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főbb mint kétszáz festménnyel vasárnap megnvilik 
az niföldi Művészek Egyesületének elsfi tárlata 

Szolnok, Kecskemét, Vásárhely, Békéscsaba, Makó, Szentes és Orosháza elsfi 
együttes szereplése Szegeden 

A Szegeden valamikor virágzó képzőművé-
szeti élet hosszú, évtizedes pangás után kezd 
ismét elevenedni. A Képzőművészeti Társu-
lat munkásságának sok-éves szünetelése mialt 
művészekből és mübarátokbóJ három hónap 
előtt megalakult Az Alföldi Művészek Egye-
sülete, amely mindjárt égő aktivitásba lépett, 
kezébe vette a Szegeden gazdátlanul hányódó 
művészet sorsát és hidat vert az egyébként 
gőgös önállóságú városokhoz: Békéscsabához, 
Vásárhelyhez, Szenteshez, Kecskeméthez, Ma-
kóhoz, Orosházához. Ha ez az első művészi 
közős munka csalódást nem hoz, ami főleg 
a szegedi közönség magatartásától függ, ak-
kor remélhető, hogy 

az egyesületnek sikerült megalakítani 
az első alföldi müvészkonföderáciőt, 

amely Szegedet központtá teszi 

úgynevezett kulturfólényes szónoklatok, ret-
tenetes pénzáldozatok, légbekapkodó erőfeszí-
tések nélkül is. Elbizakodottság lenne azon-
ban azt hinni, hogy bármily müvészegyesület 
szándékai megvalósíthatók egyedül művészek 
— művészetével, mübarátok rajongásával, kép-
kiállitásokkal és előadásokkal. A művészet 
nem fejlődhet, ha a közönség támogatása 
nem áll őrt fölötte és nem segiti a festőket 
munkájukban. Ép ezért, hiven ehhez a kul-
túrpolitikai elvünkhöz, arra fogunk töreked-
ni, hogy az Alföldi Művészek Egyesületében 
szerencsésen egyesült többi tényezőhöz, mi-
nél előbb és minél teljesebb mértékben sike-
rüljön kifejleszteni, megszerezni és állandó-
sítani a virágzó művészi életnek ezt a hatal-
mas föltételét is. 

Vasárnap délelőtt nyilik meg a Kass 
nagy- és kistermében az Alföldi Művészek 
első nagy kollektív tárlata ,amelyen harminc j 
alföldi festő állítja ki képeit. A kiállítás dia-
dalmas dátum, először egyesíti az Alföld mű-
vész-fiatalságát a Tisza szépséges partjánál. 
A magyar táj poezise, akár szkeptikus, akár 
optimista lélekkel figyelte alkotójuk, csendes 
varázsai, különös szellemi közösséggel pom-
pázik a vásznakon és bár Páris, München 
határozta meg sok művész ihletének jelent-
kezési formáját és felfogásuk a meglátásban 
is különféle, szivükben ugyanazt a muzsikát 
érzik felzokogni mindannyian, amelyet azon-
ban csak mi alföldiek hallunk meg, akikhez a 
jő Isten más felhőket, más viharokat járat 
és a nap is más titkok sugarával színesíti 
meg virágainkat. Közös vonás mindegyik fes-
tőben a táj szeretete, kihangsúlyozott irány-
zatbeli probléma nélkül, talán csak hangu-
lataikban, szinességükben különböznek egy-
mástól. Némelyikben az élet reflekszei szin-
kompoziciókban elvadnak fel, másoknál erős 
vonalak játéka helyettesit szint és formát. Va-
lamennyi képén ott van azonban a magyar 
temperamentum felfokozott, őszinte heve az 
átérzett, végigélt megrázkódtatás a határtalan 
horizontnak minden emberre ható, megsem-
misítő szépsége előtt. 

• 

A gazdag tárlaton nagy meglepetést szereztek 
a vidéki festők képei. Első helyen kell meeemli-
tenünk 

Békéscsabát, 
amely "*?árom kitűnő tehetséggel vaD képviselve. 
Jankai Deatsch Tibor Madonnája, Télitája, Ré-
vésze az uj kifejezésre való törekvésnek, uj forma-
keresésnek megható és művészi naivitásával a mai 
auropéer festőkulturát és a relativitás gondolatát 
szólaltatja meg. Wagner József finom és artisztikus 
pesztelljeinek gazdag emóciókban hullámzó szí-
nei ,tá ja inak Rudnavhoz hasonló izgatottsága, virág-
csendéleteélénk impressziók alatt élő festőt árul el. 
Sass Árpád beszédes pastellje: a Fekvő férfi, öt-
letes vászna a cirkuszról, Hidja amellett, hogy 
dekoratív, a kompozíció szabadságát tradíciók fé-
kén tartja, 

Orosháza 
négy festőt küldött. R Molnár Laj-jl, aki való-

sággal klasszikus ny^Igff lag! ja j j egységesség^ 

egyensúlyos felépítésével festette meg cigány- és 
parasztlány-fejeit, tájképét. Weischet Hugó egyik 
érdekes jelensége a kiállításnak. Szuggesztív, szin-
te megdöbbentően élénk alkotó kedvvel tobzódik a 
színekben, amelyeknek kiszámított fordulatossággal 
erősen konstruktív-tevékenységet ad. Nem riad visz-
sza tompításoktól — cigányleányai, de túlzásai 
dacára aratók — is van valami összefoglaló raj-
zossága. Fáber József hangulatos tájképeket ho-
zott lágy,lirikus tónussal. S a i m Márton kedves, 
vidám mozgású tájakat. Endre Béla 

Vásárhely 
puritán lelkű művésze, a felhők szerelmese, le-
győzhetetlen! rajongással festett mesebeli csendet 
a tanya álmodozó tetői közé, de Csendéletében an-
nál tudatosabban törekszik változatosságra. Ono-
dy László finom és művészi ceruzarajzokat ho-
zott. Komlóssy Sajó István 

Kecskemét 
müvészképviselője Cigánylány, Parasztember és 
Öregasszony fejeivel közvetlen eredetiséggel tár-
ja fel eleven élményeit, tájaiban inkább melanko-
likus és merengő. 

Fetter Frigyes 

Szentesi 
festő tájképein szenvedéllyel, játszi kedvvel für-
dik színek és fények pompájában és tivornyát ül 
élénk sárgák mély kékek fölött napfényes utakon. 

4 szegedlek 
kőzött kiállította az országos nevű Ngilassy Sán-
dor eredeti tápéi parasztzsánereit. Papp Gábor-
nak már többször méltatott pompás müvei szere-
pelnek. Dinnyés ismert rakoncátlan pleinairjeinek 
stílusából kiválik egy öreg férfifej. Szép feladat 
jó megoldásban. Parobek hatalmas golfot® kompo-
zícióval horgonyozza le maga mullé a figyelmet és 
igazolja, hogy művészetre született. Világítási effek-
tusa}. csoportjainak elrendezése, kitűnően sikerültek. 
Lápossy Hegedűs akvarelljei szabadon viruló élénk-
ségükkel, virágdiszes, napfényes gazdagságukkal 
szemet-lelket vidítanak. Hody Géza aranyos ál-
modozással, örökifjusággal látja a világot Mesebeli 
szinei kozákfején, apró orosz képein ugy hatnak, 
mint a sötétséget eloszlató napsugár. Joachim Jó-
zsef a fiatalság erejével, a tehetség beérkezettségé-
vel festett tájképei és önarcképe, Tóbiás György 
viziós hangulatban párázó festőisége, amely elönti 
Szemlélődését, Férfi fejét, tájait, érdemel említést. 
Dorogi Imre szive szerint festett üdítő zsáner 
képei bizonyítják, hogy festőjük tisztelettel köze-
ledett a művészethez és meg tudja mutatni, hogy 
— tud. Pfeiffer Elek csendéletei változatos kis táj-
képei, Fogassy Ödön lélekkel festett tájképei, Te-
mesváry Lajos, egy fiatal tehetség tűktető erejű' 
pastellje és szeretettel megfestett portreje, Arvay 
Ilma ügyes csendélete egésziti ki a gazdag és 
értékes anyaggal ékeskedő tárlatot. 

A tárlat kedves eseménye 

a szolnoki művésztelep 
nagyhírű vezetőjének, a szegedi születésű Z o tá-
b o r y Lajosnak szereplése, aki néhány markáns 
és a >Zombory< márkát igazoló képével díszítette 
fel a tárlatot 

N y u g o d t a n c s ó K o l ó x ^ a t ! 

KQasana Superb 
AfaUrouge ! 

Am, első cadkdlló rouge, mely nem 
iestt meg a partnere sxáfátl 

Szenzációs találmány. 
Kapgaíö minden gyógyszertárban, árogerlá-

ban éa lllaiszertárban. 
Ara 2-40 pengő. 

Ve»érJtéppiseiöa«a r Mihály Ottó gyóg^ánt-
nagy kereskedés. Budapest. VI.. Vodmanlatky 

ucea 43. U2 

A szobrászmunkákban 
is kiválik néhány művész. Kriván Fe-
renc hmvásárhelyi szobrász jóizü, szinte anekdó-
taszerü, formában következetességgel megmintázott 
parasztjai, Szolesányi Gyula érdekes konstruktív 
aktjai, Raj ki József orosházi művész dagasztó és 
koppasztó asszonyai, akik mellett megállás nélkül 
nem lehet elmenni Borbély Gizella békéscsabai 
szobrásznő talentumos plaketteket állított k i 
P a p p József szubtilis Krisztus feje a szenvedés 
allegóriája. 

Az iparművészek közül Gegxtss szerepel csino« 
interiőrrajzokkal, a Vásárhelyi Művészek Majolika 
Telepe elragadó cserepekkel, Menko László színes 
dekoratív akvarellekkel. Az építészek közül Se-
b e s t y é n Endre a népszövetségi palota monu-
mentális tervelt állította kL 

A Képzőművészeti Társulat elküldte kisor-

solásra szánt képeit, hogy azok a tárlat befe-

jezése után otj kerüljenek kisorsolásra. 

m 

Az első hívásra beérkezett alföldi müvéM-
tábor felvette ünnepi köntösét és reménységgel 
tekint most Szegedre. Szép és nemes gesztus 
lenne, méltó az ország második városának 
címéhez, ha pédaadásul szolgálhatna a festők 
és mübarátok, de a közönség magatartása is 
minden magyar városnak, hogyan kell és le-
het a szépségkultusz erényét felkelteni és gya-
korolni ott is, ahol nem az arisztokrácia, de 
a színtiszta polgárság az ura és parancsolója a 
városnak. Lengyel Vilma. 

DUDAPfSTI NEW-YORK KÁVÉHÁZ 
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Szegeden a 

Kass-Kávéházban 
hangversenyez. 802 

Szalon zenekar. Jazz-Band. 
Tangó-Band. 

lanC. Záróra reggel 4 rakor. TájflC. 


