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Szeretek diszkrét maradni- interjú Marianne Mispelaere-vel 
 
A nemzetközi művészekkel dolgozó párizsi Cité des Arts művészeti központban ösztöndíjas Marianne bezsebelte többek 

között a Salon de Montrouge nagydíját, a Palais de Tokyóban volt egyéni kiállítása, és sorra kapja a felkéréseket, díjakat. 

Ami viszont még meglepőbb, hogy emellett mennyire szerény és kedves. A Cité des Arts egy olyan művészeti központ, 

ahol műtermek, kiállítóhelyek, közös terek vannak, és a világ számos országából érkeznek művészek, hogy együtt 

dolgozzanak. Marianne franciaként kapott műtermet és ösztöndíjat a Cité des Arts-ban, az ottani műtermében ültünk le 

beszélgetni. 
 
- A Guerrilla Girls már a 70-es években kijelentette, hogy a női művészeknek nem kell foglalkozniuk a karrierrel, mert 
úgysem lesz nekik. Ön szeretne bekerülni a művészettörténetbe? 
- Nem igazán… Ami engem érdekel, hogy dolgozhassak. Az hogy később feltűnök-e majd a művészettörténetben, az 

semmit sem jelent, úgy látom. Vannak nagyon jó művészek, akiknek sosincs kiállításuk a múzeumokban, nincsenek 

benne a köztudatban, nincsenek ott a listákon, és vannak olyanok, akik kevésbé jók, de az egész világ ismeri a nevüket. 

Ez az egész semmit sem jelent. Hogy mit kell tegyek, hogy népszerű legyek, hogy legyen jól fizetett munkám, hogy 

megmutassam magam a világnak, ez számomra nagyon távol áll a művészet lényegétől. 
- Akkor ezek szerint nem is szeretne ismert, esetleg híres lenni? 
- Nem, egyáltalán nem érdekel, hogy ismert legyek. Sőt, épp ellenkezőleg, nagyon is élvezem, hogy nem vagyok annyira 
ismert... (nevet) 
 

 
 
- Viszont Ön megnyerte a Salon de Montrouge fődíját, műtermet kapott a Cité des Arts-ban... 
- Igen, de szeretek kívülmaradni, ezért nem megyek soha megnyitókra, sosem mutatkozom nagy rendezvényeken, 

mindig visszautasítom azokat a helyzeteket, amikor nagy tömegnek kellene beszélni, ahol mindenki megismerné a 

fejemet... Nem, egyáltalán nem csinálok ilyet. Ami nekem fontos, hogy tudjak dolgozni és őszinte lehessek a 

munkáimban és olyan műveket hozzak létre, amik hatnak az érzékekre. Ehhez egyáltalán nem kell ismertnek lennem. 

Híresnek lenni, az valahol egy járulékos káresemény. Ez egy olyan kár, amit azért viselünk el, mert más eredményeket 

szeretnénk elérni általa... 
- Hogyan nyerte meg a Salon de Montrouge fődíját? 
- Már az idei szalon előtt is dolgoztam velük, jóval a díj megnyerése előtt. Több kiállításom is volt velük, nagyon régi 

ez a kapcsolat. De ettől függetlenül én is ugyanúgy jelentkeztem a szalonra, mint bárki más. Nem is hittem el eleinte, 

hogy nyertem, mert azt mondták, csak egy művet vihetek, és az is eléggé visszafogott lett. Amikor megnyertem a díjat, 

egyszerre voltam nagyon elégedett és csendes, mert biztos voltam benne, hogy a nevem ezentúl sokszor fel fog tűnni a 

médiában. Nagyon sokan kapcsolatba léptek velem, és aztán három hónapig volt a Palais de Tokyóban kiállításom, és 

ez nagyon jó volt, mert nagyon sok ember látta a műveimet. Ez nagyon erős drog. 
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- De a Palais de Tokyo az egyik legmenőbb hely Párizsban... 
- Igen, nagyon jól együtt tudtam dolgozni velük, és a technikai felszereltségük is nagyon-nagyon jó. A kurátoromat 

Adelaide Blanc-nak hívják, ő is nagyon jó volt, nagyon kellemes volt mindenkivel dolgozni. Az biztos, hogy én mindig 

igyekszem ugyanolyan gondossággal dolgozni, de sokkal több ember látja a munkáimat, sokkal többen ismernek, és 

amikor találkozom velük, mindig mondják: á, igen, láttam már a munkáidat itt és ott... És ez mindig egy kicsit bizarr, 

mert én viszont nem ismerem őket… De végül is nagyon kellemes látni, hogy nem a semmiért dolgozom, hanem vannak 

emberek, akik érdeklődnek. Így megy ez... És aztán kiállítok a Palais de Tokyóban, ahol szabadon választhatok témát, 

módszert, médiumot, bármit, és a kivitelezésben is teljes szabadságot kapok, ez nagyon jó. 
- Beszéljünk aVonalak című műről. Ez egy falfestmény, ami vékony vonalak egymásutániságából áll, de tartozik hozzá 

egy videó is, ahol a festés folyamatát követhetjük végig. Ez a mű inkább egy festmény, mint mondjuk egy olajfestmény, 

csak ez a falon van, vagy inkább egy performansz? 
- Mindkettő (nevet). De igen, úgy készítettem, mint egy performanszot. Érdekes volt, mert az emberek, akik nézték, 

ahogy festek, szintén a kontextus részei lettek, csakúgy, mint a fal minősége, a hangulatom, hogy fáradt voltam-e vagy 
nem, mind hatással voltak a festésre. Ez volt a készítés folyamata. Ha egy kicsit megremegett a kezem a vonal húzásánál, 

a következő vonalnál, amit a mellé húztam, már figyelnem kellett az előzőre is, pont mint ahogy a fák évgyűrűi is 

különböznek egymástól, hiszen minden év, minden vonal különböző, egyedi. Ez tehát egy performansz, ez a 

legfontosabb benne, és amikor elkészült a falfestmény, akkor az hátramarad mint egyfajta nyom a performansz után, ez 

a rögzítése az eseménynek. És a falfestmény szintén egy mű. 
- És a kiállítás után megtartja a művet, ami praktikusan egy fal? 
- Nem. Ez múlékony alkotás. Egyedi és egyszeri… Elkészül, és aztán vége. 
 

 
 
 
- Ha szeretném megvenni az alkotást, és hazavinni a saját házamba, az lehetséges? 
- Igen. Ha egy gyűjtő megveszi a művet, akkor elmegyek hozzá, megfestem ott is, és az ottmarad. 
- Szerintem napjaink trendje szembemegy az Ön művével. Manapság mindenki, mint egy robot, precizitásra törekszik, 

egyenes vonalakra. De az Ön művében ezt nem igazán kapjuk meg. Miért? 
- Azért, mert ez egy hosszú órák alatt kialakuló kép. Nagyjából 4,5 és 7 óra közötti az elkészítési ideje..Egy vonalat 

megfestek egy perc alatt. Minden percben egyszer pittyeg az órám. Minden percben... Bipp... Belemártom az ecsetet a 

festékbe, újabb vonal... Bipp…  A végtelenségig. Ahogy halad az ütem, a kezem egyre fárad... És aztán egy pillanatra 

megremeg a kezem, és a vonal máris nem egyenesen megy, hanem teljesen véletlenszerűen variálódik. Aztán a 

következő vonalnál már azt a remegő vonalat követem. Amikor elkezdem a vonalakat húzni, még minden vonal egyenes, 
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aztán a hibákkal, kanyarokkal ez változik. Kicsit olyan, mint egy fatörzs: amikor még kicsi a fa, a törzse egyenes, 

később, ahogy növekszik, kicsit olyan lesz, mint egy geológiai törésvonal.  
- Mondhatjuk, hogy ez a jelentése ennek a műnek, hogy ne teljesen egyenesek legyenek a vonalak?Hogy ne legyen 

tökéletes? 
- Igen. Szeretem, amikor egy banális de szigorúan vett gondolatból kiindulva elkezdem hozzáigazítani az élethez a 

művet. És persze, hogy az életben hibázunk, ez adja a variációkat. Sosem túl szabályos, egyenes semmi, épp ettől emberi. 
- Mit jelent "A feleslegesnek várnia kell" c. műben a Michelle Perrot-tól való idézet: "A nők vagy a csendek története"? 
- Ez egy rézlemezre készült sorozat. Minden rézlemez egy könyvre utal. Például az Ön által idézett könyvet is 

kiválasztottam. Ezt a könyvet is elolvastam. Alattam volt egy rézlemez, és így olvastam (a kezébe veszi a könyvet, ami 

rajta van a rézlapon), és a rézlemez oxidálódik. Így alakul ki, egy kicsit zöld, egy kicsit barna felület a kéz érintésekor, 

amikor a kezem felületének savassága hat rá. 
Az elejétől a végéig végigolvastam a könyvet, és így szép lassan alakultak ki a formák a rézlemezen. Ez is egy 

absztrakció: az olvasmány, ami egy anyag nélküli mű, így mégis csak rögzítésre kerül. Ahogy az idő halad az olvasással, 

úgy jelenik meg egyre jobban a rézlemezen is a mű. Ez egy nagyon hosszú könyv, ezért az olvasás nyomai is erősek, de 

vannak rövid könyvek, ahol a nyomok is kevésbé láthatóak, és ha mozgatom a kezem olvasás közben, akkor változnak 

a jelek. 11 rézlemezt használtam, tehát 11 könyvet is, és minden alkalommal a könyvek az emancipációról szóltak, a 

morálról, az igényről, hogy gondoljuk újra, mi történik körülöttünk. Ez az elképzelés akár de Sade márkitól is 

származhatott volna, aki azt mondta, hogy nincs gondolat test nélkül, de test sincs gondolat nélkül, és a fizikai 

megtestesülés, a test és a gondolat mindig helyhez kötött. 
- Nagyon kell szeretni olvasni ahhoz, hogy végigolvasson egy könyvet, kezével egy rézlapon. 
- Igen, általában nem sok időm van rá, de szeretek olvasni. 
 

 
 
- Mondhatjuk, hogy Ön feminista? 
- Mondhatjuk, hogy az vagyok, de az az érzésem, hogy... Egy kicsit furcsa nekem, hogy az emberek olyan jogokért 

harcolnak, amik nekem már természetesek. És sajnos erre nincs külön szó. Számomra teljesen evidens, hogy a nőknek 

ugyanolyan jogaik vannak, mint a férfiaknak. Ez teljesen normális, csakúgy, mint a bőrszín megkülönböztetésének 

hiánya. A rasszizmus olyan valami, amivel egyáltalán nem találkoztam, így aztán az az elleni harc is egy kicsit… Nem 
is értem, hiszen egyenlőek vagyunk a férfiakkal. De támogatom az egyenlőség iránti harcot, tehát mondhatjuk, hogy 

feminista vagyok. 
- Magyarországon sokat beszélünk az egyenlőségről, ez egy egészen aktuális téma manapság. 
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- Úgy látom, hogy bizonyos országokban sokszor visszafelé haladnak, az anyukám generációja felé, amikor még 

kevesebb joguk volt a nőknek. Amikor azt látom, hogy az abortuszhoz való jog újra kérdés lett (pl. Lengyelországban), 

akkor az botrányos. 
- Nálunk a művészet sokszor táblaképet jelent. Elképzelhető, hogy ebben a műfajban is alkosson? 
- Nem. A festészet egyáltalán nem az én műfajom, és azok a képek, amiket eladásra festenek, látványos gesztusokkal, 

na azok engem egyáltalán nem érdekelnek. 
- Ön szerint a táblakép műfaja halott? 
- Nem, vannak kortárs festők, akik táblaképet festenek, és jók, de én nem szeretnék ebben a műfajban alkotni, mert a 

festés a rétegekről szól. Megfestesz egy réteget, utána pihentetni kell, hogy száradjon, aztán megint lehet ráfesteni, 

megint várni kell, és aztán egy harmadik réteg... Sokkal jobban szeretem az akciókat, az itt és most eseményeket, ahol 

nem kell várni az eredményre, és nem rétegekből épül fel. 
- Itt beszélgetünk a műtermében a Cité des Arts-ban. Miért jó itt alkotni? 
- Egy olyan központi kerületben vagyunk (harmadik), ahol rengeteg a galéria, itt van a közelben a Centre Pompidou és 

ez nagyon inspiráló. Párizs szivében lenni azért is jó, mert könnyen lehet menni, ismerkedni, programokon részt venni. 

Az épületben sok művész vesz körül, nyitott stúdió napokat tartanak és rengeteg hasonló programot. És nem 

utolsósorban itt lakhatok Párizsban, ami másként nem volna egyszerű... 
- Egy kissé drága lett mostanság. 
- Szuper drága lett a művészeknek. Teljesen elképzelhetetlen, hogy ösztöndíj nélkül egy művész meg tudja fizetni, hogy 
itt lakjon.  

Kuli 
 

 
 
 
- Miért raktuk be ezt a képet ide felülre? 
- Mert a Cserba Júlia mesélt erről a szoborról, amiről úgy tudja, hogy a Francia Intézet előtt van. De nincs ott. Azonban 
én megtaláltam és lefotóztam. 
- Micsoda kutatómunka! Lehet, hogy a nagyszobádban volt? 
- Lehet, hogy ott is nagyobb megbecsülésben lenne része, bár nekem nem tetszik. 
- Ez a kortárs művészet már csak ilyen.. 
- Ez a Havibaj pedig ilyen. Rövidke. Negatív rekordot döntöttünk. 
- Szerintem ez egy bizonyos szerző miatt lett így. 
- Arra gondolsz, aki nem írt egy sort se, pedig általában teleírja a lapot? 


