
A FÍrKA tagjai válaszolnak: Csillag Balázs 

 

Egy szervezet szívét és lelkét talán legjobban úgy ismerhetjük meg, ha alapítóit, vezetőit 

is megismerjük. A következőkben rövid interjúk keretében bepillantást engedünk egy-egy 

alapító tag motivációjába, gondolataiba és írói hitvallásába. Ezúttal Csillag Balázs 

mutatkozik be ebben a rövid kérdezz-felelekben. 

 

1. Milyen szerepet tölt be az életedben az irodalom? 

Főleg inspiráció. Pontosabban a képi megvalósítás. Nekem az irodalom és a szakmám, 

az animáció nem különül el, sőt egybe tartozik a kettő, kezdve a fejben megalkotott 

képtől, át egy színházi szövegkönyv, dráma, komédia előadásán, a film 

forgatókönyvéből elkészült animációs vagy játékfilmig. A kettő nálam nem üti egymást, 

sőt nem egyszer az adaptáció vezetett el az írott szöveghez. 

2. Mi az első irodalommal kapcsolatos emléked? 

Ahogy fentebb ki is derülhetett, az én irodalmi élményem adaptációból indult. Ez attól 

függ. Olvasni mindig is szerettem, mert akkor volt miből rajzolni. A legjobb irodalmi 

élményem, amikor ezen felül is értékeltem egy kötetet, annak ellenére, hogy nyári 

olvasónaplós dolog volt az Jules Vernétől az Utazás a Holdba és Utazás a Hold Körül 

dupla kötet volt. Nem mondom, hogy nem kapott rajzot a naplóba, de akkor lepődtem 

meg először, hogy a kötelező lehet szerethető is. Ezt számítom elsőnek, de nem ez a 

legkorábbi. Az a Falanszter szín animált feldolgozása. 

3. Milyen könyvet vagy szerzőt ajánlanál, olyan céllal, hogy valakivel megszerettesd 

az olvasást? 

Attól függ, milyen témát érez magához közel az illető. Ha humor, Rejtő bármelyik. Ha 

fantasy, Vaják első kötet, Az Utolsó kívánság. Kicsit más oldalról kapja meg az olvasó 

egy jó narratív keretben, rövid történetekben egy szörnyvadász szemszögéből a 

gyerekkorban hallott meséket. Nem is túl hosszú, érthetőek a kikacsintások olyan 

helyzetekre, amikkel a szürke hétköznapokon is találkozik az ember és ezt még lehet 

„ugrálva” olvasni, ha valaki nem akarja az egészet, egy történetet ajánlva belőle. 

4. Miért csatlakoztál a FírKÁhoz? 



Mert szeretném megmutatni azt, hogy az Irodalommal már képi formában is foglalkozni 

kel, legegyszerűbb esetben az illusztráció, a jó borító, legösszetettebb esetben akár egy 

animáció keretén belül is. A könyvet nem a borítója alapján kell megítélni, de mégis az 

fogja meg a szemet. Emellett kicsit önzően, magamból kiindulva az jut az eszembe, 

hátha van olyan, aki azért kezd el olvasni, mert a látott mozgókép, vagy animáció 

ébresztette fel benne a kíváncsiságot. És animátorként pláne érdekes kihívás, amivel 

idehaza még nem találkoztam. 

5. Mit olvasol most éppen? 

Szakirodalmat. Richard Williams Animator's Survival Kit. Néha nem árt ismételni. A 

Szakma bennfenteseinek és az iránta érdeklődőknek is érdemes elolvasni. 

6. Melyik 2019-es olvasmányod ajánlanád másnak is? 

Az elmúlt évben munka mellett Lovecraft összest hallgattam hangos verzióban. Igazán 

másra nem volt időm sajnos az idén. 

7. Milyen terveid vannak a következő néhány évre? 

Továbbra is az animáció. Ezúttal igyekezve, hogy ne csupán szabadúszóként, hanem 

stúdiónak is dolgozhassak. És ha sikerül összeszedni pár embert, akkor egy saját 

projekttel bővíteni a portfóliót. Akár valami olyannal, aminek szépirodalmi alapja van.  


