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A Baján 1953. május 6-án született festőművész
alkotásai több mint harminc éve szerepelnek kép-
zőművészeti tárlatokon. Eleinte leginkább Ka-
locsán, illetve a megye más városaiban mutatta
be munkáit, mígnem Budapesten letelepedve
gyakran tűnnek föl alkotásai jelentős fővárosi, va-
lamint országos művészeti seregszemléken. Idő-
vel a magyar művészet hírnevét külföldön is
eredménnyel öregbítő alkotó lett.

Mesterségbeli tudását a Magyar Képzőmű-
vészeti Főiskolán a pár éve eltávozott Patay
László és Bráda Tibor festőművészektől sajátí-
totta el. Mesterének vallja továbbá Borsos Mik-
lós szobrászművészt és nagybátyját, Kasselik
László festőművészt is. Indulásakor Tóth Meny-
hért festőművész volt festészetére hatással.

Azonos művészi kifejezőerő hatja át figurális
és nonfiguratív festményeit. Festményei, kollá-
zsai gyakran dolgozzák fel családja kultúrtör-
téneti emlékeit, művészi tradícióinak tárgyi
vagy szellemi fragmentumait. Zsánerjelenetei-
hez leginkább Rembrandt előadásmódját és
meleg barna színeit alkalmazza, melankolikus,
archaizáló, szürrealisztikus átiratban.

Zenei tanulmányai és élményei alapján szá-
mos kortárs – főként Bartók – zenére festett,
intenzív színvilágú adaptációt készített. Külön
sorozatot festett a Kalocsán is megforduló Liszt
Ferencről. Mányoki Ádámnak tisztelgő soro-
zatánál a magyar barokk festészet legkiválóbb
mesterének művészetét – dinamikus kompozí-
ciós és szerkesztésmódját, jellemző képi ele-
meit, színvilágát – dolgozza fel egyedien izgal-
mas, modern festményekké.

Míg művészetének kezdeti időszakában szá-
mos tájképet festett, újabb természetábrázolásai
olyan szürreális víziók, amelyeknek csupán
egy-egy eleme – gyakorta egy madár – része a
való világnak. Különös vonzalmat érez a
transzcendens, földöntúli világ szféráinak szür-
reális ábrázolás a iránt. Sejtelmes, misztikus té-
máihoz gyakran alkalmaz monokróm zöld és
vörösesbarna koloritot. Egyes képei nyugta-
lanságot sugároznak, más művei pedig derűs
nyugalom forrásai, míg egyéb festményei in-
kább groteszk tartalmuknál fogva rögződnek

emlékezetünkben. Vinczellér Imre festészeté-
ről elmondható, hogy alapvetően a harmónia és
a diszharmónia kérdéseire keres választ tradi-
cionális megfogalmazású, a fény-árnyék hatást
is nagymértékben alkalmazó képein.

Vinczellér Imre munkái 1990/1991-ben be-
mutatásra kerültek a londoni Olympia „Art
’90” nemzetközi kiállításon, amely részvételre a
budapesti Koller Galéria szervezésében Me-
locco Miklós, Szász Endre, Kass János és mások
mellett nyílt lehetősége. 2000-ben a Szinyei
Merse Társaság „Corpus regni” kiállításán vesz
részt a szentendrei Művészet Malomban.

2002-ben az Új Gresham Kör tagjaként állít ki
a budapesti Pfister Galériában, illetve szerepelt
a „Mesterecsetek” című kiállításon a Vigadó
Galériában. 2003-ban részt vett az athéni Melina
Mercuri Múzeumban megrendezett „Mestere-
csetek” kiállításon. „Concerto (Bartók)” című
nagyméretű munkáját a párizsi Société Natio-
nal des Beaux Arts Szalonban állították ki, ame-
lyet a Carrousel du Louvre-ban rendeztek.
2005-ben a Tavaszi Fesztivál programsorozat
eseményeként önálló kiállítása nyílt a kecske-
méti Cifra Palotában. 2008-ban önálló kiállítása
volt a szekszárdi Wosinszky Mór Megyei Mú-
zeumban. 2010-ben a bécsi Collegium Hunga-
ricumban megrendezett, Jiří Menzel és Szabó
István Oscar-díjas filmrendezők által megnyi-
tott HungarICONOK című kiállításon szere-
pelt, Kárpáti Tamás Szubjektgyűjteményét gaz-
dagító Hommage á Sir Georg Solti című
munkájával, ötven további magyar képzőmű-
vésszel együtt.

A művész 1984-től tagja a Művészeti Alap-
nak, 1988-tól a Magyar Képző- és Iparművé-
szek Országos Egyesületének, valamint a Réz-
karcoló Művészek Alkotó Közösségének
(Koller Galéria), 1991-től a Magyar Képző- és
Iparművészek Szövetségének és a Magyar Fes-
tők Társaságának. 2000-ben nyert felvételt a
Molnár C. Pál Művészeti Társaságba, 2002-ben
az Új Gresham Körbe, 2004-ben a párizsi Fran-
cia Művészeti Tudományos és Irodalmi Aka-
démiai Társaságba.

Vinczellér Imre számos díjat és kitüntetést

Vinczellér Imre művészetéről
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érdemelt ki: Molnár C. Pál-díj, Arany Kereszt,
Koller-díj, Gundel Művészeti Díj és 2004-ben a
Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje.

Franciaországi kiállítási sikereit jelzik az ott
kapott elismerések: „Grand Prix”, M.C.A. Nem-
zetközi kiállítás, Marseille – 2003, „Grande Me-
daille d’Or”, M.C.A. Nemzetközi kiállítás, Can-
nes – 2004 és „Diplome de Medaille d’Or”,
Société Academique Francaise – 2005.

Vinczellér Imre alkotásai az alábbi közgyűj-
teményekben találhatók meg: Cziffra György
Alapítványi Gyűjteménye, Senlis (FR), Habs-
burg Gyűjtemény, Pöcking (D), Kecskeméti
Képtár, Kecskemét, Kortárs Képzőművészeti
Gyűjtemény, Kalocsa, Magyar Nemzeti Galéria.

Munkásságának különleges vonatkozása a
kapcsolat a gyógyítással, hiszen több nagymé-
retű festménye látható gyógyfürdőinkben:

– A zenei témájú Koncert előtt (1993) című Bu-
dapest legpatinásabb gyógyszállókomplexu-
mát, az 1911–18 között épült budapesti Szent
Gellért Szállót díszíti. A jelenleg Danubius Ho-
tel Gellértnek nevezett szálló presszójában te-
kinthető meg Vinczellér Imre kétalakos 80 ×
100 cm-es olajfestménye.

– A Hévízen működő két Danubius Hotel kö-
zül a Danubius Health Spa Resort Aqua halljá-
ban nyert elhelyezést a művész Hévízi pannó
(1994) című festménye.

– Vas megyében Vinczellér Imrétől a Danu-
bius Health Spa Resort Sárvár szállóban talál-
ható a Sárvári pannó (1995) című alkotása és
Bükfürdőn a Danubius Health Spa Bük szálló
halljában, a drinkbárral szembeni falon függ a
110 × 3000 cm-es Aves (1996) című, madarakat
megjelenítő monumentális kompozíciója.

– Budapesten a Danubius Health Spa Resort
Margitsziget ad otthont a művész legnagyobb,
140 × 420 cm méretű köztéri munkájának. A
Margitszigeti pannó (2001) című kompozíció a
szálló előcsarnokát díszíti. A festmény gótikus

ívei alatt a gyógyvízben való fürdéssel kapcso-
latos jelenetek sorakoznak. Balról jobbra ha-
ladva az első ív alatt a vízparton két ódivatú
fürdőruhás álló alakra figyelhetünk fel. A má-
sodik nyílásban több alakot láthatunk. A vízben
ketten fürdőznek, a parton a padnál öten, mö-
göttük hárman töltik idejüket. A középső, leg-
szélesebb mező margitszigeti részleteket tár
elénk. Balra a vízesés, középen szökőkút, míg
hátul bokrok és fák sorakoznak. Az előteret ka-
lapos, 19. századi ruházatú alakok népesítik be,
a vízben hárman vannak, ketten épp kifelé, és
egy személy befelé halad. A negyedik jelenet
egy mérműves ablak környezetében játszódik.
Az ablaknál álló kalapos hölgy mankókra, bo-
tokra támaszkodó betegek csoportját fogadja,
akik a gyógyulás reményével érkeznek a
gyógyforrásáról is híres szigetre. E jelenet kap-
csán memóriám képernyőjén Lucas Cranach
feledhetetlen nyugat-berlini festménye idéző-
dik fel, amelyen egy varázserővel bíró tó egyik
partján öreg, megviselt, nyomorék emberek me-
rülnek vízbe, és a másik parton megfiatalodva,
gyógyultan jönnek ki belőle.

Számomra, aki évekig jártam a szigetre úszni,
vagy mint ORFI-beutalt magam is vízi balet-
teztem, vettem igénybe a tangentor kezelést,
iszogattam krigliszám záptojásszagú gyógyvi-
zet, és olvasgattam tágra nyílt szemekkel a gyó-
gyult betegek által a Szent Lukács Gyógyfür-
dőnél elhelyezett köszönőtáblákat, evidens a
budapesti gyógyvizek pozitív hatása. Saját ta-
pasztalatom alapján elmondhatom, hogy ha-
bár a cranachi elgondolás imponáló módon ol-
daná meg a gyógyászat, az orvostudomány, az
egészségügy problémáit – a gyógyulási remé-
nyek teljesülését tekintve – tán mégis inkább a
vinczelléri ábrázolás visszafogottabb, mérsé-
keltebb hangneme tűnik reálisnak.
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