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"Akkor elkezdtem harci kakasok után kutatni" - interjú Verebics Ági 
képzőművésszel 
 
Verebics Ági a rendszerváltás utáni festészet egyik legérdekesebb szereplője. Amadeus és Strabag 
díjas, rendszeresen kiállít itthon és külföldön is, legutóbb épp az Apa (Atelier Pro Art) tereiben 
mutatta be embernagyságú harci kakasait. A feltűnésről és az épp megjelent katalógusáról is 
beszélgettünk. 

 
- Keseregjünk vagy ne keseregjünk? 

- Kesereghetünk, csak akkor bagózok közben... 

- Én már egy kicsit unom, hogy mi történik a művészeti életben ebben az országban, MMA, intézmények 

megszüntetése... 

- Ja úgy. Keseregjünk is meg ne is. Én nem tudok teljes szívből keseregni, mert akkor a Dunának 

mennék... Az állami intézmények olyanok, amilyenek, de erről nem is érdemes beszélni. 

- Mennyire erősen próbálsz külföldön érvényesülni? 

- Kapok meghívásokat, hála az égnek. Idén és tavaly volt két görög kiállításom. Vlassis Frissiras elég 

komoly európai szintű műgyűjtő, és meghívott a gyűjteményébe, amiből kiállítást is csinált. Tavaly a 

gyűjteménye női tagjait vonultatta fel, idén a cím Új horizontok a festészetben, amiből három részes 

kiállítás jött létre. Tavaly sikerült kijutnom az USÁba,  Lois Viktor képzőművész felvette a kapcsolatot 

Szabó G. Beáta szobrásszal, aki az APA-t működteti. Bánki Ákos kollégával mentem ki, ott is volt egy 

akció (performansz). Mi itt Pesten egy tajvani festőlányt fogadtunk. Most pedig van egy müncheni 

felkérés fotó-témában, ami majd októberben lesz. 

- Épp az előbb beszéltünk a velencei Biennáléról, tehát ott is voltál... 

- Tájékozódtam, oda szeretek kijárni. 

- Melyik volt a kedvenced idén? 

- Nagyon bírtam a japán pavilont, a várnait is kedvelem (a magyar pavilont), szerintem erős anyagot 

rakott össze. Korea is jó volt, meg a német pavilon, csak ott éppen nem volt akció, amikor voltam... 

- Igazából persze végig kellene látogatni a művészeti központokat, Londont, Párizst, New York-ot... 

- New Yorkban voltam, a Chelsea-t bejártam 5 nap alatt. Megmondom őszintén, nagyon vegyes az anyag 

ott. Az ember azt hinné, hogy az egy best of válogatás, közben meg a nagyon komoly galériák mellett 

voltak gyengébbek is bőven. Viszont a nagy múzeumok, a MOMA, na, az valami… 

- Közeledik az Off-Biennálé Pesten. Leszel rajta? 

- Nem.  
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- Akkor térjünk rá a pitvarhierarchiás kiállításodra, ami szintén itt volt az Apában. Honnan jött az ötlet, 

hogy rémisztő tyúkokat fess? 

- A pitvar egy több éves inspirálódás, mert amikor 2012-ben, tehát már elég régen kint voltam 

Szumátrán, ott láttam ezeket a fekete kakasokat, amiket ott díszállatként kezelnek. Ennek hatására 

kezdtem el a fekete alapon fekete sorozatomat, amiből szintén itt az APÁban volt kiállítás Palkó Tiborral 

közösen. Ott jelent meg a fekete kakas, aminek több verziója is lett: futurisztikus, 3 lábú, agresszorként, 

levesbe való kakasként: iszonyú szuggesztívnek tűnt a dolog. És amikor jött az egyéni kiállítás 

lehetősége — hiába vagyok hat éve a házban, csak most lett egyéni kiállításom — elkezdtem fóliákkal 

kísérletezgetni. Egy Raszputyint akartam festeni, de kakas lett belőle. Akkor elkezdtem a harci kakasok 

után kutatni, hogy milyen fajok vannak, és nagy nehézségek árán beszereztem egy tömött tyúkot. 

Nagyon nehéz kitömött háziállatot szerezni: ki a fene töm ki egy tyúkot? Mindenki a fácánt meg a 

vadállatokat tömi ki. És jöttek a képek. Először kitaláltam, hogy egy installációt szeretnék a kisebb 

terembe, belógatom a dögöket, és mint egy hadsereg jelennek meg. Azon is izgultam, hogy fog ez 

megjelenni, mert régen, amikor fóliára festettem, csak belógattam még egy layert (réteget), és szorosan 

egymás mellett volt a két réteg, de így, nagyon eltolva a faltól még nem raktam ki fóliát. De működött, 

és iszonyú jó volt a reakció néhány ember részéről: volt egy műteremtúra, ahol egy nő meglátta az egyik 

kakasban a főnökét… 

- Tényleg félelmetesek voltak azok a dögök. 

- A másik, hogy láttam kint (mármint Szumátrán) kakasviadalokat, de hát te is voltál kint, biztos láttál 

te is. Illegális kakasviadalra azért nem mentem el. De a hangulata meggyőző volt, a fogadások, a 

nagymenő gengszter a kakasával, azt meg is festettem. Olyan sok kép lett végül, hogy egy csomót ki se 

raktam, amúgy is azt gondolom, hogy a kevesebb több. 

- A könyvről kell még beszélnünk. Már sokkal régebben gondoltam, hogy csinálnod kéne egy 

katalógust… 

- Már volt, van egy katalógusom, ami szintén a Pátria nyomda gondozásában készült, egy kisebb 

kiadvány, könyvecske, 2006-ban készült.  

- Igaz is, adtál belőle, meg is van. 

- Azóta azért eltelt 8 év. A Pátria nyomda eléggé kedveli a dolgaimat, és így jött az új kötet ötlete. Meg 

elég aktívan dolgoztam az elmúlt 8 évben, és azért teljesen más érzés, amikor a kezedbe veszel egy 

könyvet és nem weboldalról nézed. 

- Tényleg rengeteget festettél. 

- Ennek töredéke került be a könyvbe. Így is egy év alatt készült el, vagy még több is van talán.  Németh 

Zoli grafikus barátom csinálta. Csak azok a sorozatok kerültek bele, amik nekem fontosak. Ennél sokkal 

több képem van. 

- Azon gondolkodtál, hogy most, hogy van egy ilyen katalógus, ezekről a képekről tudjuk, hogy léteznek, 

viszont ami nem került be, arról nem? 

- Azért a weboldalamra felrakosgatom őket meg Instagramra is, de tényleg inkább azokat, amik a 

könyvben is szerepelnek...  

- Mennyire volt nehéz a válogatás? 

- Nagyon nehéz volt. De 3 fejezetről már akkor tudtam, hogy benne lesz, amikor még el se kezdtük 

összerakni a könyvet. A Róma után készült sorozat, a 8,5 póz, a Rebellis kreatúra meg a 

szemfényvesztés. 

- A Missionart-os nem? 

- A szőrös nős(Hairy gang), de igen, az is. 

- Jó, akkor beszéljünk az inspirációkról. Nekem a Bill Violától a Freudig sokmindenki eszembe jut, de 

majd te elmondod. Pl. hatott-e rád a Ladik Katalinos, az Erdély Miklós-féle 70-es évek? 

- Abszolút, de főleg a Hajas. Annyira örültem neki, hogy az előbb ki is felejtettem, hogy ott van a 

Velencei Biennálén a központi pavilonban, ami egy fontos dolog. Engem annyira inspirált, hogy a 

diplomamunkámban is idéztem tőle, és a mai napig olvasom az írásait. A külföldiek közül... rengeteg, a 

Bacontől kezdve. Amikor elkezdtem a nyúzott önarcképeket festeni, akkor Jeny Saville is abszolút nagy 

hatással volt rám. 
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- Lucien Freud? 

- Ő inkább a nővérem favoritja, bírom persze, de akkor inkább Bacon. Meg még rengetegen… A bécsi 

akcionisták, Gottfried Heilwein, a Fauve-ok,, vagy akár Tapies, Cindy Sherman, Pipilotti Rist, Matthew 

Barnie, Chris Cummingham. De nem vagyok igazán rajongó típus. 

- Egy vallomással tartozom. Amikor volt a Missionartban a kiállitásod, akkor azt hittem, te leszel a 

következő díva. 

- És nem lettem? (nevet) Arról pedig nagyon sokan írtak... Meg már előtte is. A szőrös nők után én 

leléptem Salzburgba egy ösztöndijra, ott teleltem, és közben sokat írtak erről a sorozatomról, de 

szerencsére a bulvárabb sajtót nem érdekelte… Közben rájöttem, hogy igazából azokat a nőket 

életnagyságban kellett volna kinyomtatnom és egymás mellé állítanom. 

- Ahhoz kicsi az a tér. 

- Igen, kicsi. De az emberi lépték fontos lett volna… De ami nem későn… Münchenbe talán 

életnagységban fognak szólni (ezt a sorozatomat hívták meg). 

- Csak oda akarok kilyukadni, hogy nemcsak a Missionart tér kicsi, hanem kinőtted már az alternatív 

színteret. 

- Mindig az van, ami jön.  A Missionart nem alternatív színtér egyébként, hanem színvonalas 

kereskedelmi galéria, nem a fő profiljuk a kortárs. De ha hozzányúlnak, nagyon jó érzékkel és 

szakmaisággal teszik, és baromi korrektek. Egyébként legközelebb novemberben, a Resident Artban 

állítok ki, ez egy Andrássy úti, nagyon elegáns lakásgaléria. De már állítottam ki különféle jóféle 

professzionális helyeken is. Szerintem az APA Budapest egyik legjobb kiállítótere. Most voltam egy 

görög múzeumban, ami egy palazzo, ott kaptam egy teret egy múzeumi paddal. Inkább a külföld az 

izgalmas... 

Kuli 

 

 


