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nak meg az emberek az új alkotókkal, stílusokkal és irányzatokkal? Nem ismerik őket, és en-
nek hiányában nem is mernek véleményt formálni. Nagy előrelépés lenne, ha a befogadáshoz 
kapnának valamiféle segítséget, akár interaktív tárlatvezetések formájában, vagy olyan tévés 
vagy rádiós műsorokban, amilyenekből régen sok volt. De az sem lenne baj, ha az iskolai művé-
szetoktatás felvenné a lépést ezzel a feladattal.

– Aki ellátogat a Ludvig Nemzetközi Művésztelepre, nemcsak a képzőművészet különféle ága-
ival találkozhat: a kísérőprogramokkal a zenét és színházat is becsempészték a tábor életébe. 
Honnan jött ennek az „összművészetiségnek” az ötlete?

– Már Ausztriában is összeültünk zenélgetni egy-egy nap végén, hogy elszórakoztassuk magun-
kat. Nem is volt kérdés, hogy ez a hagyomány Kendlimajorban is folytatódik. Az elmúlt évek 
alatt zenészeket, táncosokat, színészeket is meghívtunk, de ha épp nem volt vendégünk, akkor 
is feltaláltuk magunkat. Néhány éve az egyik spanyol barátunk, Paco Ariza elmesélte, hogy ná-
luk, Almuñécarban minden teliholdkor kimennek néhányan a tengerparti sziklákhoz, és verset 
mondanak. Gondoltuk, ezt Kendliben is kipróbáljuk. Az első alkalommal telefonos összekötte-
tésben voltunk a spanyolokkal. Az akkori csapatunkat kicsit váratlanul érte a dolog, de a több-
ség azért bekapcsolódott, mindenki a saját nyelvén. Volt, aki ősi oszét verset mondott. Akkor az 
a különös benyomásunk támadt, hogy a költészet ugyan a szavak művészete, de talán mégsem 
kell érteni minden egyes szót ahhoz, hogy tudjuk, miről szól egy vers. Úgy voltunk és vagyunk 
azóta is kicsit, mint a macskák: beszélgetés nélkül is értjük a másik rezdüléseit.

– Az idei, 25. Ludvig Nemzetközi Művésztelepet miként teszik emlékezetessé?

– A már korábban említett könyv, azt hiszem, méltó lenyomata az elmúlt két és fél évtizednek. 
Százhúsz művészt sikerült utolérni, akiktől egy-két fotót és rövid életrajzot kértünk, valamint 
azt a bizonyos önvallomást. Mindemellett körülbelül ezer fotót válogattunk ki, javarészt életké-
peket, amelyek itt, a művésztelepen készültek. Végül egy kétnyelvű, csaknem háromszáz olda-
las kötet született. Hónapok óta dolgoztunk rajta, és a fotók válogatásakor szembesültünk azzal, 
milyen nagy ívű fejlődésen mentek keresztül néhányan az elmúlt évek alatt.

– A 25 év kötelez – hogyan tovább? Milyen álmokat dédelgetnek a jövőre nézve?

– Mindenképp szeretnénk folytatni ezt a munkát, és úgy néz ki, Dani fiúnk személyében biztosí-
tott az utánpótlás. Ugyanakkor van megoldásra váró feladat is: a művésztelep szponzorai java-
részt a baráti társaságunkból kerültek ki, velünk egyidősek. Nagy szükség lenne olyan fiatalokra, 
akik oda tudnának és szeretnének is állni a művésztelep és a kortárs művészetek támogatása 
mellé, mert a szimpóziumnak csak úgy lesz jövője, ha van, aki átvegye ezt a stafétát is. A hosszú 
távú álmunk az, hogy egyszer létrejöjjön itt egy kortárs múzeum. Már azt is kigondoltuk, hogy 
nézne ki a galéria, lenne hozzá egy kis kávézó… az ötlet és tárlat anyaga megvan, és ha lesz 
hozzá tőke, mi készen állunk rá, hogy létrehozzunk egy állandó világkiállítást Kendlimajorban.

Tisztelt Közönség, Kedves Barátaink!

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma nemcsak egy kivá-
ló művész alkotásairól mondhatok néhány gondolatot, ha-
nem egyben egy jó barátomat is köszönthetem. Császár Sze-
basztijánhoz, aki a fiatal lendvai képzőművészek egyik jeles 
képviselője, évek óta baráti szálak fűznek, ezért engedjék meg, 
hogy a megszokottnál személyesebb hangnemben szóljak 
legújabb kiállításáról.
Szebi – ahogy a barátai szólítjuk – valamikor a múlt héten 
hívott fel azzal a kéréssel, segítsek neki kitalálni a készülő 
kiállítása címét. Abban egyetértettünk, hogy rövid, frappáns, 
de mégis sokatmondó címet kell találnunk. Azt is érzékel-
tük, hogy a kiállítás anyagához egy képies, valamennyire lírai 
megnevezés illene leginkább. A kiindulópont tehát adott volt: 
találni egy elvont, de mégis sokatmondó kifejezést. Felmerült 
bennünk a kérdés: a vidékünkkel kapcsolatos legyen? Mert hát 
ugye a bennünket körülölelő táj képei képezik a kiállítás ge-
rincét. Furcsábbnál furcsább ötletek születtek, amelyek több-
ségében szerepelt a bor és a hegy szó. Azonban egyik sem volt 
elég kifejező. És akkor szinte a semmiből jött a Körbelátó. 

A művészek nagy része leginkább saját személyiségéből 
merít az alkotás során. Szebi munkásságát (és életét) már jó 
ideje figyelemmel kísérem, sőt néha aktív részese is vagyok, 
ezért bátran leszögezhetem, hogy számára nagyon fontos 
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1   A lendvai Színház- és Hangversenyteremben, 2017. május 3.-án elhangzott 
megnyitó szerkesztett változata.

Császár Szebasztiján: Cím nélkül



2017/3  2017/3 105104

az érzékelés, a tapasztalás, a látás. Nagy érzé-
kenységgel szippantja magába az őt körülöle-
lő világot, feldolgozza, majd pedig alkotásain 
újrafogalmazza azt. Műveinek tárgya több-
nyire a táj, a természet. Ez azonban nála a lá-
tás első szintje, a mit. A másik szint a hogyan. 
A természet számára inkább szentély, mint 
élettér, egyfajta gócpont, amelyben felfogása 
szerint összefut minden, ami van, volt és lesz. 
Helyet kap benne a megmagyarázhatatlan és 
a ráció, az ember és a vallás, a jó és a rossz, a 
szép és a csúnya. Képei egyszerre a világ le-
nyomatai és egy motívumon felüli jelentés 
hordozói. A kiállított művek is túllépnek a táj-
kép klasszikus értelemben vett fogalmán. A 
táj mint motívum itt csak kellék ahhoz, hogy 
a művész megfogalmazza lelkének legbelső 
világát. Szebasztiján műveiben felelevenedik 
a romantikára annyira jellemző panteizmus. 
Elmondhatjuk, hogy Caspar David Friedrich 
híres mottója, idézem: „A festőnek nemcsak 
azt kell festenie, amit maga előtt lát, hanem 
azt is, amit magában lát. Ha azonban semmit 
sem lát magában, akkor hagyja abba annak 
festését is, amit maga előtt lát.”, nagyon is igaz 
Szebi művészetére. 

Császár Szebasztiján életének egyik megha-
tározó eleme, mondhatnánk lételeme a mű-
vészet. Mindennapi létét nemcsak az alkotás 
végeredménye vagy annak folyamata hatá-
rozza meg erősen, hanem az, hogy művein 
keresztül ki tudja írni – vagy inkább festeni – 
saját énjét. Színkompozícióival gondolatokat, 
érzelmeket, eszméket, filozófiát, vallást tud 
megfogalmazni. A képzőművészet lehetővé 
teszi számára, hogy benső énjének esemé-
nyeit, amelyeket az átlagos ember nem min-
den esetben tud vagy akar szavakba foglalni, 
kivetítse, formába öntse. 

Minden képnek megvan a saját intim mo-
mentuma. Az, ami az alkotót arra ösztönözte, 
fesse meg azt. Ezek a pillanatnyi érzések, han-
gulatok a magány, a szeretet, a bánat, az öröm, 
a lelkesedés, stb. Nekik köszönhetően lesznek 
ezek a képek emberközpontúak, még akkor is, 
ha rajtuk a figura nem tölt be kulcsszerepet, 
sőt emberi alakok meg sem jelennek rajtuk. 
Így válnak ezek a képek Császár lelki világának 
emberi vetületévé.

A pillanatnyi érzések, hangulatok megfo-
galmazásának tökéletesen megfelel az akril, 
amelynek köszönhetően a művésznek sikerül 
gyorsan megragadnia és megörökítenie a pil-
lanatot, még mielőtt az elszállna. Jól érzékel-
hető, hogy Szebasztiján nem a kép tökéletes-
ségét próbálja megfogni, sokkal inkább a ma-
gában meglapuló ideát próbálja formába ön-
teni. Festményein önmaga drámai megfogal-
mazását láthatjuk. Feszültséget a színek hasz-
nálata kelt, az erős kontrasztok pedig a képek 
töltelékét és dramaturgiáját adják, ezektől 
válnak a festmények a belső én hordozóivá. A 
merész színválasztás kiváltotta hangulatnak 
köszönhetően a képeket nem lehet megun-
ni, az erős színek mindig újat és újat tudnak 
mutatni. Ilyen színválasztéka talán csak a ko-
rai fauves-oknak volt, az erős színkontrasztok 
pedig a német expresszionizmust idézik, míg 
a merész, széles ecsetkezelés talán leginkább 
Van Gogh festményeiről lehet ismerős. 

A spontán, expresszív képeket erőteljesen 
ellensúlyozzák a monotípiák. Az előbbiek eb-
ben az évben, az utóbbiak pontosan tíz éve, 
2007-ben készültek. A monotípiák megalko-
tásában megmutatkozik Császár tervező énje 
is, hiszen utólagos módosításra nincs esély. 
Így minden vonalat, pontot, színfoltot vagy 
az elhunyt bogár tetemének a helyét alapo-
san meg kell tervezni. Számunkra pedig kiváló 
alkalmat teremtenek arra, hogy a művész fes-
tőtehetsége mellett megismerjük rajztudását 
is. A monokróm megfogalmazás a festmények 
erős színei szükséges ellensúlyának is tekint-
hető. A két képcsoport nem rombolja egy-
mást, egyik sem kerül alárendelt helyzetbe, 
inkább azt állapíthatjuk meg, hogy kellőképp 
erősítik és hangsúlyozzák egymást.

Visszatérve Caspar David Friedrich idéze-
téhez: Császár Szebasztiján valóban önmagát 
próbálja megismerni, meglátni ahhoz, hogy 
meglássa az őt körülvevő világot. Képei egy-
részt az önreflexió, az önvizsgálat, az önkritika, 
másrészt a benyomások és a külső hatások 
találkozási pontját jelentik. Lecsapódik ben-
nük az emberi létnek minden apró kis rezze-
nete, amitől a táj a szemünk előtt kel életre, 
hogy oda belépve megismerjük Császár Sze-
basztiján belső világát. 

Patak Márta

Elviszlek benneteket 
New Yorkba
�  Németh Ákos Babett hazudik című darabja a kaposvári 
Agórában

Nem tudhatom, mennyit írtak meg előre ebből a darabból, 
és mennyi az együtt dolgozás és az improvizáció eredmé-
nye, mindenesetre végig úgy ültem a kaposvári Agórában, 
mintha valami rögtönzött előadást látnék (mellesleg sose 
tudtam elfogadni a hajdani Ifjúsági Ház nevét, nekem az 
agóra leginkább a piactér, semmiképpen nem egy épület, 
még ha zanzásították is a funkcióit). Egy percig sem érez-
tem, hogy én most színházban vagyok, és ennek nyilván 
nem csak a szűk, meleg és kényelmetlen stúdióhelyiség 
lehetett az oka, mert jó értelemben is ugyanezt mond-
hatom. Függöny nincs, takarás nincs, a színészek a földön 
fekve, oldalt ülve várják az előadás kezdetét, bejövetelkor 
szinte vigyázni kell, nehogy kezükre-lábukra lépjünk.

Babett hazudik. Néhány mondatban nehéz a történetet 
összefoglalni, hisz mint a legtöbb esetben, itt is éppen a 
lényeg veszne el közben, ha ennyit mondanánk: a tizen-
négy éves Babett újdonsült osztálytársai előtt úgy állítja 
be magát, mint a jól menő építőipari cég tulajdonosának 
a lánya, meghívja őket fürödni, szaunázni a házukba, mert 
apja állítólag elutazott, és közben az egészből semmi sem 
igaz. Édesanyja nem halt bele a válásba, hanem éppenség-
gel a felszámolás alatt álló ingatlanberuházó cég tulajdo-
nosának a házát takarítja. Hazugság vagy ábránd, egyre 
megy szinte a virtuális létben, amiben ezek a fiatalok élnek, 
a következményekkel mit sem törődve, pedig nem lehet 
kézlegyintéssel elintézni őket. Súlyos társadalmi kérdé-
seket vet föl ez a darab, és nyilván nem véletlen, hogy az 
előadást tíz perc szünet, majd drámafeldolgozó beszél-
getés követi. Mintha a szerző és rendező egyszerűen nem 


