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A TORNYAI JÁNOS MÚZEUM ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT
(PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT)

MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÖNKÉPZŐKÖRÉNEK
2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A 2008. év önképzőkörünk életében is a reneszánsz jegyében telt el, mint ahogyan Magyarország-
szerte minden művészettel foglalkozó közösségben. Mi azonban több évig foglalkozunk e
stíluskorszakkal a művészek és műalkotások sokasága s a magunk egyre mélyülő érdeklődése miatt.

A reneszánsz világából többek között a következő témákkal foglalkoztunk:

- Bevezetés a reneszánsz alapjaiba, a protoreneszánsz művészete
- Madonna-ábrázolások összehasonlító tanulmányozása
- Giotto di Bondone, a protoreneszánsz legnagyobb mesterének munkássága
- a freskóciklus kapcsán ismerkedés Assisi Szent Ferenc életével
- ismerkedés a mai Firenzével, a kora reneszánsz legjelentősebb központjával (Nagy Orsolya

egyetemi hallgató /SZTE BTK/ előadásában, aki Firenzében volt Erasmus ösztöndíjas)
- Dr. Újvári Edit egyetemi oktató előadása: Dicsfény Botticellitől
- Ghiberti a Paradicsom kapuja, a firenzei Baptisterium kapuján látható domborművek és az

ábrázolt bibliai történetek tanulmányozása
- Egy kitekintés Itálián túlra: Albrecht Dürer, az érett északi reneszánsz képviselője
- a reneszánsz palotaépítészet jellemzőinek megismerése, különös tekintettel a Strozzi

palotára
- Leonardo da Vinci élete és munkássága
- Leonardo da Vinci festményeinek elemzése külön-külön és összehasonlításban más
művészek hasonló tárgyú képeivel és a művész maga készítette változataival

- Utolsó vacsorák különböző korokból és különböző művészektől
- Michelangelo Bounarroti élete, korai munkái (folytatása következik a 2009-es

esztendőben)
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Kiállítások látogatása, részvétel előadásokon, kirándulások:

- „Fejezetek Erdély és Moldva népi építészetéből” fotókiállítás – Árpád utcai gazdaház és
mezővárosi életmód- és helytörténeti kiállítóhely

- Kis Edina gimnáziumi tanuló természetfotói – Petőfi Művelődési Központ
- Picasso és a nemzetközi avantgárd – REÖK Palota
- Rejtelmek, ha zengenek – alkotó pedagógusok tárlata, ahol Ormos Zsuzsanna tagtársunk II.

díjat kapott – Szentesi Galéria
- Hézső Ferenc jubileumi kiállítása, a művész tárlatvezetésével – Alföldi Galéria
- A Mediciek fénykora. Élet és művészet a reneszánsz Firenzében – kirándulás a

Szépművészeti Múzeumba
- A varázsló kertje. Gulácsy Lajos festőművész gyűjteményes kiállítása  – KOGART Galéria
- Dr. Spissák Lajos tagtársunk és Varga András természetfotósok kiállítása – Móra Ferenc

Múzeum
- Népi textíliák a Maros mentén  –  Móra Ferenc Múzeum
- Kisfaludi Strobl Zsigmond emlékkiállítása – Móra Ferenc Múzeum
- HÍD – Nemzetközi Kerámia kiállítás – Tornyai János Múzeum
- Tűzvarázs – kerámiaégetési bemutató – Alföldi Galéria
- Elektromágneses lebegés és divatblog: Tíz vásárhelyi vagy vásárhelyi kötődésű fiatal
művész kiállítása (pl. Komlovszky Szvet Tamás, Szabó Petra Klára) – Alföldi Galéria

- Válogatás a magyar festészet remekeiből: Kovács Gábor gyűjtemény – REÖK Palota
- „Búzát, bort és békeséget!” feliratos falvédők és Pittman Zsófi képzőművész falvédő-

kiállításának megtekintése  Nagy Vera néprajzkutató vezetésével –Tornyai János Múzeum
- Picasso Vásárhelyen – Alföldi Galéria
- Az 55. Vásárhelyi Őszi Tárlat két ízben, második alkalommal feladatmegoldással bővített

meglátogatása - Alföldi Galéria
- Nagy Gábor, az 54. Őszi Tárlat Tornyai-plakettesének kiállítása – Tornyai János Múzeum
- Almási Gyula Béla emlékkiállítása – Tornyai János Múzeum
- Együttállás – Szüts Miklós és Vojnich Erzsébet kiállítása – REÖK Palota
- "És látta Isten, hogy jó…" – öt évszázad bibliai témájú műkincsei – Móra Ferenc Múzeum
- Vöröss István munkásságáról – Bethlen Gábor Gimnázium
- Tisztelgő emlékezés László Gyula halálának 10. évfordulója alkalmából – Alföldi Galéria
- Nagy Vera néprajzkutató Pálannya és Fajancsi című kötetének bemutatója – Németh László

Városi Könyvtár
- Filmklub: Hős, Leány gyöngy fülbevalóval, Goya szellemei, Suttogások, sikolyok – Németh

László Városi Könyvtár
- Algyői kirándulás: Borbála Fürdő, Faluház, római katolikus templom, Tisza-part, Magyar

Anna tagtársunk díszkertjének, festményeinek megtekintése
- Kirándulás Mártélyra, az Élő-Tiszához
- Kirándulás a Dunakanyarba: Kovács Margit Kerámiagyűjtemény, Ferenczy Múzeum,

Barcsay Gyűjtemény, Ámos Imre – Anna Margit Múzeum, a Művészetmalomban kortárs
horvát képzőművészek  kiállítása,
Királyi palota Visegrád,

      Esztergomi Bazilika, a Bazilika Kincstára, Keresztény Múzeum, Esztergomi Vármúzeum

Hódmezővásárhely, 2009. február 23.
                                        Cserjés Katalin

(az Önképzőkör vezetője)

A Csoport nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket!

http://www.mfm.u-szeged.hu/index.php?id=idoszakikiallitas-borcsok-attila-kiallitas

