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E S E M É N Y E K

A Kossuth-díjas Domján József (Bu da pest, 1907. már -
cius 15.–New York, 1992. november 25.) festő- és gra-
fikusművész válogatott fametszeteiből tavaly október-
ben rendeztek kiállítást a pekingi Magyar Kultu rális
Intézetben a kínai–magyar diplomáciai kapcsolatok fel -
 vételének 65. évfordulója tiszteletére. A nagy sikerű tár-
laton Domján műveiből negyven színes, illetve fekete
fa met  szetet mutattak be.
Domján és a nagy kínai művész, Qi Baishi, 1955-ben
kötött örök barátságot. Ekkortájt Domján hat hónapig
Kínában tartózkodott. Ez az időszak művészetének egész
életen át egyik meghatározó tényezőjévé vált. E látoga-
tás és a kínai hagyományos művészet az akkor negyven-
nyolc éves magyar alkotó munkásságát egyszer s min-
denkorra megváltoztatta.
Ezt a kiállítást az Amerikai Magyar Múzeum (Passaic,
New Jersey, USA) igazgatója, Magyar Kálmán állította
össze, aki amerikai magyarként személyesen ismerte
Domján Józsefet, és az 1960-as évek óta, amióta az USA-
ban élt, követte alkotómunkáját, életteljesítményeit.
Bár a professzionális életben ő a gyógyszerészeti és
orvostechnikaieszköz-iparban dolgozott, a magyar kul-
turális életben mindig is érintett maradt.
Az Amerikai Magyar Múzeum évről évre rendszeresen
kiállította Dom ján József munkáit. Az intézmény vállalt
küldetése lett, hogy világszerte megszervezi Domján
kép ző művé sze ti alkotásainak bemutatását. Magyar Kál -
mán a Domján-család hivatalos képviselőjeként a világ
több táján rendezett Domján-kiállítás tető alá hozásá-
ban és népszerűsítésében vál lalt jelentékeny szerepet.
Napjaink ban azt tervezi, hogy a mester munkáiból a 
Qi Baishi Múzeumban 2015-ben életmű-kiállítást ren-
deznek. A LUPE Magazin 55. számában a Galéria oldalpáron

bővebben bemutattuk Domján József fametszeteit. 
(A róla szóló írást a www.lupe.hu internetes oldalon a
következő linken találják meg: http://lupe.hu/images/
lupe_galeria/55_domjan.pdf).

Domján-kiállítás Kínában

Domján-kiállítás a pekingi Magyar Kulturális Központban
(igazgató: dr. Szonja Buslig), a kínai fõváros SOHO 
épületében

A kiállítás plakátja, amely Qi Baishi és Domján 
kapcsolatáról ad tanúbizonyságot

Magyar Kálmán a kínai kulturális minisztérium igazgatójával
beszélget Domján József és a 20. század egyik legjelesebb
kínai grafikus-festõmûvésze, Qi Baishi kapcsolatáról




