
   

   

 
 
 

Eleven természet – Válogatás Csernus Tibor műveiből 
 

Sopronbánfalvi Kolostor Elvonulási Központ 
 2016. július 6 – október 10. 

 
 
 
A Kovács Gábor Művészeti Alapítvány és a Sopronbánfalvi Kolostor tavasszal megújított 
együttműködése keretében - Buda István festőművész alkotásai után - július 6-án Csernus Tibor 
műveiből nyílik tárlat a kolostor Galériájában: a kortárs művészeti kiállítás Csernus 
alkotófolyamatainak megjelenítésén keresztül kalauzolja el a nézőket a festő sajátos realizmusa és 
naturalizmusa horizontjára. 
 
Csernus Tibor, a 20. század második felének európai összehasonlításban is egyik legjelentősebb magyar 
festője, több mint négy évtizeden át élt és dolgozott Párizsban. A most kiállított alkotások egy része 
tanulmány: ezek nagyobb festményeinek előkészítő vázlatai, és nem egy határozott művészi koncepció 
szerint összeállított sorozat részei. Az akvarellel és pasztellel készült bokor- és növénytanulmányok a 
művészi képépítés folyamatába engednek bepillantani, annak ellenére, hogy az egyes lapok önálló 
alkotásokként is felfoghatók. Mégis minden ecset- és krétavonás mögött ott érezzük a kísérletezés, a 
próbálkozás izgalmát, ahogy a festő részletről részletre, figuráról figurára keresi a készülő képéhez 
leginkább megfelelő beállítást, kifejezési formát. 
 
Csernus kísérletező kedve, frissessége, illetve oldottsága ellenére ábrázolásmódja szilárdan a 
természeti látvány talaján áll. Ezt szűri át a művész saját, szubjektív természeti tapasztalatán - a kettő 
találkozásával megalkotva szürnaturalista képeit. 
 
A tanulmányokon és a szürrealista-naturalista alkotásokon jól nyomon követhető, hogyan absztrahál, 
vonatkoztat el, rombol le, majd épít fel egy új világot Csernus Tibor az őt körülvevő – és az általa is 
meghatározott – természetből.  
 
A tárlat az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával, a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány és 
a Sopronbánfalvi Kolostor Elvonulási Központ közös szervezésében jön létre, Csernus Tibor alkotásai 
2016. október 10-ig, naponta 10-18 óra között tekinthetőek meg a kolostorban.  
 
A kolostor Galériájában az év utolsó hónapjaiban - előzetes tervek alapján - Szurcsik József festő- és 
grafikusművész munkái kerülnek majd bemutatásra. 
 
 
 
 
 
 
 



   

   

 
 
 
Látogatói információk: 
 
Sopronbánfalvi Kolostor Elvonulási Központ | 9400 Sopron, Kolostorhegy utca 2. 
Honlap | website: www.kogart.hu | www.banfalvakolostor.hu 
Facebook: facebook.com/kogart 
Nyitva tartás: naponta 10.00-18.00 óra között 
 
 
Letölthető fotók: 
 
https://www.dropbox.com/sh/rgvyt7uhn179cta/AAD_aaR0IsBHAs6m-w4eLSEaa?dl=0 
 
 
További információ:  
 
Kókai Nagy Tímea marketing vezető 
1062 Budapest, Andrássy út 112. 
Tel: +36 30 633 55 11 
timea.kokai.nagy@kogart.hu 
sajto@kogart.hu 
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