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A hatodik kiadásához érke-
zett táborról Berze Imre, 
az ötlet kezdeményező-

je és a tábor művészeti vezető-
je elmondta, idén is meghívásos 
alapon vehetnek részt a művé-
szek az udvarhelyi táborban. 
A meghívott alkotókat a ké-
pesítésük és korábbi munká-
ik alapján választja ki a tábor 
művészeti vezetője. Elmondá-
sa szerint mérvadó, hogy a kép-
zőművészek tevékenységükben 
mennyire törekednek a profesz-
szionalizmusra, hiszen magas 
szintű és minőségi képzőművé-
szeti felületet szeretne kialakí-
tani Udvarhelyen.

Udvarhelyről idén fiatal fes-
tő, Tamás Borbála és Kövecsi-
Kovács Imre szobrász vesz részt 
a Spanyár-háznál szervezett al-
kotótáborban, de az idei tízes 
csapat része lesz Daczó Eni-
kő, Nicu Barb és Sipos Gaudi 
Tünde is, mindhárman sepsi-
szentgyörgyi képzőművészek. 

Csíkszeredából érkezik Szabó 
Réka, Budapestről pedig Szigeti 
Gábor Csongor, intermédia mű-
vész. A hatodik Pulzus-csoport 
tagjai közt távolabbról érkezők 
is vannak idén. Tajvanból jön 
Ming–Chin Tung szobrász, aki 
a tajvani Lih-Pao szobrászati bi-
ennálén második helyezést ért 

el alkotásával. Ugyanazon a ver-
senyen első lett Madaras Péter 
zabolai származású szobrász, 
a kelet-ázsiai alkotó így került 
kapcsolatba Udvarhelyszékkel. 
Tíz napig a Spanyár-ház lakója 
lesz a Kanadából érkező, koreai 
születésű Soyoung Parc is. Idén 
Túros Eszter lesz a tábor művé-

szettörténésze, ő fogja méltatni a 
táborzáró kiállítást.

Az alkotók az elkövetkező na-
pokban szabadon alkothatnak, 
csupán egy feltétele van az ud-
varhelyi művészeti tábornak: 
egy itt született művük a Haáz 
Rezső Múzeum gyűjteményé-
nek részévé válik. 

Az elmúlt öt évben született 
alkotásokból egyébként nem-
régiben kiállítást nyitottak meg 
a sepsiszentgyörgyi Erdélyi 
Művészeti Központban, illetve 
katalógust is kiadtak a művész-
telep ötéves terméséből.
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Tíz napig alkotnak a művésztelep résztvevői

Lüktet a Spanyár-ház
Ma kezdődik a hatodik 

Pulzus művésztelep, 

a következő tíz nap-

ban élettel telik meg 

a székelyudvarhelyi 

Spanyár-ház, ahol tíz 

alkotó fog dolgozni. 

Tajvanból és Kanadá-

ból is érkeznek művé-

szek az alkotótáborba.

Szabadon alkothatnak a művészek a hatodik Pulzus táborban az elkövetkező napokban

Az első világháború drámai 
hangulatának művészi megje-
lenítéséről kíván átfogó képet 
nyújtani a budapesti Szépművé-
szeti Múzeum – Magyar Nem-
zeti Galéria és a Csíki Székely 
Múzeum Művészek ágyúdör-
gésben. Erdély az első világhá-
borúban című közös kiállítása, 
amely július 30-ig látogatható. A 
tárlaton 24 művész 89 munkája 
tekinthető meg.

A háborús évek felezőide-
jében Erdély is közvetlenül 
megtapasztalhatta az apokalip-
tikus idők rettenetét. Az erdé-
lyi hadszíntér eseményei olyan 
gyorsan zajlottak le, hogy a 
Sajtófőhadiszállás festőit és raj-
zolóit inkább csak az utóvédhar-
cok idején tudták ide irányítani. 
A román hadsereg maradéka, 
valamint a király és a kormány, 
Bukarest eleste után Moldvába 
menekült. Itt az oroszok több-
kevesebb támogatásával még 
be-betörtek a Keleti-Kárpátok 
hágóin az Úz-völgyétől a Tölgye-
si-szorosig. Ennek megfékezé-
sére irányítottak csapattesteket 
a szövetségesek a szorosok Er-
dély felé eső részére. Ezen a 
frontvonalon dolgozott Vaszary 
János (1867. november 30. – Bu-
dapest 1939. április 19.) is. A 
huszadik századi magyar mű-
vészet élvonalbeli mestere az 
Úz-völgyi harcok terepén műkö-

dött – olvasható a kiállítás kata-
lógusában.

A festő 1885–1887 között a 
Mintarajziskolában Székely Ber-
talan, Keleti Gusztáv, Greguss 
János és Stróbl Alajos tanítvá-
nya volt. 1887-től Münchenben 
Gabriel von Hacklnál  és Ludwig 
von Löfftznél tanult, majd 1889-

1890-ben Párizsban a Julian 
Akadémián képezte magát. 
Kortársaihoz hasonlóan nagy 
hatással volt rá Jules Bastien-
Lepage finom naturalista mű-
vészete. Korai időszakának fő 
művét, a szecessziós-szimbo-
lista Aranykort (1898) megvet-
te a Szépművészeti Múzeum. 

1905-ben a velencei művésze-
ti kiállításon festményei mel-
lett iparművészeti munkákkal 
is szerepelt. Minden korszaká-
ban kiemelkedő műveket alko-
tott, életpályájának alakulását 
gyűjteményes kiállításain kö-
vethette a közönség. Az első vi-
lágháború alatt hadifestőként 

dolgozott, a német expresszio-
nizmushoz közelítő sötét han-
gulatú képeket festett (Katonák 
a hóban, 1916), emellett részt 
vett a bécsi és budapesti hadiki-
állításokon. A világháború alatt 
kialakult drámai hangvétel a 
húszas évek első felében készült 
műveire is rányomta a bélyegét, 
de az 1925-ös franciaországi 
útja során színei kivilágosod-
tak, kialakult utolsó korszaká-
nak jellegzetes, harsány stílusa. 
1920-tól 1932-ben bekövetkezett 
nyugdíjazásáig a Képzőművé-
szeti Főiskola tanára volt, ahol 
Csók Istvánnal együtt támo-
gatta a fiatalok újító törekvése-
it. Nem véletlen, hogy 1924-ben 
a Képzőművészek Új Társasá-
ga (KUT) egyik alapító tagja lett. 
2003-ban Kaposváron megnyílt 
a Vaszary Emlékház, 2007-ben 
pedig életműkiállítását rendezte 
meg a Magyar Nemzeti Galéria. 

A fönnmaradt művek, ame-
lyek a világháború centenáriu-
mán több helyütt is bemutatásra 
kerültek és kerülnek – köztük a 
mostani, csíkszeredai kiállítás 
– egy történelmi korszak epi-
lógusát illusztrálják. Egy tár-
sadalomkép és létforma végét 
s egy ismeretlen világ még be-
láthatatlan kezdetét jelképezik 
– mutat rá Murádin Jenő művé-
szettörténész. 
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Drámai hangvételű Vaszary-művek

Vaszary János: Csíkszereda, 1916
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