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Anul trecut a apărut volumul “Pierderea sufletu-
lui”. Este un punct important în carieră? 
Sunt un mare fan al cărților, de aceea mă bucur de 
fiecare dată când după câte o expoziție rămâne 
ceva palpabil, care poate fi văzut şi de cei care n-au 
avut ocazia să fie prezenţi la expoziţie. Albumul 
“Pierderea sufletului” este un pas important, deoa-
rece redă esența ultimilor ani. M-am confruntat tot 
mai des cu faptul că noi toți ne denunțăm benevol 
prin simplul fapt că ne uităm doar la ecranele tele-
foanelor mobile. În 2014 am călătorit la Boston, iar 
într-un campus m-a mâhnit profund faptul că nu se 
vedeau fețele oamenilor. Toată lumea era cufun-
dată în ecranele telefoanelor sau laptopurilor. Fiul 
meu avea un an pe atunci, iar el a văzut acelaşi 
lucru la mine. A fost ca un semnal de alarmă pentru 
mine şi am vrut neapărat să reacționez - aşa a înce-
put seria „Pierderea sufletului”, care reflectează pe 
idea pierderii eului. 

V-ați pregătit pentru cariera de pictor încă din 
copilărie sau pe atunci aveați alte planuri? 
Întâmplarea m-a dirijat în această direcție. Inițial 
am vrut să mă fac medic veterinar, dar nu am fost 
admis la liceul de biologie, aşa că mi-am încer-
cat norocul la liceul de arte plastice. N-aş putea 
numi o pregătire conştientă pentru arte plastice 
anii petrecuți la acest liceu, cu toate că am avut un 
profesor de grafică foarte bun – pe Miklós István 
Koszti. El m-a determinat să iubesc artele şi teh-
nicile artistice. În 1996 am fost admis la universi-
tate în Bucureşti. Dacă privesc în urmă, pot să spun 
că imboldul pentru cariera artistică mi-a fost dat 
de faptul că la 19 ani profesorul Mircia Dumitrescu 
mi-a oferit cadou de ziua mea de naştere romanul 
Idiotul lui Dostoievski. A fost un punct de cotitură, 
m-a surprins şi m-a copleşit faptul că prin artă se 
poate descrie şi prezenta viața unui om într-o ase-
menea manieră puternică, veridică. Funcționarea 
societății, oamenii m-au preocupat încă din copilă-
rie. Cartea m-a trezit la dorința clară că şi eu vreau 
să fiu artist, să mă exprim prin artă, să-mi prezint 
gândurile şi sentimentele legate de oameni. Cine a 
citit deja Dostoievski, ştie ce vreau să spun. Iar cine 
nu l-a citit încă, să se apuce cât mai repede!

După București ați studiat și la Budapesta. 
Ați vrut să cunoașteți și alte școli și puncte de 
vedere? 
Am avut noroc că am studiat întâi la Bucureşti pen-
tru că astfel, foarte devreme, am conştientizat fap-
tul că stilul de prezentare după acea şcoală este 
mai aproape de sinele meu. Mai aproape decât 

Botond Részegh încearcă să prezinte valențe diferite ale vieții umane prin 
pictură, grafică şi desene. Între 2-27 februarie 2019, artistul din Miercurea-
Ciuc va avea expoziţia „Anatomia războiului” la Centrul Cultural Palatele 

Brâncoveneşti de la Mogoşoaia. 

şcoala Clujeană din anii de liceu. La vârsta de 17-18 
ani m-au copleşit icoanele de la vestitele mănăs-
tiri din Bucovina. Sensibilitatea lor m-a captivat, am 
simțit că am nevoie de o schimbare de perspec-
tivă, de aceea m-am prezentat la admitere pen-
tru a doua oară la Bucureşti. Datorită acestui lucru 
mă pot inspira din ambele culturi: cea maghiară şi 
cea română deopotrivă – şi mă simt confortabil în 
ambele. 

Mulți dintre artiștii cunoscuți din România caută 
surse de inspirație și mai departe, cum ar fi 
Berlinul sau New York-ul. Nu v-ați gândit să vă 
încercați norocul și în străinătate? 
Merg des la New York, aproape în fiecare an şi 
petrec destul de mult timp acolo. Cea mai bună 
alegere pentru mine însă este să apar din când în 
când într-un oraş mai mare - nu-mi face bine sta-
tul acolo – nici mie, nici artei mele. Forfota, opor-
tunitățile infinite, viața nocturnă sunt bune şi rele în 
acelaşi timp, deoarece te pot acapara. Sunt o per-
soană care s-a maturizat târziu, m-am chinuit mult 
până mi-am găsit stilul şi vocea. Mi-am dat seama 
că trebuie să mă retrag din asta, să mă retrag la 
atelier pentru a lucra, iar aici am nevoie de timp şi 
de linişte. Nu doar asta, dar şi societatea mă ține 
acasă, aici sunt furios mereu, şi de fapt este exact 
ce-mi trebuie pentru a merge în atelier să lucrez. În 
străinătate nu simt acest lucru, nicăieri nu m-a atins 
viața socială atât de profund ca acasă. 

„Condensez totul  
în lucrările mele”

ANATOMIA RĂZBOIULUI

acril pe hârtie, 200 × 140 cm, 2018
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Ghid cultural Szeged 2019
Oraşul Szeged din Ungaria este cunoscut pentru nenumăratele posibilități 

de distracție şi relaxare pentru toată lumea. Haideți să vedem care sunt 
cele mai incitante programe din acest an!

– PROMOŢIE –

În perioada 17-26 mai, vinif icatorii maghiari se 
mută din nou la Szeged. La cea de-a 15-a edi-

ție a Festivalului Vinurilor de la Szeged, în Piața 
Széchenyi şi în Curtea Gastronomică din Piața 
Klauzál vor fi servite vinuri alese şi mâncăruri fine, 
iar în Piața Dóm vor avea loc spectacole de neuitat 
pentru cei care au venit pentru distracție. 
Nici nu am putea saluta vara mai bine decât prin 
festivalul Deja Vu, care are printre invitați în peri-
oada 7-10 iunie, pe scena Partfürdő, nume celebre 
precum Eiffel 65, Sylver şi 2 Unlimited.
Cu ocazia Sărbătorii Rozelor, producătorii din 
Szőreg celebrează în luna iunie în fiecare an timp 
de trei zile florile vestite în toată Europa. Între 21 
şi 23 iunie străzile şi piețele localității Szőreg se 
îmbracă în trandafiri.

În perioada 21 iunie – 19 august, Piața Dóm se aglo-
merează, spațiul găzduind renumitul Festival În Aer 
Liber din Szeged. Repertoriul din acest an include 
spectacole variate: We Will Rock You, Shakespeare 
in Love, Aida, Titanic, Don Juan, Opera de trei 
parale, Albă ca Zăpada şi cei şapte pitici.
În perioada 17-21 august Szeged găzduieşte un eve-
niment important din lumea sportului: Campionatul 
Mondial MOL de Caiac-canoe. 
Oraşul luminii îşi ia rămas bun de la vara acestui an 
cu a 51-a ediție a Zilelor Tineretului din Szeged, 
între 28 şi 31 august. La fel ca în anii precedenți, şi 
în acest an se aşteaptă o multitudine de celebrități, 
printre care se numără Clean Bandit.

În primul weekend din septembrie, debarcaderul 
oraşului va fi închis pentru organizarea Festivalului 
Internațional de Pește de pe râul Tisa. Atât malul 
râului Tisa cât şi o degustare de nota zece merită 
o vizită în acest oraş printre razele soarelui de 
toamnă. 
În perioada 18-22 septembrie vine vremea tradițio-
nalei Piețe a Vinului, în umbra catedralei din cen-
trul oraşului. 
Pe 20 noiembrie se aprind luminițele de sărbă-
toare ale oraşului Szeged, oferind o privelişte de 
poveste. Săptămânile Sărbătorii Crăciunului vor fi 
găzduite şi în acest an de piețele din centrul oraşu-
lui. Cei mici şi cei mari deopotrivă vor fi aşteptați în 
fiecare zi cu programe diverse, iar ocazii de destin-
dere vor fi la tot pasul.

album în care un poet a făcut acelaşi lucru: a scris 
texte pentru tablouri. Sper să apară un al treilea 
album de acest gen: autorul Benedek Totth a scris 
textele pentru seria de fotografii „De la mal la mal”. 
Relația cu scriitorii este rezultatul unei decizii con-
ştiente şi a dat naştere unor situații interesante. Nu 
demult l-am prezentat pe scriitorul maghiar András 
Cserna-Szabó unui prieten, după care mi-a spus: 
atâta timp cât acest scriitor este la fel de vesel şi 
plin de umor în viață, precum în scrierile sale, tu nici 
pe departe nu arăți ca picturile tale. 

Se spune despre tablourile dumneavoastră  
că sunt întunecate și sumbre... 
De obicei sunt primele cuvinte care vin în mintea 
oamenilor la vederea lucrărilor mele. Este un lucru 
general în artă – nu ne ajung 12 ani de studii în 
literatură pentru a înțelege un poem din prima. Ce 
să mai spunem despre o educație artistică prac-
tic inexistentă? Oamenii nu ştiu cum să se rapor-
teze la creațiile artistice. Din cauza asta apelează 
la expresii precum pesimist, sumbru. Sunt de acord 
cu scriitorul norvegian Kjell Askildsen când spune: 
„Nu sunt de părere că aş fi un scriitor pesimist. 
Atributul literaturii serioase este să nu scrie des-
pre idilă. Orice aş scrie, în epicentru tot omul se 
află.” Întrucât eu încerc să etalez aspecte ale ființei 
umane în tablourile mele, ele nu pot fi mereu idilice. 
Motto-ul meu este: „Să desenezi oftatul unei vieţi”. 
Încerc să condensez totul în lucrări. 

În Miercurea Ciuc conduceți galeria  
Noul Kriterion (Új Kriterion), deci vă aflați și  
de partea pragmatică a artei. 
În această parte a Europei mulți artişti se ocupă cu 
conducerea unei galerii. În 2011, când mi s-a oferit 
această slujbă la galerie, ştiam deja cu ce greutăți 
se confruntă artiştii din zona noastră şi care sunt 
lipsurile spaţiilor de expoziţie. De aceea am încer-
cat să construim un concept care să excludă aceste 
lipsuri şi probleme. Sper că am reuşit. De atunci am 
organizat 43 de expoziţii, fiecare cu catalog afe-
rent, prezentând importanţi artişti contemporani.

În ultimii ani ați expus din doi în doi ani în cadrul 
Festivalului Internațional de Teatru Interferențe 
de la Cluj. Pe lângă teatru, sunteți apropiat al 
zonei literare, iar scriitori de marcă au conceput 
texte pentru tablourile dumneavoastră. 
În anii de studii la facultatea din Bucureşti, prin 
Mircia Dumitrescu am intrat în legătură cu scrii-
tori cu care am vorbit aceleaşi teme – doar forma 
de prezentare artistică a fost diferită. Lumea lor 
mi se pare foarte interesantă, am căutat compa-
nia lor pentru că mă interesa cum văd ei lumea. 
Prima lucrare comună de acest gen a fost împre-
ună cu autorul György Dragomán, ce a purtat titlul 
“Dans în forță”, în care el a scris textele tablourilor. 
Următoarea colaborare a fost cu Béla Markó - un 

Botond Részegh
S-a născut la Miercurea Ciuc în 1977. 
Grafician şi pictor, este directorul artistic 
al galeriei Új Kriterion din Miercurea Ciuc. 
A terminat studiile la Universitatea de 
Arte din Bucureşti, specializarea grafică, 
după care între anii 2004-2008 a urmat 
cursuri de doctorat la Budapesta. Pe 
lângă expozițiile din România şi Ungaria, 
lucrările sale au participat de mai multe 
ori la expozițiile unor galerii de marcă 
în Statele Unite, Austria, Germania, 
Finlanda. Arta sa este strâns legată de 
literatură: György Dragomán, Béla Markó, 
Florian Filip şi Benedek Totth au scris 
texte pentru creațiile lui, iar el, la rândul 
său, a realizat lucrări grafice pentru texte 
semnate de Sándor Kányádi şi Albert-
László Barabási.

PIERDEREA SUFLETULUI 

acril pe pânză, 230 × 165 cm, 2016–2018
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