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(Azonnal kiadható) 

„A restaurálás művészete” vándorkiállítás nyílik Csíkszeredában 
 

Budapest, 2016. március 01. – A Pro Arte et Natura Alapítvány 2016. március 4-én 
nyitja meg Csíkszeredában, a Megyeháza Galériában „A restaurálás művészete” 
című poszter kiállítást. A kiállítás létrehozásában a PAN Alapítvány együttműködik 
a Magyar Restaurátorok Egyesületével.  A bemutatott posztereken 28 jelentős, 
eddig megvalósult restaurátori feladatot ismerhetnek meg a látogatók, amelyek 
között az Erdélyben létrejött munkák is láthatóak. A kiállítás védnöke Borboly 
Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke. 

A Pro Arte et Natura Alapítvány a nemzeti összetartozás jegyében az erdélyi történeti 
és kulturális örökség elkötelezett támogatója. 2014 októberében mutatta be a 
Székelyföld történetét feldolgozó kiállítást Gyergyószárhegyen. A maga nemében 
egyedülálló anyag tovább vándorolt Gyergyóújfaluba, majd Gyergyóremetére, 
megismertetve az ottani lakosokkal is azokat a történelmi emlékeket, amelyekre 
büszkék lehetünk. A negyedik állomáson, Gyergyóditróban március 3-án, 15.00 
órakor nyílik meg a kiállítás a Kőrösi Csoma Sándor művelődési házban. Az 
alapítvány által eddig két alkalommal megrendezett „Szárhegyi Zenei Napok” 
keretében kiváló székely származású művészek, néhai Ferencz Éva és Szabó Levente 
mutatták be játékukat. 

A jelenlegi kiállítás a restaurátor művészet titkait kívánja megosztani a széles 
közönséggel, a műtárgyvédelemben érdekelt tudományos szakemberekkel, és nem 
utolsó sorban a döntéshozókkal, akik felelősek kulturális örökségünk 
fennmaradásáért. Egy különleges, speciális egyetemi oktatásban részesült 
művészeket tömörítő szakembercsoport, a restaurátorok tevékenységének egy 
időutazással felérő titkát kívánja közvetíteni egységes szerkezetben komponálva, a 
teljesség igénye nélkül változatos témákat válogatva. „Remélem, örömüket lelik 
majd a látogatók a kiállított poszterek tanulmányozásában! Látogassanak el az 
alkotások őrzési helyére is, hogy a valóságban is meggyőződhessenek munkánk 
eredményességéről.” – mondta Szentkirályi Miklós, a Magyar Restaurátorok 
Egyesületének elnöke. 
 
“Különös öröm számomra, hogy ezzel a kiállítással szélesebb körben 
megismertethetjük értékes műemlékeinket. Ebből az alkalomból szeretném 
bemutatni alapítványunk új elnökét, a székelyudvarhelyi születésű Ferencz Zoltánt, 
aki Szentkirályi Miklóstól átveszi a stafétát. Szentkirályi Miklós, akinek hálás 
köszönetemet fejezem ki, az alapítvány tiszteletbeli elnökeként fogja tovább segíteni 
tanácsaival munkánkat.”- mondta Lipthay Antal, a Pro Arte et Natura Alapítvány 
társalapítója. 
 
További információ: 
 
Pro Arte et Natura Alapítvány    Czimbalmos Attila 
Dr. Lipthay Erzsébet  a Gyergyószárhegyi Kulturális 
www.proarte.hu és Művészeti Központ 
pan@proarte.hu igazgatója 
        kastelylazar@gmail.com 

 
A kiállítás a Nemzeti Együttműködési Alap 
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