
The Foundation for Transylvanian Art is 25 years old

„(…) We have to do everything we can to preserve 
our national culture. In order to promote this we 
have formed The Foundation for Transylvanian 
Art in 1988.

The Foundation rallies a circle of friends which 
sets as its goal the preservation of the traditional 
cultural heritage of the people living in Transyl-
vania and making them known in Hungary and 
elsewhere in the world.

To support artists living in Transylvania, to 
protect the visual arts of Hungarians and Saxons, 
to provide scholarships for them, to arrange exhi-
bitions and generally publicise their achievements is not just an act of tribute to 
the visual arts and their culture but a life-saving act. (…)”

In March of 1998 The Foundation for Transylvanian Art called upon every-
one to help and work together.

What is attained of this?
In the last decades the Foundation arranged hundreds of individual exhibi-

tions and group exhibitions  in Budapest and in other big towns also. They tried 
to draw attention to the actual problems of the Transylvanian culture.

Beyond the introduction of the Transylvanian classic creators they try to 
connect the contemporary artists – who live in their native land to the cultural 
life of Hungary.

In 1991 they opened their independent exhibition hall in downtown Bu-
dapest, the Vármegye Galéria with a very unique exhibition from the works of 
Imre Nagy Zsögödi. They created the home in Budapest for the Transylvanian 
artists. The opening speeches – in the always crowded halls – are given by fa-
mous people and we can hear literary and music masterpieces from well known 
performers.

Fulfilling their duty after 25 years they open Lajos Páll’s exhibition again in 
a new E-Gallery.

You can visit the E-Galéria from Tuesday till Friday, from 10 a.m. to 6 p.m. 
(1055 Budapest, Falk M. u. 8., telefon/fax: +36-1-318-8148).

E-mail: kulcsar.edit1@gmail.com
Home page: www.varmegyegaleria.hu

„Minden magyar felelôs minden magyarért”
 Szabó Dezsô

Budapest V. Falk Miksa u. 8.
www.varmegyegaleria.hu
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A 25 éves Erdély Mûvészetéért Alapítvány 

(Budapest, V. Falk Miksa u. 8.)

tisztelettel meghívja

Páll Lajos

festômûvész emlékkiállításának megnyitójára,

2013. április 2-án 17 órára.

A kiállítás fôvédnöke:  
Kövér László a Magyar Országgyûlés elnöke.

A tárlatot megnyitja:  
Demeter Ervin országgyûlési képviselô,  

az Erdély Mûvészetéért Alapítvány alapító tagja.

Közremûködik:  
Dinnyés József daltulajdonos és Dörner György színmûvész.

A tárlat 2013. április 2.–május 10. kedd–péntek  
10.00–18.00 látogatható.

25 év távlatában

Huszonöt éves az Erdély Mûvészetéért Alapítvány. Mérföldkônek számító szü-
letésnapok idején számot vetünk a mögöttünk hagyott évekkel, évtizedekkel. 
Emlékszünk az Alapítvány 1988-as létrehozására, ami közel egy idôbe esett a 
Szent László napi falurombolás elleni tüntetéssel. Ekkor még forradalmi tettnek 
számított az, ami ma már újra természetes: a magyarság együvé tartozásának 
hirdetése, megélése.

Ha már a kezdetekrôl van szó, emlékezzünk 
Hajdú D. Dénesre, az Alapítvány megálmodó-
jára és létrehozójára. Ô már visszaadta lelkét a 
Teremtônek, de mûvét tartós alapra építette fel. 
Az Erdély Mûvészetéért Alapítvány megalakulásá-
tól napjainkig, sokszor széllel szemben, nehézsé-
gekkel küzdve mutatja be kevéssé ismert nemzeti 
értékeinket, erôsíti nemzeti kultúránkat.

Több mint két évtizede már a Megyeháza szom-
szédságában, a történelmi Pest közepén érdeklôdô 
és szakértô közönség gyûlik össze a rendszeresen 
nyíló újabb és újabb kiállításokra, ahol a rendezôk 
azt a feladatot tûzik ki maguk elé, hogy a fôváros 
közönsége elé tárják Erdély mûvészetét.

2011-ben szaporodott az Alapítvány bemutató 
helyeinek a száma az E galériával, így a Falk Miksa 
utcai kiállítótermek tengerébe is jut egy cseppnyi 
Erdély. Ezzel egy újabb helyen is megismertetik 
a fôvárosi érdeklôdôkkel az erdélyi mûvészek al-
kotásait, és tudatosítják bennük a tényt, hogy a 
mûvészek, akik kortársaink, Európában élnek,  
és munkájukkal a magyarság hírnevét öregbítik a 
világban.

Egyúttal választ is adnak egy mindig felmerülô kérdésre: létezik-e külön er-
délyi mûvészét? Az Erdély Mûvészetéért Alapítvány által szervezett kiállítások 
megerôsítik a választ: igen létezik. Létezik, mégpedig az egyetemes magyar kul-
túra integráns részeként, annak egységében. 

Semjén Zsolt
miniszterelnök- helyettes 


