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Kaposvári Advent 2015. Karácsonyi Ünnepi Hetek és Vásár

BELFÖLD KÖNNYED KULTÚRA

Lázár Tibor képeiből nyílik kiállítás a Forrás
Galériában
2015.11.24.

P

annon pop címmel Lázár Tibor festőművész képeiből nyílik kiállítás szerdán a Forrás Galériában, a
Nemzetstratégiai Kutatóintézet Kárpát-haza Galéria eseménysorozatának keretében.

Lázár Tibor vajdasági festőművész alkotásai szorosan kötődnek szülőföldjéhez, a régió gazdag történelmi és
kulturális áramlataihoz. Főként a 19. és a 20. század fordulójának társadalmi változásaira fókuszál műveiben,
remélve ezzel egyfajta “regionális identitás pontosítását is” – olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott
közleményében.
A képeken a hagyományos figurális ábrázolás egyfajta kortárs újraértelmezésébe nyerhet betekintést a néző,
amelyek a művész belső énjén keresztül formálódnak. Művei nagyon erőteljesen közvetítik az általa képviselt
látásmódot, friss, üde színei derűs hangulatot árasztanak.
A kiállított kompozícióin többnyire virágok, madarak, modern köntösbe bújtatott csendéletek tűnnek fel,
amelyek a régi művészettörténeti korszakok motívumait idézik. Papagájok, koponyák, homárok, gyümölcsök,
virágok jelennek meg különböző társításokban. A monokróm stílusban, élethűen megfestett központi
motívumokat színes foltokként megjelenő fátyol fedi, amelyet helyenként széles ecsetvonások, elmosódások,
graffitikra emlékeztető elemek tarkítanak.
Lázár Tibor 1980-ban született Óbecsén, tanulmányait az újvidéki Művészeti Akadémián végezte,
posztgraduális képzési programon a svájci L’Ecole Cantonale d’Art du Valais intézményben vett részt. Jelenleg
Zentán él, ahol a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium képzőművészet szakos tanáraként tevékenykedik. Több
önálló és csoportos kiállításon túl, számos díj és elismerés birtokosa.

Kapcsolódó tartalmak
Csaknem 3600 magánszemély és egyéni vállalkozó van a NAV szégyenlistáján

Magyar és olasz hangszerkészítők munkáiból nyílt kiállítás a Duna Palotában

Díjkiosztókkal és kiállításokkal ünneplik az építészet világnapját Budapesten
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