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Képeink' (föntről lefelé): 
Vinkler László: Antigoné és 
Creon — Tóth Valéria: Eltá-
volodás — Bálványos Huba: 
Koronám — Somogyi Soma 
László: Üreg temetó — Eom-
bori László: Halász — Fábián 
Gyöngyvér: üregek. 

A nyári 
tárlat 
anya-
gából 

Ma délben huszadszor nyitja 
meg kapuit a Szegedi Ünnepi 
Hetek legrangosabb képzőművé-
szeti eseménye, a Szegedi Nyári 
Tárlat. Több mint 150 művész 
mutatja be közel háromszáz al-
kotását a Móra Ferenc Múzeum 
Horváth Mihály utcai Képtárá-
ban. Az idei tárlat igyekszik kör-
képet adni az ország képzőmű-
vészeti állapotáról három mű-
fajban : festészetben, szobrászat-
ban. grafikában. A kiemelkedő 
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művek alkotói ezúttal is átvehe-
tik a társadalmi szervek hagyo-
mányos díjait Ilyen elismerésben 
az elmúlt húsz év során 73 mű-
vész részesült A nyári tárlat 
anyagából válogatott alkotások 
bemutatásával igyekszünk kedvet 
csinálni ehhez a szines és gazdag 
képzőművészeti rendezvényhez. 
A tárlat augusztus 20-ig várja az 
érdeklődőket. 
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Kiállítási 
gondjaink 

A fővárosban és vidéken 
az évenként megrendezett ki-
állítások száma minteg" há-
romezer. A kiállitások magas 
számából mintha az derülne 
ki. hogv a kiállítási lehetősé-
gek jók. A kiállítóhelyiségek 
milyensége ugyanakkor nagy 
gondja kulturális-művészeti 
életünknek, a sok esetben ösz-
szecsapott bemutatók nem al-
kalmasabbak a szűkösebb le-
hetőségek korrigálására. 

A kiállítások felügyeleti 
jogköre az 1974-es művelődés-
politikai határozat alapján a 
megyei tanácsok művelődés-
ügyi osztályaihoz, illetve a fő-
városi tanács művelődésügyi 
osztályához került. A Képző-
művészeti Lektorátus számá-
ra a központi zsűrizés, a ki-
állítások központi engedélyez-
tetése olyan megterhelést je-
lentett amely akadályozta a 
kiállítások szervezésének opti-
mális menetét. A rendelkezés 
értelmében a helyi viszonyok 
alaposabb ismeretével na-

gyobb önállósághoz jutottak a 
megyei tanácsok, közvetleneb-
bül szervezhetik meg a me-
gye kulturális életét. A taná-
csok illetékeseiből és a Képző-
művészeti Szövetség megyei 
területi szervezetének művész-
tagjaiból áll össze az a zsűri-
bizottság, amely a kiállítások 
színvonalát garantálja. Az al-
kotók közvetlenebb beleszólá-
sa valósulhat meg ily fnódon 
a megye kulturális életébe. A 
megyék gondoskodnak a kiál-
lítások anyagi támogatásáról. 
Legnagyobb gond a mai köve-
telményeknek meg nem felelő 
kiállítóhelyiségek fenntartása. 
Ezért tűzték ki például a fő-
városban is azt a célt, hogy 
szelektálni kell, és az érdek-
telen, nem látogatott kiállító-
helyeket meg kell szüntetni, 
vagy bővítésükről, korszerűsí-
tésükről kell gondoskodni. Tö-
rekedni kell az ú j lehetőségek 
felkutatására, ú j ötletek meg-
valósítására. Ilyen lehetőség 
például a kiállításra alkalmas 
műemlékjellegű épületek ga-
lériává történő átalakítása, 
szoborparkok létrehozása. En-
nek egyik példája Budapesten 
a Vas utcai szoborpark, illetve 
Óbudán a Zichy-kastély eme-
leti galériája. 

Országosan is jelentős kez-
deményezéseket láthatunk a 
kiállítási lehetőségek szélesí-
tésére. A megyei tárlatok, a 
nagysikerű vidéki biennálék 
(például a szombathelyi tex-
til-. a békéscsabai plakátbien-
nálé), vagy a megyei alkotó-
telepek is ezt igazolják. A ki-
állításpolitikai s truktúra meg-
változása kedvezően hat a vi-
déken szervezett országos és 
nemzetközi jelentőségű kiállí-
tások megszervezésére is. 

A közönség szélesebb réte-
geinek bevonására jó példa az 
a kezdeményezés, amelyet Ta-
tabányán kíséreltek meg. Egy 
lakótelep modern házai közé 
vitték a kiállítást, az üresen 
kongó földszinti esarnokokat 
kiállítások varázsolják élet-
tel telivé. Gyakorlatilag na-
gyon sok formája létezik a be-
mutatók és a közönség egy-
másra találásának: üzemek, 
klubok, könyvtárak, kórházak, 
művelődési házak, olykor még 
a pincehelyiségek is — mind 
kiállítási lehetőségek. 

( A tapasztalat az. hogy kí-
(állításaink vannak jók és 
I rosszak, hasznosak és haszon-
[ talanok is. de művelődéspoli-
itikailag átfogott kiállításooli-

tikánk sajnos nehezen bonta-
kozik ki. Reméljük, hogy a 
kiállítások ügye a jelenlegi 
anyagi-támogatási rendszer 
hatására kedvezőbb helyzetbe 
kerül, amelvet a látogatók a 
helyiségek és a bemutatók 
színvonalán maguk is tapasz-
talni fognak. 
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