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Gaál István (1933-2007) Kossuth-díjas filmrendező életútjából rendeztünk 

kiállítást a  Dornyay Béla Múzeumban 2021. november 25. és 2022. február 28. 

között. A világhírű filmrendező hatalmas életművét fotóin keresztül mutattuk be 

a nagyközönségnek. 2019-ben a salgótarjáni múzeum megkapta Gaál István 

teljes fotóanyagát, mely felöleli a képíró családi, filmes, művészi fotóit is. A 

filmejeihez készített motívumfotókat, a helyszíneket, a filmes jeleneteket, a 

forgatási helyszíneket, az egyes filmek szereplőinek portréit. Ennek a közel 8000 

db-os fotóanyagnak a digitalizálása nemrégiben ért véget. A fotók mellett 

Kincses Károly fotótörténész jóvoltából Gaál István fotónegatívjai is a múzeum 

gyűjteményébe kerültek, melynek száma kb. 20.000 db.  

 A Dornyay Béla Múzeum már korábban rendezett egy kisebb kamarakiállítást 

Gaál István olasz fotóiból, Változatok Rómára és Olaszországra címmel, de most 

egy nagy átfotó kiállítást nyitottunk meg, mely Gaál István teljes életművét 

bemutatta.  

A salgótarjáni és pásztói gyermekévektől indítottuk a kiállítást, majd a 

filmfőiskolai éveket, a római ösztöndíjas éveket bemutató fotókkal folytattuk a 

pályafutást. Külön helyet szántunk Gaál István dokumentumfilmjeinek 

(Pályamunkások, Oda-vissza,) és játékfilmjeinek (Sodrásban, Zöldár, Keresztelő, 

Holt vidék, Legato, Cserepek, Orpheusz és Euridyke, stb.), illetve bemutattuk a 

tévéfilmes pályafutását is fotókon keresztül  (Vámhatár, Naponta két vonat, Peer 

Gynt, Gyökerek, stb). A kiállítás érdekességét a látogatók számára az adta, hogy 

a fotókon keresztül bepillanthattak  a filmforgatások világába is.  

Hangsúlyt fektetünk Gaál István városfotóira, melyek kimagasló művészi 

kvalitásúak: Róma, Párizs és az indiai városok fotóira. Hatalmasra kinagyított 

portréfotójával  színesítettük a kiállítást, illetve digitális tartalommal vittük 

közelebb a mai generációhoz Gaál István műveit. A kiállítás megnyitása előtt, a 

tárlat promotálásakor Pásztó Város Önkormányzata megkereste a Dornyay Béla 

Múzeumot, hogy Pásztón megszüntetik a Gaál István emlékszobát és 

felajánlották a náluk letétben lévő anyag áthelyezését a múzeumunkba. Ezt 



örömmel fogadtuk és az időszaki kiállításba már Gaál István személyes tárgyait, 

könyveit, néhány bútorát is el tudtuk helyezni.   

A kiállítás ideje alatt a 2051 fő látogatót fogadtunk. Számtalan programot 

szerveztünk a kiállításra, előadásokat, tárlatvezetéseket és filmvetítéseket. A 

Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium médiaszakkörös diákjai számára speciális 

foglalkozásokat rendeztünk, hogy a múzeumpedagógiai foglalkozások során még 

jobban erősítsük a diákokban az identitástudatot és a fotóművészet iránti 

elhivatottságot. Gaál István személyével és munkásságával a hivatástudatot és a 

filmművészet iránti alázatot képviselte. Ezért volt hiánypótló ennek a kiállításnak 

a megrendezése. E fotókiállítás képezi alapját annak az állandó kiállításnak, 

melyet a reményeink szerint a Múzeumok éjszakáján nyitunk meg a Pásztóról 

Salgótarjánba került anyagból.  

A kiállítás a Nemzeti Kultruális Alap támogatásával valósult meg.  
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A kiállításmegnyitó képei:  

 

   

 

 

 



 

 

   

 

     

 

   

 

 



Rendezvények a kiállításban (válogatás):   

 

      

       

    

 

Sajtófigyelő: 

 

https://www.nool.hu/helyi-kultura/2021/12/a-nagy-magyar-kepirora-

emlekezik-a-dornyay-a-tarjani-zsenire-egesz-nograd-buszke-lehet 

https://m.facebook.com/watch/?v=1829732133884801&_rdr 

https://www.nool.hu/helyi-kultura/2021/12/a-nagy-magyar-kepirora-emlekezik-a-dornyay-a-tarjani-zsenire-egesz-nograd-buszke-lehet
https://www.nool.hu/helyi-kultura/2021/12/a-nagy-magyar-kepirora-emlekezik-a-dornyay-a-tarjani-zsenire-egesz-nograd-buszke-lehet
https://m.facebook.com/watch/?v=1829732133884801&_rdr


https://salgoremek.hu/varosi-tv/a-kepiro-gaal-istvan-cimmel-nyilt-

eletmukiallitas-a-dornyay-bela-muzeumban 

http://www.museum.hu/kiallitas/18867/A_kepiro_Gaal_Istvan 

http://www.szeporszag.hu/A+k%C3%A9p%C3%ADr%C3%B3+Ga%C3%A1l+Istv

%C3%A1n+c%C3%ADm%C5%B1+id%C5%91szaki+ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A

1s.programm 

https://www.nogradicivilek.hu/rendezveny/a-kepiro-gaal-istvan-kiallitas/ 

Kossuth Rádió 2021.11. hó. Hajnaltájt c. műsorban : A képíró Gaál István 

kiállítás 

Kossuth Rádió Gondolatjel c. műsorban:  A képíró Gaál István kiállítás 

 

 

A pályázati beszámoló elérhető:  

https://dornyaymuzeum.hu/muzeum/palyazatok/nka/ 

 

 

https://salgoremek.hu/varosi-tv/a-kepiro-gaal-istvan-cimmel-nyilt-eletmukiallitas-a-dornyay-bela-muzeumban
https://salgoremek.hu/varosi-tv/a-kepiro-gaal-istvan-cimmel-nyilt-eletmukiallitas-a-dornyay-bela-muzeumban
http://www.museum.hu/kiallitas/18867/A_kepiro_Gaal_Istvan
http://www.szeporszag.hu/A+k%C3%A9p%C3%ADr%C3%B3+Ga%C3%A1l+Istv%C3%A1n+c%C3%ADm%C5%B1+id%C5%91szaki+ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s.programm
http://www.szeporszag.hu/A+k%C3%A9p%C3%ADr%C3%B3+Ga%C3%A1l+Istv%C3%A1n+c%C3%ADm%C5%B1+id%C5%91szaki+ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s.programm
http://www.szeporszag.hu/A+k%C3%A9p%C3%ADr%C3%B3+Ga%C3%A1l+Istv%C3%A1n+c%C3%ADm%C5%B1+id%C5%91szaki+ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s.programm
https://www.nogradicivilek.hu/rendezveny/a-kepiro-gaal-istvan-kiallitas/

