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Megnyílt

Belépés és
regisztráció

Keresés

Páll Lajos erdélyi festőművész kiállítása nyílt a Duna
Palotában

hirdetés

A 2012ben elhunyt Páll Lajos erdélyi festőművész, költő csaknem ötven
tájképét és figurális festményét mutatja be a Kárpáthaza Galéria szerdán este
nyílt kiállítása a budapesti Duna Palotában.
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Igazi kávés Dolce Vita
Mandula és kókusz, fehércsokival Raffaello Chocolate Latte

ma.hu legfrissebb hírei:

MTI/Kovács Attila

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet Kárpáthaza galériájának tizenkettedik, egyben
évzáró tárlatán Szász Jenő, az intézet elnöke az 1938ban Korondon, fazekas
családban született művész munkásságát méltatva hangsúlyozta: nehéz sorsa
ellenére az ellenséges közegben is meg tudta őrizni magyarságát.
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Nem mindegy, hogy Mazel Tov vagy Molotov
 cikiben a kormányzó

11:54

Hármas baleset miatt hatalmas a torlódás a
11es úton és az M0ás északi szakaszán (is)

11:44

Megszűnt az útzár Baracskánál

11:35

Számlagyárat számoltak fel Tatabányán

11:28

A személykocsi hátsó ülésén vezették le a
szülést a mentők

11:18

Mégis csatlakoztak a pénteki általános
sztrájkhoz az olasz vasutasok

11:09

Több mint ezermilliárdos az önkormányzati
cégek adóssága  ezt ki vállalja át?

Ünnepi kellék: hogyan készítsünk
adventi koszorút?

Emlékeztetett arra is, hogy csütörtökön lesz a Nemzetstratégiai Kutatóintézet
megalakulásának második évfordulója. Demeter Ervin, az Erdély Művészetéért
Alapítvány alapítója felidézte, hogy az alapítvány 1988ban, a festő 50.
születésnapja alkalmából rendezett átfogó kiállítást munkáiból Budapesten.

A koszorúkötők mesélik... Hit, remény, öröm és
szeretet, nem csak vallásos embereknek.
Szerkesztőségünk egy adventi koszorúkötési
délutánon járt.
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ETARGET reklám

Cserkeszőlő
Apartmanház
akciói

100 % pihenés az
egész családnak!
Prémium szállás,
fürdőbelépővel!
www.cserkeszoloapartman.hu

top cikkek:

Új Audi S6

Avagy hogyan nőnek fel gyerekeink?
Avagy a női ruhásszekrények rejtelmei
Válogatós a gyerek? Fogja a génekre!

Erősebb,
sportosabb és még
több élményt nyújt.
Új Audi S6!

Napi 21 órát alszik
Egy tucatnyinál több nő vádolja

Audi.hu

Főételek már 530
Fttól

Prémium
alapanyagokból
készítve 450
grammos
adagok!Rendeljen
holnapra!
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www.cityfood.hu

"Az ő éltető személyisége tartja életben 26 éve, a mai napig is az Erdély
Művészetéért Alapítványt"  hangsúlyozta. Hozzátette, hogy Páll Lajos képein az
erdélyi táj, leginkább a KisKüküllő völgye, Korond emberi világa jelenik meg.

Visszatérítés
Önre szabva

Vásárlásaiból akár
4% visszajár!
Igényeljen Erste
Joker Hitelkártyát
erstebank.hu

Lírai látásmóddal készült alkotásain a színes lovak, kecskék vagy a bivalyok
emberi tulajdonságokkal bírnak  jegyezte meg. Mint elmondta, Páll Lajos
mindvégig hűséges volt Korondhoz, szülővárosához. Egész életében itt élt és
alkotott. Középiskolai tanulmányait Marosvásárhelyen végezte, majd a
kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Intézetbe járt.
Az 1956os magyar forradalom melletti kiállása miatt 1958ban börtönbüntetésre
ítélték. Először Szamosújvárra, majd a Dunadelta fogolytáborba került. 1962es
szabadulása után nem vették vissza az egyetemre.

top fórum témák:
Világ helyzete

2014.12.12 11:38

VICCEK, SZOLASOK  MONDASOK
Kedvenc zenéink

2014.12.12 11:03

2014.12.09 15:44

OROSZORSZÁG és PUTYIN 2015
ÍRD LE,

2014.12.09 11:03

2014.12.06 11:29

Páll Lajos két műfajú művész volt, a festészet mellett gyerekkorától verseket is
írt. 1969es rehabilitációját követően, 1970ben jelent meg Fényimádók című első
verseskötete, amelyet még 11 követett  tette hozzá az alapítvány elnöke.
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Fájdalom?
Tippek, tanácsok,
hogy ne gyötörjék
kinzó fájdalmak.
Algoflex

Páll Lajost 2002ben Érdemes Művész, 2011ben Kiváló Művész címmel
tüntették ki. Első egyéni kiállítása 1965ben Marosvásárhelyen volt. 1969es
rehabilitációját követően Magyarországon és külföldön is több tárlaton
bemutatkozott. Önálló kiállításai voltak Kolozsváron, Budapesten, Szegeden.
Csoportos tárlatokon Bukarestben és Németország több városában szerepelt
alkotásaival.

A társkereső
Tamás (28)
Pilisvörösvár

www.algoflex.hu

Krisztina (35)
Budapest

Hirdessen itt!

Kapcsolódó írások:
Jakobovits Miklós erdélyi festőművész munkáiból nyílt kiállítás
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Budapest

év között

nő

Csak fényképes!

Látta, hogy hullámzott az ég?
Szabó Ábel festőművész kapta az idei Tornyaiplakettet
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit
tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a
kommenteket nem tudja befolyásolni  azok az olvasók személyes véleményét
tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben
tartásával kommenteljenek!
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