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A könyv szakmai leírása 
 

Pólya Tibor halálát követően soha nem jelent meg művészetéről és életművéről szakmai 

irodalom. Halálának 80. éves évfordulójára most először készült olyan monográfia, amely 

keresztmetszetében, a jelenleg elérhető összes művét bemutatva, teljes mértékben feldolgozta 

a festő életművét, életének, munkásságának adatait. Tekintettel arra, hogy Pólya Tibor pályája 

kezdetén a magyar fauvizmus kiemelkedő képviselője volt, később pedig a magyar festészet ez 

idáig legreprezentatívabb életművet hátrahagyott művésze. A magyar művészeti irodalomban 

is mérföldkőnek számít életművének feldolgozása. Helyi vonatkozásban, a 115 éves Szolnoki 

Művésztelep művészei közül, -bármilyen nagy múltú és színvonalú is a telep művészete- soha 

nem jelent meg egyetlen alkotójáról sem átfogó monográfia. A Pólya Tibor kötet, mint 

sorozatindító monográfia, első ebben a sorban.  

 

A kötet fogadtatása rendkívül komoly volt. Mind az országos médiumok, M5, Kossuth Rádió, 

stb. mind a gyűjtők és a művészetszerető lakosság részéről kiemelkedő volt. A könyv legelőször 

sajtótájékoztatón lett bemutatva. A fogadtatás az írott sajtóban is rendkívül jó volt. A 

Kieselbach Galéria októberi aukciós katalógusában kiemelten értékelte a kötet jelentőségét, 

méltatva hiánypótló szerepét az írott magyar művészettörténetben. 

A könyvet megismerve Pólya Tibor Párizsban élő unokája, Oliver Assayas filmrendező a kötet 

írója és a kiállítás rendező-kurátora számára felajánlotta egy Párizsban megrendezendő Pólya 

kiállítás lehetőségét. A kötet sikerének egyik fokmérője, hogy a blogszolnok terjedelmes cikket 

közölt a kötet megjelenésének szentelve. Igazolva ezzel, a kötet megjelenésének időszerűségét. 

http://www.blogszolnok.hu/ajanlom_hazaviheto_polya 

A Szolnok Tv külön műsort szentelt a kiállításnak és a kötetnek.  

 

http://www.blogszolnok.hu/ajanlom_hazaviheto_polya


 
 

A könyv borítója. 

 

 
 

A könyv bemutatása a kiállítás megnyitóján. Bemutatja: dr. Horváth László múzeumigazgató. 

 

      
 

Részlet a megnyitóról. A kiállítást 3867 fő nézte meg. 

 

 

    
 

A kiállítás képei. 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 


