 
a már említett társadalmi érzékenységem is itthon 
tart. Itt állandóan dühös vagyok, pont kellőképpen 
ahhoz, hogy az jót tegyen a munkáimnak. Külföldön 
nem éreztem ezt, ugyanis sehol sem hatott át, érin-
tett meg ilyen erősen az ottani társadalmi helyzet.

Megrajzolni egy 
sóhajtásnyi életet
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Szegedi programajánló
Szeged nemcsak arról ismert, hogy a napfény városaként tartják számon, 
hanem arról is, hogy sokszínű programjaival igyekszik mindenki számára 
megfelelő szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget biztosítani. Ennek 

fényében következzenek az idei legizgalmasabb programok!

– PROMÓCIÓ –

Május 17-től 26-ig a magyar borászok ismét 
Szegedre költöznek. A XXV. Szegedi Bor-

fesztiválnak otthont adó Széchenyi téren és a 
Klauzál téri Gasztroudvarban finom borok és éte-
lek, a Dóm téren pedig látványos koncertek nyújta-
nak felhőtlen kikapcsolódást.
Méltóbban nem is köszönthetnénk a nyarat, mint 
a Deja Vu fesztivállal. Június 7. és 9. között ismert 
külföldi és magyarországi sztárfellépők szórakoz-
tatják a vendégeket, a Partfürdő színpadán többek 
között az Eiffel 65, Sylver és a 2 Unlimited lép fel.
Szőregen a rózsatermesztők minden év júniusában 
háromnapos programsorozattal ünneplik Európa-
szerte híres virágaikat. Június 21. és 23. között 
a Szőregi Rózsaünnepen virágdíszbe öltöznek 
a település utcái, terei.

Június 21. és augusztus 19. között megtelik 
a Szegedi Szabadtéri Játékoknak otthont adó 
Dóm tér, az idei repertoár kiemelkedően változa-
tos, az érdeklődők a következő előadásokra vált-
hatnak jegyet: Hullámzó világ, We Will Rock You, 
Szerelmes Shakespeare, Aida, Titanic, Don Juan, 
Koldusopera, Hófehérke és a hét törpe.
Szeged augusztus 17. és 21. között egy igazán 
jelentős sporteseménynek ad otthont, a MOL 
Kajak-Kenu Világbajnokság futamait a városhoz 
közeli Maty-éren tartják meg.
A nyarat a napfény városa immáron 51. éve 
a Szegedi Ifjúsági Napokkal búcsúztatja, az idén 
augusztus 28. és 31. között. Az elmúlt évekhez 
hasonlóan ezúttal is igazi sztárdömping várható, 

már néhány nevet közzé is tettek a fellépőkről: jön 
a Clean Bandit, a magyarországi előadók közül 
pedig biztos velünk lesz Rúzsa Magdi, a Follow The 
Flow és az Anna & The Barbies.
Szeptember első hétvégéjén lezárják a város rak-
partját, hiszen ismét megrendezik majd a Szegedi 
Nemzetközi Tiszai Halfesztivált. A Tisza-part és 
a jóízű különlegességek megérnek egy kóstoló-
val gazdagított látogatást a nyárvégi napsugarak 
között.
Szeptember 18. és 22. között kerül sor a hagyomá-
nyos Bortérre a Fogadalmi templom árnyékában.
November 29-én gyúlnak fel Szeged ünnepi fényei 
és egy mesebeli elvarázsolt csodaország tárul a 
szemünk elé. A Karácsonyi Ünnepi Heteknek idén 
is a Széchenyi, a Klauzál, a Dóm és a Dugonics 
terek adnak otthont. Mindennap különféle progra-
mok várják a kicsiket és nagyokat egyaránt, kikap-
csolódási lehetőséget és közös hangolódást bizto-
sítva a közelgő ünnepekre.

következett a Markó Bélával közös kiadványunk, 
amelyben a költő tette ugyanezt, és remélem, 
mihamarabb megjelenik majd egy harmadik ilyen 
jellegű album: Totth Benedek írt szövegeket a 
Parttól partig című fotósorozatomhoz. 
Az írókkal való kapcsolat nagyon is tudatos dön-
tés eredménye, és érdekes helyzeteket is szült. 
A minap bemutattam egy barátomnak Cserna-
Szabó Andrást, a találkozás után azt mondta nekem 
– amíg ő az életben is pont olyan vidám és humo-
ros, mint az írásai, addig te egyáltalán nem vagy 
olyan, mint a festményeid. 

Hiszen a képeiről azt mondják, sötétek, 
komorak…
Jobb híján ezek a szavak jutnak elsőre az embe-
rek eszébe. Ez általános a művészetben, hiszen 
12 évnyi irodalomtanulás után sem biztos, hogy 
megfejtünk egy költeményt, elsőre rájövünk az 
értelmére. Hát akkor a szinte nem létező képző-
művészeti oktatás mellett? Az emberek nem tud-
nak hogyan viszonyulni egy-egy műalkotáshoz. 
Ezért mondom, hogy jobb híján használják azt a 
kifejezést, hogy pesszimista, komor. Egyetértek 
Kjell Askildsen norvég íróval: „Nem gondolom azt, 
hogy pesszimista író volnék. De a komoly iroda-
lom sajátossága, hogy az ember nem idillekről ír. 
Bármit is írok, a középpontban az ember áll.” Mivel 
én az emberi létről próbálok értekezni a képeimen, 
ezért nem mindig tud idilli lenni. Az én mottóm: 
„Megrajzolni egy sóhajtásnyi életet”. Vagyis próbá-
lok mindent belesűríteni a képeimbe.

Az Új Kriterion Galéria vezetője Csíkszeredában, 
vagyis úgymond a másik oldalon is áll. 
Európa ebben a részében elég sok művész foglal-
kozik azzal is, hogy egy galéria vezetője. Amikor 
2011-ben Hajdú Áron megkeresett a galéria veze-
tésével, már tudtam, hogy a környékünkön milyen 
nehézségekkel küzdenek a művészek, és melyek 
a kiállítóterek hiányosságai. Ezért úgy próbáltuk 
felépíteni a koncepciót, hogy elkerüljük ezeket. 
Remélem, hogy sikerült, és azóta 43 kiállítást ren-
deztünk, hozzájuk katalógussal – ezeken a romá-
niai és magyarországi kortárs szcéna jelentős 
művészeit mutattuk be.

Az utóbbi években kiállított a kétévente meg-
rendezett kolozsvári Interferenciák Nemzetközi 
Színházfesztiválon. De a színház mellett az iro-
dalommal is szoros kapcsolatban van, hiszen 
neves alkotók írtak szövegeket a festményeihez. 
A bukaresti tanulmányi éveim alatt, Mircia Dumitres-
cun keresztül szoros kapcsolatba kerültem több író-
val is, akikkel ugyanazokról a témákról beszéltünk, 
csak más művészeti megközelítésből. Számomra 
nagyon érdekes világ volt az övék, és kerestem 
a társaságukat, érdekelt, ahogy ők látják a min-
ket körülvevő világot. Az első ilyen jellegű közös 
munkám a Dragomán Györggyel készült Erőtánc 
volt, amelybe ő írt szövegeket a képekhez, majd 

Részegh Botond
Csíkszeredában született 1977-ben. 
Grafikusművész és festő, a csíkszeredai 
Új Kriterion Galéria művészeti vezetője. 
A bukaresti Képzőművészeti Egyetem 
képgrafika szakán végzett, majd 2004-
2008 között Budapesten járt doktori 
iskolába. Romániai és magyarországi 
kiállításai mellett munkái többször 
szerepeltek jelentős galériák kiállításain, 
többek között az Egyesült Államokban, 
Ausztriában, Németországban és 
Finnországban. Művészete kötődik az 
irodalomhoz: Dragomán György, Markó 
Béla, Filip Florian és Totth Benedek is 
írtak szövegeket az alkotásaihoz, illetve 
Kányádi Sándor, vagy Barabási Albert-
László írásaihoz készültek grafikái. 
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