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A szegedi festőművész harmadik emlékkiállítása a múzeumban 

Vinkler László felkavaró tájképei 
A Móra Ferenc Múzeum első 
emeleti kiállítótermében Az 
én tájaim címmel megnyílt 
Vinkler László festőművész 
emlékkiállítása. A Vinkler vi-
iága-sorozat részeként meg-
rendezett tárlatot az egykori 
tanítvány, Szűcs Árpád festő-
művész ajánlotta a közönség 
figyelmébe. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A szegedi képzőművészet ki-
emelkedő mestere, az 1980-ban 
elhunyt Vinkler László festő-
művész mintegy 700 darabból 
álló hagyatéka - festmények, 
rajzok, tusöntvények - néhány 
éve került a Móra Ferenc Múze-
um tulajdonába. Az anyag be-
mutatására az intézmény Vink-
ler világa címmel ötéves tárlat-
sorozatot indított - az őszi kiál-
lítások reprezentálják az élet-
mű tematikai és technikai sok-
színűségét, gazdagságát. Az első 
tárlat Vinkler antik görög mito-
lógiához fűződő kapcsolatát 
mutat ta be, második portréfes-
tészetébe engedett bepillantást. 
Harmadik alkalommal ezúttal 
a művész tájképei kerültek a 
közönség elé, a következő évek-
ben pedig parafrázisaiból, ta-
siszta tusöntvényeiből és stílus-
variációiból rendeznek kiállí-
tást. Az öt éven át tartó sorozat-
tal nemcsak a múzeumba ke-
rült hagyaték értékeit szeretnék 
bemutatni , hanem bizonyítani 
kívánják azt is, hogy a máig ke-
véssé méltányolt életmű euró-
pai mércével mérhető. 

Az én tájaim címmel pénteken 
megnyílt kiállítás anyagát ma-
gángyűjtők és a múzeum gyűjte-
ményéből Tandi Lajos válogatta 
és rendezte, aki szerint Vinkler 
László festett ugyan tájakat is, 
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Vinkler László: Nyár Vinkler László a műtermében Fotó: DM-archlv 

jórészt szeretett mitológiai jele-
neteinek adott mediterrán kör-
nyezetet, a tájképfestés mint 
program távol állt tőle. „A főis-
kolán készített akadémikus táj-
képeit az itáliai ösztöndíj medi-
terrán élménye oldja, s az 
1939-es két kimagasló jelentősé-
gű képe a Kék Etna és az Ezüst 
Etna szicíliai hitvallása emeli ki-
emelkedő szintre. A mester kö-
vetkező évtizedei az intellektus 
jegyében és a megbízások szorí-

tásában teltek. Ez a befelé fordu-
lás a hetvenes évek elején egy 
hirtelen és felkavaró élményben 
vált a nyitásra, a színességre, a 
természeti csodák habzsoló befo-
gadására és rendkívül gazdag 
visszatükrözésére. Ott ültem a 
makói művésztelepen, a fehér is-
kola egyik tantermében, ahol az 
ablak előtt fölállított állványnál 
Vinkler László festette egyik táj-
képét a másik után, egyik csend-
életét a másik után. A makói 

nyár és a körülötte dolgozó egy-
kori tanítványai és a kollégák -
mindenekelőtt Kováts Margit és 
Szűcs Árpád - inspirálták erre az 
új tematikára és friss szemléletű 
festésmódra. Születtek is a képek 
sorban, csakhogy Vinkler László 
itt is bizonyította, hogy intellek-
tuális alkotó, továbbgondolja a 
fűszálak selymes puhaságát, a 
bokrok, növények, fák egyedi 
sorsát, a színélményeket és han-
gulatokat, s teremt egy újszerű 

tájélményt, összetett kompozíci-
ót, térben is mozgó montázst, 
egymásnak feleselő vidám ká-
nonját a természet élvezetének. 
És persze ott az ember, arcával, 
figyelő tekintetével, óvó-simoga-
tó kezével. Pop-artos megoldá-
sok váltják egymást konstrukti-
vista építkezésekkel, lírai 
fény-árnyék játékok a színek vad 
tobzódásával" - írja Tandi Lajos a 
tárlat kapcsán, amely 2004. feb-
ruár 1-jéig várja a látogatókat. 

Felértékelődő 
részvénybefektetések 

SZEGED 
NAGYÁRUHÁZ 

k SZEGED NAGYÁRUHÁZ 
DECEMBERBEN VASÁRNAP 
IS NYITVA TART 
8.30-17.00 ÓRÁIG! 

Az OTP Nemzetközi Részvény - UBS Alapok Alapja 
az elmúlt egy évben 13,96%-os hozamot ért el.* 

• Több mint 6 0 0 részvény a világ fejlett részvénypiacairól 
• Kockázatok magas fokú megosztása 
• Költséghatékony befektetés akár már néhány százezer forinttól is 

A részietekről érdeklődjön bankfiókjainkban, vagy látogasson el az Alapkezelő 
honlapjára! 

PSZÁF engedély uéma 100.015/93 
'Az Alap hoz/im« 2002 szeptembet és 2003. szeptember 30 kozott számítót! érték 
A múltbeli hozam nem jelent garanciát ez Alap júvóbeni teljesítményére. 
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Papucsok 
A Rátkai-féle szegedi papucské-
szítés hagyományainak megőr-
zésére és annak oktatására az If-
júsági Ház Kht. a Rátkai család-
dal közösen Rátkai Sándor Köz-
hasznú Alapítványt hozott létre, 
amelynek keretein belül a képzés 
januárban elkezdődik. Az Ifjúsá-
gi Ház várja azok jelentkezését, 
akik szeretnék ezt a mesterséget 
nemcsak elsajátítani, hanem 
folytatrii is. A képzés feltétele 
szakmunkás-, avagy érettségi bi-
zonyítvány. A tanfolyamon ma-
ximum 5 fő vehet részt. Jelent-
kezni december 10-éig lehet sze-
mélyesen az Ifjúsági Házban, 
Dankó Teréz projektkoordiná-
tornál. Az inasokat Rátkai Sán-
dor papucskészítő-mester segít-
ségével választják ki. 

Szegedi 
énekesek 
sikere 
Hatodik alkalommal rendezték 
meg a napokban a világjáró szerb 
baritonistáról, Nikola Cvejicsről 
elnevezett nemzetközi énekver-
senyt a Szerbia-Montenegróban 
található Rumában, ahol szegedi 
növendékek is sikerrel szerepel-
tek. Dulics Tímea, a Szegedi Tu-
dományegyetem Zeneművészeti 
Főiskolai Karának V. éves szop-
ránja kategóriájában 4. helyezést 
ért el és megkapta a legjobb elő-
adónak járó különdíjat. Cseh An-
tal IY éves baritonista pedig nem-
csak kategóriájának legjobbja lett, 
hanem a verseny abszolút győzte-
sének járó díjat is elnyerte. Mind-
ketten Andrejcsik István - a Sze-
gedi Nemzeti Színház baritonistá-
ja, a magánének tanszék oktatója 
- növendékei. (Cseh Antal másik 
tanára Szécsi Edit.) Andrejcsik Ist-
ván zsűritagként is részt vett a ver-
senyen. 
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December 5-én, 
10-től 18 óráig 
az áruház előtt 
a Mikulás várja 
a kocsikázni 
vágyó 
gyermekeket 
hintójával! 

Mr V 

»Ingyenes hívószámunkon 
tájékozódhat, hogy a megajándé-
kozni kívánt személy előfizctőnk-
Tcl.: 06-80/821-821 

• Az ajándékozásról névre szóló 
„Előfizetési bizonyítványt" állí-
tunk ki, amit a fa alá helyezhet, 
vagy kívánságára karácsony előtt 
az előfizetési címre elpostázunk. 

HOGY AZ ÖTLET 
VALÓRA VÁLfON: 

• küldje el címünkre kitöltve 
a mellékelt megrendelőlapot, 
vagy 

• keresse fel ügyfélszolgálati 
irodánkat személyesen vagy 
telefonon, vagy 

• a kézbesítőnél jelezze 
előfizetési igényét. 

INFORMÁCIÓ: 06-80/821-821 
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1 Szeretőé elkerülni az ünnepek előtti tumultust" 
* Turtos meglepetést szeretne szerezni:' 

* Biztos akar lenni abhun. hogy meg nincs neki 

ytjáridétzoizon DÉLMAGYARORSZÁG, DÉLVILÁG, vagy 
ÉLMACYARORSZÁG VASÁRNAP REGGELafyfzeée»/ 

Igen. megrendelem a DÉLMAGYAR0llSZÁC<WDELVlLÁG0r: DELMAGYARORSZAc 
2004 január 2-ánV 

Kenuk, kantulzzu be a váhsaoa itaferx ér eUüzrlín Júunjjnui' 
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DFLMAGYAJtOKSZAG DÉLVILÁG DELMAGYAKOKSZAG V MMUFKES6 

egy hónapra 1355 Ft 1255 Ft 359 Ft 

három hónapra 4065 Ft 3766 Ft 1077 Ft | 

hat hónapra 7927 Ft « | 7342 Ft | ffj 2154 Ft .§ 

• • • M a , ^ ĴJ - " 7 p j 14 302 Ft 4306 Ft 
Hová küldjük az előfizetésiül szóló bizonyítványt? (A megtelelő négyzetbe tegyen egy x-et) 
Az ajándékozó elmére Q A megajándékozott elmére _J 

Megajándékozott neve: 

címe:.... 

Ajándékozó neve: 

címe: 
A számlát az ajándékozónak küldiűk. 

Ttlefon: 

Dátum: Aláírás: 

OTP NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY - UBS ALAPOK ALAPJA • OTP ALAP 
AJ M» VÉDETT* 
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KEZELŐ 
Vitt IMIM 

http://www.otpalap.hu

