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Thorma Janos: Golgota cimu festmenyenek megvasarlasa 
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Lei'rasa: 
Homokos, sik videk latvanya kdzepen facsoporttal, alacsonyabb fak kdzt egy kiemelkedo 
jegenyevel. Balra a hatt^rben kisebb, kopar foldhanyasszeru dombon feszulet lathato. Elotte 
ut halad, a facsoporttol jobbra a hatterben levo ritkas fasor iranyaba. A taj zold, bama, okker, 
bordo szinekkel van festve. 

Thorma Janos (Kiskunhalas, 1870. aprilis 24. - Nagybanya, 1937.december 5.) festomuvesz a 
magyar kepzomuveszet egyik jelentos alkotoja volt. Szekely Bertalannal tanult a budapesti 
Mintarajziskolaban, 1888-ban pedig Miinchenben Hollosy Simon maganiskolajaba iratkozott 
be. Kesobb a miincheni Kiralyi Kepzdmuveszeti Akademian es a parizsi Julian Akademian 
kepezte tovabb magat. 1896-ban reszt vett a nagybanyai festotelep letrehozasaban. 1902 utan 
az iskoia tanara, majd vezetoje lett. Korai korszakaban festette hires tortenelmi festmenyeit az 
Aradi vertanukaX es a Talpra magyar!-X. Festmenyeiben a realizmus, naturalizmus, 
szimbolizmus, es a szeeesszio jegyei keverednek. Az 1920-as evektol a plein-air festeszet 
jellemezte Thorma miiveszetet. Ekkor foleg tajkepeket alkotott, udebb szinekkel. Utolso 
korszakanak kepeit posztimpresszionista stilusban festette. 

A Thorma Janos Muzeum allando tarlatan a Thorma Galeriaban lathato negyvenot 
Thorma-festmeny, melyek koziil 15 kep van a muzeumunk tulajdonaban. Ezert a Thorma 
Janos Muzeum igyekszik megragadni az alkalmat, amikor lehetosege nyilik egy-egy Thorma-
mii megszerzesere. Igy palyaztuk meg restauratori velemeny birtokaban a Golgota (Tajkep 
fesziilettel) cimu Thorma-festmenyt, hogy tovabb gyarapitsuk a muzeum sajat Thorma-
anyagat. A kep Thorma Janos viszonylag keves onallo tajkepe koze tartozik. Primer 
impresszionak nevezte „egy-ket festesre csinalt" tajkepeit, ebben az idoben a temak 
helyszineit berelt kocsival kereste fel Reti Istvan szerint. A kep Nagybanya komyeki tajat 
abrazol, de ezuttal nem magas hegyek zarjak le a horizontot, hanem sikon kanyargo folyo 
mellol nyilik a facsoportra es az litszeli feszuletre kilatas. Thorma Janos jellegzetes 
ecsetkezelese es szinvilaga hatarozza meg a latvanyt. Thorma Janos „temerdek kisebb-
nagyobb vaszon, tajkep es alakos kompozicio, termeszetkivagas, muteremben, szabadban, 
kerult ki ebben az idoben az ecsetje alol. Szabadideje is tobb volt hozza, meg a megelhetes is 
sarkallta ra" - irta Reti Istvan Thormanak errol az alkotoi periodusarol. 

A festmeny megvasarlasahoz a Nemzeti Kulturalis Alap 1.000.000 Ft dsszegii vissza 
nem teritendo tamogatast adott. A festmeny vetelara 900.000 Ft, a kulonbozet 100.000 Ft 
visszafizetesre kerult. 

A kep elso bemutatasara a Nagybanyai muveszetet bemutato, 2022. szeptember 1-en 
nyilo Kiskunhalasi Oszi Tarlat sorozat kereteben keriil sor a THORMA 150+2 jubileumi 
tarlaton, ami 2022. december 4-eig latogathato. Kesobb a Thorma Galeria allando tarlatat 
fogja gazdagitani. 

A szakmai beszamolot megjelentetjuk a muzeumunk honlapjan 
(thormajanosmuzeum.hu) A Muzeum/Nyertes palyazataink menupont alatt. A 
muzeumunknak nyujtott tamogatasukat ezuton is nagyon koszonjiik. 

Kiskunhalas, 2022. augusztus 2. 
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