
 

Tisztelt Művész Úr, Helyettes Államtitkár Asszony, Főtitkár Úr! 

Tisztelt Kurátorok! 

Kedves Hölgyeim és Uraim! 

 

 

Kepenyes Pál művészetében az időnek és a térnek kiemelt jelentősége 

van.  

Számunkra ma ebben a teremben az idő lehetőséget ad arra, hogy az 

alkotóval együtt utazzunk századokon és kontinenseken át és magunkba 

szívjuk a kultúrák egymásra hatását, s érezzük milyen apró és törékeny, 

s mégis milyen hatalmas az ember.  

Kepenyes Pál mérhetetlen életszeretete, tudásvágya, kíváncsisága 

testesül meg minden alkotásban, melyek összekötik az embert a 

természettel, az organikus, folyton változó világgal és a kozmosszal. 

Tehetsége utat tört, mint a búvó patak a sziklák között, vagy a szikes 

talajon az új hajtás. E tehetség mutatkozott meg a kondorosi kisgyermek 

apró kezei nyomán formálódó agyagszobrocskákon, a börtönben a 

kenyérből gyúrt plasztikákon is.  

Az alkotás éltető lételeme, melynek sem a háború, sem a börtön, sem az 

emigráció nem tudott gátat szabni. Magába szívta az évezredek tudását 

és művészetét, hogy valami újat, mást, megismételhetetlent teremtsen. 

Otthonosan mozog a világban, miközben a magyar nyelvet, népdalainkat, 

hagyományainkat. kulturális örökségünket mindvégig féltett kincsként 

őrizte. S közben tanít, nemcsak alkotásaival, hanem pozitív 

életszemléletével is. A mindent tudni akarásával, s a „mindentudás” 

átadásának képességével. Életében szerves egységet alkot a művészet, 

a tudomány és a spiritualitás, mely mindent megmozgató energiává 

csúcsosodva áramlik és hoz létre soha nem látott formákat, inspiráló 

alkotásokat. Szobrai, plasztikái, ékszerei titokzatosak, mint ahogy az is, 

hogy honnan ez a belőle áradó, mindent elsöprő erő.  

Életműve nemzeti kultúránk büszkesége, embersége, kitartása példaként 

szolgál minden generáció számára tengeren innen és túl. 

 



„Akarom, mert ez bús merészség, 

Akarom, mert világ csodája: 

Valaki az Értől indul el 

S befut a szent, nagy Oceánba.”  

(Ady Endre: Az Értől az Oceánig) 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 

Azt gondolom, mindannyiunk nevében mondhatom, hogy rendkívüli és 

felemelő a pillanat, hogy most itt lehetünk együtt, hiszen hosszú idő telt el 

azóta, hogy az alkotó műveit Magyarországon bemutathattuk.  

Egy kiállítás – önmaga teljességében is csak betekintést engedhet egy 

olyan sokrétű és szerteágazó életműbe, mint Kepenyes Pálé, ezért is 

öröm számomra, hogy néhány héten belül itthon is megjelenik a 

Művelődési Intézet gondozásában a reprezentatív, KÁOS címet viselő 

művészeti album, melyből még jobban megismerhetjük Kepenyes Pál 

életfilozófiáját és műveit. 

Megtiszteltetés, hogy a tárlatnak az ország egyik kiemelt fontosságú 

összművészeti rendezvényközpontja, a Pesti Vigadó ad otthont, ahol az 

elmúlt 150 évben a magyarság legkiválóbb zeneszerzői, alkotó és előadó-

művészei kápráztatták el a kultúrabarátokat. 

Az épület falai között térben és időben így fonódik össze a zene, a 
képzőművészet és az irodalom. A Pesti Vigadó története ma egy új 
fejezettel gazdagodik, s erre a lapra az van írva: 2017. május 12. megnyílt 
Kepenyes Pál szobrászművész kiállítása. 

 

 


