döbröntei zoltán és labancz zoltán képei
Október 31-én nyílt meg a Független Pedagógiai Intézetben
(és november 13-án zárt) Döbröntei Zoltán (1959) és Labancz Zoltán (1950–2007) festőművészek közös, Határ
című kiállítása. A kiállítás rendezője a Magyar Antropozó
fiai Társaság, amely ezzel a rendezvényével zárta az 1907-es
évet idéző eseménysorozatát, amiről korábbi számunkban
már megemlékeztünk.
A rendhagyó megnyitót többen tartották, Mesterházy
Mária fogta keretbe a Labancz Zoltánról szóló visszaemlékezéseket, az alakját, munkásságát felidézők beszédeit. A
határfogalom különféle értelmezéseiről szólt, melyek közül
a végső, legsúlyosabb határ Labancz Zoltán halálával eresz
kedett le ő és az itt maradottak közé, s amelyet a kiállítás
megrendezése és megnyitója áttörni igyekezett.
Az eredetileg külön-külön bemutatónak tervezett két
kiállítás véletlen technikai okok miatt csúszott egybe, egyet
len eseménnyé, ezzel azonban a két, azonos felfogású, szem
léletű, egymással szoros barátságban álló művész művei
egy térben jelentek meg a látogatók előtt. Mindketten
annak a művészi megközelítésnek az útját járják, amely a

lelki eseményeket igyekszik színekkel és formákkal közvetlenül érzékelhetővé, átélhetővé tenni (e tekintetben
Karátson Gábort és Hegedűs Miklóst kell, mint hozzájuk
közel álló művészeket említenem), s ebben az antropozófiára, mint megismerési útra támaszkodnak.
Labancz Zoltán Tordán született, a kolozsvári BabesBolyai Egyetemen kapott matamatikatanári diplomát.
Stuttgartban Waldorf tanári képesítést szerzett, majd Ko
lozsváron az ott megalapított Waldorf tanári továbbképzőt
irányította. Elnöke volt a Kolozsvári Antropozófiai Társaságnak. Rendszeres művészettörténeti kurzusokat tartott
Waldorf iskolák tanárainak és diákjainak. 2005-től, súlyos
betegségéből való lábadozása közben fordult nagy intenzitással a festés felé, 2006-ban Kolozsváron, idén Stuttgartban volt egyéni kiállítása. A magvető ember címen megemlékezést közöl róla a Szabad Gondolat szeptemberi száma.
A kiállítást követően Döbröntei Zoltánnal és Mesterházy Máriával beszélgettem elsősorban Labancz Zoltán
művésztelepi kezdeményezéséről. Labancz Kolozsvártól
délre, a fogarasi havasokban vásárolt magának birtokot, a

Döbröntei Zoltán: Három király

Döbröntei Zoltán: Három pásztor
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Labancz Zoltán: Kettősség

Labancz Zoltán: Ikrek

Jegenyés (Plopy) nevű falu felett, magasan a hegygerincen.
Tizenhat éve vette meg az első darab földet, aztán óvatosan,
apránként további házakat a környéken az általa létrehozott
Ars Pedagogica Alapítvány segítségével, amiből a ma már egész
művésztelepet kitevő birtok kialakult. Labancz Zoltán családjával beköltözött az egyik hegyi kunyhóba, s kolozsvári munkája mellett folyamatosan építette a telepet. Mára van szállásépület, közösségi összejövetelekre alkalmas tér, konyha, étkező,
műterem. Tervei szerint a telep minden szempontból önellátásra rendezkedik be, hogy ne legyen külső energiaforrásra,
mezőgazdasági termékekre rászorulva. Az ivóvizet a csapokba
bevezetett forrásvíz szolgáltatja.
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Tavaly került sor az első művésztelep megrendezésére három magyarországi és három romániai művész részvételével, 10 napon át dolgoztak együtt a
Határ – átváltozás – imagináció fogalmaival jelzett témakörben hallgatva előadásokat, végezve művészi
gyakorlatokat. A telepet rendszeresen igénybe veszik
iskolás csoportok, németországi Waldorf iskolák diákjai, akik itt a természet elképzelhetetlen mértékű szabadságával találkozhatnak.
Labancz Zoltán a környék lakosai számára amolyan falugondnokká is vált, gyógyszert szerzett, árut,
embereket fuvarozott, mikor mire volt szüksége a

várostól a távolság és rossz utak miatt elzárt közösségnek.
Döbröntei Zoltán 1999-ben hívta életre barátaival az alter
natív képzőművészeti képzést szolgáló Napút nevű iskolát,
amelynek első, hároméves kurzusa 2002-ben zárult. A
Teljesség felé Művészeti Alapítvány által szervezett iskolának
a célja a természettudományok és a művészetek közötti
kapcsolat erősítése. Idén szeptemberben indult az újabb
három éves képzés, ismertetője szerint az alábbi fő tárgyakkal: festészet, színtan, rajz, technika, természettan és fejlődéstan; tematikája szerint az alábbi felépítéssel:
Első év – növényvilág, létesülés és szellemivé válás;
napszakok, évszakok; tájfestészet, atmoszféra és föld; fényszínek és kép-színek. Második év – állatvilág, lélekvilág;
bolygók, fémek, színek és szervek; egészség és betegség;
színkozmosz, kozmológia; expresszív festészet. Harmadik
év – embervilág, ásványvilág; csillagképek, 12 osztású szín
kör; a 12 éves művészeti tanterv; Goethe esztétikája. A
solymári Waldorf iskolában folyó kurzussal egy Rudolf
Steiner szellemtudománya alapján álló, művész-tanárképzést szolgáló szabad intézmény jön létre; az ötvenkét részt
vevő igazolja az igény létezését.

Gerle János

Döbröntei Zoltán: Alászállás; lent: Labancz Zoltán: Égi arcok
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Döbröntei Zoltán: Négy testvér, Elválás, Alászállás II., Grál vár
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