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dossziémat az Iparművészeti Főiskolán (Ecole Supérieure 
des Arts Décoratifs), és felvettek csak úgy, rögtön a 
harmadik évfolyamra. A véletlen szülte ezt is, mint annyi 
mást a pályám során, nem tervezgettem nagyon előre.” 

Párizsban, az Arts Décoratifs-on ismerkedett meg 
feleségével, Renée Bossaert-ral is, aki szobrászi karrierje 
mellett 35 éven keresztül tanított az intézményben, és 
főiskolai tanárként számos francia művész indulását segí-
tette, köztük Kun Imréét is. A házaspár Franciaország-
szerte többfelé készített közösen köztéri szobrokat, 
ilyen a Bobigny egyik terén található Béke-emlékművük. 
Magyarországon 2002-ben Üllőn, a szoborparkban 
avatták fel a második világháború és az 1956-os forra-
dalom áldozatainak emlékére készített szobraikat.
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kun imre: Metamorfózis (részlet), 1979, 
bronz, kék kristály, 180 cm

„A kozmikus világ és a mikrorészecskék 
közti összefüggéseket kutatom.” 

Kun Imre Párizsban élő képzőművész 
1952-ben született Kunmadarason, a 
Hortobágyi Nemzeti Park határán fekvő mező-
városban. A nagyjából 5-6 ezer lélekszámú 
település a 20. század végén a katonai repü-
lőteréről volt nevezetes: a falu melletti létesít-
mény állítólag egyike volt azoknak, melyekben 
a hidegháború idején atomfegyvert tároltak. 

Kun Imre hamar eljött Kunmadarasról, igaz, 
a szülői házat sokáig megtartotta, nehezen 
vált meg tőle, végül 2019-ben adta el. 
Először Budapesten tanult mérnöknek, de 
már ekkor rajzolt, mintázott magánúton, Fajó 
János ismertette meg a szitázással. Műszaki 
tudása, anyag- és technológiai ismerete 
szobrászként később nagy segítségére volt. 
Azok közé a kísérletező elmék közé tartozik, 
akik az „élethossziglan tanulás” fogalmának 
megjelenése előtt ösztönösen ezen az úton 
jártak. Kun Imre egyszerre nyitott és kíváncsi, 
igazi kísérletező alkat, ugyanakkor a végletekig 
makacs és kitartó. Ha egyszer valami szöget 
üt a fejébe, ha egy művészi probléma nem 
hagyja nyugodni, akkor addig próbálkozik, míg 
nem találja meg az igazi megoldást. 1980-ban 
végleg felhagyott addigi, műszaki területen 
végzett munkájával, utána hosszú ideig csak 
szobrászattal foglalkozott. Mára elindult a 
festészet irányába is, a fénnyel és energiával 
való kísérletezése pedig utat nyitott a termé-
szetgyógyászat felé.

De vissza a kezdetekhez: hogyan került 
Kun Imre Párizsba? Amikor először járt ott 
1978-ban, egy közös ismerősük felajánlotta, 
hogy bemutatja Pán Mártának, aki ismerte már 
a munkáit, így örömmel élt a találkozás lehető-
ségével, ami aztán egy hosszú művészbarátság 
kezdetét jelentette: „Megmutattam a szobor-
terveimet – meséli erről a művész, – és nagy 
örömömre teszettek neki. Kiderült, hogy egy 
sor művészeti kérdésben hasonlóan gondolko-
dunk. Az első pillanattól kezdve szimpatizáltunk 
egymással. Márta segített és biztatott engem 
a későbbiekben is, barátságunk alatt mindvégig 
értő tanácsadója volt művészetemnek. 
1978 és 1984 között többször jártam kinn 
Franciaországban, de mindig hazajöttem. 
Aztán 84-ben úgy alakult, hogy bemutattam a 

Szobor a festményben, 
festmény a szoborban

Kun Imre művészete
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„Mikor még csak kijárogattam Franciaországba, 
elkezdtem bedolgozni Franciaországban élő magyar 
művészeknek. Éveken keresztül segítettem szobor-
tervek, makettek készítésében, kivitelezésben vagy a 
kész szobrok felújításában. Pán Márta minden lényege-
sebb munkája átfutott a műhelyemen. A dossziét, amivel 
végül felvettek a párizsi iparművészeti főiskola szobrász 
szakára, azért állítottam össze, hogy általa kiállítási 
lehetőségekhez jussak. Akkoriban, ha kint voltam, be-be 
járogattam párizsi galériákba, hátha valakinek megtet-
szik az anyagom. Végül az iskola lett a kiugrási pont. 
Szerencsére a követségen megkaptam a tartózkodási 
engedélyt, nem kellett disszidálnom, megtarthattam 
magyar állampolgárságomat.”

Az iparművészeti főiskola nemcsak házasságot, 
hanem szakmai kapcsolatokat is hozott Kun Imrének, 
diplomázás után egy francia művésszel, Jeanclos-val 
közösen részt vett a Gazdasági Minisztérium 
bronzkapujának megtervezésében és kivitelezésében. 
A 45 négyzetméter felületű, ötven bronzlapból álló kapu 
öntését Magyarországon vezényelte le, majd később 
Franciaországban saját öntödét hozott létre. A magyar 
öntödei tapasztalatokat francia mérnökök segítségével 
honosította meg; évtizedekig működött saját – felesé-
gével közös – öntödéje, ahol másokat is kiszolgáltak, 
tanítványokat fogadtak, emellett lehetőségük terem-
tődött a kísérletezésre. Feleségével számos köztéri 
munkát kiviteleztek, építészeti pályázatokon vettek 
részt. Ők készítik – többek közt – a L’Oreal kozmetikai 
cég, a Rhone-Poulenc, a Hispano Suiza Lever France 
díjait, és más trófeákat is. A tervezéstől a kivitelezésig 
minden munkafolyamatot maguk végeznek, ponto-
sabban bevonnak ebbe náluk tanuló fiatal művészeket, 
akik a tervezésben és a bronzöntésben vesznek részt, 
mindeközben új ismereteket szereznek. 

Kun Imre a Franciaországban élő magyar művészekkel 
szoros kapcsolatot ápoló Abigail Galéria budapesti 
csoportos kiállításain már többször kiállított, 2019. 
május 13. és június 22. között pedig először mutatkozott 
be családjával közös tárlaton. Felesége, Renée Bossaert 
szobrász és lánya, Iris Fossier festő-grafikus alkotásaival 
közösen láthatta a közönség Kun térrel és fénnyel 
kísérletező fém- és plexiszobrait. Általában kétféle 
anyagot kapcsol össze sima felületű, geometrikus 
munkáiban. Az érdekli, miként reagál egymásra két 
különböző matéria, azok hogyan válnak szerves 
egységgé. Művészetét egyfajta metamorfózisnak fogja 
fel, amikor a durvább nyersanyagból kibomlik egy tiszta 
forma. Rendszerint fémet (bronzot vagy acélt) kombinál 
egy átlátszó anyaggal, ami lehet üveg, plexi vagy az 
ahhoz hasonló, de annál előnyösebb tulajdonságokkal 
rendelkező altuglas nevű anyag. Érdekli az anyagban 
rejlő feszültség, ezen az úton jutott el az acélsodro-
nyokkal térbe függeszett plexiobjektekig, amelyek, 
ha természetes fény éri őket, a szivárvány színeivel 
terítik be a teret. A szivárvány, amit a szobor a napfény 
hatására létrehoz, maga is szimbólum, pluszjelentést 
ad a formához, pozitív töltésű, vigasztaló égi üzenetet 
hordoz. A 15-20 évvel ezelőtt készült, posztamenseken 
álló formák továbbfejlesztése ez, továbblépés a vágyott 
légiesség, az éteri minőség felé. 

Érdeklődésének homlokterében a kezdetektől ott 
van a fény és színbontás. A világítás összehangolása, 
megtervezése és beprogramozása, a fény erősödése, 
elhalkulása, ki- és bekapcsolódása kiállításainak szerves 

kun imre: Fényközpont, 2019, 
akrilüveg, gépi forgácsolás, faragás, kézi csiszolás, 
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része. Korábban a „fény a szoborban” gondo-
latkör foglalkoztatta, olyan szobrokat készített, 
ahol a három alapszín fényből való keverését 
mikroprocesszorral vezérelte. Újabban szobrai 
leegyszerűsödtek, az érdekli, miként lehet 
fénnyel festeni, képet rajzolni a környezet 
felületeire, de akár egy kifeszített vászonra 
is. Az első ilyen sorozatában a kilyukasztott 
vászon mögé LED-fényforrásokat épített 
be, melyeket bekapcsolva a fény egyszerű 
geometriai elemeket rajzolt ki. Később a vászon 
mögött helyezett el üvegre festett, csillagászati 
felvételek által inspirált képeket, amelyek 

aztán megvilágítva átsejlenek azon. Mostanában pedig a 
vászon és a plexiszobor összekombinálásán kísérletezik, 
a vászonba applikálva a szobrot.

„Még nem adtam fel azt a tervemet sem, hogy 
kikísérletezek egy ledlámpát, egy olyan kis méretű, 
pontszerű fényforrást, ami színösszetételében 
megközelíti a napfényt, és ezt valahogy beleépítsem 
a szobraim belsejébe. A 90-es évek óta próbálkozom 
ezzel, de a lámpák erős hőhatását eddig nem sikerült 
kiküszöbölni, a ledek talán új lehetőséget kínálnak 
erre is. Mindig mindenben a fény megragadásának 
lehetőségét keresem. Amikor a festészeti műfajokba 
kirándultam, akkor is az izgatott, miként tudnám a 
festék – legyen az olaj vagy akvarell – nedvesen csillogó 
fényeit és erőteljes színhatásait a száradás után is 
megőrizni. A szín élénksége régi festészeti probléma. 
Sok időt töltök Avignonban – ahol van egy kis házunk, 
amit a saját kezemmel építettem –, arrafelé szoktam 
különleges pigmentanyagokat felkutatni, különböző 
ásványőrleményeket az üvegbe vagy a festékbe keverni.”

Kun Imre minden alkotótevékenysége során arra törek-
szik, hogy munkáival azokat a szemmel nem látható 
energiákat tegye láthatóvá, melyeket a gyógyításban 
is használnak. Aktuálisan a kvantumfizika jelenlegi 
eredményei foglalkoztatják, sokat olvas tudományos 
kísérletekről, az energia különböző megnyilvánulási 
formáiról. A 2004 óta készített, csillagtérképeket 
ábrázoló, apró fényforrásokkal kiegészített képei a 
világmindenség nagyságát idézik. „A több millió fényév 
távolságra található galaxisok hihetetlen távolságban 
vannak tőlünk, mégis hatással vannak ránk és 
szervezetünkre. Gondoljunk csak bele, a hold változása 
milyen erőket mozgat meg, tengereket, óceánokat 
befolyásol. Lenyűgöz, mennyire végtelen a távlat, ha 
a makrovilág felé nézünk, és ugyanilyen végtelen, ha 
befelé, a mikrorészecskék felé. A kozmikus világ és 
a mikrovilág ugyanúgy összefügg az én világomban, 
mint a művészet és a gyógyítás.”
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kun imre: Szobor a festményben, 2019, vászon, akrilüveg, LED-világítás, 160×100×20 cm

kun imre: Csillagfélteke, 2019, 
olaj, vászon, belső LED-világítás, 160×160 cm


