
Van egy hely az Alföld szívében, két folyó találkozásánál, ami ezredéve 
emberek otthona. Szélfútta, porlepte vidék, zizegô nyárfákkal, lassan vo-
nuló marhacsordákkal és barázdált arcokkal tarkított táj. 

Az 1800-as évek derekán a neves osztrák hadifestô, August von 
Pettenkofen volt az elsô mûvész, akit a térség varázslatos levegôje magá-
val ragadott, és aki ezt követôen évtizedeken át készítette itt szenvedélytôl 
átitatott táj- és életképeit, hírét víve így a városnak és környékének világ-
szerte. Elsôsorban neki köszönhetô , hogy a festôk figyelme Szolnok felé 
fordult, és egyre többen látogattak el ide témát keresve. Ez a folyamat 
vezetett ahhoz, hogy a századforduló táján megszülessen egy állandó 
mûvészkolónia létrehozásának gondolata a Zagyva és a Tisza találkozá-
sánál, az egykori vár területén. A Szolnoki Mûvészeti Egyesület alapító 
okiratát a kor képzômûvészeti életének legjelesebb képviselôi látták el 
kézjegyükkel, az épületek 1902. évi átadásától kezdve pedig útjára indult 
a sikerekben és méltatlan elmarasztalásokban egyaránt bôvelkedô tör-
ténet, amely mûvészettörténeti jelentôségén túl egy viharvert évszázad 
sajátságos tükre is egyben. A háborús pusztítások és a súlyos társadalmi 
változások ellenére ez a hely folyamatosan vonzotta magához a festôket, 
szobrászokat, grafikusokat. Neves mûvészek sora lelt itt termékeny alkotói 
közegre, akik közül sokan a város életének közkedvelt figurái lettek, alak-
jukat legendás történetek, anekdoták ôrzik. Az elsô idôszakot az akadémi-
kus kötöttségek alól szabadulni vágyó plein air törekvések, valamint a nép 
hétköznapi életének motívumai felé fordulás jellemzik. Bár igaz az, hogy 
itt nem jött létre a nagybányaihoz hasonló egységes szemléletû iskola, ez 
nem róható fel hiányosságként. A Szolnoki Mûvésztelep értékei más irány-
ban keresendôk. Ezek pedig a hely szellemébôl adódó bensôséges lég-
kör, a programoktól és kiáltványoktól mentes munka, a várossal és lakóival 
való szorosabb együttélés, és nem utolsósorban a mûvészeti közéletben 
való, napjainkig tartó folyamatos jelenlét. A telep ma is igyekszik méltó len-
ni az elôdökhöz a hagyomány és megújulás jegyében. Mûködését egész 
évben zajló sokrétû alkotótevékenység, rendszeres tárlatok, rendezvé-
nyek, oktatás és kiterjedt szakmai kapcsolatok fémjelzik. 
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A Szolnoki MûvéSztelep erdélyi BeMutAtkozó kiállítáSA

Zádor ISTVáN – ÖNArckéP

olaj, vászon, 53x45 cm, 1924.

ABA-NoVák VIlMoS – AkT-TANulMáNy

olaj, vászon, 88x49 cm, 1920-as évek közepe

MEggyES láSZló – TélI AlkoNyAT

olaj, vászon, 60x90 cm, é. n.

BArANyó SáNdor – TErEgETÔk  

olaj, farost, 60x80 cm, é. n.

PAlkó TIBor - HANgyáS

olaj, vászon 90x90 cm, 2012.

cHIoVINI FErENc – IdÔS Pár

olaj, vászon, 75x63,5 cm, é. n.

FAZEkAS MAgdolNA –  
TAVASZHoZó

olaj, farost, 100x70 cm, 1991.

PólyA IVáN – álló NÔ kAlAPBAN

olaj, lemez, 70x39 cm, é. n.

Jelen kiállítás anyaga - amelynek gerincét a szolnoki damjanich János 
Múzeum, a Szolnoki Mûvészeti Egyesület, valamint magánszemélyek 
gyûjteményeinek darabjai alkotják - tág, ám egyben személyes hangvételû 
betekintést nyújt ennek a nagy jelentôségû intézménynek a gazdag múltjába 
és mozgalmas jelenébe.

A Szolnoki Mûvésztelep története több mint történet. Mintha nem is az idôben 
zajlana, inkább valahol azon túl, ott, ahol a hely szelleme lakik. Ezen a környé-
ken minden elmúlt dolog ma is eleven, minden pillanatnyi mozdulat ôsidôk 
óta tart, és úgy tûnik, a jövôben is örökérvényû marad.
               Verebes györgy 

mûvészeti vezetô

VErEBES gyÖrgy – MudrA – AZ íTélÔ 

olaj, vászon, 110 x140 cm, 2006.

2013. május 23 – június 15.

A borítón:

MEdNyáNSZky láSZló – FolyóPArTI FüZES 

olaj, vászon, 137x180 cm, é. n.


