ISTVÁN MEDGYASZAY – expoziție

Data: 18-30 iunie 2018
Locația: Uniunea Arhitectilor din România, str. Jean-Louis Calderon 48
István Medgyaszay (1877-1959) a fost o personalitate maghiară marcantă în viața academică de
la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX. A fost primul arhitect maghiar care a îmbinat
elemente ornamentalistice din folclorul maghiar, în special din Transilvania, cu influențe
arhitecturale din estul îndepărtat și cu arhitectura organică, și a folosit în construcțiile sale
betonul armat. István Medgyaszay este cunoscut în special de construcțiile sale de teatre, dar a
desenat planul la numeroase clădiri, printre care multe se găsesc acum pe teritoriul României.
https://en.wikipedia.org/wiki/Istv%C3%A1n_Medgyaszay
În 2017 s-au îmlinit 140 de ani de la nașterea sa și a fost comemorat cu mai multe expoziții
dedicate activității sale, iar în 2018 urmează să fie expusă o expoziție itinerantă în mai multe
locații din România.

Teatrul din Sopron

Teatrul din Veszprém

Schiță clădire / în prezent casă memorială István Medgyaszay

Lista expoziție / București:
 11 tablouri prezentând viața și activitatea lui István Medgyaszay (familia, studii, călătorii
de cercetare folclorică, conceptul Pantheonului Național, expoziții de război, forma
artistică a betonului armat, teatre, biserici, școli, blocuri de locuit, inovații)
 1 tablou prezentând construcțiile sale din Transilvania
Tablourile vor avea dimensiunea 85x200 cm, și textul explicativ va fi în limba română.
Evenimentul poate fi completat de proiecția filmului documentar regizat de Duló Károly despre
viața și activitatea lui István Medgyaszay.

Imagini din expoziția itinerantă din Ungaria

Curator: Ferenc Potzner (arhitect, monograful lui István Medgyaszay)
Director de proiect: Eszter Baldavári (istoric de artă, muzeolog, Centru de Documentare și
Protecția Monumentelor a Muzeului de Arhitectură)
Invitați speciali: Gabriella Ládonyiné Bartha, Zoltán Ágoston Bartha (nepoții arhitectului)
Parteneri organizatori ai expoziției:
Asociația Kós Károly
Centru de Documentare și Protecția Monumentelor a Muzeului de Arhitectură
Asociația Arhitecților Maghiari
Academia Maghiară de Artă

Kósa András László, director, andras.kosa@bumkk.ro
Csegedi Magdolna, coordonator proiect, csegedimagdolna@bumkk.ro

