KAVECSÁNSZK

Kavecsánszki Gyula DLA festőművész

Kavecsánszki Gyula kiállítása elé
Hölgyeim és Uraim,
utazni szép. Utazni jó. Utazni érdekes. Utazni élményt jelent. Az utazásról emlékekkel,
színekkel, hangokkal térhetünk haza, tehát utazni mindenképpen hasznos. Tán kissé
csodálkoznak e közhelyszerű, már-már szimplex gondolatokon, amelyek azonban –
akárhogy forgatjuk – akár igazak is. Ám nem mindegy, hogy merre és kivel utazunk.
Keljünk most útra egy szakavatott utazóval, Kavecsánszki Gyulával. Ecsetje, tolla, ceruzája
eddig is sokfelé vitt el bennünket. Erre az útra művészetének folyton megújuló szándéka
késztette őt magát és minket, alkotásainak szemlélőit is. Korábban jártunk már
monumentális tusfestészetének hegyláncai közt, alászállottunk poklokra, döbbenten
pillantva a perzsa mitológia tűzfolyam felett átívelő, pengeélnyi felületű hídjára. A Hamletrajzok kiállításán pedig megfordultunk már Helsingör várában is.
Most az utóbbi évek termése kínálkozik az utazás folytatására. Indulásunk színhelye itt van a
szomszédban: az abaúji tájak ihlették a ragyogó színeket, a szinte szétrobbanó,
alkotóelemeire szétnyíló formákat. Káosz és rend párbeszéde ez. Ám ha továbbmegyünk,
az égbolt egyre inkább elsötétül. Úgy érezzük, hogy Ikaroszként zuhanunk a magasságból,
le, egészen az agyagos gödrökig, ám aztán ismét szárnyra kapunk a kékek és barnák
árnyalta madarakkal. Átsuhanunk szürke tájak felett, ólomszínű felhők alatt, téli napok
fagylaló hidegében, hogy aztán eljussunk Itáliába. A Giorgio de Chirico festészetét idéző
antik fejek, torzók, romok sápadt márványkövei közt mintha egy erkélyre látnánk rá. Tárva az
ablak, látjuk odabenn a színes nőalakokat, s ha jobban odanézünk, azt is látjuk, hogy e
lányok egyenesen Pompejiből, a Villa dei Misteri freskóiról érkeztek ide. Átrepüljük az Adriát,
egy pillantás alatt Dalmáciában termünk. A rovinji sikátorban még egy „kollégára” is
bukkanunk: lépcsőnek támasztott festménye élénk színekkel virít a kőfalak közt.
Tartsunk most ismét észak felé. Favázas házak, görbe utcák, gótikus templomok csúcsíves
árkádsorai, Erfurt tornyai tűnnek fel, újra idézve a művész ifjabb éveinek színhelyét. Itt már
nemcsak térben, de időben is utazunk. A hajdani ágostonos kolostor kerengőjében Luther
Márton alakja tűnik fel, (itt élt hét éven át szerzetesként), kezében – sola scriptura – a Bibliát
szorongatja. Mögötte a Fiát sirató Istenanya körvonalai a falon, jelezve a hit általi
megigazulás – sola fide – gondolatát. Ez a gótikus pieta-motívum mintegy a reformáció
előjeleit, a késő-középkori egyéni ájtatosságot, a devotio modernát idézi. A kereszten függő
Istenember, meg a Mater Dolorosa fájdalma – és itt kétszeres a képszimbolika – mintha a
későbbi korok eltorzító, elfedő vakolata alól előtűnő falfestmény lenne.
E képi utazásunk kétségtelenné teszi, hogy Kavecsánszki Gyula mai festő, de ezer szállal
kötődik Európa kulturális hagyományaihoz. Bizonyítja, hogy nincs gyökértelen művészet.
Mondhatja valaki magáról: mindent, ami eddig volt, eltöröltem, mindent elfelejtettem,
mindent újra kezdek. Nem tudja, hiszen nincs gyökértelen művészet. Kavecsánszki Gyula
mostani tárlata is bizonyossága ennek.
Minden utazás véget ér egyszer. Eléri célját, ahogy eleink mondták, biztos portusra jutván,
kikötőben vet horgonyt. És aki szerencsés utazó, hazatalál. Kavecsánszki Gyula biztos
menedéke az a legbelső kör, – „Érintés” (Feleségemnek) – amit csak egy szerető társ tud
nyújtani.
Hölgyeim és Uraim,
induljanak tehát együtt e kiállítás nyújtotta úton. A tárlatot abban a reményben nyitom meg,
hogy utazni szép, utazni jó, utazni érdekes, utazni élményt jelent – műalkotásokon keresztül
is. Biztos vagyok benne, hogy jó emlékekkel fognak hazatérni.
Petneki Áron

Imaginárius tájak I. 2016. (részlet)

Kavecsánszki Gyula festőművész köszöntése
Miskolci Galéria, 2017. március 9
Tisztelt Műértő és Művészetpártoló közönség! Tisztelettel köszöntöm kedves
mindannyiukat, akik megjelentek, itt a Miskolci Galériában, Kavecsánszki Gyula
festőművész kiállításának megnyitásán. Köszöntöm a művészt, első és közvetlen kritikusait
– családjának tagjait – és külön tisztelettel, szeretettel Dr. Petneki Áron művészettörténészt,
kritikust, aki az érdemi bevezetőt és megnyitást vállalta.
Magam - Döbröczöni Ádám – Miskolc város polgáraként és egyszerű gépészmérnökként
vállalkoztam arra, hogy köszöntsem a megnyitó résztvevőit.
Tehetem ezt azért, mert közvetve gyermekkorom óta kötődöm a miskolci művészvilághoz,
tehetem azért, mert csaknem két évtizedes kapcsolatban vagyok Kavecsánszki Gyulával, a
Szemere Bertalan Szakközépiskola hajdani igazgatójával és Petneki Áronnal, aki a Miskolci
Egyetemen több évtizede létesült Bölcsészettudományi Kar egyik alapító oktatója.
Szabadjon elmondanom, hogy Kavecsánszki Gyulával az első közvetlen
együttműködésünk az volt, amikor a Miskolci Egytemen nem túl régen megvalósult ipari
termék és formatervező mérnök képzés kapcsán Ő fogadott középiskolájában, lehetőséget
adott arra, hogy az érdeklődő diákok számára bemutatót tartsak a Gépészmérnöki Kar – ez
új – képzéséről és biztassam Őket az egyetemi jelentkezésre. Igazgató Úr mindig segített
abban, hogy a tehetséges középiskolás diákok megismerjék ezt a képzést és legyen kedvük
nálunk tanulni. Később úgy alakult, hogy közvetlen munkatársak lettünk az akkori
Gépelemek Tanszék – ma már – Gép és Terméktervezési Intézet falai között. Kavecsánszki
Gyula festőművészként és egyetemi oktatóként hathatósan járult hozzá ahhoz, hogy ez a
szak művészeti oldalról kiteljesedjék, lángoló tettvággyal dolgozott, nem ritkán olyan
teendőket is elvállalt, amelyek nem tartoztak szorosan a feladataihoz, de mérhetetlenül
hasznosak voltak. Például kihelyezett kiállítások saját kezű megvalósítása
középiskolákban.
Így azután napról-napra találkozva, a hallgatók munkáit értékelve ismerhettem meg az Ő
igazi elhivatottságát az alkotó művészet és az ifjúság pallérozása iránt. Attól függően, hogy
milyen volt az órarendünk, az első napi találkozásunk rendszerint 8 és 10 óra közé esett. Jött
végig a folyosón, kihúzott derékkal, sietősen, egy bizonyos zárkózott mosollyal az arcán. Az
elején még azt hittem, hogy a mosoly a találkozásnak szól és része a reggeli üdvözlésnek.
Később, amikor véletlenül meg is kérdeztem, miért ez a mosoly? Kicsit felemelte a fejét és
annyit mondott: „Festettem”. Igen, aznap Ő már kora reggeltől festett, az alkotás
lendületével, az alkotás lendületéből érkezett és délután oda is tért vissza. Ez a mosoly az
alkotás örömét tükrözte, amikor még nem a kész munkát tekinti az ember, hanem a
folyamatot éli meg, amikor újat teremt, vagy alkot és még nem gyötri az elkészült mű
értékelhetősége és értéke.
Mint a szántó-vető, aki a déli pihenő előtt még végigtekint az aznap addig bevetett földjén,
az építő nézi az aznap felrakott falat, a szobrász a márványtömböt, mert Ő az alig
megfaragott felületek mögött már látja az ott rejtőző szobrot és a festő, akinek vásznán az
első ecsetvonások után már ott a kép, de azt még csak a művész véli látni.
Ebben a vonatkozásban a festőművész és a géptervező mérnök hasonló cipőben jár. Amíg
az alkotás folyamatában száguldva, lelkesen, de lépésről lépésre részleteiben is kidolgozva
haladunk a kiteljesedés felé, bízunk a sikeres befejezésben, tart a lendület. Ahogy
közeledünk a befejezéshez, feltámadnak a kételyek: jó lesz-e ez?
Amikor készen van egy gép összeállítási rajza, akkor már kezdjük érezni, hogy ez lehetett
volna jobb is. Amikor pedig elkészült a prototípus, akkor már nagyon tudjuk, hogy hogyan
lehetett volna jobbat csinálni. És nem mindig vagyunk elégedettek.
Itt jegyzem meg, hogy az ősidőkben, amikor a ceruza, a körző és vonalzó voltak a
géptervező eszközei, egy rajz értékét nagyban befolyásolta az, hogy a végén maszatos volt-

e a papír, vagy tiszta és kontrasztos. Lenyűgöző az a tisztaság, amely itt a ceruzával készült
grafikákon csak közelről nézve lelhető fel, messziről nézve a ceruzavonalak hálóját sajátos
tónussá nemesíti a vonalak közötti tiszta tér.
Ezen a kiállításon Kavecsánszki Gyula közzétette munkájának eredményeit. Arcán ott a
zárkózott mosoly, emlékezve az elmúlt évek és hónapok lendületes alkotó napjaira, nem
ritkán a gyötrődésekre. A szürke színek, a téli színek, a megtört emberek, Krisztus és Mária,
a szürke városfalak ablakai mögött zajló színes élet, a jellegtelen tűzfalak látvánnyá
nemesedő megmutatása, a magasra törő sziklák és mély völgyek kontrasztja és az „Érintés”
című kép tüze mögött mind ott van a gyötrődés, a kétely és az eredmény keltette félmosoly.
De e mosolyban azért ott van a szerény büszkeség is: ezt csináltam, talán ki nem is mondva:
alkottam.
A „Technikatörténet” című tárgyam előkészítésekor, napi munkám során felhasználtam
egy 1938-ban kiadott könyvet: The paintings of Michelangelo címmel. Az első fotón az
ébredező Ádám kinyújtott keze és az Úr mutatóujja csaknem összeérnek. A freskó címe
angolul: The creation of Man. Az ember teremtése. Magyarra fordítva egymás
szinonímáiként a creation szó: „alkotás” vagy „teremtés”.
Madách szerint: „A gép forog.. Az Alkotó pihen”. A vasárnapi szentbeszédben a pap a
Teremtőről beszél. Bolyai János levelében írja: „a semmiből egy új világot teremtettem”.
Itt, ezen a kiállításon a művész az alkotásait tette közzé.
Engedjük, hogy ezek az alkotások megérintsenek bennünket,
a művész lelkétől eljussanak a mi lelkünkig,
épüljünk általuk.
És bíztassuk Kavecsánszki Gyulát, a Művészt, tovább - az alkotó munkára.
Döbröczöni Ádám

Imaginárius tájak II. 2016. (részlet)

Kavecsánszki Gyula DLA festőművész, egyetemi oktató, egyetemi docens, a Miskolci
Egyetem címzetes egyetemi tanára, meghívott oktató a Debreceni Kossuth Lajos
Tudományegyetem Néprajzi Tanszékén.
Oktatott tárgyak: Szabadkézi rajz I-II, Grafikai tervezés, Arculattervezés, Vizuális kultúra és
műelemzés I-II., Népi építészet.
2008-ban DLA, egyetemi doktori fokozatot szerzett (Doctor of Liberal Arts) „summa cum
laude” minősítéssel a Pécsi Tudományegyetem Képzőművészeti Mesteriskoláján. Mestere:
Tolvaly Ernő. 2010-től a SZIMA (Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia) Miskolci
Bizottságának tagja. 2014-től a Magyar Művészeti Akadémia Köztestületi tagja. 1994-től
tagja a Képzőművészeti Alapnak, illetve a későbbi Magyar Alkotóművészek Országos
Egyesületének. 2000-2010 között Választmányi Tag. 1984-től kiállító művész. Hazai és
nemzetközi kiállítások résztvevője. 1996-2003 között a Hejcei Nemzetközi Művésztelep
szakmai vezetője. 2005-ben 10 miskolci képzőművésszel megalapította a Miskolci Kortárs
Képzőművészek Egyesületét, melynek 2015-ig az elnöke volt. 2010-2013 között a miskolci
Múzsák Kertje Alapítvány elnöke.
Tanulmányok:
Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Képzőművészeti Mesteriskola, (2008.)
Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar (vizuális - nevelőtanár szak) (2005.)
Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Tanszék (2001.)
Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Kar (német nyelv-rajz szak) (1983.)
Szakmai díjak:
Egri Akvarell Biennálé 2002.
Salgótarjáni Tavaszi Tárlat, MAOE Szakmai Díj 2004.
Miskolci Téli Tárlat 2005.
Miskolc Megyei Jogú Város Művészeti Ösztöndíja 2006.
Önálló kiállítások:
1991. Miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
1992. Waldems (Németország)
1993. Miskolci Szakmunkás Galéria
1993. Encsi Városi Galéria
1995. Miskolci Mini Galéria
1997. Erfurt „e.a.” Grafikgalerie
1998. Gorinchem (Hollandia – a hejcei művészteleppel együtt).
1999. Sárospataki Képtár
2001. Bamberg (Németország – a hejcei művészteleppel együtt)
2002. Miskolci Galéria (az NKA támogatásával)
2003. B.-A.-Z. Megyei Múzeum, Miskolc
2008. Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum (az NKA támogatásával)
2009. Fáji kastély
2009. Pécsi Galéria és Vizuális Művészeti Műhely (az NKA támogatásával)
2011. Avasi Plébániatemplom, Miskolc
2011. Akadémiai székfoglaló kiállítás: Miskolc, B.-A.-Z. Megyei Múzeum
2015. Hamlet, dán királyfi (Miskolci Nemzeti Színház)

Publikációk, tanulmányok:( MTMT Magyar Tudományos Művek Tára)100 fölötti publikációs
jegyzéssel.
Fontosabbak:
Rátka, Károlyfalva és Hercegkút népi építészete 1986. B.A. Z. Megyei Herman Ottó
Múzeum Évkönyv XXIV. kötet (245-272. old.)
Deutsche im Tokajer Bergland 1988.(Deutscher Kalender) Herausgeber: Verband der
Ungarndeutscher (277-285. old.)
Tállya monográfia műemléki fejezetek 1994.Kiadó: Tállya Község Önkormányzata .Borsodi
Nyomda Kft.(174-196. old.)
Egy festő vallomásai tudata egységéről és alkotásairól. Miskolci Galéria könyvek 31. ISSN
1219-0594, 2008.
Munkaerőpiac - felnőttképzés magyarországi helyzetkép 2010. szakképzés- (szerkesztés).
Módszertani segédanyag, amely az INTER-STUDIUM - Az egész életen át tartó tanulás
fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel (TÁMOP-2.2.4.-08/12009-0012) projekt keretein belül került kidolgozásra.
Művészeti képzés magyarországi helyzetkép 2010. (szerkesztés). Módszertani
segédanyag, amely az INTER-STUDIUM - Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az
intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel (TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012)
projekt keretein belül került kidolgozásra.
Képzési program a digitális fényképezés alapismeretei moduláris tananyaghoz 2010. Az
INTER-STUDIUM - Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti
nemzetközi együttműködéssel (TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012) projekt keretein belül
került kidolgozásra.
Az alkotóművész-tanár művészetelméleti és pedagógiai problémái a művészeti
szakképzésben.
Megjelent: FÓKUSZ XIV. évf. 1. szám 2012. ISSN-2063-4102
B.-A.-Z. Megyei Pedagógiai Intézet Online folyóirata 18-47. oldal
Szemelvények a háborús pedagógiából.
Megjelent: FÓKUSZ XIV. évf. 2. szám 2012. ISSN-2063-4102. 7-18. oldal.
Szakmai szakértő és szakmai vizsgaelnök a művészet, közművelődés, kommunikáció
szakképzési területeken.

Labirintus 2014.

Téli napok I. . 2016.

Érintés (Feleségemnek) 2016.

Itáliai házak 2013.

Szürke harmóniák 2015.

Abaúji tájakon I. 2014.

Abaúji tájakon II. 2014.

Mesék a garadni erdőkből I. 2016. (részlet)

A Hamlet sorozatból I. 2015.

A Hamlet sorozatból II. 2015.

A Hamlet sorozatból III. 2015.

A Hamlet sorozatból IV. 2015.

„Emelek jelet...” 2016.

Mesék a garadni erdőkből II. 2016. (részlet)

Krisztus a kereszten 2015.

Pieta (Erfurt) 2016.

Töredékek (Orvieto) 2016.

Zuhanás 2016.

Téli napok II. 2016.

Madonna 2016.

Erfurt 1972 telén 2015.

Erfurt 1973. telén 2016.

Erfurt 1972. telén 2016.

Kék 2016.

Itáliai emlék (Pompeji) 2016.

Szürke 2016.

Rovinji udvar 2016.

Káosz és rend 2017.

Régi erdő 2015.

Mesék a garadni erdőkből III. 2016. (részlet)

Ophélia (Hamlet sorozat) 2015.

Madarak 2015.

Üzenetek Erfurtból I. 2017.

Üzenetek Erfurtból II. 2017.

Virág 2013.

A másik hegy 2016.

Ikarosz 2016.

Kút 2015.

KAVECSÁNSZKI GYULA DLA
festőművész kiállítása a miskolci galériában
2017. 03. 09. – 2017. 04. 15.
MŰVEK JEGYZÉKE:
TEMPERA FESTMÉNYEK:
1. LABIRINTUS, tempera (karton) 100x70 cm. 2014.
2. SZÜRKE HARMÓNIÁK, tempera (karton) 110x100 cm. 2015.
3. ABAÚJI TÁJAKON I. tempera (karton) 100x140 cm. 2014.
4. ABAÚJI TÁJAKON II. tempera (karton) 100x140 cm. 2014.
5. IKAROSZ, tempera (karton) 100x70 cm. 2016.
6. PIETA, (ERFURT) tempera (karton) 70x50 cm. 2016.
7. TÖREDÉKEK (ORVIETO) tempera (karton) 50x35 cm. 2014.
8. KRISZTUS A KERESZTEN, tempera (karton) 70x50 cm. 2015.
9. ÉVA KERTJE, tempera (karton) 50x55 cm. 2013.
10. ITÁLIAI HÁZAK, tempera (karton) 55x50 cm. 2013.
11. ERFURT, 1972. TELÉN tempera (karton) 70x80 cm. 2014.
12. VIRÁG, tempera (karton) 100x70 cm. 2013.
13. KÚT, tempera (karton) 100x70 cm. 2015.
14. TEMPLOMKERT, tempera (karton) 100x70 cm. 2015.
15. ROVINJI UDVAR, tempera (karton) 100x70 cm. 2014.
16. TÜNDÉRTÁNC, tempera (karton) 50x55 cm. 2013.
17. ERFURT, ( ARCHITEKTÚRA) 1973. tempera (karton) 70x100 cm. 2016.
18. ERFURT 1972. TELÉN, tempera (karton) 85x62 cm. 2016.
19. „EMELEK JELET…” tempera (karton) 100x140 cm. 2016.
20. ZUHANÁS, tempera (karton) 140x100 cm. 2016.
21. A MÁSIK HEGY, tempera (karton) 140x100 cm. 2016.
22. ITÁLIAI EMLÉK, (POMPEJI) tempera (karton) 140x100 cm. 2016.
23. SZÜRKE, tempera (karton) 100x140 cm. 2016.
24. TÉLI NAPOK I. tempera (karton) 100x140 cm. 2016.
25. TÉLI NAPOK II. tempera (karton) 100x140 cm. 2016.
26. KÉK, tempera (karton) 100x140 cm. 2016.
27. ÉRINTÉS (FELESÉGEMNEK), tempera (karton) 140x100 cm. 2016.
28. A HAMLET SOROZATBÓL: OPHELIA HALÁLA, tempera (karton) 70x100 cm. 2015.
29. KÁOSZ ÉS REND, tempera (karton) 70x100 cm. 2017.
GRAFIKÁK I. (TUS):
1. A HAMLET sorozatból I. tus, (karton) 100x70 cm. 2015.
2. A HAMLET sorozatból II. tus, (karton) 100x70 cm. 2015.
3. A HAMLET sorozatból III. tus, (karton) 100x70 cm. 2015.
4. A HAMLET sorozatból IV. tus, (karton) 100x70 cm. 2015.
5. MADARAK, tus (papír) 90x90 cm. 2016.
6. A RÉGI ERDŐ, tus (karton) 120x80 cm. 2016.
GRAFIKÁK II. (CERUZA):
7. MESÉK A GARADNI ERDŐKBŐL I. ceruza (papír) 75x105 cm. 2016.
8. MESÉK A GARADNI ERDŐKBŐL II. ceruza (papír) 75x105 cm. 2016.
9. MESÉK A GARADNI ERDŐKBŐL III. ceruza (papír) 75x105 cm. 2016.
10. IMAGINÁRIUS TÁJAK I. ceruza (papír) 105x75 cm. 2016.
11. IMAGINÁRIUS TÁJAK II. ceruza (papír) 105x75 cm. 2016.
12. ÜZENETEK ERFURTBÓL I. ceruza (papír) 100x70 cm. 2017.
13. ÜZENETEK ERFURTBÓL II. ceruza (papír) 100x70 cm. 2017.
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