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NÉGY ÉVTIZEDE - BESZÉLGETÉS A MŰVÉSSZEL 

. . . . Л festői habitusára jellemző mágikus purizmus, 
patetikus szigorúság korunk képzőművészeti ver
sengésében és mérhetetlen böbcszédüségében min
den korábbinál jobban rezonál a befejezett kife
jezésmód, szűkszavú üzenet és az elért végesség 
élményére. 
. . . A valóságnak ez az elementáris dimenziója alapos 
munka eredménye, amelynek alapélménye a vajda
sági táj. Motívumai fegyelmezettek, mint a koor
dináták, nyugalmat árasztó vízszintes vonalvezetése 
az optikai távolodás végtelenségét sejteti s egyben a 
térbeli jelenlét illúzióját kelti. Jellé egyszerűsített 
objektumai hatalmas kiterjedésű térségben nyernek 
elhelyezést..." - írta róla dr. Eke Vanda az 1985-ös 
rijekai kiállítás katalógusában. 

Bogomil Karlavaris 1948-ban tűnt fel a vajdasági képzőművészek második 
kiállításán, tehát az idén ünnepli alkotótevékenységének 40 . évfordulóját. E 
négy évtized alatt munkásságával jelentősen hozzájárult tartományunk képző
művészetében a kép geneziséhez. Az évforduló alkalmából eredeti kife
jezésmódjáról és alkotói szenzibilitásáról beszélgettünk. 

- Milyen nyomokat hagy a művészi tevékenységben vagy mennyire megha
tározó a gyermekkori környezet? 

- Nehéz konkrét választ adni a kérdésre, hisz a mai esztétikai elméletek elő
szeretettel hangsúlyozzák a képzőművészet lényegének tekintett kife
jezésmódbeli autonomitást, miközben igyekeznek lehántani a festészetről min
dent, amit lényegtelennek tartanak, mint pl.: szociális, szülőföldi, stílus- stb. 
vonatkozásokat. Elfogadhatjuk azt a szemléletet, mely szerint a képzőművé
szet sajátosan eltér a többi emberi tevékenységtől, nem hagyhatjuk azonban fi
gyelmen kívül a képzőművészeti struktúra kialakulásának folyamatát, sem az 
alkotások társadalmi funkcióját, s általuk már bővül a képzőművészeti kifeje
zésmód jelentéstartalma. Ilyen értelemben nem mellőzhetjük a szülő- és lakó
hely objektumairól naponta szerzett optikai, fizikai látványt, az adott környe
zetre reagáló művészi érzékenységet sem, amely nagyrészt épp a fizikai kör-



Bogomil Karlavaris: Vajdasági táj 

nyezet jellegzetességeinek áttételeként jött létre. Valószínűleg a legtisztábbak a 
gyermekkori élmények, előítéletektől és társadalmi konvencióktól mentesek, 
mindannyian a tudatunk mélyén hordozzuk őket, és hatnak ránk a későbbiek
ben. Ezért fogalmazhatok úgy, hogy gyermekkori élményeim minden bizony
nyal jelen vannak érzelmi és művészi reagálásaimban, részét képezik alkotói 
elképzeléseimnek, s gyakran erősebben hatnak rám, mint a századunkat el
árasztó divatos irányzatok. 

- Valójában mi volt a döntő pályaválasztásánál, hogyan lett festő? 
- Eletem fontos döntéseit nem utilitarista szándékok határozták meg. 

Mondhatnám azt is, hogy jobban vonzódtam az általános, mint a személyes 
problémák megoldásához. Valami azt sugallta, hogy ha festő leszek, akkor egy 
számomra vonzó, de kihívást is tartogató területen hozhatok létre általános 
társadalmi értékeket. A félreértések elkerülése végett: nem valamiféle elis
merésre törekvés ösztönzött, még ha olykor ilyesmiben részesültem is. Mind
össze azt csináltam, amiről feltételeztem, hogy másoknak is tetszeni fog. Néha 
felmerül bennem, hogy a képzőművészeti nevelés és kutatómunka területén 
végzett munkám is jelentős, de lényegében mind minőségileg, mind meny-
nyiségileg túlszárnyalja azt a festészetem. 

- Alkotásaiban már kezdettől fogva a vajdasági táj jellegzetességeit ábrázol
ta: a hatalmas égboltot (amely nem mindig kék, hanem zöld, sárga, sőt piros is) 



és a súlyos földet, amely nemcsak a sártól és annak színétől válik ilyenné, ha
nem a földet túró paraszt évszázados szenvedésétől is. 

- Eleinte csak ösztönösen ábrázoltam a vajdasági táj jellemzőit. 1960-tól 
azonban egyre tudatosabbá vált bennem ez a témakör, elemezni kezdtem a sa
játos vajdasági koloritot, a táj hangulatát, formáit és ritmusait, s rájöttem arra 
a filozófiai tételre, hogy dialektikus kapcsolat van a méret, a fény, a sugárzás, 
a textúra stb. között. Úgy gondolom, hogy a világ lényegét a végtelen tér (ég) 
és a konkrét anyagi szubsztancia (föld) viszonya alkotja, kapcsolatuk bizonyos 
feszültséget hordoz, s ezt vezetik le az emberi beavatkozások - a földművelés, 
az út- vagy házépítés, akár egy villanykaró, avagy közlekedési jel felállítása. 
Egyetértek azzal, hogy háládatlan dolog a képet elemeire, s azok kapcsolatára 
bontani, mert a leegyszerűsítés veszélyével jár, különösen ma, amikor az ösz
tönös expresszivitás vad szeszélyeinek divatjában élünk, de éppen ebben rejlik 
a festő számára a nagy kihívás, hogy leegyszerűsített elemekkel és eszközökkel 
fejezze ki a valóság érzelmi telítettségét és mélyértelműségét. Éppen ezért nem 
helytálló az a felfogás, hogy a vajdasági táj unalmas és érdektelen. Ellenkező
leg, csak látszólag egyszerű, hisz kolorisztikus és strukturális változásai követ
keztében, a maga nemében rendkívül gazdag. 

- Miért festett pompás fasorokat? 
- A vajdasági tájat kutatva eleinte többnyire útszéli, lombja hullott eperfasoro

kat festettem. Izgalmas dolog volt számomra a csupasz ágak vízszintesei között 
keresni az utak függőlegeseit, amelyek egymást keresztezték, miközben a sötét
vörös ágak kísértetiesen hatottak az ibolyaszínű égen. Ez volt a legjellemzőbb a 
vajdasági tájra az 1 9 5 5 - 6 5 közötti években. Ma már kevésbé szembeszökő nekem 
ez a vizuális szenzáció, mintha a síkság más jellemzői váltották volna fel. 

- Különös volt a táj az égbe meredő villanyoszlopokkal, miért örökítette 
meg őket? 

- A fasorokhoz hasonlatosan a villanyoszlopok is az ember térbeli beavatko
zását példázták. A z ember az ég és a nehéz föld között helyezte el a maga fa
sorait vagy póznáit, amelyek ezt a két cselemet összekapcsolják. így az oszlo
pok nemcsak az ember jelentlétére utalnak, hanem a horizontális és vertikális 
közötti kontraszt képzőművészeti elemei is, amelyek a festményen meghatá
rozott, a hangulatomnak megfelelő viszonyt teremtenek. így válnak a póznák 
több jelentésűekké, szimbólumokká, a múló idő jelképeivé. 

- Milyen jelentéstartalmat szándékozott közvetíteni a lerombolt tanyák csu
pasz falainak ábrázolásával? 

- Nem fordítottam különösebb figyelmet a motívumválasztásra, így arra 
sem, hogy tanyákat ábrázoljak képeimen. A motívum rám mindenekelőtt a 
látvány erejével hat, amely később letisztul bennem és így válik hitelessé. A fe
kete föld vagy sötétzöld mező és szürke ég határolta környezetben az apró 
fehér szállások ugyanolyan bizonytalan foltocskák, mint amennyire csekély az 
ember hozzájárulása a föld és ég közötti mérhetetlen rend kialakításához. Le
het, hogy tudat alatt ez valamilyen nosztalgia, előérzet, de a képzőművészeti 
kihívás mindenesetre tudatos. 

- A z említett motívumokat követően mintha változás következett volna be 
festészetében. 



- A változások többnyire a képzőművészeti élet alakulásának következ
ményei, de természetesen a beérés, az elmélyülés eredményei is. 1955-ig vala
miféle leegyszerűsített impresszionizmus volt rám jellemző, később pedig az 
expresszív leegyszerűsítés a maga hangsúlyozott kontúrjaival, erőteljesebb 
ecsetkezelésével és sűrűbb festékrétegeivel. 1958-tól jelentősen megváltozott 
képeim textúrája, ami mai szemmel nézve az enformel térhódításának követ
kezménye volt. A 60-as években nagyobbodott képeim mérete, majd egyre 
nyugodtabbá vált az ábrázolt világa, mind nagyobb felületet töltött ki az ég 
(1974) , a tárgyak pedig a kompozíció alján vagy jobb sarkában kaptak helyet. 
Volt egy közlekedési jeleket ábrázoló időszakom és egy Klee tiszteletére létre
hozott absztrakt sorozatom, de nem lett folytatása, mert nem hozták meg a 
folyamatos felfedezés örömét. Az Elfelejtett dolgok című ciklusom szürrealista 
elemeket is tartalmazott. A változások ellenére következetes maradtam ön
magamhoz vagy a környezetemmel kialakított kommunikáció behatárolta 
szenzibilitáshoz. 

Bogomil Karlavaris: Póznák (1985) 

- Beszélhetünk-e a koncepció vagy a szimbólumrendszer változásáról? 
- Mint ahogyan minden korszaknak megvan a maga jellegzetessége, illetve 

irányzatnak a koncepciója, a művészeknek is lehet állásfoglalásuk és meg
győződésük, ami nem feltétlenül azonos az uralkodó stílusok, irányzatok va
lamelyikével. Véleményem szerint következetes maradtam koncepciómhoz, 
amióta kialakítottam egyéni vonásait, amelyek felismerhetővé teszik munká
imat. Nekem is voltak vidám pillanataim, fanyar, búskomor, sőt drámai élet
helyzeteim. Nemrég jöttem rá, hogy a népfelszabadító háborúból merített té-



máim és alkotásaim nem is annyira tragikusak, mint amennyire melankólikusak 
és komorak. Vajdasági falumotívumaimat üdévé teszi az ég világoskékje és a 
házfalak fehérje. Nálam a házak sohasem konkrétak, csak szimbolikusak. 
Példa erre a Bački Jarak с. képem, amelyen egyetlen fa sincs, a házakat fészek 
formában tömörítettem, köröttük tágas mezővel. E z ugyan már nem hasonlít 
Bački Jarakra, de egyezik a vajdasági települések általános képével. 

- E z a szimbolikus képi ábrázolás igen meggyőzően hat. 
- Nem mondhatnám, hogy egyértelműen erre törekedtem. A lényeg kieme

lése és a leegyszerűsítés vezetett el idáig. Mindez talán még jobban kifejezésre 
jutott nálam, amikor a közlekedési jelekkel foglalkoztam, amikor vasúti és 
egyéb vizuális jeleket vittem fel vásznaimra. A vizuális kommunikáció iránti 
érdeklődés hozta ezt magával. Annak idején számos képet festettem, melynek 
leghangsúlyosabb elemei ezek a jelek voltak. A gépkocsivezetőként szerzett 
tapasztalataim sem mellőzhetők. Abban az időben sok képem a műteremben 
készült, mint pl. a Jelek a sínek mellett című, melyet hat-hét vasútforgalmi 
jelzés találomra való felsorakoztatásával komponáltam, és felhasználtam a 
háttér meleg és hideg mezőinek ritmusát. Annak idején foglalkoztatott a geo
metriai, racionális, ember készítette funkcionális dolgok viszonya a szervessel, 
a természetbelivel, az élővel. Ezt a témakört a képzőművészet még egyáltalán 
nem merítette ki. 

- Isztriába való távozását megelőzően néhány olyan alkotással jelentkezett, 
amelyeken lenyűgöző volt az „üresség". Miként került sor a tárgyi világ ábrá
zolásának ilyen mérvű csökkenésére? 

- Az imént már említettem a letisztulás folyamatát, melynek következtében 
ez az „üresség" 1974 után kezdett hatalmába keríteni. Nagy kihívás a festő szá
mára művészi tartalommal megtölteni egy akkora felületet, mint az ég. Első 
pillantásra az egész egyöntetűnek tűnik, s csak később fedezzük fel az árnya
lati különbségeket, fényrezdüléseket, valami titokzatosat, s ez már a képzőmű
vészi üzenet lényege. Ezek a nagy üres felületek szembekerültek valamilyen 
kis, lényegtelen objektumokkal - ilyen a fehér kerítés, a ház és a hambár, a mű
hely, az útkanyarulat, a mérföldkő, a hídkorlát stb. Az ilyen egyszerű és min
denki által ismert dolgok különös viszonyában rejlik a valóság és az élet min
den szépsége és titka - legalábbis így érzem kutatásaim és eredményeim 
alapján. 

- Ezek a gondolatisággal telített alkotások a búcsúzást idézik fel bennünk, 
s talán némileg bánatosak is. Egyezik ezzel? 

- Valamiféle lírai nosztalgia, elidegenülés érezhető rajtuk, de nem mondhat
nám, hogy a Vajdaságból való távozás előérzete fogalmazódott meg bennük, 
legalábbis ezt nem állíthatom, mert a művészek sem hozhatják összefüggésbe és 
indokolhatják meg minden érzésüket. Szerintem inkább a kifejezésforma to
vábbi következetes letisztulásáról, az eszme még határozottabb ábrázolásáról 
van szó. 

- Festészete mindig is magán viselte az egyéni jegyeket, mind a leegyszerű
sítés, mind pedig a szimbólumok puszta jelölése idején. Festőként minek tulaj
donít fontosságot? 

- Két dolgot tartok fontosnak: elsősorban a valóság mindazon vonat-



kozásainak feltárását, amelyek az ember környezet iránti fogékonyságára, a 
művész titkokat felfedő képességére utalnak, másodsorban azt, hogy ezek a 
felfedezések és átminősítések párbeszédet tegyenek lehetővé más emberekkel. 
Amíg az első folyamat többnyire a művészi kreativitás függvénye, addig az 
utóbbi sokkal összetettebb: a művész nem mindig irányíthatja a néző figyelmét, 
általában csak elvárhatja együttműködését, ami egyaránt lehetőséget nyújt az 
elmélyülésre és felszínességre. Nekem mint alkotónak mindig az volt a legfon
tosabb, hogy a legegyszerűbb jelenségben fedezzem fel a legösszetettebb esz
méket és gondolatokat, érzéseket és határtalan képzettársításokat. Alkotásaim 
így egyeseknek összetettségük miatt tetszenek, mások viszont csak a motívu
mok egyszerűségét látják bennük, az idézőjel nélküli ürességet. 

- A festő kortársaihoz képest többet s mást lát-e, beszélhetünk-e ilyesmiről? 
- A festő többet és másként lát, kifinomultabban érzi a világot, s meglátásait 

jobban ki tudja fejezni a képzőművészet eszközeivel. Előnye és sorsa, hogy 
képeivel másokat a köröttünk levő jelenségek mélyebb és átfogóbb értelmezé
sére ösztönözhet, előítéletektől és beidegződésektől szabadíthat meg a szellemi 
gazdagság kapuinak megnyitásával. 

- Előrevetíthet, akár megjövendölhet valamit a festő? 
- Kétségtelen, hogy a vizuális struktúrák összetett eszmék és érzések hordo

zói. Hogy ezt mennyire lehet előrevetítésnek, megsejtésnek nevezni, s mennyi
re dekódolhatja azt a szemlélő, aligha tudom megválaszolni. 

- Az Ö n által ábrázolt fasorokat kivágták, a tanyákat pedig lerombolták, s 
ezáltal nyoma veszett a vajdasági élet idillikus hangulatképeinek. Ugyanez a 
sors várt a képeken megfestett vasúti átjárókra, mert a síneket később, a vesz
teségességre hivatkozva, felszedték. 

- Tudna ezekre magyarázatot találni? Tény, hogy sokat jelent számomra 
minden, ami vajdasági, de ilyen érzéseimmel nemegyszer magamra maradtam, 
mert nem sikerült megfelelő kapcsolatot kialakítanom más alkotókkal. Állítom, 
a vajdasági táj még most sem vesztette el varázsát. A z elkövetkező évtizedek
ben sem kerül sor a vajdasági róna sugallta témák kimerítésére, mert az alkotók 
fokozatosan érzéketlenekké válnak az ilyen összetett tájak iránt, s inkább átve
szik más művészek, más környezetek módszereit és ábrázolási tapasztalatait. 
Kérdés viszont, mi lenne a célravezető? 

- Mivel foglalkozik, mióta az isztriai Kastvában él? 
- Gazdag vajdasági akvarell és vázlatanyagom köti le leginkább a figyelmem. 

Természetesen nem vagyok közömbös új környezetem iránt sem, mert a maga 
nemében Isztria is kihívást jelent. Most a formák és a színvilág lassú elemzésé
nél tartok, hogy meghatározhassam a hozzájuk való viszonyulásomat. Akár
csak Vajdaságban, itt sem szánom rá magam olyasmire, ami nem meggyőződé
semből, nem szenzibilitásomból ered. Elsőként a tenger síkjából kiemelkedő 
szigetek keltették fel művészi érdeklődésemet, aminek bizonyára köze van a 
vajdasági táj síkjához, majd pedig a fa és zöld felület nélküli táj hullámzását kö
vető habarcs nélkül rakott kőfalak látványa ragadott meg Pag szigetén. Egyéb
ként korábban sem egyértelműen a vajdasági táj ábrázolója voltam, festettem 
Bretagne-ban, Németországban, Csehszlovákiában, Olaszországban és Spa
nyolországban is. Képzőművészeti szenzibilitásom valóban Vajdasághoz köt, 



de egyébként nagyon is nyitott vagyok, szeretem a különböző tájakat, embe
reket. Nálam most a Vajdaság utáni nosztalgia vegyül el isztriai felfedezéseim 
örömével. 

- Foglalkoztatja-e továbbra is az akvarell és miképpen? 
- Az akvarellhez való viszonyulásom jelentősen módosult. A vízfestés nem 

az olajkép előkészítését szolgálja, hanem a nagy vonalakban készített vázlat 
eszköze, hogy később maradjon lehetőségem a szabad értelmezésre. Termé
szetesen korábban is megkülönböztettem a vázlat-jellegű akvarellt az olajképet 
előkészítő vízfestéstől és a vízfestménytől mint önálló alkotástól. Mostanában 
az akvarell műfaját kizárólag ebben az utóbbi kategóriában művelem, s merem 
remélni, hogy már jelentős eredményeket értem el. 

- Négy évtizedes alkotótevékenységre tekinthet vissza, hisz első kiállítása 
1948 márciusában volt a Vajdaságban. Szándékában áll-e az évfordulót valami
képpen megünnepelni, ez alkalomból Vajdaságban tárlatot rendezni? 

- Egyelőre nincsenek ilyen terveim. 
- Köszönöm a beszélgetést, és a 40 . évforduló alkalmából további sikereket 

kívánok! 


