A „Fátyolsáv fények, csurranó
színek” című kiállítás megnyitója
Az Antal–Lusztig-gyűjtemény legszebb darabjaiból látható nagyszabású kiállítás március 10-től a
MODEM-ben. Barcsay Jenő, Bálint Endre, Vajda Lajos, Ámos Imre, Korniss Dezső és Anna Margit
munkái a muzeális értékű kollekció legkomplexebb részét képezik – a tárlaton csaknem 300 mű
szerepel a 20. századi magyar képzőművészet kiemelkedő alkotóitól.
Barcsay Jenő, Korniss Dezső, Anna Margit és Bálint Endre a rövid életű, ám annál nagyobb hatású,
1945 és 1949 között működő Európai Iskola köréből indult. Valamennyien arra törekedtek, hogy egy
modern szemléletű hazai művészetet teremtsenek, mely egyszerre magyar és európai, Vajda Lajos és
Ámos Imre művészi törekvései pedig követendő példaként lebegtek a szemük előtt. Legfőbb ideájuk
az volt, hogy Bartók és Kodály mintájára magyar művészetet teremtsenek, úgy, hogy közben
egyszerre korszerűek, modernek és európaiak. A Nagy T. Katalin kurátor által rendezett kiállítás e hat
kiemelkedő művész munkásságát mutatja be, nemcsak a térben és a falakon, de egy kiemelkedő
jelentőségű kötetbe rendezve is.
Egy több éves projekt keretében ugyanis, a debreceni önkormányzat kizárólagos támogatásával, a
Déri Múzeum gondozásában gyűjteményi kötetekbe rendezve jelennek meg az Antal–Lusztig-kollekció
legszebb darabjai. Az éppen fél évszázada formálódó gyűjtemény az ország legnagyobb képző- és
iparművészeti kollekciója, körülbelül 5000 tárggyal. Antal Péter elsősorban festményeket, szobrokat,
grafikákat gyűjt, de a kollekcióban a reneszánsz bútoroktól a patikaedényekig vagy a kopt textilekig
sok minden megtalálható. Az anyagot feldolgozó első kötet hat művész közel félezer művének
reprodukcióját tartalmazza, szövegek, elemzések kíséretében. Egyes kiemelt művek nagy méretben a
kiadvány album részét alkotják, a kisképes katalógusoldalak pedig az adott művésznek a
gyűjteményben megtalálható, összes alkotását tartalmazzák. Ez alól csupán az Ámos Imre-fejezet
kivétel, mert a festőtől több mint 700 munkát őriz a kollekció, a gyűjteményi kötetbe viszont alig több
mint 100 mű került. A 600 oldalas album nemcsak látványos, képekkel teli kiadvány, hanem egy
olyan szakkönyv is egyben, amely komoly segítséget jelent a jelen és a jövő kutatóinak és
kurátorainak.
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