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a művészet hat át, később Hantaï Simon, Csernus 
Tibor és felesége, Sylvester Katalin számára is otthont 
adott. A festő hagyatékát hazahozó alapítvány munkája 
és a gyűjteményben szereplő alkotások gondozása 
a műterem jelenét és jövőjét is meghatározza. Mára 
múzeumi csend borult az egykor festmények szug-
gesztivitásától gazdag, intellektuális vonatkozásokkal 
telített, barátokkal folytatott eszmecserékben bővelkedő 
stúdióhangulatra. A mostani kiállítás mementó, amely 
tágabb teret kínál Csernus munkamódszere és gondol-
kodásmódja megismeréséhez.

A kiállításnak természetszerűleg van egy kronologikus 
– de az egész koncepciót tekintve mellékes – szála, 
amely végigvezeti a látogatót Csernus Tibor különböző 
festészeti korszakain. Kezdetként olyan szürnaturalista 
műveket láthatunk, amelyek már az első, 1957-es 
párizsi látogatásának hatásáról tanúskodnak. A követ-
kező termekben hiperrealista, caravaggieszk és végül az 
expresszív stílusjegyekkel kibontott kompozíciók követ-
keznek. A kurátorok – Fertőszögi Péter és Marosvölgyi 
Gábor – olyan változatos technikákkal készült műveket 
válogattak az életműből, amelyek szemléletesen 
tükrözik Csernus perfekcionista alkotófolyamatát. 
A folyamatosan fürkésző, analizáló szemléletmódot, a 
szüntelen anyaggyűjtést, vázlatolást vitrinekbe helyezett 
személyes dokumentumok, fotók és újságkivágások 
szemléltetik. Ezekből az apró momentumokból indult 
ki egy-egy nagyobb kompozíció: a részleteket Csernus 
komplex, mozgalmas egésszé formálta, amelyekben 
mindig találunk valamilyen technikai vagy gondolko-
dásmódbeli csavart. A művész sokáig érlelte magában 
témáit, vizsgálta készülő műveinek aspektusait. Jól 
láthatjuk ezt a módszert a Bokszmérkőzés és a Szemét 
törlő akt című munkáin. Az installálás során a nagy 
képek köré csoportosulnak a hozzájuk készített olaj, 
akvarell, szén vagy pasztell előképek, amelyek azon 
túlmutatóan, hogy előtanulmányként funkcionáltak, 
önmagukban is annyira jelentősek, hogy önálló 
műként megállják a helyüket.

A kiállítás felütése az első párizsi impressziók hatását 
mutatja, amelyek továbbvezetnek a francia főváros 
kávéházainak, kultikus tereinek jellemző hangulatát 
megelevenítő vásznakhoz (Kávéházi enteriőr, Place Emile 
Goudeau I–II.). Csernus Tibor 1964-től élete végéig itt 
élt és alkotott, így a város adta legelemibb inspirációit. 
Az életmű egyik jellegzetes sorozata William Hogarth 
Egy szajha útja című ciklusára épült. Ennek a képi világnak 
a központjában érzéki női aktok állnak. A látványos 

fo
tó

: B
er

én
yi

 Z
su

zs
a

Kiterjesztett 
műterem

Csernus és a Montmartre
s I p o s  T ü n d E

Várkert Bazár, Testőrpalota, 2018. X. 18. – 2019. I. 27.

cSernuS tibor: Columbo nyomoz, 2005-2006, 
olaj, vászon, 164×190 cm, HUNGART © 2018

A Duna-parti Testőrpalota épületében jó ideje 
Csernus Tibor párizsi emlékműtermét lehet 
megtekinteni, októberben pedig az állandó 
kiállítás köré egy sajátos kurátori programmal 
kialakított tárlatot hozott létre a Kovács 
Gábor Művészeti Alapítvány. A Csernus és a 
Montmartre című kiállítás az állandó tárlat 
által megidézett intim térben kibontakozott 
sokrétű életművet mutatja be, a fókusza pedig 
a festőművész technikai bravúrjaira irányul.

A műterem nem pusztán dolgozószoba, 
hanem egy átlényegített tér, amelynek 
hangulata a szakrális helyekhez hasonló. 
Minden stúdió tükre annak a személynek, 
aki benne dolgozik. A helynek, ahol Csernus 
Tibor művészete kibontakozott, történelme 
van. Múltja – a 19–20. század fordulójának 
időszaka – a párizsi bohém művészélet hagya-
téka. A legendás Bateau-Lavoir a Montmartre 
egyik épületegyüttese, ahol korábban többek 
között Picasso, Modigliani és Kees van Dongen 
is dolgozott. Ez a közeg, ahol minden zugot 
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pózokba rögzített modellek tanulmányai 
szorosan kapcsolódnak a műtermi munkához. 
Ennél a pontnál reflektál a kiállítás leginkább 
a harmadik emeleti emlékstúdióra. Csernus 
műtermének legismertebb és legemblematiku-
sabb tárgyai a repülőgép- és a hajómakettek, 
amelyek kiemelt szerepet kaptak a tárlatban. 
E motívumok köré csoportosulnak azok a 
művek, amelyeken gépmodellek, űrhajók és 
oldtimerek jelennek meg. A művészt már 
gyermekkora óta lenyűgözték a járművek 

kivételes formatervei és a korszakalkotó technikai vívmá-
nyok. A Tengeralattjáró című, az 1990-es évek elején készült 
festményén például egy korai filmélményét rögzíti. A mozgó-
képek gyorsan fejlődő, látványos világa egész művészetére nagy 
hatást tett. Nagy méretű vásznain nem lineáris narratívát mutat be, 
hanem egy-egy örvénylő eseménysorozatot, amelyek egyszerre, 
egyetlen képmezőben bontakoznak ki (Filmforgatás). A hatásos 
történetmesélés gyakorlatát Csernus az irodalmi művekhez 
készített illusztrációkon keresztül szerezte meg. Főleg a Gallimard 
kiadó számára illusztrált klasszikusokat – Kafka, Gogol, Faulkner 
regényeinek borítóit készítette el –, valamint detektívregényeket, 
fantasy- és sci-fi-köteteket. Ezek a repetitív grafikai ciklusok bontják 
ki a kiállítás utolsó blokkját, amelyben Edgar Allen Poe műveinek 
horrorisztikus, misztikus hangulata hatja át a festményeket. Ezekhez 
a művész szokatlan nézőpontokat választ, sűrít idő- és térviszo-
nyokat, a expresszív fénykezelése pedig fokozza a drámaiságot.

Csernus utolsó éveiben egyre több részletet mutat be a 
Montmartre környékéről és saját környezetéből is (Akt repülőgép 
modellel). Ezeken a kompozíciókon gyakran jeleníti meg önmagát 
is, így eljutunk az utolsó kiállításrészhez, ahol önarcképei kaptak 
helyet (Önarckép műteremben). A közvetlen személyesség 
élményét a tárlat koronája, a harmadik emeleti műteremkiállítás 
képezi, ahol a berendezési tárgyakon keresztül szinte tapintani 
tudjuk Csernus Tibor szellemi hagyatékát.

A cikk megjelenését a B. Braun támogatta.
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cSernuS tibor: Place Émile-Goudeau II., 2000 körül, olaj, vászon, 164×197 cm, HUNGART ©  2018

Részlet a kiállításból


