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Kiemelt
Aktuális

Zsáki István délvidéki festőművész munkáiból Vajdasági Csend címmel
szerda este nyílik kiállítás Budapesten a Forrás Galériában, a
Nemzetstratégiai Kutatóintézet Kárpáthaza Galéria eseménysorozatának
keretében.

Vallató
Dossziék
Súlyos

Zsáki István délvidéki festőművész képein a fehér, gyűrött, néhol szakadt
papírlapra szórt földdarabok, kövek, kagylók mellett, zöldségek,
gyümölcsök, madarak és egyéb más kellékek jelennek meg különféle
kompozíciókban. "Figurális alkotásai jól tükrözik a hagyományokhoz való
visszanyúlást, a régi mesterek szeretetét, tiszteletét"  olvasható az MTI
hez elküldött tájékoztatóban.
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A művész apró kiegészítőinek egész tárházából válogat egyegy
művének elkészítésekor. "A képeimen található tárgyak a föld motívumából indulnak ki. Ilyenek a kövek,  amelyekben, úgy
érzem, az őseink lelke van bezárva , a gesztenye, a csiga, a dió vagy az alma. A fűcsomók az otthon melegét jelentik, de
az elhagyott házat, fészket is"  idézi a tájékoztató a festőművészt.
Precízen kidolgozott képein leginkább földszíneket, meleg árnyalatokat használ. Néhány alkotása a vásznon túl is
folytatódik. "A csendéletek túllépve határaikon, a körülöttük lévő világ valóságos részeként jelennek meg, felerősítve azt az
érzést, hogy a keret igazából nem is létezik"  írták a tájékoztatóban.
Zsáki István 1942ben született Topolyán. Főiskolai tanulmányait Pristinában végezte. 1975 óta tagja a Vajdasági
Képzőművészek Egyesületének, valamint több hazai és külföldi művésztelepnek. Alapító tagja a bácskossuthfalvi 9+1 és a
szabadkai Bucka Gányó művésztelepeknek. 2002ig, nyugdíjba vonulásáig képzőművészet szakos tanárként dolgozott.
Jelenleg a topolyai művésztelep és az Art Gallery képtár vezetője.
MTI nyomán T. T.
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Tetszik az oldal

Ma még csak hógolyó,
holnap már kövek...
Bővebben...
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"Németország és Merkel
nem összeegyeztethetőek"
Nem hát. Egy lengyel
zsidó származásút miért
érdekelne ...
Bővebben...
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Sorosgyuribácsi elfelejtette
kifizetni a buszjegyet vagy
érdeklődés hiányában
elmaradt...óhh, várjunk ...
Bővebben...

Megosztás
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Megosztás

Szóljon hozzá!
JComments

ÖNNEK ÁJÁNLJUK:
Semjén Zsolt magyar közpénzen akarja szerb vállalkozók hűségét megvásárolni
Szabadkai kábeltévé: pornócsatorna a délelőtti műsorban, felelős nincs
A koszovói szerbek területi autonómiája célegyenesben, de mi lesz a Délvidékkel?
Megjelent a kisösszegű pályázati támogatások felhívása
Megnyitották Magyarkanizsán az új buszállomást
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"AIDS Ellen Küzdő
Jugoszláv (?!) Szövetség
(JAZAS) nevű civil
szervezet aktivistái
végezték." Értsd ...
Bővebben...

21 ezer kedvelés

A NAP IDÉZETE
"Jegyezd meg e nagy igazságot, hogy soha a földnek golyóbisán egy nemzet sem tehette addig magáévá a bölcsességet,
mélységet, valameddig a tudományokat a maga anyanyelvébe bé nem húzta. Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós, de
idegenen sohasem."
/Bessenyei György/
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"Szerbia külügyminiszter
e, Ivica Dačić kijelentette,
hogy Horvátország
valószínűleg azért vásárol
...
Bővebben...

Oldal tetejére
http://www.delhir.info/cimlap/frisshireink/4912620151216021031

1/2

