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Faire face…
Bér János kiállítása 
Le Cateau-Cambresis-ben 
• Musée Matisse, Le Cateau Cambresis, Franciaország

• 2010. június 27 — szeptember 27.

• Henri Matisse szülővárosa, Le Cateau-Cambrésis múzeumának homlokzatán  

a gyűjtemény legújabb darabja, Hantai Simon egy kültéri alkotása fogadja a láto-

gatót, aki a múzeumba lépve egy másik magyar származású festő, Bér János 

munkásságával ismerkedhet meg az időszakos kiállításon. A múzeum, amely 

Matisse-nak több mint 170 alkotása mellett Auguste Herbin, Chagall, Léger, 

Rouault, Mirò, Le Corbusier, Giacometti és más jelentős művészek alkotásai-

val is rendelkezik, állandó kiállításával párhuzamosan rendszeresen jelentkezik 

olyan időszakos tárlatokkal, amelyek résztvevői valamilyen módon kapcsolódnak 

Matisse művészetéhez. A múlt évben például Matisse et l’abstraction címmel azt 

mutatták be egyebek mellett Jackson Pollock, Mark Rothko, Sam Francis, Barnett 

Newman, Ellsworth Kelly, Frank Stella, Hantai Simon, Richard Tuttle és Claude 

Viallat munkáin keresztül, hogyan befolyásolta az európai és amerikai művésze-

ket Matisse festészete. Ezúttal Bér János személyében egy olyan festő állít ki, 

akit a gavrinis-i kőkorszaki barlang megfejthetetlen vonalrajzai mellett legin-

kább éppen Matisse, Rothko, Sam Francis és Hantai inspirált, és akiben az alkotás 

folyamata során számos, velük közös problémafelvetés érlelődött meg. 

„A színek kiválasztásának nálam semmiféle tudományos alapja nincs: megfigyelé-

sen, érzéseken alapszik, a saját érzékenységem tapasztalatán” — idézi Matisse-t  

a kiállítás katalógusában Patrice Deparpe kurá-

tor, mintegy átnyújtva a nézőnek a kulcsot 

amely kinyitja Bér János világának ajtaját.

Az 1937-ben Budapesten született Bér János 

1957-ben érkezett Párizsba, ahol egyrészt az 

Ecole des Beaux-Arts-on, másrészt a modern 

galériákban és a Louvre-ban tett látogatásokkal 

készült fel a festői pályára. Kiállításainak hosszú 

sorát a párizsi Galerie Haut-Pavé-ban 1964-ben 

rendezett első egyéni bemutatkozása nyi-

totta meg, hogy azután a divatos áramlatoktól, 

teoriáktól és elvárásoktól elzárkózó, csak önma-

gával küzdő festő kétségekkel, gyötrődéssel 

teli magányos útja Henri Matisse múzeumába 

vezesse. Matisse-éba, akinek írásai, munkái 

kezdettől fogva útmutatóul szolgáltak számára, 

akárcsak a másik nagy mester, Cézanne festé-

szete. „Fiatal koromban azt gondoltam, Cézanne 

megtette a festészetben, amit kellett, meg 

vagyunk mentve! De nem vagyunk. A festésze-

tet újra és újra meg kell szabadítanunk a kon-

vencióktól” — mondja képei előtt Bér János.

A kiállítás címe, a Faire face sokféleképpen 

értelmezhető, és valamennyi jelentése fedi Bér 

János munkásságnak lényegét. Jelenti azt, hogy 

megbírkózni egy kihívással, a váratlannal, az 

előre nem láthatóval, jelenti azt is, hogy eleget 

tenni valaminek, és azt is, hogy szembenézni,  

ami alatt Bér esetében az önmagával való 

szembesülést kell értenünk. És van még egy 

magyarázat, amit magától a művésztől hallhat-

tunk: szembeállni, mégpedig szembe a képpel, 

nem felnézni rá, hátrahajtott fejjel, az áhítat 

Bér János
Faire face, 2010, 
részlet a kiállításról,
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pozíciójából, hanem azonos szinten, szemma-

gasságban, úgy hogy a kép átjárhassa a szemlélő 

testét-lelkét.

A kiállítás ‘előszobája’, a Prélude messzeme-

nőkig eleget tesz Bér János ezen törekvésé-

nek, hiszen e terem valamennyi falát szabadon 

függő, lefelé futó színes sávokkal teli vásznak 

borítják, körülvéve, beburkolva a látogatót is. 

Az adott helyhez készített festményegyüttes 

abba a csokorba tartozik, amit Bér „peinture 

d’accompagnement”-nak nevez. „De amikor a 

‘kísérőfestmények’ kifejezést használom, nem 

olyasmire gondolok, mint a liftzene. Ezek a 

képegyüttesek nem igényelnek ugyan analízist 

vagy magyarázatot, de atmoszférát teremte-

nek, és talán még valami nyomot is hagynak 

az emberekben.”

Bér Jánost néhány év óta a tiszta színskála 

minél teljesebb használata foglalkoztatja.  

A kiállítás második része azokat a képeit 

mutatja be, melyeken a vászon fehérje adja 

az alapszínt, és erre telepszenek rá a vörösek, 

kékek, zöldek, majd végül a fekete, „mint egy 

szendvics, úgy fogja közre a színeket a fehér és 

a fekete” — mondja. A sűrűn egymáshoz tapadó 

folyondárok, a megtört vonalak, a szalagsze-

rűn aláhulló sávok vibráló együttese távolról 

sem kelt békés benyomást, a vonalak útját 

a képmező középen megszakító fehér terek 

pedig különösképpen nyugtalanítóvá teszik, és 

— minden valószínűség szerint a művész lelki-

állapotából származtatható — szorongó érzést 

keltenek a nézőben. 

A harmadik rész a jelenből a múltba, az 1980–

90-es évekig vezeti vissza a látogatót. A kiál-

lításnak ez a rendezési elve remekül érvényre 

juttatja, hogy a váltás Bér János munkásságban 

csak látszólagos, hiszen nála sohasem szakítás-

ról van szó, hanem egy folyamat továbbvite-

léről. Bér a 80-as évek második felétől kezdve 

kollázstechnikával dolgozott (mint ahogy élete 

egy szakaszában Matisse is). Az előre megfes-

tett felületeket különböző formára vagdosta, 

majd az így kapott darabokat újra egymáshoz 

illesztve alakította ki kompozícióit. A legszem-

betűnőbb ezeknél a képeknél az, hogy a későbbi, 

„sávos” alkotások csírájukban már itt is jelen 

vannak, miközben a kompozíció valamennyi 

alkotóeleme egy központi „mag” köré rende-

ződik. Ezzel kapcsolatban a művész elmondta, 

hogy hosszú idő után újra meglátva ezeket  

a munkáit, az ikonok jutottak eszébe, ahol  

„a középpontba helyezett portrét különböző 

motívumok, jelenetrészletek vesznek körül”.

Mindaz, amit Bér János színhasználatáról, a 

formákról, a technikáról elmondunk, persze, 

csak a felszín, és távolról sem képes érzékel-

tetni, átadni azt, amit a kiállítás látogatója 

kap a rejtőzködően zárkózott, de alkotásaiban 

őszintén megnyíló művész képekből épített 

szentélyében.

Bér János
visuel 13, 1983, akril, papír vászonra ragasztva
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Bér János
visuel 20, 2009, akril, papír vászonra ragasztva

© Fotó: Patrick H. Müller


