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KÖNYVESPOLC

U. LADNAR – H. DECKER:
Memento Mori (Emlékezz a halálra)

Claus Wittal Verlag, Wiesbaden. 206 illusztráció.

Pompás kiállítású, A/4-es formátumú, keménykötésű fü-
zettel lepte meg a svájci exlibris-egyesület (SELC) tagjait a Lu-
zernben megrendezett találkozójuk alkalmával. A tagilletmény
egyúttal katalógusa is volt a Sachseln város múzeumában Josef
Burch gyűjteményéből rendezett anyagnak. A kiadvány alcíme
jelezte, mit láthattak ezen a látogatók: olyan ex libriseket, me-
lyek témája a halál és a haláltánc. Ez utóbbi a halál mindent
megsemmisítő hatalmának ábrázolása képben vagy szövegben.
Eredete a XIV. századba nyúlik vissza, de legismertebb emléke
Holbein 1538-ban készült 52 lapos sorozata.

A katalógus 25 csoportra osztva mutatja be a tárlat 190
kisgrafikáját. Ezek elsőként évszázadonként, majd témánként
összefogva jelennek meg a füzetben és nyilvánvalóan a tárlaton
is. Ilyen témák: a halál és a lány, az elhervadó rózsa, a homok -
óra, az orvos és a halál, a háború borzalmai stb. Végül jelentő-
ségéhez méltóan tárgyalja a füzet Michel Fingesten 1938-ban
készült, 13 lapból álló rézkarc-sorozatát. A pompás illusztráci-
ókon látható művek egykor iskolát teremtettek a könyvjegy te-
matikában és a fennmaradt lapok keresett kincsei a gyűjtőknek.

Soós Imre

EGYESÜLETI HÍREK

2011-ben ünnepli a KBK szegedi csoportja 50 éves meg-
alakulásának évfordulóját. Ez alkalomból ünnepi összejövetel,
kiállítás fogja az ünnep fényét emelni. Várható időpontja a
„Szegedi Napok”-hoz fog kapcsolódni, amit május 21. táján
szoktak megtartani. A 2011-ben amúgy is esedékes tisztújító
közgyűlés ugyanekkor kerül megtartásra.

A Somogyi Könyvtárban és a Kass Galériában kerülnek
megrendezésre a kiállítások. A művészek részére a kiállítási
felhívás már előző számunkban megjelent, de ezen számunk-
ban megismételjük. Kérjük a művészeket, minél nagyobb
számban vegyenek részt e pályázaton.

*
A budapesti csoport 2010. második félévének programja

(mindig a hó első szerdája, du. 5 órakor a Józsefvárosi Galéri-
ában, Bp., József krt. 70.):

Szeptember 1. Beszámoló a törökországi kongresszusról,
Blahó József bemutatja grafikáit.

Október 6. prof. Aniszi Kálmán előadása. Miért szép az,
ami művészi? címmel.

November 3. Ürmös Péter beszámolója finnországi élmé-
nyeiről.

December 1. Mikulás-est.

KIÁLLÍTÁSI FELHÍVÁS

Mint az Egyesületi Hírekben is olvasható, a KBK szegedi
csoportja 2011-ben ünnepli megalakulásának 50. évfordulóját.
Ebből az alkalomból országos találkozót és kiállítást rendez-
nek 2011 májusában.

Erre az alkalomra kérjük egyesületünk művészeit, hogy
az utolsó öt év alkotásaiból válogassanak össze egy-egy tab-
lóra való könyvjegyet és alkalmi grafikát. Ezeket kérjük
Rácz Mária címére (6721 Szeged, Lengyel u. 5/b) 2011. feb-
ruár 28-ig elküldeni.

A grafikák maximális mérete 15×15cm.
Minden műből 2 példányt kérünk postázni, a kiállítás és az

archiválás céljára.
Minden sokszorosítási eljárással és számítógépes techniká-

val készült grafika beküldhető, kivéve az eredeti grafikákat és
a fénymásolatokat.
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Michel Fingesten rézkarca, C3


