
 
 
În atenția Consiliului Local al Municipiului Tîrgu Mureș 
 
Stimate domnule președinte 
 
Vă trimitem acest studiu pentru a vă informa despre exodul artiștiilor din orașul 
nostru in ultimii douăzeci de ani.  
 
ULTIMA ORĂ  
studiu despre starea actuală a scenei de artă vizuală din Târgu-Mureș. 
 
Retrospectivă  
 
Viața artistică postbelică a Târgu-Mureșului se împarte în trei perioade 
importante. Aceste perioade pot fi asociate cu plecarea și revenirea a trei 
generații.  Primul val mai important a fost în anii '60 când, în urma respingerii 
tradiției socialist-realiste sufocante și provinciale a anilor '50, a apărut, odată un 
expresionism nou actual, în stilul lui Nagy István,  transformând orașul într-unul 
dintre cele mai interesante centre de artă vizuală din Ardeal.  A fost o perioadă 
marcată de artiști ca Nagy Pál, Balázs Imre, Szécsi András, Sükösd Ferenc, Kraft 
László, Albert László. Din punctul de vedere al celei de-a doua generații, cea mai 
importantă personalitate a erei a fost Nagy Pál, a cărui deschidere și perspectivă 
asupra curentelor moderne din artele vizuale ale anilor '60-'70, a jucat un rol 
decisiv în apariția tinerei generații de neoavantgardiști. Datorită activității sale 
pedagogice, 90% din studenții facultății de artă din Cluj la secția maghiară erau 
absolvenți a Liceului de Artă din Târgu-Mureș, majoritatea cărora s-au și întors 
la Târgu-Mureș în anii '70. 
 
Urmând tradițiile avantgarde, această echipă a definit scena de artă vizuală a 
orașului din aceea epocă. La început, se numeau Cercul Apollo, apoi Grupul 
MAMŰ, având în componență artiști ca Elekes Károly, Garda Aladár László, Nagy 
Árpád, Szabó Zoltán Judóka, Borgó György Csaba, Bob József, Irsai Zsolt și alții. 
Din păcate, majoritatea celor 35-45 de membri ai celei de-a doua generații au 
decis să emigreze în anii '80, trăind în prezent în Ungaria, Germania, Suedia, 
SUA, Canada și Israel. La sfârșitul aniilor optzeci din Grupul MAMŰ au mai 
rămas doar patru artiști: Bob József, Szabó Zoltán Judóka, Irsai Zsolt și Horváth 
Ödön. 
 
Al treilea val important, definitoriu din punct de vedere al schimbării de stil în 
viața artistică a orașului poate fi plasat la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor 
'90, când în oraș s-au stabilit și s-au întors artiști ca Erdei György Zoltán, Bartha 
József,  Pál Péter, Wagner Richárd și Adrian Șerban Chira. Ca număr, acest grup 
a fost mult mai mic decât generația anilor '70, dar s-a conectat cu o viziune nouă 
la viața artistică locală aproape lâncezită și, mai ales, cu energie proaspătă, 
trezindu-i și pe membrii rămași ai Grupului MAMÜ.  Continuând linia Nagy Pál – 
MAMÜ, acești artiști consideră importantă deschiderea respectiv, alinierea la 
arta contemporană europeană și globală. 



În martie 1989, Erdei Zoltán, Adrian Șerban Chira și Bartha József au organizat 
prima lor expoziție cu titlul Atelier 35 + Invitați, la care au invitat artiști din Cluj, 
București și din Oradea. Expoziția trebuia deschisă de Magda Cîrneci din 
București. Din păcate, expoziția cu o viziune postmodernistă s-a dovedit a fi prea 
ciudată, incomprehensibilă și periculoasă pentru atmosfera politică a vremii. Ca 
urmare, autoritățile de atunci au închis-o în pre-ziua vernisajului.  
În mod regretabil în 1992, Erdei György Zoltán a murit într-un accident de 
mașină, iar la sfârșitul anilor '90 Wagner Richard a emigrat în Canada.  De 
atunci, nici un artist cu personalitate definitorie nu s-a stabilit sau nu s-a întors 
la Târgu-Mureș.  
 
Aceste trei perioade au adus mereu ceva nou, proaspăt, energic în viața artistică 
a orașului și datorită lor orașul a fost, în anii '60, '70 și '90 un centru important al 
scenei artistice, nu doar transilvănene, dar și românești. Anii '80 au fost perioada 
stazei și migrării în masă. (Vezi lista) 
Din păcate, la sfârșitul anilor '80 – începutul anilor '90, mulți dintre artiștii 
importanți din Târgu-Mureș au ales exodul, iar cei care au absolvit la academiile 
din Cluj, București sau Budapesta, cu mici excepții, nu s-au mai întors acasă ci s-
au mutat în alt oraș ori au emigrat.  Vezi: Wagner Richard, KissPál Szabolcs, 
Szacsvay Pál, Holicska István, Kovács András, Chilf Mária și alții. Un fapt 
ilustrativ: în prezent, o bună parte din artiștii vieții artistice clujene, generația 
celor între 20-30 de ani, sunt din Târgu-Mureș (Tordai Attila, Csíki Csaba, László 
István, Szabó Péter, Cristi Pogăcean, Gabriela Vanga). 
  
Din toate acestea rezultă că, fără o intervenție concretă una din cele mai 
importante centre de artă vizuală din Transilvania din ultimii 30 de ani se va 
scufunda înapoi în cel mai adânc și întunecat provincialism. Starea de fapt 
actuală este că avem un singur artist tânăr, proaspăt absolvent, care trăiește și 
lucrează aici. Generația de peste 30 de ani are doar trei creatori, din care doar 
unul este activ în expoziții  
 
1. Soluția pe termen scurt ar fi înființarea unui spațiu de artă contemporană 
destinat tinerilor artiști contemporani.  
 
În ciuda tradițiilor artistice, este singurul oraș cu o asemenea moștenire din 
Transilvania, ce nu dispune de un spațiu de expoziții care să-și asume 
organizarea și managementul expunerii artiștilor tineri, proaspăt absolvenți. Ne 
gândim la ceva similar Galeriei Apollo din anii '70-80 al cărei spațiu adăpostește 
acum Partidul Democrat.  
Clujul dispune de cinci asemenea spații: Studio Protocol, Galeria Sindan, Galeria 
Atach, Casa Tranzit, Galeria/cafeneaua Insomnia. În plus, U.A.P. Cluj are două 
galerii, iar la Muzeul de Artă se organizează expoziții periodice de artă 
contemporană. La Timișoara, două dintre cele cinci spații existente sprijină 
concret arta contemporană tânără (Bastion,  H.ARTA). Celelalte două aparțin 
U.A.P., iar Muzeul de Artă găzduiește deasemenea evenimente de artă 
contemporană. Și la Miercurea Ciuc sunt cinci galerii, două dintre ele sprijinând 
artiștii tineri: Hargita Visual Art, Cafeneaua Galerie Tilos; mai există aici Galeria 
Casei de Cultură, Golden Gallery  și Galeria Korunk. Am dat exemplul acestor trei 
localități pentru că ele au jucat deasemenea un rol important în viața artistică 



transilvăneană, poziție pe care și-au păstrat-o, ba chiar au atras artiști din alte 
localități. 
Viața artistică a înflorit acolo unde există  spații de artă contemporană destinate 
artiștilor din generația tânără (Timișoara, Cluj, Miercurea Ciuc). Experiența ne 
arată că galeriile conduse de societăți civile și fundații sunt mai eficiente. Faptele 
dovedesc că spațiile contemporane mici fac posibil organizarea rapidă a 
expozițiilor, împrospătarea vieții artistice din localitate; în jurul lor se grupează 
tinerii artiști și pot dezvolta o relație mai directă și continuă cu publicul.  
 
Prin comparație, în prezent la Târgu-Mureș Galeria U.A.P. și Casa Bernády 
organizează expoziții, însă fără asumarea prezentării vizate a generației tinere. 
În timp ce în anii '70 în afara galeriei U.A.P. existau spații de expoziție ca 
redacția revistei Új Élet sau holul Facultății de Teatru pe vremea rectoratului lui 
Csorba András și, nu în ultimul rând Galeria Apollo, care a fost sala de expoziții a 
cercului Apollo și mai tîrziu a Grupului MAMÜ.  
Din câte știm, închiderea galeriei Apollo a fost una din cauzele exodului din anii 
'80 a artiștilor plastici din Târgu-Mureș. În lipsa unei loc asemănător orașul nu 
mai are în prezent o viață artistică palpabilă.  
 
Expozițiile internaționale anuale și cele care prezintă creatori din alte centre de 
artă din România, organizate de Fundația ARTeast începând din 1999 nu pot 
umple vidul cauzat de lipsa de spațiu de expunere.  
Viața culturală târgu-mureșană actuală se caracterizează prin instituții inerte 
(traficul de peste vară a Galeriei Nagy Imre nu depășește 40 de vizitatori pe 
lună!) și nici situația Muzeului de Artă nu e mult mai bună. U.A.P. funcționează 
tot în structuri centralizate, chiar și cu autonomia sa formală; din motive 
financiare nici nu poate visa să invite artiști din afara județului. Ca urmare, 
expozițiile organizate de acest grup seamănă tot mai mult cu evenimentele de 
familie. 
 
2. Soluție pe termen lung: înființarea unui Centru de Artă Contemporană  
 
Dacă viața artistică regională vrea să evite căderea în provincialism, e nevoie de 
un centru de artă contemporană care să dispună de posibilități de cercetare, 
documentare și arhivare, care să găzduiască expoziții nu doar naționale, dar și 
internaționale. Pentru ca o comunitate să-și poată păstra tinerii artiști, regiunea 
trebuie să se conecteze la circuitul contemporan internațional. E nevoie, și în 
acest domeniu, de o strategie europeană. Una din condițiile de neevitat ale acestei 
conectări este înființarea unui centru de artă contemporană care să dispună și de 
un spațiu expozițional. Înființarea unui asemenea centru la Târgu-Mureș ar avea 
o atracție foarte puternică. Față de Cluj, Oradea, Arad și Timișoara, Târgu-
Mureșul nu are o facultate de arte vizuale, și nici măcar coeziunea centrelor de 
artă din Secuime. În situația dată nu e nevoie de încă o facultate de artă în 
Transilvania. Un centru de artă contemporană ar fi mult mai important pentru 
viitor. Prin caracterul său un asemenea centru nu ar fi o instituție rigidă, ci una 
prospectivă care aduce mișcare în viața orașul. De aceea, pe lângă înființarea 
unei mini-galerii ar rezulta un sistem instituțional al cărui sarcini le schițăm în 
cele ce urmează.  
 



Conducere proiecte 
 
Pe lângă proiectele individuale ale artiștilor ar găzdui proiecte bazate pe ideile 
unor curatori din România sau curatori internaționali, proiecte care ar avea ceva 
în comun cu cultura orașului și a regiunii.  
 
Studio media  
 
Este o condiție indispensabilă a unui centru cultural care se ocupă și sprijină arta 
contemporană.  Artiștii ardeleni pot accesa foarte greu sau deloc infrastructura 
tehnică a studiourilor din București (CIAC, FAV) sau Budapesta (C3). 
 
Ateliere pe bază de aplicații 
 
Structura U.A.P. exclude existența unor ateliere care să poată fi câștigate prin 
aplicații de către artiști tineri, pentru perioade determinate.  În acest moment, 
toate centrele se confruntă cu o penurie cronică de ateliere artistice. Un artist 
tânăr este condamnat să stea la coadă până pe la 40 de ani până primește un 
atelier. Câteva ateliere pentru care se poate aplica nu rezolvă problema, dar 
orașul ar deveni mai atractiv doar prin adoptarea unei metode noi în regiune, 
care funcționează foarte bine în Vestul Europei.   
 
Archiva  
 
Este nevoie de un centru de documentare care să adune documentele importante 
ale artei progresiste din regiune, să întocmească documentația artiștilor 
individuali, să redacteze și editeze cataloage, să asigure materiale pentru 
cercetările despre arta și creatorii regiunii.  
 
 

Întocmit de  Bartha József, artist, președintele  Fundației ARTeast  și de Sebesi 
Ildikó, redactor Tv coordonator de proiecte ale Fundației ARTeast  

 
 
 
 
Târgu-Mureș, martie 2006                                                            Cu stimă Bartha József 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Din păcate, de la efectuarea studiului și  Szabó Péter s-a mutat în Ungaria.  


