
 

 Azért tartom fontosnak, hogy beleverjem a fejekbe, 
hogy nem kell éheznie a művésznek - interjú Nagy 
Kriszta Tereskovával 

 
"Kortárs festőművész vagyok" óriásplakát, interjú a Playboy magazinban. Nagyon is tudni véljük, 
miről (is) szól Nagy Kriszta művészete. Én viszont pont ezekről nem kérdeztem őt. 
 
- Nekem kicsit problematikus a művészlét. A művész eszerint nyomorog, és halála után 50 évvel 
felfedezik, de az neki már ugye mindegy. Mégis van, aki ezt az utat követi, sőt, pl. Simon Hantai 
kifejezetten megtiltotta, hogy halála után 5 évig kiállitást rendezzenek a képeiből... 
- Csak tudnám, hogy akkor miből élt... 
- Úgy tudom, hogy állami megrendelései voltak. A francia állam vett tőle képeket. Macron 
dolgozószobájában is van egy Hantai kép. Viszont az merült fel bennem, hogy lehet, hogy én 
nem vagyok eléggé elhivatott, így nem akarok művész lenni. Szerinted megéri annak lenni? Jó 
dolog ez egyáltalán? 
- Gyakorlatilag belekérdeztél a művészetem lényegébe. Viszont ez még a te generációdnál és a 
fiataloknál is így van, hogy nyomorgunk a műtermünkben? 
- Úgy van, hogy mindenki elmegy valamit dolgozni. Valaki elmegy grafikusnak,  
rendezvényszervezőnek, teremőrnek, és közben festi a képeit... 
- Én azt hittem, hogy az utánunk lévő generációval már nem így van. Én ennek totál ellene akarok 
menni. Én elkezdtem élni egy életet, ami pontosan erről a kérdésről szól, tehát a művész nem 
nyomorog, a művészetéből él. Egyáltalán nem nyomorog, igaz nem is engedhet meg magának 
luxusdolgokat. Nekem pl. az a luxus, hogy nem nézem meg az abc-ben a termékek árát. Én 
igazából egy luxus-homeless vagyok. Nincsenek a kezemben olyan összegek, amiktől le tudnék 
nyugodni, hogy ne féljek örökösen, hogy mi lesz. Ha van a kezemben egy nagyobb összeg, akkor 
azt luxusdolgokra akarom elkölteni, mondjuk egy szép autóra. Vagy ott van a hűtőszekrény, amit 
ott látsz és megy a szőnyeg színéhez, az egy bazi drága hűtőszekrény, de ő életem hűtője.  
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- Akkor te most nem nyomorogsz ugye? 
- Látszólag nem nyomorgok, és igazából mindig valami megment, de soha nincs olyan nap, hogy 
ne kéne valamiért izgulnom. Én simán csinálok olyat, hogy három hónapig nem fizetek villanyt, 
és akkor fizetem be, amikor már felszólítanak. Én úgy élek luxusban, hogy elhatároztam, hogy úgy 
élek, mintha már befutottam volna, de sajnos nem annyira sikerül. 
- Azért vitatkoznék veled. 
- Légyszi, akkor mondj valami bíztatót. 
 

  
. 
- Ismert vagy, kiállitásaid vannak menő galériában, pl. most volt a Godot-ban.. 
- Már eljöttem onnan... 
- Ajaj, akkor majd erről beszélünk. De mégis eladsz képeket, ezt azért elég kevesen mondhatják el 
magukról..Ráadásul ott van a Kortárs festőművész vagyok óriásplakátod, az akár tetszik, akár 
nem, már bekerült a művészettörténetbe..Tulajdonképpen lehettél volna modell is... 
- Hihetetlen, hogy pillanatok alatt át tudták írni, hogy az anorexiás lányok ne lehessenek 
modellek. Az iszonyatosan vékony nőket betiltották, bizonyos testtömegindex alatt nem lehetnek 
modellek, mert a fél társadalom anorexiás lett. Nagyon gyorsan divat lett, hogy egy ember már 
nem túl vékony, ha nő, ha férfi, és divat lett az öregedés is, hála istennek.. 
- Az öregedés? 
- Igen. Nagyon sok olyan amerikai film van már, hogy a csaj az idősebb, jóval, és a fiatal fiú 
iszonyatosan szereti és kitart mellette..Aztán itt van a súly kérdése. Neked is van gondod vele, 
szoktál küszködni vagy hagyod az egészet? 
- Nem, én nem foglalkozom vele. 
- Örülök neki. Én viszont szinte folyamatosan. Azaz nem igaz, mert Playboy fotózás előtt két héttel 
elhatároztam, hogy én most megöregszem és meghízom, és hagyjatok békén. Sütit akarok enni, 
kivan mindenem a sok gyötrődéssel.. 
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- Van egy barátom, Tamara, aki természetesen baromi jól néz ki, 40 kiló, és mindig, amikor 
találkozunk, az az első mondata, hogy ne nézz rám, kövér vagyok. 
- Tudom, én is. Két kilókon totál kikészülök, és nem vállalok el egy koncertet, mert leszakad alattam 
a színpad. De aki majd most szocializálódik ebben a képi világban, ami most van körülöttünk, ő nem 
fog 40 kilósan annyira szorongani, mint mondjuk mi... 
- De miért van ez a szorongás? 
- Mert ez a szépségideál, hogy vékony nő...Elmúltak azok az évek, amikor csak a gazdag emberek 
lehettek kövérek - mondjuk ez több száz évvel ezelőtt volt - most viszont a csóró csávók kövérek, 
akik zabálják a chipset meg a Mcdonaldsot, ezért mit csinál, aki különb és divatos akar lenni? Elkezd 
iszonyúan fogyózni meg sportolni. Jó, hogy ez leállt, mert tényleg betegesen vékonyak voltak azok 
a lányok, akik a kifutón voltak. Szóval most egy kicsit lehet enni végre. 
- Jó, de hiába eszel, ha utána szorongsz emiatt.. 
- De én most elhatároztam, hogy nem szorongok. Már egy hónapja csinálom. 
- Érdekes, hogy míg itthon minden nő tele van problémákkal, Elsy Lahner Bécsben azt nyilatkozta 
nekem, hogy neki soha semmi hátránya nem volt abból, mert nő. 
- Biztos nem jó nő, nem azért? 
- Háát...nem mondanám, hogy ronda... 
- Ez az. Ha szép nő vagy, akkor sokat szívsz olyan területeken, ahol agyasnak kell lenni. A 
képzőművészetben pl. így van. Ha jó csaj vagy, akkor hátrányaid vannak még mindig. Ott van az 
Árpa Attilás képem, ami arról szól, hogy megkérdeztem: lehetek az art directorod? Nem, de 
megb....nálak. Lefeküdhetek vele, de nem dolgozhatok vele, mert az a nő, aki szép, nem dolgozhat 
férfival, mert a pasi megijed, hogy a nőnek hatalma van felette, és ezért inkább nem veszi maga 
mellé dolgozni. Erről 20 éve beszélek, de ez még most is így van. Én sem hangsúlyoztam soha a 
szépségemet, nem jártam tűsarkúban, szoknyában. 
- A női interjúalanyaim 90 %-ának vannak problémái. 
- A nőknek még mindig nagyon nehéz. Persze itt van a példa, amit mondtál, akiknek semmi bajuk. 
De vannak, akik nem érzik ezt. Vannak, akikkel nem történtek olyan dolgok, amik velem meg 
történtek. Én nem olyan régóta tartom magam feministának furcsa módon. 4-5 éve, amikor a testre 
írós képeket készítettem, írtam ezt: „Nemváltás, öncsonkítás és toldás: tiszteld bennem a férfit, és 
áldozd fel Te az életedet értem, mert az nem lehet, hogy csak a nő dolga feláldozni magát.” Ez 
iszonyúan le van osztva. Az is le van osztva, hogy nyilvánosan hogy viselkedsz a fickóddal. 
Nyilvánosan megkéred-e a kezét arra, hogy legyen a feleséged és ne a férjed. Legyen inkább az, 
hogy egy egésznek a felei vagyunk és mind a ketten ugyanannyit érünk. Mi van, ha úgy hozza a sors, 
hogy a nő az erősebb személyiség? Olyan helyzetekbe sodornám bele a csávómat, ha sok helyre 
elvinném magammal, hogy azt mondanák rá, hogy papucs. Van is egy ilyen képem, hogy a nő viseli 
a nadrágot. 
- Én is ismerek ilyen nőket, és akkor a párkapcsolatban a nő a domináns. 
- Neked mindenre van egy példád, hogy másnak milyen jó, nekem meg mindenre van egy példám, 
hogy milyen rossz... 30 éves korom körül tényleg mindenem megvolt, noha nem utaztam a 
Sechelles-szigetekre, és nem volt fekete Jaguárom, pedig ezeket mind szeretném..A mindenem 
megvolt azt jelenti, hogy éltem egy szép budai lakásban egy szép, ambiciózus férfivel aki nem csalt 
meg, nem dohányzott, nem ivott, nem kurvázott, kereste a pénzt is, és azt éreztem, hogy nem tudok 
feljebb lépni a sikereim felé, mert ő lehúz.  
- Ez annyira tipikus... 
- Na, végre valami tipikus, a fenébe..A feminizmus jelen pillanatban azért küzd, hogy a hatalmat 
megszerezze, vagy legalábbis ugyanolyan szerepet játszhasson. A feminizmus most éppen a munka 
oldaláról nézi, tehát hogy lehess nőként főnök, miniszterelnök stb.. én viszont a párkapcsolatban 
követelném a hatalmat. 
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   - Azért ez is elindult már... 
- Minden elindult, de én nem az egyenlőségről beszélek, hanem a hatalomról. Azt már látom, hogy 
nagyon sok csávó kezd résztvenni olyan feladatokban, amik eddig női feladatok voltak, és 
segítenek, már nem a nő dolga egyedül a háztartást vinni, de nyíltan, egy kapcsolaton belül 
felvállalni azt, hogy én viselem a nadrágot.. 
- A finneknek most női miniszterelnökük van.. 
- Ja, a finneknek..Ráadásul 33 éves a csaj..Azért mi nem itt tartunk..És volt egy másik csaj, aki 
szintén miniszterelnök volt, de nem ilyen fiatal, és közben szült egy gyereket miközben 
kormányozta az országot. Most már valóban vannak országok, ahol sokkal fejlettebben 
gondolkodnak nálunk, és nem hangzanak el olyan mondatok, hogy a női primcípium a gyerekszülés. 
Szóval lehet, hogy én szerencsétlen vagyok, de nekem nincsenek ilyen jó sztorijaim, hogy jól érzem 
magam a bőrömben. Szerintem a műveimet is azért szokták szeretni, mert mindig kiderül valami 
fájdalom. Aki megnézi és átveszi belőle az üzenetet, az megnyugszik, hogy másnak is rossz, nem 
csak neki. És ez egy nagyon jó érzés. Imádom Palya Beát, aki coach lett, és megtanítja az 
embereknek, hogyan legyenek boldogok akkor is, ha éppen minden rossz az életükben, de én egy 
olyan világban szocializálódtam, ahol megmondták, hogy az értelmiségi előtt két út áll: az 
alkoholizmus vagy az öngyilkosság. Én kevésbé vagyok optimista. Nekem sem jó szenvedni, 
megpróbálok boldog lenni, van egy csávóm, akit szeret, szép bordó hűtőszekrényem van... 
- Most hirtelen a Znajkay Zsófi jutott eszembe, aki az anyja halála után szabadult fel, addig szinte 
nem szólalt meg, utána hirtelen írt egy színdarabot, és most színházi rendező. 
- Nekem is problémás a viszonyom az anyámmal. Nem érti meg, hogy attól még, mert volt egy 
petesejtje a hasában, ami megtermékenyült, kinőtt belőle és kijött belőle egy ember, az nem az 
övé. Nem érti meg, hogy nem ő rendelkezik fölötte. Nem abba az iskolába megy, ahová az anyám 
akarja, nem akkor megy férjhez, nem olyan barátokkal van, nem az a munkája.. 
- Akkor most elmondom, mit gondolok a képeidről, így most már kicsit kontextusban van. Szerintem 
te nagyon akarod mutatni, hogy menő csaj vagy (Kortárs festőművész vagyok), a legnagyobb sztár, 
de közben, amikor nézem a képeidet, azt látom, hogy hoppá, vannak benne olyan rétegek, amik 
sokkal mélyebbre visznek. Ha a Basquiat-os képedet nézem (Basquiat, Warhol és Nagy Kriszta), 
akkor is azt látom, hogy egy nagy adag szeretetre vágyás van benne. 
- Egyébként a Basquiat is állítólag úgy volt, hogy egyik pillanatról a másikra gazdag lett, de ha 
bement egy étterembe, kiröhögték meg bántották. Nekem nagyon fontos, hogy sztár legyek, ahogy 
Warholnak vagy Mapplethorpe-nak is az volt. Az Eperjesi Ági pl. nem érti, hogy miért állok szóba a 
bulvármédiumokkal, hogy mit eszek én a sztárságon? És érdekes, hogy őt nem érdekli a siker, de 
mégis ő volt címlapon a Pauer Gyula szobor becsomagolásával (vörös lepelbe tekerte be a szobrot). 
És én teljesen véletlenül arra jártam, mert az utolsó napja volt a Frida kiállításnak, és addig nem 
néztem meg.. 
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   - Mondjuk nem volt rajta mit megnézni.. 
- Na jó, de ilyet nem lehet csinálni, hogy nem nézzük meg a Fridát, amikor itt van.. A Björk-re se 
mentem el, utólag szóltak, hogy van egy lány, aki nagyon hasonlít rám. Szóval én nagyon fontosnak 
tartom a sztárságot, és ezt azért tartom fontosnak, hogy beleverjem a fejekbe, hogy nem kell 
éheznie a művésznek, hanem lehet sikeres, gazdag, és nem kell más munkahelyen dolgoznia, ahogy 
a te barátaidnak kell, vagy elmennie teremőrnek, hanem ebből lehet élni. Namost ha szeretnél 
valamit, és elkezdesz valamiben hinni, és elkezdesz úgy élni, mintha már az lennél, akkor valahogy 
behívod. Én nem vagyok akkora sztár, mint aminek kinézek, és lehet, hogy ez valamiben gátol is, 
mondjuk nem hívnak el vásárokra, mert a Nagy Kriszta akkora sztár, hogy tőle már nem lehet 
vásárolni, pedig de. Viszont tessék már megfizetni, ahogy a fogorvost is kifizetjük. Csak úgy akarok 
élni, mint az osztálytársam, aki hármassal-négyessel bukdácsolt, ő fogtechnikus, én képzőművész 
vagyok, ő milliomos, én meg nem leszek soha. Most látod mennyi helyen lehet venni karácsonyra 
képet. Én 20 éve mondom, hogy ha van egy kis pénzed, akkor ne autót vegyél meg yacht-ot, hanem 
nyomd be az imidzsedbe, hogy neked kortárs kép lóg a falon. Lassan átmegy az üzenet. Tessék 
vásárolni kortárs képet! Csak mire ez átmegy..Az iskolákban azt mondják: legyél kulturált, járj 
színházba meg operába, meg olvassál! Pont. Egyszerűen nincs benne a neveltetésünkben, hogy 
esetleg elmehetnél kiállítást is nézni. 
- Hát igen..Azért volt egy időszak, amikor a Petrányi volt a Műcsarnokban..No de hogy érzed most 
magad Szentendrén? Tetszik? 
- Nagyon jó. Én azt gondolom, hogy velem most az fog történni, hogy eljöttem ide az isten háta 
mögé, kisvárosba a nagyvárosból, és hatalmas nyugalom van ahhoz képest, ami bent. Amennyire 
imádom a sztárságot, annyira elkezdtem élvezni a nyugalmat. Olyan szinten őrülök meg attól, ami 
Pesten történik, és eddig nem volt ilyen. Nem birom, hogy folyamatosan dugó van, nem birom, 
hogy az emberek bunkók Pesten, amit amúgy megértek, mert 1-2 bunkó átírta a szabályokat. A 
pasimnak nem fog tetszeni, amit most mondok, de szeretnék egy kicsit megöregedni és meghízni, 
mert tudod mit gondolok? Akkor fogok én jól megélni. Amikor már nem lesz benne az emberekben 
az irigység,mert azt látják, hogy egy szerencsétlen öregasszony vagyok, akkor majd remélem 
valóban el tudnak kezdeni figyelni a képekre. És akkor lesz egy nyugis életem, reggel felkelek, 
megeszek egy sütit.. 
- De te vagy a 20 éves csaj a plakátról, nem ez van az emberek fejében? 
- Ennek az időnek vége lesz. 
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   - Jársz mondjuk a Dunapartra? 
- Igen. Van patakpart és Dunapart, levendulafagyi és forró csoki, van egy nagyon jó étterem. A 
mostani varrogatós képeimet ez ihlette. 
- Szentendrének elég nagy történelme van, Czóbeltől mondjuk Vajda Lajoson át Hamvasig... 
- Képzeld, nem is tudtam, hogy Hamvas itt élt, pedig ő nekem nagy szerelmem. Na ő sem arról ír a 
könyvében, hogy ó, de boldog vagyok, ó, de csodásan nézek ki, jaj, milyen jól megy nekem a 
szerelem és a pénzkeresés..  
- Jó, azért írt ő másról is.. 
- Azért a boldogságról nem sokat írt.. Ő azért mindig azt kerekíti ki, ha az istenek nekifognak, hogy 
két embert egymásnak teremtsenek, mi akkor is elszúrjuk. És ezzel teljesen egyetértek.  
- A Karnevált olvastad? 
- Az volt az első, ami kezembe került 30 évesen, miután majdnem megzattyantam. Ott annyi őrült 
van, hogy abban a világban boldog tudnék lenni.  
- Egy csomó interjúdban azt mondod, hogy mindenki magányos.  
- Igen. Főleg a szabad emberek nagyon magányosak. 
- A Godot galériából miért jöttél el? 
- Nagyon átvette tőlem ezt a mentalitást, hogy mindenki legyen sztár és keressünk sok pénzt. 
Beleragadtak és elfelejtették azt a nagyon fontos kritériumát ennek a játéknak, hogy igazi és jó 
művészetet csinálj. Sok olyan dolog történt ott, aminek a hitelességét megkérdőjelezem. 
Magyarországon az volt a lényege a kiállitásoknak, hogy eljöjjön a szakma. Legalábis régen ez volt.  
- A megnyitóra. 
- És egyébként nem foglalkozott senki az eladással. Nekem volt fontos az eladás, mert meg 
akartam változtatni azt a mentalitást, ami az egész szférát jellemezte. Az eladás egy játék még: 
szeretnénk, ha igazi lenne, de nem az. Én szerettem volna, hogy igazi legyen. Ha egy kiállitáson 
eladok minden képet. A galéria megszerette ezt, de nem teljesen hiteles ez a játék, ezért elment 
tőle a kedvem. Én nem akarok teremőr lenni, ez méltatlan. KiKérem magamnak, hogy nekem így 
kelljen élnem. ÉS MOSTMÁR IGAZIBÓL úgy akarok élni, hogy ne kelljen foglalkoznom az eladással 
SEM. 

Kuli 

 
 
 

 
 


