
ÉVSZAKOK ( rapszodikus hangulatváltozások ) címmel gyerekrajz kiállítás 

Mattis Teutsch János (1884 – 1960) erdélyi magyar festő, szobrász és grafikus. Az 
avantgárd művészetek európai rangú mesterére emlékeztek Brassóban.A tárlatlátogatókat 
Nt.Koszta István evangélikus lelkész köszöntötte, majd Vetró B. Sebestyén András és Dimény 
András értékelték az idei anyagot. Közreműködött gitáron Bartha Boglárka, a 15-ös Általános 
Iskola VIII-ik osztályos diákja.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A művészeti projekt szervezői:, Dr. Bencze Mihály matematikus, Nt.Koszta István 
evangélikus lelkész, Vetró B. Sebestyén András A alkotásokat elbíráló bizottság tagjai: Tomos 
Tünde, festőművész, a brassói Arlechino Bábszínház díszlet- és báb tervezője, valamint a 
Cimbora gyermeklap illusztrátora,  Dimény András, festőművész, a brassói UAP alelnöke, a 
Hans Mattis Teutsch Művészeti Líceum, és az Unirea Főgimnázium tanára és Vetró B. 
Sebestyén András, grafikus, a brassói Apáczai Csere János Közművelődési Egyesület művészeti 
koordonátora, a HMT Művészeti Líceum tanszékvezetője. 

A brassói Evangélikus Lutheránus Egyházközség, és a barcasági pedagógusok immár 
harmadik  alkalommal szervezték meg  a Mattis Teutsch János nevét viselő Nemzetközi 
képzőművészeti rajzpályázatot melyet, V-XII. osztályos diákoknak hírdettek. Ezidáig egyetlen 
olyan belföldi a Minisztérium által elfogadott, de nem támogatott képzőművészeti pályázat, 
melyen csupán magyar nyelven tanuló intézményben, iskolában, alapítványi workshopon tanuló 
diák nevezhetett. Az idei művészeti tehetségkutató témája: Évszakok, - rapszódikus hangulatok. 
Az A3-as méretben kért alkotások java része akvarell, akrill, tempera, színes ceruza és pasztell 
technikával készült, de találtunk, digitalis –és vegyestechnikával készült munkákat is. 

A közel 25o beérkezett munkából 36 alkotást dijazott a zsűri. Nagyszámban érkeztek művek 
Kolozsvárról, Bukarestből, Temesvárról, Nagyváradról, Dícsőszentmártonról, Nagyszalontáról, 
Marosvásárhelyről, Kézdivásárhelyről, Csíkszeredából, Aradról és Brassóból. Ez alkalommal is 
gratulálunk minden résztvevőnek és felkészítőtanárnak egyaránt. A nyerteseket elektronikus 
levélben vagy telefonon tájékoztatjuk, ugyanakkor a nyertes alkotások listája megtalálható a 
www.erdelyimuveszet.ro, és a http://www.brassaimagyaradas.ro oldalon, valamint a Brassói 
Lapok januári számában. A díjakat és okleveleket pedig február 21-ig postázzuk az alkotások 
hátoldalán feltüntetett címre, vagy a beküldő intézmény címére. 

A beérkezett legjobb alkotásokból kiállítás nyílt 2o15 december 17-én, mely  január végéig 
megtekinthető munkanapokon a brassói Evangélikus - Lutheránus Egyházközség dísztermében a 
Iuliu Maniu utca  2 szám alatt. 
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