
In memoriam Kántor La-
jos címmel nyílik kiállítás 
pénteken a sepsiszent-
györgyi székhelyű Erdélyi 
Művészeti Központban a 
2017-ben elhunyt kolozs-
vári irodalomtörténész, 
műkritikus, filológus, 
gazdag képzőművészeti 
magángyűjteményének 
anyagából. Vécsi Nagy 
Zoltán művészettörténész, 
a központ igazgatója 
beszélt a tárlatról, Kán-
tornak az erdélyi kép-
zőművészetben betöltött 
szerepéről.

 » KISS JUDIT

K ántor Lajos magángyűjte-
ményéből nyílik kiállítás 
pénteken a sepsiszent-

györgyi székhelyű Erdélyi Mű-
vészeti Központban. A 2017-ben 
elhunyt kolozsvári irodalom-
történész, műkritikus, fi loló-
gus magántulajdonában lévő 
alkotások legnagyobb részét 
a Sapientia Alapítvány vásá-
rolta meg a központ számá-
ra, amelynek alapításánál 
kulcsszerepet játszott Kántor 
Lajos. Vécsi Nagy Zoltán mű-
vészettörténész, a központ 
igazgatója megkeresésünkre 
elmondta, 91 alkotást sorakoz-
tat fel a központ két emeletét 
elfoglaló, április közepéig lá-
togatható tárlat. Olyan jeles 
alkotók műveit láthatják az 
érdeklődők, mint Nagy Albert, 
Jakobovits Miklós, Fülöp Antal 
Andor, Györkös Mányi Albert, 
Mohi Sándor, Cseh Gusztáv, 
Kusztos Endre, Gergely István, 
Benczédi Sándor, Benczé-
di Ilona, Balázs Péter. „Több 
Kántor Lajosról készült port-
ré is szerepel az anyagban, ez 

is lényeges része a kiállítás-
nak, a plakáton látható grafi -
ka Tóth László munkája. Az 
1960–1970-es, 80-as években 
alkotó jelentős erdélyi művé-
szek munkáit sorakoztatja fel 
az anyag, mint tudjuk, Kántor 
hagyatéka valóságos kereszt-
metszete e korszak erdélyi mű-
vészetének” – mondta Vécsi 
Nagy Zoltán. Kifejtette, a Kán-
tor-magángyűjtemény egy tö-
redékét, egy kis teremnyi anya-
got láthatott a nagyközönség a 
tavalyi Kolozsvári Magyar Na-
pokon, az új sepsiszentgyörgyi 
tárlat ennél sokkal gazdagabb, 
a központ két emeletén min-
den kiállítófelületen bemutat-
ják az anyagot. „Igyekeztünk a 
kiállítás egyik részében olyan 
légkört kialakítani, hogy meg-
mutathassuk Kántor környe-
zetét, megidézzük az ő szelle-

miségét, a kedvenc alkotásait 
mutatjuk be. Kántor Lajosnak 
nagyon fontos szerepe volt 
az 1960–70-es évek erdélyi 
képzőművészetében: kritikus-
ként, galériavezetőként is, 
mondhatjuk úgy is, ő tágította 
a kánont” – fogalmazott Vé-
csi Nagy Zoltán. Hozzátette, 
Kántor volt az, aki az 1950-es 
éveket követően odafigyelt 
az avantgárd irányzatokra, 
az újításokra, a Korunk ga-
lérián keresztül képviselte a 
kitekintést, emiatt is gazdag 
volt a magángyűjteménye. 
„Hagyományos értékeink és 
az akkori legújabb tendenciák 
is szerepelnek a gyűjtemény-
ben. A dedikációkból is lát-

szik, hogy a művészek érezték 
Kántor szerepének a jelentő-
ségét. Próbáljuk az ő szellemi 
közegét, művészekkel való 
kapcsolatát is bemutatni. Az 
alkotásokkal vette körül ma-
gát a lakásában, ezt a légkört 
is megidézzük” – mondta a 
művészettörténész. Arról is 
beszélt, hogy az In memoriam 
cím azt is jelzi, hogy a kiállí-
tás egyrészt a gyűjteményről 
szól, másrészt magáról Kántor 
Lajosról, az ő szellemiségé-
ről. „Azt, hogy létrejöjjön egy 
erdélyi művészeti múzeum, 
elsőként Kántor vetette fel 
Jakobovits Miklóssal együtt. 
Sepsiszentgyörgyön egy ér-
tekezleten derült ki, hogy 
a háromszéki város lenne a 
legjobb helyszíne a központ-
nak, mert itt megvan a politi-
kai akarat is a támogatására. 
Kántor egyik alapító atyja volt 
a központnak, a kiállítással 
a hálánkat is lerójuk ezért” 
– fogalmazott a művészet-
történész. Hozzátette, Kántor 
túllépett azon, hogy szíve sze-
rint Kolozsváron hozza létre a 
központot, hiszen felismerte, 
hogy Szentgyörgyön nyílik erre 
lehetőség, támogatta a kezde-
ményezést, műveket is szerzett 
az alapgyűjteménybe.

Mint arról korábban beszá-
moltunk, Kántor kiemelkedő-
en gazdag szellemi örökségét 
kutatják egyetemi hallgatók 
egy új kezdeményezés kereté-
ben. A projektet Balázs Imre 
József és Vallasek Júlia iroda-
lomtörténész, egyetemi oktató 
irányítja. „A Kántoresque  ré-
vén ki tudjuk próbálni, hogy a 
filológusi-irodalomtörténészi 
munka és a hagyatékokban 
való elmélyedés mellett mi-
lyen lehetőségeink vannak 
arra, hogy az értékeket széle-
sebb kör számára is befogad-
hatóvá, elérhetővé tegyük” 
– mondta el megkeresésünkre 
Balázs Imre József.
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KIÁLLÍTÁS KÁNTOR LAJOS EMLÉKÉRE AZ ERDÉLYI MŰVÉSZETI KÖZPONTBAN

Aki tágította a kánont

Tóth László képzőművész Kántor Lajosról készített munkája 

 » K. J.

Nagyváradon is vetítik Marian 
Crișan új fi lmjét, a Berliner 

/ The Campaign című, Nagysza-
lontán forgatott fekete komédiát. 
A kampányoló politikusról szóló, 
2018-ban forgatott alkotásban 
Dobos Imre, a nagyváradi Szigli-
geti Színház színésze is feltűnik. 
A 93 perces fi lm premierjét ked-
den tartották a bukaresti Fran-
cia Intézetben, szombaton és 
vasárnap 18 órától a nagyváradi 
Cinema Palace-ban láthatja a kö-
zönség, Iași-ban és Bukarestben 
is több ízben vetítik a napokban. 
A nagyszalontai születésű rende-
ző Berliner / The Campaign című 
mozijának főbb szerepeiben Ion 
Sapdaru, Sorin Cocis, Ovidiu 
Crișan, Petru Ghimbășan, Maria 
Junghețu, Ion Rușcuț, Răzvan 
Vicoveanu, Ioana Chițu, George 
Dometi, George Voinese tűnik 
fel, a forgatókönyvet Marian 
Crișan és Gabriel Andronache 
írta. A történet szerint a Mocanu 
nevű politikus, aki az Európai 
Parlamentbe szeretne bekerülni, 
kampánya kellős közepén Nagy-
szalontán, a provinciális kisvá-
rosban ragad. Mocanut Viorel, a 

traktorista fogadja be otthonába. 
A politikus folytatja kampányát a 
kisvárosban, arra számít, hogy-
ha Viorel oldalán tűnik fel minél 
gyakrabban, a helyiek a szívükbe 
zárják. A nagyszalontai születésű 
rendező számos népszerű fi lmet 
alkotott az elmúlt időszakban, 
hazai és külföldi díjakkal ismer-
ték el munkásságát. 2008-ban 
Megatron című mozija nyerte el 
a legjobb rövidfi lmnek járó Arany 
Pálmát a 61. Cannes-i Filmfesztivá-
lon. 2013-ban mutatták be Rocker
című fi lmjét, amely egy apa és 
fi a pár napján keresztül mutat rá 
a román társadalom helyzetére. 
Alkotásaiban több ízben sze-
repeltek erdélyi magyar színé-
szek: a román–magyar–francia 
koprodukcióban készült Morgen 
– amelynek Hatházi András ko-
lozsvári színész volt a főszereplő-
je – négy elismerést is kapott a lo-
carnói fi lmfesztiválon 2010-ben, 
ezenkívül Hatházi a legjobb férfi  
szereplő, Marian Crişan pedig a 
legjobb rendező díjával térhetett 
haza a Thesszaloniki Nemzetkö-
zi Filmfesztiválról. 2016-os, Ioan 
Slavici művén alapuló, Horizont 
című fi lmjében Hatházi András 
és Bogdán Zsolt is szerepelt. 

Fekete komédia Crișan új fi lmje 

 » Az In memoriam 
cím azt is jelzi, hogy 
a kiállítás egyrészt a 
gyűjteményről szól, 
másrészt magáról 
Kántor Lajosról, az ő 
szellemiségéről.
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Dobos Imre és a Berliner főszerepét alakító Ion Sapdaru




