
Mesterem nyomán 

A Mesterem nyomán című tematikus kiállítás a Veszprémi Művész Céh-
nek és barátainak legfrissebb bemutatkozása; ezen alkalomból szeretettel 
köszöntök minden alkotót és minden kedves vendéget! 

Amikor Kulcsár Ágnes céhmester felkért a kiállítás megnyitására és 
elmondta, hogy milyen témával lesz kapcsolatos a tárlat, izgatottan vár-
tam a készülő műveket. Közben pedig elkezdtem gondolkozni azon, mit 
is jelent a mester fogalma. 

Kicsit távolabbról kezdem a megközelítésemet.
Egy pillanat erejéig vizsgáljuk meg, mivel foglalkozik a természettudo-

mány, a társadalomtudomány, a filozófiatudomány. A legelső a természet 
konkrét törvényszerűségeit, a második a társadalmi létet, társadalmi je-
lenségeket, viszonyokat, a harmadik a természet és a társadalom általá-
nos törvényszerűségeit kutatja. 

Ha ezt a kérdést a művészettel kapcsolatban tesszük fel, a válasz sokkal 
bonyolultabb. A művészet összefügg a többi emberi tevékenységgel, és a 
természettudományok ugyanúgy fontosak lehetnek a művészet megérté-
sében, mint a filozófia vagy az irodalom. A művészet hat a vele foglalkozó 
szemléletére – belső összefüggéseket tár fel, generál, láthatóvá tesz vala-
mit, ami egyébként nem látható. 

„A művészet sajátos gondolkodás.”
Pilinszky János szerint „Minden művészet világmodell. Az ’egészről’ 

készült híradás.” 
A művészet folyamat.
A művész kell, hogy rendelkezzen kellő tájékozódási képességgel és 

ismerettel a természet, a társadalom, az egyén, a tudomány, a technika és 
önmaga viszonylatában. Kell beleérző képesség, önismeret, kritikai érzék 
és önkritika; kell, hogy ismerje szakmáját, annak történetét, az egész kul-
túrtörténetet. De vajon ezek birtokában már mester lehet valaki? Nem. 

Kiből lehet mester? Milyen a jó mester? 
A jó mesternek nagy beleérző-, tudásátadó-, pedagógiai készséggel kell 

rendelkeznie. A tanítvánnyal értelmi és érzelmi harmóniát is ki kell alakí-
tania. Alakítani és alkalmazkodni. 

Önmaga és tanítványa szemét, kezét, szellemét, lelkét állandóan tre-
nírozni. Folyamatosan tanulni, úgy tanítani. Viszonyt teremteni és azt di-
namikusan értelmezni. 

Ha most visszatérünk ide, és megnézzük a kiállítás képeit, akkor fel-
tűnik, hogy a kiállított anyag műfajilag és technikailag egyaránt nagyon 
sokszínű. A megidézett művek és/vagy művészek a művészettörténet igen 
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nagy szeletéből merítenek. Látva az alkotásokat, a mester kifejezés mel-
lett eszembe jutott a PÉLDAKÉP fogalma. 

A mester az, aki valóban jelen van a tanítvány életében. Keserü Ilo-
na, aki a pécsi Képzőművészeti Mesteriskola professzora 1991 óta, ma 
is tanít. Pinczehelyi Sándor több éven keresztül volt a Pécsi Tudomány-
egyetem Vizuális Művészeti Intézetének igazgatója, egyetemi tanár, és 
sorolhatnánk az élő mestereket, akiket megidéztek a kiállító művészek.

Azok a mesterek, akik száz, vagy több száz éve éltek, talán inkább pél-
daképnek tekinthetők: Botticellitől Caravaggión át Kandinszkijig. Meg-
fogalmazódhat bennünk a kérdés, hogy miért fontos visszanyúlni a múlt 
művészeti irányzataihoz, meghatározó művészeihez, az ő alkotásaikhoz? 

Marina Abramović akinek év elején láttam a kiállítását Belgrádban, azt 
mondta: „Az egész művészettörténet arról szól, hogyan hasznosítjuk újra 
azokat a dolgokat, amiket már ismerünk, olyan módon, hogy újdonsággá 
változzanak.” Azonban az ismert dolog újrahasznosításához szerintem 
bátorság kell. Mert az újdonság csak akkor valósulhat meg, ha például a 
mi esetünkben nem másolatot készít a művész. Hogyan válhat újdonság-
gá? Ha a művész belecsempészi saját magát és ezáltal a kort, melyben él. 
Valójában régi és kortárs alkotók párbeszéde alakul ki – megismerés és 
alkotás, interpretáció és dialógus egyidejűsége. „Az eredetiség abban áll, 
hogy mit választunk. Mit választunk és hogyan választjuk meg a bemuta-
tás mikéntjét. A választási lehetőségek között vannak a múlt műalkotá-
sai.” – írja David Salle.

Például Kovács Endre fotóművész speciális installációja (mert ez nem 
csak egy fotográfia) a Caspar David Friedrich-féle végtelen megtapasz-
talását idézi meg sajátos módon. A végtelen lehetősége jelen esetben a 
fehér fal. Ahogy Friedrich képein is, a kép itt is befogadja a nézőt, ha 
hajlandó rá, hogy részt vegyen benne – ez már tőle függ. 

A füredi kiállításon szintén megidézett El Kazovszkij performanszaival 
azt is szerette volna kifejezni, hogy az ember érzései, gondolatai az idők 
folyamán nem változnak. Így felfedezhetünk egyfajta folytonosságot is a 
példaképek, mesterek és a kiállító művészek munkái tekintetében. De 
beszélhetünk kölcsönhatásról, rekonstrukcióról, vagy akár mágikus típu-
sú emlékezésről. Az idő logikáját nem kell figyelembe vennünk, mert „A 
mű egy külön világ: saját idővel rendelkezik, ami egyenlő távolságra van 
jelentől és múlttól. … saját törvényei vannak.” – mondja Keserü Katalin.

Egy különleges „mester” is feltűnik a kiállításon Milasovszky László 
festményén: a pí szám. Matematika és művészet évszázadok óta összefo-
nódik, de ennek kapcsán említhetném a zenét is, hiszen David MacDo-
nald ötven tizedes jegyig lekottázta zongorára a pí számot, így most már 
meg is hallgatható. 

A mester kapcsán még muszáj megemlítenem az irodalmat, mint társ-
művészetet: Esterházy Péter lemásolta a mesterének tisztelt Ottlik Géza 
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könyvét egyetlen lapra 1981-ben. Miroslav Mandić ugyanezt tette Dani-
lo Kiš, William Blake és mások műveivel a 80-as évek második felében. 
Persze kettejük esetében a hozzáállás más, de a képiség tagadhatatlanul 
fontos. Az alkotás itt is, ahogy a képző-művészetben is (a magyar nagyon 
szépen fejezi ki az alkotást, képzést) látvány, és benne van a világ olyan 
módon, ahogyan a hétköznapi életünkben esetleg nem tapasztaljuk.

Egy mindenesetre biztos: mesterré válni komoly dolog, jó mesternek 
lenni kivételes, példaképpé válni pedig kiválasztódás az idő által. Kívá-
nom, hogy a kiállításon fedezzék fel a sok -sok kapcsolódást, párbeszédet!

Ezennel kiállítást megnyitom!
(Elhangzott a Veszprémi Művész Céh kiállításának megnyitóján a bala-

tonfüredi Kisfaludy Galériában, 2020. szeptember 12-én)

Dohnál Szonja

Zongor Gábor:  
Hieronymus Bosch 

kalitkái (A kulcs)
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Milasovszky László: &Me

Kulcsár Ágnes: Botticelli
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Fábián László: Mondrian tiszteletére


