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Békešská Čaba m Galéria Tibora Jankayho

V októbri 2003 otvorili na treťom poschodí békeščabianskeho obchodného
strediska Csaba Center najkrajšiu galériu mesta. V Békešskej Čabe naroden
dve tretiny svojho života však v Kalifornii žijúci maliar Tibor Jankay zanechal
svojmu rodnému mestu 3000 olejomalieb, 5000 grafík a národopisnú zbierku
pozostávajúcu z takmer dvesto exponátov. Jeho prianím bolo, aby mesto
vytvorilo galériu, kde budú tieto umelecké predmety sprístupnené verejnosti v
rámci stálej výstavy. Vďaka vedeniu mesta a finančnej podpore T. Jankayho sa
galéria otvorila, pričom v osobitnom priestore majú možnosť vystavovať
diela aj súčasní umelci. V roku 2003 sa pomocou miestnych Slovákov v Gal
T. Jankayho predstavili aj umelci zo Slovenska. Materiál Súčasnej slovenskej
galérie (ktorý darovali mestu slovenskí umelci) bol vystavený v uplynulom
roku. Tiež v r. 2004 sa tu so svojimi hodvábnymi maľbami predstavil Čaban
Pavol Pataj. Návštevníci galérie sa tiež mohli kochať v dielach vyhotoven
neobvyklou technikou, ktoré predstavili umelkyne zo Slovenska Mária
Fükőová a Gabriela Verešová. V druhej polovici roka sme mali možnosť
zoznámiť sa i so zbierkami košického Východoslovenského múzea v rámci
výstavy Erotické ex libris. Spomínané výstavy zožali v kruhu návštevníkov
veľký úspech.
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