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idegen, másfajta lüktetés, 
és a nyelvet is egyre jobban 
megtanultam. Főleg Kölnben 
láttam a művészeti életet, 
dolgoztam is sokféle helyen, 
és sok embert ismertem meg. 
Münchenbe már ösztöndíjjal 
kerültem, az Akadémián Jürgen 
Reipka volt a mesterem, de 
másokkal is nyíltan lehetett 
konzultálni. A légkör nagyon 
megengedő volt, de rendesen 
kellett dolgozni a műteremben, 
ebben nem volt mellébeszélés.

A müncheni időszakban mennyire 
kerültél kapcsolatba a helyi vagy általá-
nosságban a német művészeti élettel? 
Lettek szakmai kapcsolataid? 

sP: Münchenben rengeteg barátom 
lett, és szakmai kapcsolatok is. Együtt 
jártunk dolgozni, segítettek munkát 
találni. A Domagk Geländében szinte 
kommunában laktunk két évig. Aki ismeri 
Münchent, tudja mi az, egy művészkolónia 
mindenféle emberrel, volt és leendő 
művészekkel a világ miden tájáról. A mai 
napig sok emberrel tartom a kapcsolatot. 
Kiállításaim is voltak a városban, galé-
riákban, a Haus der Kunstba is sikerült 
bekerülnöm két nagy kiállítás erejéig. 
Remélem, még lesznek jó dolgok, most is 
éppen szerveződik egy projekt német, finn 
és magyar résztvevőkkel. 

Később, amikor már te magad 
is oktató voltál a PTE Művészeti 
Karán, Karlsruhéban voltál 
vendégasszisztens-oktató. 
Mennyire volt más részt venni 
egy külföldi képzésben, mint 
korábban hallgatóként? 

sP: Még jobb volt, mert tapasz-
taltabb voltam. Karlsruhe egy 
nagy hagyományú akadémia 
Németországban erős holland beha-
tással; több holland művésztanáruk 
van a mai napig. Megismertem 
Erwin Grosst és Corinne Wasmuhtot. 
Sokat tanultam Franz Ackermanntól 
és Ton Verhoeftól. Ők nagyon 
közvetlen emberek, mindenhová 
viszik magukkal a diákokat, közben 
bemutatnak ennek-annak, és sok 

Az ész és az 
érzés dialógusa

Beszélgetés Somody Péterrel, a PTE Művészeti 
Karának egyetemi tanárával
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Úgy tudom, hogy eredendően a PTE 
rajz-földrajz szakán végeztél, azaz 
eleve arra készültél, hogy a vizuális 
kultúrát nemcsak művelni, hanem 
oktatni is fogod. Utána jártál a PTE 
mesteriskolájába, majd ott végeztél 
a DLA-n. Közben Münchenben is 
tanultál. Mi volt az alapélményed 
a két intézményt hallgatóként 
összehasonlítva?

somody PéteR: Eredetileg a Műszaki 
Egyetemre jártam Győrben, ahol persze 
folyamatosan rajzoltam és festettem, 
volt egy sikertelen felvételim a Képzőre 
közben. Egy alkalommal meglátogattam 
egy barátomat Pécsett, ahol megtudtam, 
hogy elkezdett ott tanítani Keserü 
Ilona, és hogy a tanszéken nagyon jó 
a hangulat… a következő ősszel már 
Pécsett kezdtem a tanulmányaimat (a 
földrajz szak is nagyon érdekesnek és 
sokoldalúnak bizonyult). Keserü Ilonával 
meghatározó, máig tartó mesteri 
és személyes viszonyom alakult ki, 
ráadásul ebben az időszakban a legjobb 
arcok tanítottak és jártak Pécsett 
egyetemre, fantasztikusan termékeny 
korszak volt ez. Végzés után három 
évig tanítottam Veszprémben rajzot a 
Vetési Gimnáziumban, aztán Keserü és 
Bencsik megnyitották a Mesteriskolát, 
ekkor ismét mentem vissza Pécsre. 
Abban az időben már többször voltam 
Németországban, magával ragadott az www.artmarketbudapest.hu
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Somody Péter festőművész a PTE Művészeti Karának oktatója. 
A PTE induló Képzőművészeti Mesteriskolának a hallgatójaként 
mestere Konkoly Gyula volt, Pécsett vett részt a DLA-képzésen 
is (témavezetője Keserü Ilona). 1996-tól oktatója a PTE 
Művészeti Karán a Festészet Tanszéknek. 1997–1998 között a 
Müncheni Képzőművészeti Akadémia hallgatója volt, festészeti 
tanulmányokat folytatott Jürgen Reipka professzor osztályában, 
majd ugyanott vendégoktató. 2005-ben az Akademie der 
Bildenden Künste Karlsruhe vendégoktatója. 2000-ben a Magyar 
Aszfalt festészeti pályázatán a harmadik helyezést nyerte el.

somody PéteR
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Ez nem új, nem mai dolog, már jelen van 
több mint száz éve. A képzés szerintem 
hasonló, de az egyetemen kívüli közeg 
sokkal befogadóbb, érdeklődőbb. 
Az embereket egyszerűen érdekli az, 
hogy egy fiatal miért foglalkozik művé-
szettel és milyen fajta művészetet csinál. 
Ez számukra azért is érdekes, mert nem 
a közvetlen haszonszerzésről szól – mint 
szinte majdnem minden más.

A felszereltségben, anyagokban 
mennyire tudnak, illetve szoktak 
segíteni a hallgatóknak?

sP: A szakműhelyek – a grafika-, fotó-, 
fém- és faműhelyek – nagyon jól felsze-
reltek. Személyzet is van ott, aki segít. 
Ahol tudnak, segítenek, főleg utazásban, 
de az anyagvásárlás alapvetően saját 
pénzből megy, és szinte minden más is. 
Ezért is melózik mindenki mellette. 

A hazai művészeti képzés hiányaként 
szokták emlegetni, hogy arra nem 
kapnak képzést a hallgatók, hogy 
hogyan tudnak érvényesülni, ha 
kikerülnek az iskola falai közül, nem 
tanulják meg az önmenedzselést, a 
galériákkal való kapcsolatfelvételt. 

mindenről beszélnek. Két lábbal „a földön állnak” és mégis 
szenvedélyesek, elmondják neked, hogyan válogat Maurizio 
Catellan vagy Catherine David. 

Miben különbözött a müncheni és a karlsruhei képzés 
egymáshoz és a magyarországihoz képest?

sP: Karlsruhe személyesebb volt. Ott majdnem mindenki 
ismeri egymást. München egy nagyváros, sok ember, többféle 
művészi és emberi érdek. Karlsruhéban sokkal nyugodtabb 
a művészeti közélet, a célok elérhetőbbnek tűnnek. Persze 
rengetegen abbahagyják az akadémia után a művészetet, 
mert szinte mindenből könnyebb megélni és pénzt csinálni. 
Pécs helyzete és mentalitása nagyon hasonlít Karlsruhéra – 
persze átírva magyarra.

Volt-e szemléletileg lényeges különbség a hazai és a 
német oktatás közt?

sP: Nem mondanám. Nagyon hasonló művészetképet 
kaptam Keserütől és később Konkolytól is, mint amit kint 
tapasztaltam. Talán ott gyorsabban döbben rá az ember, hogy 
a modernnek és a kortársnak már komoly hagyománya van. 

somody PéteR: A lélek bal és jobb oldala, 2004, 
akrillakk, vászon, 150×115 cm, a művész jóvoltából

somody PéteR: Kicsinyítés, 1996, 
olaj, vászon, 190×160 cm, a művész jóvoltából
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De hogy ne legyen ilyen egysíkú a kép, 
Karlsruhéban ott van 800 méterre az 
akadémiától a ZKM, ahol Peter Weibel és 
csapata a legokosabb és legtudomány-
közelibb művészeti projekteket fejlesztik 
„áltudományoskodás” nélkül. (Tegyük 
hozzá, hogy Württemberg állam és a tech-
cégek szépen segítik a működését.)

Van olyan, ami szerinted a magyar 
képzésben, különösen a pécsiben 
kiemelkedően jónak mondható?

sP: Igen, sok jó van a magyar és a pécsi 
képzésben; szerintem az egyetemek itthon 
jók. Itthon az élet maga nagyon küzdelmes, 
az emberek fáradtabbak, kevesebb a 
türelmük, hogy tolerálják a művészet 
szabad cselekedeteit. Van azért lassú 
elmozdulás. A mi közegünk itthon jellem-
zően olyan művészetet szeret, amilyent 
már ismer. A művészek számára pedig ez 
alapvetően másról szólna.

A tapasztalataid alapján a müncheni 
és a karlsruhei intézményekben erre 
nagyobb hangsúlyt helyeznek?

sP: Ezt nem önmenedzselésnek hívják. 
Valahogy természetesen működik, nem 
ciki az, hogy egy ember odamegy, bemu-
tatkozik, elmondja, hogy ki ő és mit csinál, 
aztán megbeszélik, és majd vagy lesz 
valami belőle, vagy nem. Van, hogy nem 
azonnal, lehet, hogy évek múlva.

Ha rajtad múlna, van-e, amit átvennél 
az ottani képzésekből akár szemléleti, 
akár strukturális szempontból?

sP: A körültekintő, sokirányú beszél-
getéseket, és a helyes önértékelés 
fontosságát. Ez véleményem szerint akkor 
működik jól, ha több szakmabeli emberrel, 
művésszel, előadóval és helyszínnel 
találkozik az ember. Öt-hat emberrel nem 
érdemes öt éven át beszélgetni, főleg 
nem ugyanabban a városban, ugyanabban 
a társaságban. Németországban nem 
képezik agyon a hallgatókat. Bíznak az 
emberi ész és érzés dialógusában, de nem 
hisznek a „tudományos művészetben”. 
Karlsruhéban hallottam egy kirívó példát 
arra, hogy egy ösztönös nagy tehetséget 
felvett a professzori kar az akadémiára 
érettségi nélkül.

somody PéteR: Ohne Titel, 2005, olaj, 
vászon, 60×40 cm, a művész jóvoltából

somody PéteR: Seb, 1999, akrillakk, falemez, 100×75 cm, a művész jóvoltából


