
Gvűjtőmun a amegyei múzeumban

A megyei múzeum fontrls
feladata a régi és a kortr,ás
képzórműveszeti a]kotások
gyújtese, feldolgozása és be-
mutatása. A feladatot 1973-
tól a Somogyi Képtár látta
el, ma jd 1984-ben irrregala-
kult a múzeumban a képző-
és iparművészeti osztály.

A szakmai irányító dr.
Pogdng Gábor mívésze|töf-
ténész, a múzeum igazgató-
helvettese. Az osztá15, mun-
káj"áróI vezetőjét. Horaath
Jónost kérdeztúk.

Elsósorban a Rippi-
Rónai Józseí, Zíchy Mihálr,,
Vaszary János, Kunfíy La-
ios. Bernáth Aurél, Galim-
6erti Sándor munkásságá-
vaI foglalkozunk- Gyűjtjúk
a kortárs somogyi, il]etve a
megyénkhez kötődő képző-
és iparművészeti alkotáso-
kat 1s, A Dunántúli TárIat
anyagából válogatunk, va-
tamint Budapesten a kép-
aukciókon is - jobbára ml-
eánszemélyektől - vásáro-
i-unk,művekeL. Ríppl-Rónai-
nak jelen.leg hi'lencven ké-
pét óiizzük a villában, EIső-
sorban a mester ugyneve-
zett frarroiacrrszági és ,,ku-
koricás" korszakában kelet-
kezett képeinek beszerzésé-
le tör.ekedtü,nk. Az elóbbi
korszak szervesen kapcsoló-
dik az európai jelentőségű
arte nouieau stíIu,sirányzat-
hoz két-,három éve sikerült
rnegvásárolnunk Ripp]-
Rónai Kaposuari tníiterenl,
és Festó modellekkel cimű
alkotásait. A f estmén,vek

Banrót Rippl-Rónai: And-
rássy Tivadarné. Jobbról
Vaszary J.: A művész test-
vérhúga

háttere a műterem, illetve
a RippI-Rónai vi]la kertje.

Mennl,ibe kerüllnek
ezek az alkotások?

tette zr liépet. Az llkolás .je-
lentőségét f rl'kozza, hogy a

festő absztrakt korszakából
ekkor váltrltt irt úg;,nevezett
természetelvű kolsz-a]kába,
I98?-ben tizennyolc, 250
ezer forinL értékú kortárs
művet vásároltunk- Nornré-
giben nyi]t rrteg a Bernótlt
ÁuréL és tanittlónyai című
kiáliítás, s több idószakos
kiáliítást is lendez.ünk a
megyében.

- Két muzeológus segiti
a mr-r,nkáját.

- Géger Melínila Vasza-
f!,, valamint az el,ső jelen-
tős magyar kubista f estő,
Galimberti sónd,or munkáit

Ióberendezések tárgyait is
tenvezte, Vaszar_"* János pe-
d,ig faiikárpitokat készíteti,
Ezetet a mu,nkákat nehéz
beszerezni. (Eci, V,aszary-
faliképünk van.)

v. Á.

- Átlagosan
r,intba.

MeIyek
§zerzemények?

150 ezer ío-

a legú j abb

- Rippl-Rónai f ranciaor-

Vaszary-képet, amely a
mester 20-as évekbetri, úgy-
nevezett explesszi oni,sta
korszakából szár,mazik. Ci-
mg; Ákt a szabadban. Ezt
az alkotást ,a Vaszary-múze-
umban szeretnénk elhelyez-
ni. Ugyancsak lmegvásárol-
tuk Bernath Aurél Kapos,
tári tá! cimű pasztell jét.
1924-'ben a mester Ber]inben
tartózkodott, és eg}, ,haza,
utazása alka}mával készí-

^ 
kőpektőI a tőrlaiokig


