
Csernus Tibor Emlékműterem 

Várkertbazár Testőrpalota, 1013 Budapest, Ybl Miklós tér 2-6. 

 

 

A Kovács Gábor Művészeti Alapítvány örömteli kötelességének tesz eleget, amikor október 15-én újra 

megnyitja a nagyközönség számára a Csernus Tibor Emlékműtermet. Az enteriőr a párizsi Bateau-

Lavoir-ban berendezett műterem hangulatát idézi fel használati tárgyaival, bútoraival, 

munkaeszközeivel, amelyeket a művész örököse adományozott az Alapítványnak. Olyan személyes 

relikviákkal találkozhatnak az érdeklődők, mint kedvenc repülőgépmodelljei, festőállványa, vagy az 

utolsó években használt festőszéke. A látogató bepillantást nyerhet nemcsak Csernus Tibor 

mindennapjainak legszűkebb környezetébe, hanem rajta keresztül megismerkedhet a páratlan életmű 

tárgyi hátterével is. 

 

A Kovács Gábor Művészeti Alapítvány 2009 nyarán hozta haza Franciaországból Csernus Tibornak, a 

kortárs festészet egyik legjelentősebb alakjának hagyatékát. A festmények és rajzok százai mellett 

hazakerült Párizsból a műterem berendezésének nagy része is. Ezt a művész örököse adományozta az 

Alapítványnak azzal, hogy egy, a párizsi műterem hangulatát idéző állandó emlékműtermet rendez be 

belőlük. Ez az állandó tárlat látható mostantól a Várkertbazár Testőrpalotájában.   

 

Ami a haza hozott hagyatékot illeti: mintegy 60 festményt, közel 300 akvarellt, pasztellt és szénrajzot 

foglal magában, illetve hatszáz könyvillusztrációt az életmű minden korszakából, valamint skiccek 

garmadáit, amelyek hűen illusztrálják egy-egy mű alkotófolyamatának stációit. Az anyag különös 

jelentőségét az adja, hogy az életmű olyan szegmenseit segít feldolgozni és bemutatni, amelyekkel a 

kutatás eddig kevésbé foglalkozott. Ezeket az alkotásokat az Alapítvány megvásárolta a művész 

örökösétől, vállalva, hogy az anyagot feldolgozza, katalogizálja, és a kutatók számára hozzáférhetővé 

teszi. A hagyatéki anyag feldolgozása után 2015 őszén az emlékműterem mellett létrejön egy 

kutatószoba, hogy a művészettörténészek számára lehetővé tegye Csernus Tibor életművének 

mélyreható tanulmányozását. 

 

Csernus több mint fél évszázados életműve nemcsak a magyar képzőművészetben tölt be meghatározó 

szerepet, hanem az egyetemes festészet történetének is szerves részét képezi. Már fiatal korában, 

Magyarországon külön iskola szerveződött körülötte, Párizsban pedig olyan új festői világot alakított 

ki, amely Európában és a tengerentúlon egyaránt egyedülálló. Csernus 1964 óta egészen 2007-ben 

bekövetkezett haláláig alkotott a francia fővárosban, ennek hangulatát idézi meg az októberben nyíló 

emlékműterem. 
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