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A Kolozs Megyei Tanács alárendeltségébe tartozó Kolozsvári Művészeti 

Múzeum szeretettel meghívja Önöket Nagy Anna kolozsvári származású 

festőművész retrospektív kiállítására, amely 2021. november 12. – december 

5.között lesz megtekinthető a Bánffy-palota földszinti időszaki 

kiállítótermeiben.  

A kiállítás megnyitójára 2021. november 12-én 17 órától kerül sor, Nagy Anna 

festőművész és dr. Bordás Beáta, a kiállítás kurátorának jelenlétében.  

Nagy Anna (sz. 1943, Kolozsvár) festőművész, grafikus, költő. Tanulmányait a 

kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Intézet festészeti szakán végezte 

Kádár Tibor és Petru Feier művésztanárok vezetése alatt (1960–1966), továbbá 

freskófestészetet tanult édesapja, Abodi Nagy Béla osztályában. 

Először 1966-ban mutatkozott be a kolozsvári tartományi kiállításon, amelyet 

követően 1988-ig részt vett az évente megrendezett tartományi tárlatokon. 

Számos csoportkiállításon szerepelt Kolozsvárt, Bukarestben, Tordán, 

Konstancán és Tulceán. Részt vett több állami kiállításon és festészeti Biennálén 

Bukarestben, továbbá a berlini és moszkvai nemzetközi képzőművészeti szemlén 

(1974). 1974-ben egyéni kiállítása volt Kolozsvárt az Unió Galériájában. 1984-

ben a bukaresti országos kiállításon elnyerte a festészeti első díjat a „Nyár” című 

nagyméretű kompozíciójával. 

1976–1988 között a Romániai Képzőművészek Szövetsége Kolozsvári Fiókjának 

tagja volt. Rajzot, festészetet, művészettörténetet tanított a kolozsvári Pedagógiai 

Intézetben (1966–1968), illetve több magyar nyelvű líceumban (1968–1988). 

1988-ban férjével, Andonis Papadopoulos festőművésszel és lányával Athénban 

telepedtek le, ahol folytatta művészi pályáját; több egyéni kiállítást rendezett a 

görög fővárosban (1990, 1992, 1993, 1996). 2009 óta Budapesten él családjával. 

2018-ban részt vett a Kolozsvári Művészeti Múzeum „Vlahuţă 63. – Kolozsvári 

képzőművészek műtermei” című csoportkiállításán, 2019-ben pedig a kolozsvári 

Quadro Galéria kiállításán és aukcióján.  

Legkedveltebb festészeti témái a portrék és többalakos kompozíciók, ezek vannak 

túlsúlyban a jelenlegi tárlaton is. A retrospektív kiállítás kilenc, a Kolozsvári 

Művészeti Múzeum gyűjteményében található és az 1960–80-as években készült 

festményt mutat be, továbbá számos más alkotást a művésznő tulajdonából, 

amelyek az életmű különböző szakaszaiban jöttek létre. 

A kiállítás a 2021. november 13. – december 5. közötti időszakban látogatható 

szerdától vasárnapig 10 és 17 között, a koronavírus terjedését megelőző 

intézkedések betartásával.  



 


