
Az Őrző története

(2014. ápr. 20.) Jáncsi, megkaptam a leveled, nem tudok elmenni a házassági
évfordulótokra, Frankfurtban vagyok, és nem tudok még elutazni, viszont továbbra
is egy fordításra szeretnélek megkérni. Viszont gratulálok! Ha időd engedi, kérlek,
hogy tedd meg ezt, és nem marad el a várva várt halleves! Már olyan sok
megrendelésem van, hogy alig bírom időben teljesíteni. Puszillak (Elianaa)

Itt a fordítás. Nekem tetszik ez a „JÁncsi”. Bár így még nem hívtak. Úgyhogy ez a Te
privilégiumod lesz mostantól. Bizonyára a Németbe szakadt hazánkfia/nője németes magyar
akcentusából származik. Hasonlót csak a Tüskevárban olvastam, ahol a házinénit Náncsi
néninek hívták. Puszi (Jáncsi)

A Tüskevárban Náncsi néni mit is csinált? Mert nálam a Tutajos volt a lényeg, de
Te persze még egyszer elolvashattad a gyerekek miatt, igaz? Olvasókönyv,
egyebek... Itt a weboldalam, most lett készen, ez még csak előzetes.

Közben csendesen híres festőnő lettem, a múlt hónapban három képem ment el,
kettő Berlinben, egy Frankfurtban. Nem célom a halálom utáni híresség (Van Gogh
pl. egy képet adott el életében). Picasso a példaképem.
Kössünk üzletet! Szükséged van esetleg egy képre? Jó befektetés lehet a jövőre
nézve, már húsz képet értékesítettem. A célom, hogy a világ legjobban fizetett
kortárs festője legyek. Egy évet adtam magamnak erre a projektre. A tanári
diplomámat elfogadták Hessen tartományban is, és ha leteszem a német felsőfokút,
már taníthatok itt is, tehát nem sok idő maradt az angolra, pedig közelebb áll a
szívemhez.
Az üzleti javaslatom tehát: festek Nektek egy képet, es Te néha lefordítasz egy rövid
angol levelet, amíg az ügynökségem ezt meg nem teszi (az ügynökség a következő
lépésem, mert a terveim nagyok).

Hát ez nagyon király! Ügyesen csinálod a dolgaidat, amelyek ráadásul Neked kedves dolgok.
Ajánlatom: én majd jól lefordítom Neked ezeket a kis szövegeket (ha nincs túl sok), és Te majd
adsz nekem valami kis személyes képet - de majd amikor úgy gondolod, hogy az nekem való.
Viszont: Mártinak 45. szülinapja lesz május 16-án, és most felmerült bennem, hogy Tőled egy
kép király lenne neki - ha olyan a stílusod, hogy ő szeretné. Ezt majd letesztelem. Nos?

A képet természetesen elvállalom. Ehhez szükségem lesz egy fotóra Mártiról,
valamint kérdezd meg légy szíves, hogy ki a kedvenc festője, mert akkor abban a
stílusban festem meg a portrét róla.

Jó látni a weboldaladon!
Szerintem túllőne a célon, ha most elkezdenél egy vadonatúj portrét csinálni. Lehet, hogy
inkább a már meglévő portfóliódból rendelnék egy képet. Persze az lehet, hogy olyan piszok
drága (mint írtad, célod, hogy a világ legjobban fizetett kortárs festője...), hogy egy ilyen
magamfajta ágrólszakadt egyetemi docens csak tátja a száját.
Első közelítésben: mi az ábra a Szerelmespár (Olaj 170 x 95 cm) képpel? Nőm úgyis mindég a
seggemet fogdossa. Testalkataink sem állnak távol az ábrázoltaktól. Nőm haja, bár nem ilyen
hosszú, de azért néha gyümölcslekvár-színű, mint Adrian Mole szerelmének. A férfiizmok
kidolgozottságán még javítanom kell élőben. De úgy tűnik, ezt a festményt nekünk találták ki.



Ha iszonyú drága, akkor valami reprodukcióban, színes nyomtatásban is gondolkodhatunk, bár
nyilván az eredeti festmény lenne a legkirályabb. Még a Boldogság c. kép is tetszik.
Nos? Nem kis dolog a Vad-Galériába bekerülni - ahol olyan hírességektől lógnak képek a falon,
mint Kiss Attila Etele…

Örülök neki, hogy ilyen jól működő párkapcsolatban élsz, a gyerekek is
egészségben, plusz a dékáni állás. Szóval pazar.
Ezt a szép évfordulós képet nem rontanám el egy printtel. A világ legjobban fizetett
festője, ill. kortárs alkotója az én elmém gyakorlati megvalósításának az
eredménye, erre egy évet adtam magamnak.

Gondoltál már arra, hogy miért Te vagy a dékán, nem pedig más a közös
ismerőseink közül? Lehetne bárki, de Te valószínűleg ezt akartad a legjobban, és
meg is feleltél erre a célra.
Az előző képeket leutánozni szerintem nem egyszerűbb, de ha szeretnéd, hát legyen
a Szerelmespár, azt egy szülinapra rendelték és vették meg, ember nagyságú kép.
Említetted Kiss Attila rajzait. Nem hiszem, hogy aki megállt a fejlődésben, mert
már húsz éve ugyanazt rajzolja, festeni pedig egyáltalán nem tud, az ér valamit. De
ha Neked ez tetszik, hát lelked rajta.

Köszönöm a felajánlást, a festmény-ajándékot. Leutánozni nem gondoltam a Szerelmespárt,
hanem azt hittem naivan, hogy még elérhető. Kisméretű festmény teljesen jó lesz. Nézegetek
fotókat, és jövő hét elején küldök fényképet róla. De az is lehet, hogy ketten vagyunk rajta?
Mint pár?

Etele kapcsán: ami az ő keze munkája, és nálunk van (ezüstgyűrűm + két rézkarc), már lassan
húsz éves. Becsben tartom, mert szívesen gondolok vissza azokra az időkre, és jó emlékeim
vannak Eteléről is akkorról. Szerettem. Azóta nem tudom, mi van vele, bár próbáltam
kapcsolatot felvenni vele, de nem reagált.

A fotóra szükségem lesz kettőtökről, lehet külön is, ha jó kép, majd
összemontázsolom, de akkor egyfelé nézzenek, lehetőleg szemből, ill. félprofilból,
mert így szokás portrét festeni klasszikus esetben. A képet felraknánk a weboldalra
is.

Akkor kezdhetjük, de ehhez minden nap meg kell nézned, amit küldök, mert esetleg
lehet benne javítás, vagy lesz ötleted.

(2014. ápr. 28.) Minden nap nagyon szívesen megnézem, amit csinálsz. Arra gondoltam, hogy
küldöm Márti szemből-képét, és engem profilból. Namármost: egy nem-klasszikus
kompozícióra gondoltam. A kompozíciót meg lehetne úgy csinálni, mintha egy zenész-duó
lennénk, és beállítva fényképezkednénk. Ahogy ezek a zenészduók szokták. Kicsit olyan
technós-darkos-gothicos jellegű. Ez adná a színeket is: darkos, fémes színek (?), esetleg a Márti-
féle ruhának lehet kevésbé fémes színe (?), oda mehetnek más színek (?). A kép címe lehetne
is "Duett". De egyébként lehetne "Az Őrző" is. Mindezzel már egy kicsit a Fantasy felé kezdene
elmenni a dolog, de az nem baj, ha nem banálisan tesszük.

Kérdezem minderről a véleményedet. Szerinted jó ötlet-e, látsz-e benne annyi spirituszt, hogy
meg tudd csinálni.



 (2014. ápr. 28.)

Ma tudom elkezdeni, kinyomtattam a fotókat. A kép címét majd megbeszéljük,
javaslom az "Őrzőt”, de ez ráér, majd ha már a weboldalra fog kerülni, az is a jövő
héten lesz. Ebben a szellemben fogok alkotni. Bővebben az este folyamán.
(…)

(2014. ápr. 29.) Nézd meg kérlek, hogy jó lesz-e ez így? A kép háttere fekete,
sötétkék és ezüst a glória arannyal keverve, mert így tudom csak összekapcsolni a
két figurát. A szellemi jelentőségét nem magyaráznám egy ilyen okos embernek.
Nem lenne nagyon kiemelve, csak mint egy derengés a sötétben, de egy kicsit
szimbolizmus es a szecesszió végére emlékeztet. Írj, hogy kezdhetem-e?
A kép széleit egy picit megkezelem ezüsttel, hogy ne legyen olyan fekete. Jó az, ha
Nőd ruhája szintén ilyen arany és ezüst lesz? Látszódjon a ruha alól valami, vagy
teljesen zárt legyen, ahogyan küldted?

A Tied nem bonyolult, mivel minden fekete.

Most reggel megnéztem, és klassz lesz! Ahogy elképzelem a színeket is a témához, egy Gustav
Klimt-érzést vélek felfedezni. Jól látom a dolgokat?

Lehet Klimt, de magamat adom. A kollektív tudattalanból építkezve, és az előttünk
élt művészek összes művéből akik ebben a korszakban alkottak, látható lesz benne
valami stílus. Mert Klimtet nagyon jónak találom, de már azt a stílust maira átírni
szeretném. Jó lesz, akkor kezdem. Nődnek fején egy világító ékszer lesz.

Még szép, hogy Magadat adod. Nem is akartam én hasonlítgatni a munkádat másokéhoz. Csak
örülök, hogy bár eredetileg kérted, én nem tudtam "kedvenc festőt" mondani, aki inspiratív
lehetne - és most mégis lesz a festményben egy érzés egy nekünk kedves festőből.



 (2014. ápr. 29.)

Lesz benne Klimt. Ez a „gótikus hangulat a punkkal keveredve, mindezt
szimbolikusan értelmezve, ami a szecesszió végére emlékeztet” című feladat
nagyon más, mint az eddigiek. Este küldöm a képet, ami eddig elkészült. A
szereplők idealizáltak.
(…)

(2014. máj. 2.) Ez egy idealizált kép Rólatok, a markáns arcformád még nincsen
teljesen kidolgozva, Mártin kell még változtatni, a szemén alakítani. A Nőd ruhája
félig nyitott, mert ezzel a magas nyakú pulóverrel nem debütálhat egy szimbolikus
képen. Ha jó ez az arany-kék-ezüst, akkor kidolgoznám, a súrlófények még nagyon
hiányoznak, attól fog az arcod megelevenedni, de ez az utolsó ecsetvonások egyike.
Szóval ez az első vázlat.

Várom válaszod, mi a meglátásod ezzel kapcsolatosan?



(2014. máj. 2.)

Nagyon tetszik! Néztem, és lényegi megjegyzést nem tudok hozzátenni.
Néhány apróság csak:
A "glória" olyan finom és sejtető, hogy így klassz lesz! (Írtam, hogy vigyázzunk a glóriával!)
A Márti-ruha OK, kicsit van egy "estélyi ruha" hangulata is, amit Márti szeretni fog.
Picit talán majd ki lehetne emelni azzal a már meglévő ezüst csíkkal jobban az én testem
kontúrját (ugyebár a fotón eredetileg ott egy Vadhús embléma van, oldalnézetben), de ebbe
igazán nem szeretnék beleszólni, ezt Te tudod jobban. Nyilván függ a végső ecsetvonásoktól is
ez. (Lehet, hogy ha hangsúlyosabb lenne az a kontúr, akkor már elveszne a szimbolikus
jellegből, és ezzel ártanánk a képnek? Te tudod)
Tetszik, hogy annyira azért nem idealizáltak az arcok.
Az én fejemen egy dolog tűnt fel: talán az orrom kicsit ennél piszébb (a fotó szerint): a hegyénél
kicsit jobban "homorúbb", és fentebb, az orrcsontnál, talán kevésbé domború. Ezt is Rád bízom,
hiszen úgyis idealizált az arc. Talán kicsit korrigálhatsz rajta, de csak ha egyetértesz.

Eleve akartam csinálni egy "plakátot" a június 7-i Vadházasság bulira. Ha nincs ellenedre, a Te
festményedből kiindulva fogom megcsinálni, nagyon klassz lesz!



Az poén lenne, ha május 16-ig felkerülhetne a weboldaladra! Mert akkor 16-án úgy adnám át
az ajándékot, hogy a weboldalon is megmutatnám.

Nagyon örülök neki, hogy tetszik, és hogy örömet okozok Nektek ezzel! Készen
lesz határidőre. Ez lesz a legjobb képem eddigi életem során.  Jelentkezem a
folytatással!

Persze hogy használhatod a képet plakátnak, így legalább megemlékezhetünk a régi
nagyokról, mint Rodcsenko, Majakovszkij és a többi, aki együtt alkotott.

(…)
(2014. máj. 4.) A színek sötétebbek, csak kivilágosítottam egy programmal, hogy
láss rajta mindent. Márti ajkai mások lesznek még egy picit, és a Te orrod is, meg
a bőrét is kell még festeni, de nagyjából készen lett a kép.

A száradás és keretezés még pont egy hét.
Írj, kérlek, milyennek találod, ill. szeretnél-e még valamit rajta valamit változatni?

Nekem nagyon tetszik! Nem szeretnék rajta változtatni.

(2014. máj. 4.)



(2014. máj. 5.) Na, akkor most már nincsen sok hátra. A kész képet ma küldöm a
grafikusnak. Ő azonnal felrakja, és küldi a linket róla, amit meg tudsz majd nyitni
a május 15-i napon. Légy szíves, írd le angolul, mi a kép címe. Németül „der
Konservator” ill. „der Behuter”, van rá vagy hét szó, ezt még meg kell kérdeznem
pontosan.

Íme: az Őrző Vad módra!
Angolul legyen a kép címe: "The Watchman". Ez azért is jó, mert a) Az Őrzők című kedvenc
filmünk angol címére utal, b) Ez a címe egy The Fields of the Nephilim számnak, amit nagyon
szeretek, és azt az 1988-as lemezt (The Nephilim) na vajon ki mutatta meg nekem frissen
akkoriban ???

http://dl.dropboxusercontent.com/u/49102508/elianaa/hu/index.html

(2014. máj. 5.)


