
 

 ..."az életünk ugye már soha nem lesz ugyanolyan, mint 

azelőtt"  - interjú Verebics Katival 

 
- Én azt látom, hogy azok a nőművészek, akiknek gyerekük lesz vagy kiesnek a művészeti életből, 

vagy hátrányba kerülnek. Yoko Ono pl. "leadta" a gyerekét, hogy tovább tudjon foglalkozni a 

művészettel... 

- Mondjuk az én gyerekem is elég sokat van a szüleimnél… Elég durván kihasználom őket, de 

csak így tudok koncentráltan festeni. Ha itt van a lányom, elvonja a figyelmem. Az se elég, ha 

anyám játszik vele a lenti szobában. 

- Emiatt van lelkiismeretfurdalásod? 

- Van, most pl. épp emiatt őt festem... Eddig csak részleteket festettem, pl. ott van egy 

szemrészlet, egy lecsukott szem… Egy kettős szemportrét festettem még, meg egy kettős portrét 

velem. 

- Nehezebb helyzetbe kerültél a karriered szempontjából? 

- Igazából amikor terhes voltam, iszonyú sokat dolgoztam, még létrára is másztam Dohában egy 

falfestmény érdekében, meg akkor készültem fel az Ari Kupsus kiállításra is, aminek kb. a fele 

volt új anyag, és azt nagyon élveztem. Utána azért volt egy kis szünet, de mindig próbáltam 

életben tartani a dolgokat. Váltottam az olajfestékről vizes olajra, azzal dolgozom azóta is. 

Igazából már nagyon visszatérnék a rendes olajra, csak a terpentinszag eléggé leterhel. A vizes 

olajnál nincs ilyen gond, kevesebb is kell belőle; igaz, egy kicsit költségesebb. Inspiráló is munka 

szempontjából az új anyag, ugyanakkor el is vesz energiát a munkától. Azt mondják, később 

vissza lehet majd térni az előző életformához, de az életünk ugye már soha nem lesz ugyanolyan, 

mint azelőtt. 

 

 
 

- Amikor anyukákkal beszélgetek, mindenki azt mondja, hogy nem tudta előre elképzelni, hogy 

milyen lesz a gyerekkel. És én is úgy vagyok vele, hogy hiába láttam másnál, meg beszéltünk róla, 
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- Amikor anyukákkal beszélgetek, mindenki azt mondja, hogy nem tudta előre elképzelni, hogy 

milyen lesz a gyerekkel. És én is úgy vagyok vele, hogy hiába láttam másnál, meg beszéltünk róla, 

végül egész más lett. Ezzel te is így vagy? Mást kaptál, mint amit vártál? 

- Én nem vártam igazából semmit, nem tudtam elképzelni, nem gondoltam ilyen mélyen bele. 

Inkább a pillanatnak meg a jelennek éltem, nem terveztem különösebben. Próbálom azért kihozni 

a legjobbat. Próbálok kiállításokra is koncentráltabban készülni, pl. a Semmelweis Szalonban lesz 

szeptemberben kiállítás. Egy nonprofit helyen; galériával most nem kooperálok. 

- Amúgy te inkább folyamatosan szeretsz dolgozni, mintha irodában lennél, vagy hullámokban? 

- Hullámokban. Érik egy anyag a fejemben, egy téma, koncepció, és az egyszer csak kijön 

belőlem, nem is biztos, hogy az, amit elképzeltem… Most pl. újra az anatómia érdekel, bár mindig 

is érdekelt az orvosi megközelítés. Mint ahogy a japán sunga metszetek, azok is vissza-

visszatérnek. Ugyanígy az anatómiával kapcsolatos dolgok is. 

- Az is izgalmas, hogy most elég sok időt töltöttél Egyiptomban. Hogy is volt ez? 

- Hát igen. Ez azért volt, hogy együtt legyen a család. A férjemet a munkája Egyiptomhoz köti, 

Kairóban dolgozik mint művésztanár és mint képzőművész. Együtt töltöttük az időt, én főleg 

gyerekneveléssel voltam elfoglalva, de kialakítottunk az elég nagyméretű lakásban egy kicsit 

elszeparáltabb műteremrészt, ahol fel is készültem egy-két pályázatra, meg jópár képet is sikerült 

a fél év alatt elkészítenem, bár nem egy teljes kiállítási anyagot. De azért valami elindult. 

Workshopokon is részt vettem. Három nagyszerű helyen jártunk, Egyiptom gyönyörű, már csak 

a műkincsei miatt is. Luxorban jártunk, a Níluson végighajózva, Asszuánban voltunk és Sharm-

el-Sheikben. Művészekkel is találkoztunk, pl. a mostani Velencei Biennálé iraki pavilonjának a 

kiállítójával, Serban Barannal, aki szélsebesen leportrézott mindenkit. 

- Mennyire voltál elveszve nőként? Egyiptom nem éppen Európa... 

- Abszolút vannak európai attitűdű emberek, főleg a művészek között. A nők között vannak, akik 

kendőben vannak, és vannak azért az utcán, akik a lányom szerint szellemek, szóval akiknek csak 

a szemük látszik ki. De a művészek között nem volt ilyen. A legtöbben ugyanúgy néztek ki, mint 

én. 

- Rajtad is volt kendő? 

- Dehogyis. Egyiptomban nem kötelező, és nem szólnak emiatt, ha úgy mész ki az utcára.  
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- Milyen különbségek vannak a mindennapi életben az itthonihoz képest? 

- Ez attól is függ, hogy ott hol laksz, mert iszonyú nagy Kairó, 25 millió ember lakik benne. Van az 

Új-Kairó, ami Dubai látványára hasonlító rész. Sokan menekülnek is onnan, akiknek ott van lakásuk, 

sokan visszavágynak a nyüzsgő, igazi városba, ami nekem egyébként tetszik. A szemét jelenléte 

azért nem túl jó. Viszont amikor a férjem sajnos bekerült egy hétre egy állami kórházba, jó volt az 

étel és tiszta volt a kórház. A takarítónő pl. háromszor járt a szobában egy nap.  

- A tömeg mennyire zavart? 

- Hangosabban beszélnek, mert tömeg van, eleve hangosabb a város, minden hangos. Meg lehet 

szokni, erre csak ezt tudom mondani. Minden helyen, ahol több időt töltesz, egyrészt jobban 

megismered az emberek lelkét, másrészt a karakterét a helynek. Sokkal segítőkészebbek ott az 

emberek, sokkal emberibb dolgokat láttam. Pl. amikor felforrt a víz a kocsinkban, öten is megálltak 

segíteni. Iszonyatosan nagy káosz van a forgalomban, és mégsincs annyi baleset, mert jobban 

figyelnek egymásra az emberek. Ami még meglepett, az a galériás élet. Vannak jól menő galériák, 

akik szinte minden kortárs művésszel foglalkoznak, és el is adják a képeiket. Talán jobban meg tud 

élni egy kortárs művész, bár többen is vannak, az is igaz. Valahogy a művészet, mivel a 

kultúrájuknak amúgy is része, jobban a köztudatban van. Nem mondom, hogy nincsenek naiv 

dolgok, de láttam igen komoly koncepciózus, nemzetközi szintű alkotót is. Van pl. egy Townhouse 

nevű hely, amit egy angol pasi kezdeményezett, oda gyakran jártunk kiállításokra. 

- Az is egy sztereotípia, hogy keleten jóval könnyebb kapcsolatba kerülni valakivel. Neked mennyire 

sikerült művészekkel megismerkedned, barátkoznod? 

- A művésztelepek arra is jók, hogy megismerj embereket, és ezeken keresztül tényleg lettek 

művészhaverok. Bár nagyon közeli kapcsolatot nem nagyon sikerült kialakítani. Nagyok a 

távolságok, és mindent kocsival lehet elérni, és én Kairóban abszolút nem vezettem, úgyhogy ez 

korlátozott azért.  

- A lányod ezek szerint nem korlátozott ilyen tekintetben? 

- A lányommal koncerten is voltunk. A férjemnek van egy tamburazenész haverja, az ő koncertjére 

mentünk. Szóval végülis nem volt gond. Egyszer-kétszer azért egy babysittert elviseltem volna, de 

ott ez csak a nagyon felső rétegekben elterjedt. Nem is találtunk igazából. Viszont nagyon sok rossz 

bölcsőde van. Mi háromban próbálkoztunk, a harmadik jött be végül, oda egy hónapig járt a lányom, 

és akkor tudtam kicsit intenzívebben is dolgozni. 

- Mennyire szüremlik át a képeidbe az, hogy hol vagy? 

- Szerintem most jót tett a nap folyamatos jelenléte. Amíg itthon tél volt, addig felfedeztem a 

növényt, mint új képi elemet. Nem a testre vagyok mostanában kiéhezve, hanem jó észrevenni a 

természeti képződményeket és a növényeket. Mindenhol fotózom is a növényeket mostanában. Azt 

jó látni, hogy bár irtják is a fákat, azért sok helyen megjelennek a növények, tehát van mit fotózni. 

- Ha a kiállításokat nézzük, nekem mostanában nagyon feltűnő volt, hogy szinte csak absztraktot 

láttam. Egyiptomban hogy áll ez a trend? Te azért mindig is embereket festettél. 

- Egyiptomban nagyon sok figurális festő van, viszont azért én is azt tapasztaltam, hogy túlsúlyban 

van az absztrakt. Ezért is szerettem meg a növényi motívumokat, mert bár az is egy figuralitás, ha 

egy növényt lerajzolok, de már absztraktabb, mint egy emberi test. Megfestettem egy olyan képet, 

ahol a kép 80 %-a növény volt, és csak a 20 %-a ember, nekem ez új volt és izgalmas. Lehet, hogy 

már engem is nyomaszt egy picit, hogy az emberi mivoltunkat jelenítsem meg és én is vágyom arra, 

hogy valami más is szerepeljen. Máig az egyik kedvenc képem a nagyon régi "Macska és láb" kép, 

mert kiemeli az érintés részletét, és fura kompozíciója van... 

- A láb nagyon hangsúlyos. 

- Ez igaz. Meg akkoriban fedeztem fel a Lucian Freudot. 

- Egyiptomban mennyire erősek a feminista kezdeményezések, mint a Feri galéria nálunk? 

- Nem, ott nincs ilyen. Viszont nagyon sok jó hangulatú tér van, olyanok, mint a Paksi Képtár, és ott 

sokszor jól átgondolt kiállítások vannak, amik nem az esztétikumra hajtanak. De Feri galériák nem 

nagyon léteznek. 
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- Igazából csak azért kérdeztem, hogy megtudjam tőled, a nők mennyire vannak jelen az ottani 

művészeti életben. 

- Női kortárs festő van, meg is ismertem egy sikeres festőnőt egy művésztelepen, aki nem csak jó 

fej, de szerény is. Ő elég jó anyagi körülményeket teremtett meg csak a festészetéből.  

- Most Pesten beszélgetünk. Nekem nagy könnyebbség, hogy nem kellett odarepülnöm... 

- Azért én mégis csábítalak. Hiába nem az a legjobban reklámozott hely, de nagyon szép. 

- Mennyi időt töltesz majd itthon? 

- Szeptembertől én Pesten leszek a lányommal, a férjem pedig kint marad. Ő most egy projekt 

létrehozásán fáradozik, és ahhoz kell az ottani jelenlét mindenképpen. Valószínűleg ez most így 

marad egy ideig, aztán majd meglátjuk. Remélem, majd többet tudunk ingázni, bár a repüléstől 

nagyon félek. De a gyerek miatt majd egy idő után el kell dönteni, hogy hol fogunk lakni. Most az 

óvodában azért lazán kezelik ezt. Ahová járunk, oda egy csomó külföldi is jár, ezért nem zavarja 

őket a hosszabb távollét sem.  

- És mennyire fárasztó a kétlakiság? 

- Azért fárasztó. De ez van. Nem könnyű, de izgalmas is. 

- Térjünk vissza a múltba egy kicsit. Volt egy nagy felívelő korszakod, amikor a Kogartban voltál, 

és én azt vártam, hogy te leszel a következő Maurer Dóra… Aztán ez nem történt meg mégsem. 

- Ez nehéz kérdés… Ha mondjuk a húgomhoz hasonlítom magam, ami valahol elkerülhetetlen: ő 

nagyon komolyan veszi a hivatását. Én is komolyan veszem, csak ő úgy jár a műtermébe, mintha 

egy irodába, egy nyolcórás munkába menne minden nap. Én meg azért nem. Hullámokban 

dolgozom, iszonyúan hat a magánéleti helyzet is a festészetemre, és azért volt néhány nagyon 

hullámzó időszak, ami így hatott, úgy látszik. Lehet, hogy a napi 8 óra jobb lett volna, de így 

alakult. 

- Sokaktól megkérdezem, mi volt a kedvenc kiállítása idén. 

- A Csáth Géza-kiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeumban. 

Kuli 
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