
 Kultúra 2020. február 5.
szerda 9

A magyar és román művészet-
történetben egyaránt jelentős 
alkotóként számon tartott 
Papp Aurél 1912-ben festett, 
Notre Dame című alkotását 
mutatják be holnap a maros-
vásárhelyi Kultúrpalotában. 
A Maros Megyei Múzeum ta-
valy vásárolta meg a képzőmű-
vészeti alkotást.

 » KRÓNIKA

A Maros Megyei Múzeum bir-
tokába került Papp Aurél 
(1879–1960) Notre-Dame 

című festménye, amelyet az intéz-
mény 2019-es műtárgyvásárlásai-
nak legjelentősebb eredményeként 
tart számon – közölte a múzeum. 
A képzőművészeti alkotást hol-
nap délután 5 órától mutatják be a 
marosvásárhelyi Kultúrpalota jobb 
szárnyának II. emeletén. E festmény-
nyel egyszerre, a legutóbbi műtárgy-
vásárláskor Szervátiusz Jenő, Pericle 
Capidan, Balla Béla, Gy. Szabó Béla, 
Csikós Antónia és Kusztos Endre által 
szignált alkotások is a múzeum gyűj-
teményébe kerültek. Az esemény 
házigazdája lesz Soós Zoltán, a mú-
zeum igazgatója és Cora Fodor mű-
vészettörténész, jelen lesz Dumitru 
Păcuraru író, újságíró, Maria Adria-
na Zaharia történész, a Babeș–Bo-
lyai Tudományegyetem Történelem 
és Filozófi a Karának doktorandusa, 
valamint Oana Mirabela Păcurar 
képzőművész, kurátor, designer. 
A meghívottak az Aurel Popp – Înt-
re două culturi és az În atelierul lui 

PAPP AURÉL NOTRE DAME CÍMŰ, 1912-BEN KÉSZÜLT ALKOTÁSÁT MUTATJÁK BE MAROSVÁSÁRHELYEN

Értékes festmény került a Maros Megyei Múzeumba

Papp Aurél Notre Dame című festményét tavaly vásárolta meg a Maros Megyei Múzeum 

 » Festészete 
sokat változott 
hosszú pályája 
során. Hatott rá 
a szecesszió, 
erőteljesen az 
expresszioniz-
mus, voltak lírai, 
a nagybányaiak 
természetlátá-
sához közelítő 
korszakai. 

Aurel Popp című albumok szerzői, 
melyek kutatási alapját a művész írá-
sos hagyatéka képezte. A szerzők részt 
vettek a Szatmárnémeti Művészeti 
Múzeum keretében létrehozott Aurel 
Popp állandó kiállítás szervezésé-
ben is. Bemutatják az eseményen a 
magyar és román művészettörténet 
által egyaránt jelentősnek tartott al-
kotó párizsi időszakának Vázlatfü-
zetét, Aurel Ciupéval (1900–1988), a 
Marosvásárhelyi Képtár 1932–1940 
közötti gondnokával folytatott leve-
lezését, valamint néhány rendkívül 
érdekes dokumentumot Papp Aurél 

alkotásairól. A Notre-Dame című ki-
vételes alkotást a művész 1912-ben 
festette, pályafutásának kezdetén, 
párizsi tanulmányai idején. A fest-
mény 2019. október 25. – 2020. ápri-
lis 19-e között látható az Erdély festé-
szete a két világháború között című 
időszaki kiállításon. A tárlat keddtől 
vasárnapig 9–16 óra között látogat-
ható. Papp Aurél román nyelven: Au-
rel Popp (Érkávás, 1879. augusztus 
1. – Szatmárnémeti, 1960. augusztus 
8.) festőművész, grafi kus, szobrász 
és művészetkritikus volt. Festészete 
sokat változott hosszú pályája során. 

Hatott rá a szecesszió, erőteljesen 
az expresszionizmus, voltak lírai, 
a nagybányaiak természetlátásá-
hoz közelítő korszakai. Porcelán- és 
kerámiaműhelyt vezetett Szatmár-
németiben (1923–27), a nyarakat 
felsőbányai műtermében töltötte 
(1932–45). Bár sok közös mozzanat 
kapcsolta a nagybányaiakhoz, a mű-
vésztelep közösségi életvitelétől el-
határolta magát. 1936-ban erdélyi és 
bánsági művészszövetséget próbált 
összekovácsolni, ám a visszhangta-
lanság kiábrándította. Magyar kul-
túrán nevelkedve, levelei nagy részét 
(még az Octavian Gogához és Emil 
Isachoz szólókat is) magyarul írta, 
s ugyanúgy életrajzi följegyzéseit, 
naplótöredékeit. Kiterjedt levelezést 
folytatott kortársakkal, köztük a 
korabeli irodalmi élet személyisége-
ivel, Kós Károllyal, Szentimrei Jenő-
vel, Tamási Áronnal, Nyírő Józseff el, 
Tabéry Gézával. Írásos hagyatéka, 
melyben saját leveleinek másolatát 
is megőrizte, több ezer oldal. Ennek 
egy részét Szatmárnémetiben az Álla-
mi Levéltárban, illetve a Papp Aurél 
Emlékházban őrzik. Visszaemléke-
zéseiből, művészetkritikai írásaiból 
Banner Zoltán Ez is élet volt... címmel 
állított össze egy kötetre valót (Kolozs-
vár, 1977). Papp Aurél sokat tett az er-
délyi Ady-kultusz fönntartásáért: 1954-
ben Gellért Sándorral Érmindszenten 
járva az egykori Ady-porta szomorú ál-
lapota láttán mozgalmat indított azért, 
hogy a költőnek szülőhelyén méltó 
emléket állítsanak. Románia és Ma-
gyarország összefogását sürgette a le-
égett szülőház újraépítésére és beren-
dezésére, ez ügyben Hatvany Lajossal 
is levelezett. Maga is vázlatokat készí-
tett egy tervezett Ady-emlékműhöz.
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 » KRÓNIKA

Különleges szereposztással láthat-
ja Giuseppe Verdi Rigoletto című 

operáját a közönség holnap 18.30-tól 
a Kolozsvári Magyar Operában. Rigo-
letto és lánya, Gilda szerepében Fülöp 
Márton és lánya, Fülöp-Gergely Tímea 
lép színpadra. Rigoletto az operairo-
dalom egyik legerőteljesebb drámai 
alakja, komplex és tragikus, egyszerre 
félelmetes és sajnálatra méltó szerep-
lő. Fülöp Márton többször alakította 
sikerrel az éles nyelvű udvari bolondot 
a magyar operában, lánya, Fülöp-Ger-
gely Tímea viszont első alkalommal 
lép színpadra Gilda szerepében Ko-
lozsváron. Az apa és lánya kapcsolata 
az opera egyik központi témája. Rigo-
letto a világtól elzárva nevelteti Gildát, 
de minden óvintézkedése ellenére 
Mantua hercegének mégis sikerül el-
csábítania a lányt. Gilda megpróbálja 
megakadályozni apja bosszúját, és 
angyali ártatlansága végül a vesztét 
okozza. Az opera cselekményét és 
zenei felépítését egyaránt a lenyűgö-
zően éles ellentétek jellemzik, ahol a 
szereplők jellemét a hozzájuk rendelt 
zenei témák hangsúlyozzák. Verdi a 
legjobb operájának tartotta a Rigolet-
tót, az utókor pedig őt igazolja, hiszen 

műve a bemutató után több mint más-
fél évszázaddal is a leggyakrabban 
játszott operák között van. Világhírű 
a La donna è mobile, Mantua herce-
gének áriája is, amelyet a kolozsvári 
előadásban Stefan von Korch szólaltat 

meg. Sparafucile szerepében Szilágyi 
János, Maddalenáéban Veress Orsolya 
lép színpadra, Monterone grófj át pe-
dig Mányoki László alakítja. Az ope-
raelőadás karmestere Kulcsár Sza-
bolcs, rendezője Selmeczi György.

Apa és lánya lép fel az apa és lány szerepében a Rigolettóban
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Rigoletto és lánya szerepében Fülöp Márton és Fülöp-Gergely Tímea 

Jubilál a kolozsvári
Puck Bábszínház

Bábelőadásokkal és gyerekprogra-
mokkal várja közönségét a fenn-

állásának 70. évfordulóját ünneplő 
kolozsvári Puck Bábszínház. A jubi-
leum alkalmából ma és február 8-án 
a Tornyocska, 15-én a Micimackó, 22-
én a Pinnokió, 29-én pedig a Csipike 
című előadások kerülnek színpadra, 
11:00 órai kezdettel. A Puck Báb-
színház 1950. február 5-én jött létre, 
előbb Kolozsvári Bábszínház néven. 
Amint a teátrum közleményében 
olvasható, a kezdeti időszakban a 
magyar és román társulat autodi-
dakta színészekből állt (Horia Pop, 
Péter János, Bonda Ferenc, Elena 
Voicu, Vasile Teiuș, Benedek Dezső), 
Kovács Ildikó rendező vezetésével. 
Hetven év alatt összesen több mint 
300 előadást mutatott be a román 
és a magyar társulat. A Bábszínház 
aktuális repertoárjában nagyjából 
25, gyerekeknek szóló előadáscím 
található. 2002-től kezdődően 
évente megrendezik a Puck Nemzet-
közi Fesztivált, amely azóta fontos 
szerepet tölt be Kolozsvár kulturális 
életében. 2017-ben egy második 
rendezvénysorozat is létrejött, a 
WonderPuck Utcai Fesztivál, amely 
elsősorban a családos közönséget 
szólítja meg. 




