
Iparművészet Dél-Szászországban. — A b e r l i n i 
Secession-ban a modern Kfna és Japán művészetét 
mutat ták be. Mindkét nemzet művészete erős 
európai batást mutat , liogy sokkal szorosabban kö-
vetik a természetet, mint őseik. E mellett az euró-
paisodással együtt — és pedig különösen a legsajá-
tosabb fametszetben — általánosodik a súlyos, szinte 
durva anyagkezelés és az eszközök nagyhangúsága. 
A legnagyobb művész — az ú j Kína igazi világ-
nagysága : Csi-Bai-Si — mégis a nagy nemzeti ha-
gyományok folytatója. — L i p c s é b e n (C. G. 
Boernernél) megjelent a nagy rézkaregyüjtemény 
aukció-katalógusa, benne a leningrádi Eremitage 
duplikatumainak reprodukciója. A régi mesterek 
műveinek ez a csodálatos gyűjteménye rövidesen 
eladásra kerül. (*) 

\ Z IPARMŰVÉSZETI ISKOLA jubileumi ki-
állítása alkalmából a kormányzó elismerésé-

vel tűntette ki Mátrai Lajos, Sándor Béla, Sintay 
Imre és Udvary Géza tanárokat. A vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter elismerését nyerték : Bacsa 
András, Csajka István, Gyalus László, Györgyi 
Dénes, Haranghy Jenő, Kaesz Gyula, Leszkovszky 
György, Lux Elek, Muhifs Sándor, Orbán Antal, 
Stein János, Szablya-Friscliauf Ferenc, Weichinger 
Károly, YViegand Ede tanárok, dr. Kovács János 
titkár és Csermendy Elemér gondnok. A kor-
mányzó és a miniszter elismerése annak a fárad-
hatatlan lelkesedésnek, odaadó munkának szól, 
mellyel az iskola tanári kara és tisztviselői a nagy-
sikerű jubileumi kiállítást rendezték. (*) 

• K I Á L L Í T Á S O K * 
A Z IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM ez év folya-

mán két nagyszabású kiállítást rendez. Erdély-
nek és a Felvidéknek régi iparművészeiét fogja össze-
gyűjteni és a múzeumot látogató bel- és külföldi 
közönségnek bemutatni, már amennyire ez a tria-
noni Magyarország köz- és magángyűjteményeinek 
anyagából kitelik. A kiállítások fel fogják ölelni a 
díszítő művészet minden ágát, kezdve a dekoratív 
szobrászat és a bronzöntés egyes elérhető példáitól 
az ötvösség, bútor, keramika, hímzés, könyvkötészet 
és könyvdíszítés stb. művészetéig, sőt ki fog terjesz-
kedni az építészet emlékeire is, legalább képekben. 
Mindenből csak a legjobb és legjellegzetesebb dara-
bokra szorítkozva, nem a kiállított darabok nagy 
számával, hanem válogatott, kvalitásos voltával 
kívánja bizonyítani régi iparművészetünk fejlettsé-
gét. Erdély és a Felvidék az ő régi, városaikban 
összpontosult kultúrájával mindig vezető szerepet 
vitt hazai iparművészetünkben. E mellett a hábo-
rúk és idegen inváziók is a legújabb korig leginkább 
megkímélték ezeknek az országoknak műemlékeit. 
Művészetük múl t ja a miénk s a dicsőséges inult 
felelevenítése még ma is termékenyítő hatással lehet 
eleven művészetünkre. 

A Múzeum májusra tervezi az erdélyi kiállítás 
megnyitását, míg a felvidéki kiállítás ez év őszén fog 
megnyílni, 

N É P M Ű V É S Z E T I BEMUTATÓ. Az Orsz. Ma-
gyar Iparművészeti Társulat vezetősége tervbe 

vette, hogy a József-körút 6. sz. alatti Technológiai 
Múzeum kiállítási helyiségében bemutatja saját 
népművészeti gyűjteményét. Hogy a hiányokat, 
melyek az anyagban esetleg mutatkoznak, pótol-
hassa, Társulatunk szándékozik magángyűjtemé-
nyek bevonásával egy-egy szempontból legalább is 
megközelítő teljességet adni. A kiállítás alkalmából 
újabb előadássorozatot rendezünk népművészetből 
vett tárgykörrel s a népművészet és iparművészet 
kapcsolatairól. 

A Társulat ezúton kéri tagjait , hogy közöljék a 
titkársággal azoknak az ismerőseiknek nevét és 
cirnét, kik az előadásokra szóló meghívóra igényt 
tartanak. (*) 

r > Ü K Y BÉLA a Nemzeti Szalon csoportkiállításáii 
érdekes, magyarosan dekoratív kompozíciói 

mellett néhány aplikációs faliszőnyeget mutatott be. 
Szőnyegei igen jelentékeny — néhol kész eredmény-
számba menő — kísérletek a nyugati legújabb ered-
mények és a magyar népies formalátás egyezte-
tésére. (*) 

/ J LAZAR ILONA a Nemzeti Szalonban és a 
* • Kovács-szalonban csaknem egyldőben mu-

tatta be szobrászművészetét. Primitív technikai 
készültsége mellett mély érzések, őszinte és köz-
vetlen kifejezésmód rendkívül vonzóvá és értékessé 
teszik művészetét. (*) 

y \ Z IPARMŰVÉSZETI ISKOLA jubileumi ki-
állítását január 20-án d. u. látogatta meg 

nagybányai vitéz Horthy Miklós kormányzó őfőmél-
tósága feleségével együtt. Fogadásukon megjelen-
tek Kertész K. Róbert ál lamti tkár és Végli Gyula, 
az Iparművészeti Múzeum főigazgatója. A kor-
mányzót a tanári kar élén Helbing Ferenc igazgató, 
magy. kir. kormányfőtanácsos fogadta. Több mint 
egy órát töltöttek a kiállításon a főméltóságú ven-
dégek. Többízben is kifejezést adtak tetszésüknek 
a fölött az előkelő ízlésesség fölött, mely a kiállítás 
rendezését, a legkülönbözőbb stílusú, anyagú és 
rendeltetésű kiállítási tárgyakat egységbe foglalja. (*) 

• T Á R S U L A T U N K • 
• K Ö Z L E M É N Y E I • 
"JEGYZŐKÖNYV az Országos Magyar Iparművé-

** szeti Társulat választmányának 1931 február 
12-én d. u. 6 órakor (Andrássy-út 69. sz. alatt) 
tartott gyűléséről. 

Elnökölt : Dréhr Imre dr. ügyvezető elnök. 
Jelen voltak : Secnger Béla alelnök, Ilauswirth 
Ödön, a gazd. bizottság elnöke, dr. Szalai Emil 
ügyész, Kölber Dezső, Kulcsár Sándor, Tóth Gyula, 
Bodon Károly, Szabó Rezső, Gorka Géza, Pachcr 
Béla dr., Grabowieczky Leon, Jászay Jolán, Szablya 
János, Majoros Károly, Horváth Béla, F. Kovács 
Erzsébet, Nádler Róbert, Klausz Gyula, Thomas 
Antal, Dálnoki Kovács Jenő, Gádor István választ-
mányi tagok és Szokolay Béla titkár. 
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