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Csikós Tibor  
retrospektív  

kiállítása Zentán 
 
Pejin Attila, Csikós Tibor és Szarka 
Mándity Krisztina a kiállítás meg-
nyitóján 

Nagy érdeklődés mellett nyílt meg péntek 
este a zentai Városi Múzeumban a vajdasá-
gi születésű, ám jelenleg Svédországban 
élő festő- és grafikusművész, Csikós Tibor 
Három évtized történései című retrospektív 
kiállítása. 
A megnyitó kezdetén előbb Pejin Attila, a 
zentai Városi Múzeum vezetője köszöntöt-
te az egybegyűlteket, majd Szarka Mándity 
Krisztina művészettörténész, a Városi Mú-
zeum munkatársa nyitotta meg a kiállítást, 
kiemelve, az több mint három évtized 
munkáit öleli fel, amelyek közül az alkotó-
ra jellemző tökéletességre való törekvés 
jegyében igen nehéz volt kiválasztaniuk 
azt a több mint százat, amelyet végül a 
közönség elé tártak. Mint mondta, a Há-
rom évtized történései című kiállítás anya-
gában olyanok alkotások is szerepelnek, 
amelyeket korábban térségünkben még 
nem láthatott a közönség, éppen ezért a 
kiállítás – ahogyan fogalmazott – egy óriá-
si ajándék a zentaiak számára. Hangsú-
lyozta, Csikós Tibor az elmúlt több mint 
három évtized alatt rengeteg várost, élette-
ret változtatott, és ezek a változások a mű-
vein is nagyon olvasható módon jelennek 
meg. 
Csikós Tibor elmondta, az elmúlt évtize-
dek során megélt sokféle változás ellenére 
rendkívül fontos számára az, hogy Zentán 
is a közönség elé tárhatta alkotásait, ugya-
nis – ahogyan fogalmazott – a Tisza vidé-
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ke tulajdonképpen a szülőföldet jelenti számára. Hangsúlyozta, öt éve visszajáró vendé-
ge a Zentai Művésztelepnek, ahol mindig nagyon jól érzi magát, hiszen mindig otthon 
érzi magát. 
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Csikós Tibor Három évtized történései című retrospektív kiállítása a Zentai Művésztelep 
idei alkotóműhelye keretében nyílt meg, amelyet a szervezők – születésének századik 
évfordulója alkalmából – az Ács Józsefre való emlékezés jegyében szervezték meg, 
olyan művészeket invitálva meg a műhelybe, akik személyesen is ismerhették őt. A Zen-
tai Művésztelep illetékesei azt szeretnék, ha az egyhetes alkotófolyamathoz annak meg-
koronázásaként a jövőben minden évben társulhatna majd egy-egy, a mostanihoz hason-
ló különleges kiállítás is. 
 


