
Cluj70. Kolozsvári képzőművészet a megyei tárlatok szemszögéből 1968–1972 
 
Megnyitó: 2016. augusztus 16., 18:00 óra 
 
Megnyitja: Lucian Nastasă-Kovács, a Kolozsvári Művészeti Múzeum igazgatója 
és Székely Sebestyén György, a Quadro Galéria igazgatója 
  
Szervezőbizottság: Portik Blénessy Ágota, Székely Sebestyén György, Vécsei Hunor 
  
Kiállítás: 2016. augusztus 17. – október 29. 
 
Kiállításunk az 1968–1972. közötti megyei tárlatok térbeli és időbeli sűrítménye, mely jellegében és 
hangulatában azonban eltér ezektől. Térbeli sűrítmény, mivel a festészet, szobrászat és grafika 
műfajában készült alkotások nem egyszerre, hanem külön tárlatokon, egysoros, levegős elrendezésben 
kerültek bemutatásra a Nagy Galériában (Március 6. / Szentegyház utca). Az akkori tárlatok 
jellegének visszaadását galériánk tere nem teszi lehetővé, azonban öt év kiállításainak egyidejű 
bemutatása új értelmezési és értékelési keretet szolgáltat: különböző generációk és stílusirányzatok 
egymás mellé helyezése kidomboríthatja azt, hogy mit tartottak elfogadottnak a korszakban. 
 
Az arányok megrajzolásához és a hangsúlyok megtartásához az említett periódus kiállítási katalógusai 
szolgáltak alapul. Válogatásunk az éves seregszemlék leggyakoribb szereplőitől vonultat fel 
alkotásokat, szem előtt tartva az akkori bíráló bizottságok szelekciós elveit. A kiállítási anyag 
összeállítása során törekedtünk arra, hogy – amennyiben lehetséges – a korabeli megyei tárlatokon 
szereplő művek kerüljenek bemutatásra. Ahol ez nem sikerült, olyan műveket választottunk, amelyek 
stílusukban, tematikájukban hasonlóak, így akár „elfogadottak” is lehettek volna. 
 
Ebben a mozaikszerű művészeti közegben – amelyet az állam által fenntartott Képzőművészeti 
Szövetség ernyője fogott egybe – születtek és váltak ismertté olyan kiemelekedő művek és életművek, 
amelyekre az utóbbi években a művészeti világ nagy intézményei is felfigyeltek és újabb 
kontextusokba emeltek át. 
 
Az eredeti kontextus ismerete lehetővé teszi az életműveket és művészeti folyamatokat nem 
elszigetelten, hanem egymás kölcsönhatásában látni, utat nyitva a művek sajátos, romániai, kelet-
európai olvasatainak is. 
 
Köszönetünket fejezzük ki a művészeknek és családjaiknak, a Kolozsvári Művészeti Múzeumnak,a 
Magyar Unitárius Egyháznak, a Barabás Miklós Céhnek, a Györkös Mányi Albert Emlékháznak,a 
Kolozsvár Társaságnak, a Communitas Alapítványnak, a Minerva Alapítványnak, a gyűjtőknek és 
művészettörténészeknek, akik műveket kölcsönöztek és információkkal segítették a kiállítás létrejöttét. 

 

Quadro Galéria  
Napoca (Jókai) 2–4. szám, I. emelet, 64. 
kedd – szombat | 10:00 – 13:00, 14:00 – 18:00 


