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Pályázati Beszámoló 

Pályázó: Semsey Andor Múzeum, VERES PÉTER KULTURÁLIS KÖZPONT 

KÉPZŐMŰVÉSZET KOLLÉGIUMA  105 106/07930 

Pályázati cél:  KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYÉNI KIÁLLÍTÁSRA, A  KIÁLLÍTÁSHOZ TARTOZÓ KATALÓGUS 

KÉSZÍTÉSÉRE. URSZINYI MÁRIA RETROSPEKTÍV KIÁLLÍTÁSA – HAJDÚ LÁSZLÓ GYŰJTEMÉNYÉBŐL 

Urszinyi Mária retrospektív kiállítása a Semsey Kastélyban hajdú László gyűjteményéből kiállítás 

rendezése és katalógus megjelentetése 

Pályázott összeg: 1 219 158 Ft 

Elnyert támogatás 019/105/20: 300 000 Ft 

Kiállítás helyszíne: Semsey Kastély 4060 Balmazújváros, Debreceni u. 2. 

A kiállítás és a katalógus előkészítési munkálatai, a képek fényképezése a katalógus számára, a 

kísérőtanulmány elkészítése, a katalógus szerkesztése már 2020 őszén elkezdődött. A pályázati 

támogatást a katalógus előkészítési munkálataira (fényképezés, tanulmány készítés), továbbá a 

kiállítási feliratokra és a megnyitó személy  tiszteletdíjára fordítottuk. 

Az eredetileg 2020. őszére tervezett kiállítás a koronavírussal kapcsolatos rendelkezések 

következtében 2021 tavasz végén nyílt meg a Semsey Kastély emeleti dísztermében. 

Urszinyi Mária retrospektív kiállítása a Semsey Kastélyban Hajdú László gyűjteményéből című kiállítás 

2021. május 27-étől július 10-ig volt látogatható a Semsey Kastély nyitvatartási idejében. 

A kiállítás anyagát Hajdú László műgyűjtő bocsátotta rendelkezésre, aki „rajongója” a nagyváradi 

művésznek. Több száz festmény, grafika, akvarell, szobor, fametszet, rézkarc van a tulajdonában. 

1990 körül ismerkedett meg Urszinyi Mária munkásságával, azóta gyűjti alkotásait. 

A kiállítás előkészületi munkálatairól, a pályázati támogatás megnyeréséről a városi DARU TV közölt 

beharangozó riportot 2021.04.30-án Urszinyi kiállítás címmel. 

https://www.youtube.com/watch?v=s7_E0HbYqco  

A kiállítás megrendezését és a kapcsolódó kiállítási katalógust a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. 

A visszatekintő, az alkotó egész fejlődését bemutatni kívánó kiállítás a művésznő alkotásait három 

önállóan értelmezhető csoportba osztotta. A Semsey Kastély első emeletén található impozáns 

díszteremben helyeztük el a művésznő igazán reprezentatív olajfestményeit. A folyosóból nyíló 

kisebb kiállítótermekben, az 1. és 2. képtárban a grafikák és az akvarellek bemutatására került sor.  

A kiállítás meghívóját, plakátját és a megnyitón készült fotókat az intézmény informatikusa készítette, 

majd a honlapra feltöltötte: 

http://www.semseykastely.hu/images/kiallitasok/Urszinyi/plak%C3%A1t.jpg 

A kiállítást az intézmény honlapja mellett a Semsey Kastély facebook oldalán is hirdettük: 

https://www.youtube.com/watch?v=s7_E0HbYqco
http://www.semseykastely.hu/images/kiallitasok/Urszinyi/plak%C3%A1t.jpg
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https://www.facebook.com/pg/Semsey.Kastely.Balmazujvaros/posts/ 

„Mintha nem is műalkotásnak születnének meg, hanem a kéz táncaként, amit a lélek igazgat: 

egyszerűen rajznak, fatáblára és vászonra festett felületnek, amelyeket ismérvei nyomán és csak 

utóbb: alkotója és a befogadó is műalkotásként ismerhet fel.” - írja Balázs Sándor az Urszinyi Mária 

retrospektív kiállítása Hajdú László gyűjteményéből című kiállítási katalógusban. Az esztétikus kivitelű 

56 oldalas kiadványban Balázs Sándor műkritikus LÁTFOLYAMOK – Urszinyi Mária művészetéről című 

esszéje és  Rainer René Müller kritikus írása mellett  71+2 alkotás fotóját találhatjuk meg. 

A kiállításhoz kapcsolódóan a kiállítás megnyitóján Balázs Sándor összegezte gondolatait a művészi 

alkotófolyamatról, továbbá Hajdú László a gyűjtő szemszögéből közelített a témához. A megnyitóról a 

helyi televízió készített beszámolót 2021.06.04-én Urszinyi Kiállítás megnyitója címmel , amely online 

hozzáférhető. 

 https://www.youtube.com/watch?v=pmCH-gTRyY0). 

Hajdú László gyűjtő még két alkalommal segített közelebb hozni az érdeklődők számára Urszinyi 

Mária művészetét. Június 25-én hosszabb beszélgetésben elemezte az Urszinyi életmű kapcsolódási 

pontjait a magyar történelmi város Nagyvárad kultúrájával. A beszélgetésről az intézmény 

múzeumpedagógusa számolt be a helyi újság (BALMAZÚJVÁROS XXXV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM) minden 

háztartásba eljuttatott júliusi számában „Nagyvárad üzenete a Semsey Kastélyban” címmel. A 

következő hétvégén nagyváradi vendégeknek tartott igen részletes tárlatvezetést.  

(https://balmazujvaros.hu/letoeltesek/category/125-a-2021-ev-szamai ) 

A kiállítás kapcsán jelent meg Balázs Sándor műkritikus összefoglaló írása az Országútban 

(https://orszagut.com/kepzomuveszet/belso-emigracioban-1647), Belső emigrációban címmel 2021. 

július 6-án. 

Szintén Balázs Sándor tollából Életműsziget. Urszinyi Mária alkotásai a Semsey-kastélyban 

címmel olvashatunk a kiállításról az ÚjMűvészet legújabb számában.  https://www.ujmuveszet.hu/ 

A facebook oldalunkon 10 alkalommal tettünk közzé kapcsolódó posztot (plakát,média  

megosztások), amelyek eddig 8577 embert értek 6 hét alatt, a megosztások száma: 41 alkalom. 

A kiállítást 45 belépőjegyet váltó és 149 ingyenes látogató tekintette meg. 

 

        Készítette: Tóthné Pásztor Ágota 

https://www.youtube.com/watch?v=pmCH-gTRyY0
https://orszagut.com/kepzomuveszet/belso-emigracioban-1647
https://www.ujmuveszet.hu/
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