
 

Bizonyos értelemben ez egy álomváros - interjú Maija Lassilával Párizsról, 
Hockney-ról, Instagramról és a Jeges-tengerről 

A párizsi Cité des Arts közel 50 országból fogad összesen 300 ösztöndíjast Párizs belvárosában, a Szajna partján (de mi, 

magyarok nem akartunk ebben részt venni, ezért kimaradtunk). Ide nyert ösztöndíjat Maia, ami műteremhasználatot, 

kiállítási lehetőséget, ingyenes belépőket és szakmai meghívásokat is magába foglal. Maiával egy Nyitott stúdió 

elnevezésű eseményen találkoztam Párizsban, aztán egy kávézóban folytattuk a beszélgetést. 

 

- Amikor végigmentem a műveiden, ami leginkább feltűnt, az a színek gazdagsága volt. Biztos voltam benne, hogy 
imádod a színeket. És két művészt írtam még fel magamnak, akikére hasonlítanak a műveid: David Hockneyt és Cy 
Twomblyt. Kedveled ezt a két festőt? 
- Igen, mindkettőt szeretem. 2017-ben láttam a Tate Britainban Hockney életműkiállítását, ami fantasztikus volt. Amin 
leginkább megdöbbentem, mert nem láttam a műveit korábban élőben, az a képei játékossága volt. A színei is 
csodálatosak. 
- Én a képei méretein is megdöbbentem. Elképesztőek a nagy méretű művei. 
- Igen. Majdnem bele lehet menni a képekbe, akkorák. Az első teremben lévő korai munkáit is szerettem, főleg a 
sivatagi témájúakat, és a furcsa formákat, mint amit a Hipnotizőrben látunk. Egy fekete labda van a kép közepén, 
nagyon furcsa a kompozíció, de ugyanakkor vicces és szerethető. Nagyon innovatív. 
- És az utolsó szekcióban lévő Ipad rajzok is tetszettek? 
- Azt hiszem, ezek a rajzok mutatják igazán Hockney elkötelezettségét, amivel mindig törekszik rá, hogy újra felfedezze 
a festészetet és játsszon vele. És szintén nagyon tetszettek az utolsó éveiből az angol vidéki tájakat ábrázoló képei az 
utakkal és fákkal. 
 

- És Twombly? 
Cy Twombly képeit már sok 
múzeumban és könyvben láttam. Nem 
áll annyira közel hozzám, de ahogy 
rajzol és fest, az nagyon inspiráló, mert 
az én festményeim is sok rajzot és 
vonalat tartalmaznak. Egyébként, 
amikor pasztellkrétával dolgoztam és a 
festményem egy részletét rajzoltam 
vele, az nekem is ottmaradt a végső 
képen, és a festményt élőbbé, 
lélegzőbbé tette. 
- Pont tavaly volt a Pompidouban 
életműkiállítása. 
- Sajnos kihagytam. 
- Milyen más művészektől szerzel 
inspirációt? 
- Nagyon sok van, a 20. század elejéről 
a színek újrafeltalálói a kedvenceim, pl. 
Franz Mark, Matisse, Vuillard, 
Bonnard, Sonia Delaunay. Sok művet 
láttam tőlük Párizsban. Különösen a 
legutóbbi utamon kezdtem el 

felfigyelni Vuillardra és Bonnardra. Talán azért, mert felújítják a Musée D'Orsay-t, ezért más műveket mutatnak most, 
mint normális esetben. Nagyon sok Vuillardot mutatnak és imádom őket. És szintén szeretem Agnes Martint… 
- De miért? Ő annyira egyenes vonalakat húzott és a színei sem érdekesek... 
- Igen, de a képei nagyon spirituálisak és csendesek. 
- De akkor talán a történetét jobban szereted, mint a képeit? 
- Láttam a képeit San Franciscóban tavaly tavasszal. Nagyon megszerettem, mert rengeteg levegő, tér van a képein. A 
finom vonalai és a visszafogott tónusai mögött ott a végtelen tér érzése. 
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Mostanában találtam rá Claire Tabouret-re, aki Párizsban és Los Angelesben alkot. Nagyon megfogtak a képei. És 
Sol Calero is tetszik, aki a Crevecoeur Galériában állított ki. De szintén szeretek egy csomó fotóst, filmest, zenészt és 
írót is... Harry Gruayrt fotóst mostanában fedeztem fel: micsoda színeket pakol a képeire! Agnes Varda rövidfilmjét is 
szeretem, ami a macskája sírjáról szól, amit a Cartier Alapítványnál láttam. Nagyon különleges filmnek találtam. 
- Én, amikor absztrakt képet alkotok, a legnehezebbnek azt találom, hogy időben abbahagyjam a festést és ne fessem 
túl a képet.  
- Igen, és ha egyszer túlfestetted, semmi sem segít, egyre rosszabb lesz... (nevet) 
- Neked is ugyanígy nehéz megállnod a túlfestést? 
- Igen. Azt hiszem, én inkább minden alkalommal figyelmeztetem magamat, hogy inkább hagyjam ott a képet 
félkészen, mintsem túlfessem. De ez nagyon nehéz, szóval ha mégis megtörténik, akkor egyszerűen új képet kezdek. 
Igyekszem minél több időt hagyni a festésre, heteket, sőt akár hónapokat, és nagyon közelről követni az alakulásukat. 
Mindig friss szemmel próbálok ránézni a képeimre. Néha olyan érzésem is van, hogy elakadtam, nem látom már, hogy 
mit is akartam a képpel. Ilyenkor tudom, hogy valami mást kell csinálnom, és később visszatérek a képhez. 
- Akkor párhuzamosan 4-5 képet is festesz? 
- Talán 4-5 nagyobb képet festek egyszerre, meg nagyon sok kisebbet, és vázlatokat is… A stúdióm nem túl nagy, 
szeretnék nagyobb stúdiót, ahol egyszerre 10 képen is dolgozhatok… 
- És milyen a Cité des Arts stúdiója? (Maia ide nyert ösztöndíjat, ami a stúdióhasználatot is magában foglalja) 
- Nagyon jó. Két hónapig voltam egy festőműteremben, ami nagyon tágas, tele van fénnyel, és nagyon jó dolgozni 
benne, mert egyúttal egy kissé aszkétikus is, nincs túl sok más lehetőség, mint a festés. Rettentő üres, és reggeltől késő 
estig jön be a fény, ami kellően inspirál. 
- És láthatod Párizs háztetőit… 
- Pontosan. Mivel egyedül voltam, ezért ez a tény is ösztönzött. De mégis, praktikus szempontok miatt nagyon sok 
kisebb méretű képet készítettem, mert drága lett volna a szállítás Helsinkibe. De azért is érdekes volt, mert régóta nem 
csináltam hasonlót. Most, az utolsó ösztöndíjas hónapomban megosztom a műtermemet, így kisebb a helyem is. Azt 
hiszem, akvarellt fogok festeni. 
- Én kétfajta művésszel találkoztam itt: az első nem csinál mást, csak ismerkedik, minden rendezvényen ott van, a másik 
típus egész nap alkot és ki se mozdul a műteremből. 
- Én először 9 évesen voltam itt a mamámmal, aki szintén festő. 
- És mit csináltál? 
- Sok múzeumot meglátogattunk. Arra emlékszem, hogy folyton a Louvre-ba jártunk. Az anyukám minden múzeumba 
elvitt. 
- Pár hete beszéltem egy berlini művésszel, aki azt mondta, a szünet a festésben is alkotói tevékenység. 
- Igen, én is így gondolom. Ő mit csinál a szünetekben? 
- Más jellegű dolgokat. Megtervezi a következő projektjét, vagy installációt készít… 
- Nekem is nagyon fontos, hogy szüneteket tartsak. Szükségem van ezekre, hogy megőrizzem a festés iránti 
érdeklődésemet és szenvedélyemet. Például itt Párizsban úgy osztottam be az időmet, hogy egy hétig koncentráltan 
festettem, majd amikor úgy éreztem, most már nem megy tovább, akkor néhány napig kiállításokra jártam, és pár nap 
után újra motiváltan tudtam festeni. 
- Készítettél egy installációt, aminek címe Some found things. Miért mentél el a Jeges-tengerhez? 
- A férjem miatt, ő szeret horgászni és sokat utazott Lappföldön. Ez az installáció azt a nyarat mutatja be, amikor a 
Jeges-tengerhez utaztunk. A látvány egészen különleges volt és sokat túráztunk a környéken. 
- Akkor ez egy személyes emlék megörökítése? 
- Igen. Elmentünk ott a parthoz, ahol nagyon furcsa formájú dolgokat találtunk, ami csak a tenger felől jöhetett. Talán 
valami növény, de nem tudtam kitalálni, mik lehetnek ezek a gömbök. Növényi anyagot is tartalmaztak, de műanyagot 
is, és igazán furcsa formájuk volt. Nem volt ott senki más, csak ezek a gömbök mindenfelé… Muszáj volt egyet 
magammal vinnem. Ez volt az első installációm. Általánosságban ez az élmény tanított meg arra, hogyan dolgozzak egy 
nagyobb térrel, hogyan hozzak létre valamit, ami megmagyarázhatatlan. Azt hiszem, ez a megmagyarázhatatlanság és 
magyarázat-nélküliség nagyon fontos a műveimben. Azért festek, mert ezt a részét a világnak, az érzéseimnek nem 
tudom szavakkal kifejezni. 
- Mostanában csak festesz, ugye? Azért kérdezem, mert nekem a festményeid jobban tetszenek… 
- Igen, nekem is. Festeni akarok. Az is eléggé bonyolult. 
- Van egy olyan trend manapság, hogy egyre többet és többet kommunikálunk és egyre kevesebbet dolgozunk, mert 
mindennapos igény mutatkozik a kommunikációra. A beszélgetésünk elején említetted, hogy nagyon aktív vagy az 
Instagramon, és ez egyfajta függőség már... 
- Én (részben) érzem ezt a problémát. Számomra az Instagram egy inspirációforrás, mert sok művészt találok ott, akiket 
amúgy nem ismernék meg. Másfelől nem vagyok egészen tisztában vele, hogy mi az értelme az Instagramnak, hiszen 
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művészekkel más környezetben is találkozom, pl. megnyitókon, szóval nem gondolom, hogy ez egy olyan dolog, ami 
nélkül nem lehet élni. Azt látom, hogy sok művész, főleg a fiatalabbak arra használják, hogy promotálják a saját 
műveiket, és én szintén erre használom. Arra is jó, hogy időnként megmutassam a műveimet – kicsit gyakrabban, mint 
egyébként, mert a következő kiállításom jövő szeptemberben lesz. Nyilván nem szívesen várnék addig a festményeim 
megmutatásával. Szóval így használva szerintem hasznos eszköz az Instagram, de nem mindig szeretem én sem ezt a 
fajta önpromóciót, amikor az embereknek saját márkává kell válniuk. 
- 10-15 éve ezt a promóciót a galériák csinálták, most meg azt látom, hogy egyre többet és többet engednek át a 
művészeknek. 
- Szerintem ez szintén jó dolog! Az embereknek így megvan az erejük ahhoz, hogy a saját kezükbe vegyék az irányítást, 
és kirakják a munkáikat a polcra. Ilyen értelemben az Instagram segít, lehetsz a saját főnököd, nem kell várnod addig, 
amíg valaki más egy galériából megcsinálja. Szerezhetsz kapcsolatokat galériákhoz és újságírókhoz, szóval én örülök 
ennek a változásnak. De végülis nem tudom, hogy tágabban értelmezve pontosan mi az értelme ennek általánosan 
nézve. 
- Én voltam úgy, hogy óránként megnéztem a Facebookon, van-e valami újdonság. Amikor erre rájöttem, akkor 
eltiltottam magam egy hétre. 
- Igen, jogos, és gondolj bele, hogy a közösségi média értelme az állandó kapcsolatban van, mindig ott kell lenned, 
szóval mekkora részt is vesz ez el a kreatív énedből? Az agyad igen nagy részét tudja elfoglalni, és az a kreativitás 
sehonnan máshonnan nem tud jönni. 
- Mesélj a legjobb élményedről, ami itt ért Párizsban a Cité des Arts-ban. 
- Ennek nem sok köze lesz a festéshez… Sok reggelen úgy keltem fel, hogy beraktam valami zenét és táncoltam rá. 
Imádtam. Talán ez írja le legjobban az érzéseimet a helyről. 
- Ha lenne lehetőséged állandóan itt lakni, élnél vele vagy nem? 
- Szeretném, szeretem a francia nyelvet is. Már tanultam itt korábban, ha nagyvárosok közül kellene választanom, 
biztos hogy ezt választanám. Bizonyos értelemben ez egy álomváros. Egy látogatónak ez egy fantasztikus hely. Pár 
hónapot élni itt, az nem a valóság. Mindenből csak a nagyszerűt kapod. Minden tökéletes itt, esztétikus, és nagyon sok 
inspirációt kapsz a helytől. De megélni itt, az már egészen más, sokkal nehezebb. Nagyon drága minden. Amikor rövid 
időre vagy itt, nem látod a hajléktalanokat, vagy ha látod is őket, nem érzed át a problémát, a látogatás megvéd ettől 
a valóságtól. 

 
- És Helsinki? Voltam ott és imádtam a kicsit 
szigeteket, a hely hangulatát… Jó hely ez egy 
művésznek? 
- Attól függetlenül, hogy mennyire kicsi hely, 
igen, nagyon jó. Vannak művészeti iskolák, 
aktívak az emberek. Elég sok galéria van, de van 
alternatív szcéna is, meg művészek által 
igazgatott helyek… De valójában ez egy kisváros. 
Ott születtem és szeretem. Fantasztikus a 
környezet és a természet, a fények, a csodálatos 
tengerpart és a kreatív, igyekvő, de nem 
eltaposó kultúra. A művészek által vitt helyekből 
is egyre több van, de mindig probléma van 
ezekkel az ingatlanokkal, sokat kell költözniük. 
Azt hiszem, Helsinkinek jobban kellene 
támogatnia hellyel a művészeket.  Például épp 
egy éve költöztem egy városközpont közeli nagy 
épületbe, ahol minden szobát művészek, 
szabadúszók, írók béreltek, és most egy év után 
megint költöznünk kell, mert egy nagy hotel lesz 
a mostani épület helyén. Ugyanez történt egy 

nagyon ismert művész által vezetett galériával is. Ott is hotel épült a helyén, és a galériának mennie kellett. Ezek a 
dolgok egészen mindennaposak lettek. Egyre nehezebbé válik a helyzetünk. Pedig szerintem, ha van hely a 
művészeknek a városban és nem kell kimennünk a külvárosokba, akkor a város is aktívabb, sokszínűbb és érdekesebb 
hely lesz. 
- Mi volt a kedvenc kiállításod ebben az évben? 
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- Több is volt. Claire Tabouret kiállítása az Almine Rech Galériában Párizsban. Laura Henno a Filles du Calvaire 
Galériában, szintén Párizsban. A Cartier alapítvány kiállítása latin-amerikai művészekkel. És Markku Keränen, akinek 
nagy retrospektív tárlata volt Taidehalliban, Helsinkiben tavasszal. 
- Ismered a Guerrilla Girlst? 
- Persze. 
- Női művésznek lenni Magyarországon még mindig problematikus. Hogy áll a helyzet Helsinkiben? 
- Szerintem a finn női művészeknek mindig is sokkal jobb dolguk volt, mint a női művészeknek bárhol máshol a 
világban, mert már a 19. században a nők foglalkozás szerint művészek lehettek, és így például Párizsba utazhattak 
tanulni. Nagyon sok csodálatos finn festőnő van a 19. és 20. századból, például Fanny Churberg, Venny Soldan-Brofeldt, 
Elin Danielson-Gambogi, Maria Wiik, Amélie Lundhal, Sigrid Schauman, Ellen Thesleff és Helene Schjerfbeck. Néhány 
közülük csak később lett elismerve, és néha ők is találkoztak diszkriminációval, mint bárhol máshol; de nálunk 
Finnországban nagyon sok a női festő. Ez abból a politikai tényből is következik, hogy nagyon hosszú idő óta 
természetes, hogy a nők tanulhatnak, a gyerekeiket állami bölcsödébe és óvodába adhatják. Ez már a 19. században is 
így volt, ezért a nők is választhattak maguknak foglalkozást. És mi voltunk az első ország Európában, ahol a nők 
választójogot kaptak 1906-ban. 

Ezzel együtt a művészvilág általánosságban még mindig diszkriminatív a nőkkel szemben a világban, és a nagyobb 
galériák még mindig szinte csak férfiakkal foglalkoznak. Ezek a férfiak, mint mondjuk Baselitz, aki azt mondta, a nők – 
természetüknél fogva – képtelenek festeni, nagyon mérgessé tesz. De általánosságban, azt hiszem, a világ jó irányba 
halad. Ez egy politikai kérdés, ami átível generációkon, és nem gondolom, hogy védettek vagyunk attól, ha a 
társadalom is változik. Ezen dolgoznunk kell folyamatosan. A jobboldali populizmus előretörése, rasszizmus, 
homofóbia mind-mind érinthetik a nők jogait és megítélését is. Ezt látjuk is az anti-abortusz előretörésében. A pozitív 
változás nagyon lassú, de talán már visszafordíthatatlan. Büszke vagyok a nők nemzedékeire, akik megnyitották az utat 
a következő generációknak, mint ahogy az anyukám is tette, amikor művész lett az 1960-as években, amikor ez még 
egyáltalán nem volt evidens választás. 

Kuli 
 


