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Deák Árpád nagyváradi szob-
rászművész készítette el 
Samuel von Brukenthalnak, 
Erdély egykori szász kor-
mányzójának a háromméte-
res bronzszobrát, amelyet a 
hétvégén avatnak fel Nagysze-
ben központjában. Az impo-
záns talapzaton álló művet a 
Brukenthal-múzeum alapítója 
születésének 300. évfordulóján 
adják át, a szobor megalko-
tásáról Deák Árpád beszélt a 
Krónikának.

 » KISS JUDIT

Samuel von Brukhenthalról, Er-
dély egykori kormányzójáról 

készített mintegy háromméteres 
bronzszobrot Deák Árpád nagy-
váradi szobrászművész, az impo-
záns alkotást a hétvégén avatják 
fel Nagyszeben központjában. A 
szász kormányzó neve összeforrt 
a városéval: az 1721–1803 közt élt 
báró alapította az 1817-ben meg-
nyílt Brukenthal-múzeumot, amely 
a könyvtárral együtt az erdélyi szá-
szok legjelentősebb tudományos 
intézményévé vált. A közgyűjte-
mény kezdeményezte a szobor fel-
állítását, annak apropóján, hogy 
idén van Samuel von Brukenthal 
születésének 300. évfordulója. A 
tervek szerint a szombati avatón 
részt vesz Klaus Iohannis államel-
nök is, aki korábban Nagyszeben 
polgármestereként tevékenykedett. 
Deák Árpád – akinek számos erdé-
lyi és partiumi településen áll köz-
téri szobra a kultúra és történelem 
jeles személyiségeiről – megkere-
sésünkre elmondta: kihívást jelen-
tett számára a Brukenthal-szobor 
elkészítése, elsősorban a méretek 
miatt. Kifejtette, az ő szobortervét 
választották ki egy pályázat útján. 
A szoborállítás ötletével pár éve állt 
elő a szebeni múzeum, a projekt ko-
ordinátora és egyik fi nanszírozója a 
helyi Rotary Club, a költségek egy 
részét a Boromir cég és a nagysze-
beni Lions Egyesület állta.

A díszruhás Brukenthal 
különleges sziluettje
„A város legfontosabb pontján, a 
Nagypiac téren áll majd a szobor, 
impozáns helyen. Az alkotás szinte 
három méter magas, az ember rit-
kán mintáz ennyire méretes fi gurát. 

A NAGYVÁRADI SZOBRÁSZMŰVÉSZ MINTÁZTA MEG ERDÉLY EGYKORI KORMÁNYZÓJÁNAK FIGURÁJÁT, AZ ALKOTÁST SZOMBATON ADJÁK ÁT

Deák Árpád Brukenthal-szobra áll Szebenben

A 300 éve született Samuel von Brukenthal háromméteres szobrát Nagyszeben központjában, 
impozáns helyszínen állították föl

 » Kérdésünkre, 
hogy milyen, a 
kormányzóról 
készült ábrázo-
lások alapján 
alkotott, a szob-
rász elmondta, 
megpróbálta 
ötvözni a hagyo-
mányos barokk 
művészetet a 
kortárs művé-
szettel, korabeli 
festményeket, 
metszeteket és a 
Brukenthal-mú-
zeum előcsarno-
kában található 
bronzportrét is 
tanulmányozta.

A makettet nem szoktam mechaniku-
san felnagyítani, hanem munka köz-
ben is adódnak bizonyos lehetőségek 
és akadályok is, ezt harmóniába kell 
hozni” – fejtette ki a művész. Kérdé-
sünkre, hogy milyen, a kormányzóról 
készült ábrázolások alapján alkotott, 
a szobrász elmondta, megpróbál-
ta ötvözni a hagyományos barokk 
művészetet a kortárs művészettel, 
korabeli festményeket, metszeteket, 
a Brukenthal-múzeum előcsarnoká-
ban található bronzportrét is tanul-
mányozta. „Tulajdonképpen egyfajta 
„mozaikkép” született, mert egyik 
műhöz sem hasonlít, és mindenik-
hez hasonlít. A Brukenthalról készült 
ábrázolásokban vannak közös pon-
tok, de vannak különbözőségek is, 
attól függ, hogy a korabeli művészek 
hogyan látták őt. Mindebből meg-
próbáltam összegyúrni a kinézetét” 
– mondta Deák Árpád. Hozzátette, a 
fi gura kifejezésével sokat bíbelődött, 
ami érdekes, az a hatalom kifejező-
dése a kézmozdulatban. „Izgalmas, 
hogy Brukenthalt a Szent István-rend 
ornátusában kellett megmintázni, 
a gazdagon díszített, ceremóniákon 
viselt díszruha sok plasztikai lehető-
séget adott. A szobornak ily módon 
nem szokványos a sziluettje: hosz-
szú köpenyt visel hosszú ujjakkal” 
– mondta a szobrászművész. A Szent 
István-rend a Magyar Királysághoz kö-
tődő lovagrend volt, amelyet 1764-ben 
Mária Terézia királynő alapított. A Ka-
tonai Mária Terézia-rend mellett ez lett 
a Habsburg Birodalom legjelentősebb 
kitüntetése, amellyel kiváló polgári 
és egyházi érdemeket jutalmaztak, 
amelyek a Magyar Királysághoz is kö-
tődtek. Deák Árpád kérdésünkre arról 

is beszélt, hogy mit sugall a fi gura arc-
kifejezése, milyen ember benyomását 
kelti. „Ahogy utánaolvastam, Brukent-
hal báró nem volt amolyan akcióhőstí-
pus. Megfogott engem, hogy mennyire 
fontosnak tartotta a képzőművészeti 
alkotásokat, ennek bizonyítéka mű-
kincsgyűjteménye, ami a múzeum ál-
tala emeltetett épületében található. 
Én úgy vélem, ez Erdélyben, de talán 
egész Romániában a legértékesebb 
múzeum” – mondta a szobrászmű-
vész. Az intézménynek otthont adó 
palotát Samuel von Brukenthal épít-
tette 1778–1788 között, miután Erdély 
kormányzójává választották, a közép-
kori eredetű Klockner- és Off ner-házak 
helyére. Itt helyezték el a báró mű-
kincsgyűjteményét, a képgyűjtemény 
alapjait Bécsben vetette meg. Végren-
deletében Brukenthal az evangélikus 
egyházra hagyományozta az épületet 
és a gyűjteményt. 1817. február 25-én 
a gyűjtemény megnyílt a látogatók 
előtt. Deák Árpád arról is beszélt, hogy 
végignézve a múzeumban kiállított 
műveket, rengeteg világhírű munka 
található köztük, a Brukenthal által 
építtetett palota is gyönyörű, akárcsak 
a szomszédságában álló neobarokk 
épület, amiben a polgármesteri hiva-
tal székel – mindez kivételesen szép 
környezet a szobor számára. „Ez a pa-
tinás, emblematikus környezet plusz 
ösztönzést adott nekem a szobor ké-
szítésekor” – mondta a szobrász.

Méreteiben is kiemelkedő 
szobor
Deák Árpád arra is kitért, rengeteg 
történelmi személyiséget megmin-
tázott már közterekre, a Brukent-
hal-szobor, ami Erdély kormányzóját 

ábrázolja, ebben az értelemben elő-
kelő helyet foglal el a sorban. „Az ál-
talam korábban elkészített, kulturális 
és történelmi személyiségeket meg-
mintázó fi gurák sokasága kisebb mé-
retben, szerényebb körülmények közt 
készült, ez a szobor méreteiben is 
kiemelkedik közülük. Nagy szobraim 
vannak még egyébként: például egy 
kétszeres életnagyságú Szent László 
lovas szobrot is megmintáztam. Ha 
minden jól megy, Nagyváradon állít-
ják majd föl” – mondta a művész. Ki-
emelte, Brukenthal szobrát az Arad 
megyei Zimándújfalu bronzöntő mű-
helyében készítették, ahol nagyon 
szép munkát végeztek. „Az is fontos, 
hogy a szobornak gyönyörű talap-
zatot készített a csíkszeredai Dóczi 
András, aki sok Hargita, Kovászna, 
Maros megyei köztéri alkotásnak 
készített már talapzatot. Minőségi 
kőből készült, remek munka, ami 
nagy mértékben hozzájárul a mű 
összképéhez. Egy darabból álló, 
nagy követ sikerült találni, barokk 
sziluettű, impozáns talapzatról van 
szó” – emelte ki Deák Árpád.

A szobrászművésznek számos köz-
téri alkotása látható Erdélyben és a 
Partiumban, az egyik legismertebb 
a nagyváradi Fő utcán található Hol-
naposok szoborcsoport. Deák Árpád 
mintázta meg többek közt Petőfi  
Sándor és Szendrey Júlia alakját, a 
szobor Erdődön található, és Szat-
márnémetiben is áll Petőfi -szobra. 
Károlyi Gáspárt ábrázoló alkotása 
Nagykárolyban a református temp-
lomkertben áll. Deák Árpád az egyik 
legelismertebb romániai szobrász, 
1955-ben született Marosvásárhe-
lyen, 1974–1978 között a kolozsvá-
ri Ion Andreescu Képzőművészeti 
Főiskolára járt, mestere Löwith Egon 
volt. 1986 óta Nagyváradon él és dol-
gozik. A szobrászat mellett grafi kai 
tevékenysége is jelentős.
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Külföldi és hazai társulatok részvé-
telével tartják az V. WonderPuck 

Utcaszínház Fesztivált Kolozsváron. 
A tegnap kezdődött, vasárnapig tartó 
szemlét a Puck Bábszínház, az ESUA 
Egyesület és a Lions Alapítvány szer-
vezi közösen. A rendezvénysorozat 
öt helyszínen zajlik: Bonchidán a 
Bánff y-kastélyban, Kolozsvár főterén, 
a Bánff y-palota udvarában, az Erdé-
lyi Néprajzi Múzeumban, valamint a 

Magic Puppet udvarában. A fesztivál 
idei kiadásán több mint 40 program 
közül válogathatnak az érdeklődők: 
bábelőadások, koncertek, műhelyek, 
kiállítások, elő szobrok, óriásbábok és 
számos meglepetés várja a közönsé-
get. A hazai fellépőkön kívül öt külföldi 
társulat előadásai közül is válogathat-
nak a látogatók: a művészek Magyar-
országról, Németországból, Törökor-
szágból, a Moldovai Köztársaságból, 

valamint Olaszországból érkeznek. A 
fesztivál legelső napján, tegnap déle-
lőtt a bonchidai Bánff y-kastélyban volt 
látható a Puck Bábszínház két előadása 
(Jancsi és Juliska; Vasilache és Marioa-
ra a világ körül). Péntektől már Kolozs-
vár különböző pontjaiban is bábszín-
házzal és varázslattal találkozhatnak 
az arra járók. Pénteken délután kezdő-
dik az egész hétvégés programsorozat, 
a Bánff y-palota udvarában tekinthető 

meg a Valaki őrzi majd a harangvirágo-
kat című előadás; majd a kincses város 
főterén a magyarországi TrappTop Flot-
ta előadása, A Nap és a Hold elrablása 
várja a közönséget. A fesztivál összes 
programja ingyenes, nincs előzetes 
helyfoglalás. További információk, 
biztonsági előírások és teljes program 
a www.wonderpuck.eu, valamint a htt-
ps://www.facebook.com/wonderpuck-
cluj oldalon található. (Krónika)

Külföldi társulatok is fellépnek a WonderPuck Utcaszínház Fesztiválján

 » A fesztivál 
összes programja 
ingyenes, nincs 
előzetes helyfog-
lalás.




