
Székely Imre festõmû-
vész Magyarországon
született, ám közel két év-
tizede Kanadában él. Szá-
mos hazai és külhoni kiál-
lításokon járt, alkotásai
szerte a nagyvilágban
megtalálhatók. Munkás-
ságának fontos része,
hogy a világ, az országok
meghatározó személyisé-
geinek, elismerése tiszte-
letéül egy-egy mûvet ké-
szítsen, és számukra fel-
ajánljon. Tíz esztendõvel
ezelõtt például II. János
Pál vette át személyesen
és áldotta meg a róla ké-
szült alkotást.

Székely Imre most pe-
dig az Amerikai Egyesült

Államok elnökének, Ba-
rack Obamának készítette
el és ajánlotta fel mûvét,
abból az alkalomból, hogy
az amerikai elnöknek oda-
ítélték a Nobel-békedíjat.

A világ közvéleményének
óriási várakozását és re-
ményét fogalmazta meg,
amikor ezt adta mûve cí-
méül: Bízunk benned,
Obama! 

Lapunk mindig öröm-
mel mûködik közre ilyen
jellegû hírek tolmácsolásá-
ban, s közöljük a mûvész
ezzel kapcsolatos levelét, az
alkotás fényképfelvételét.

12. oldal – – 49. szám – 2009. december 5. K A L E I D O S Z K Ó P

Székely Imre kanadai grafikus mûvei a világnak, a szülõföldnek és a befogadó hazának

Festmény a Nobel-békedíjas Obamának

Tisztelt Szerkesztõség!
Itt küldöm a nagyon sok munkával elkészített alkotásom

fotófelvételét (Petz Teri fotómûvész felvétele) abban a remény-
ben, hogy elnyeri tetszésüket, és a mûvet személyesen át tu-
dom adni  Barack Obama Elnök Úrnak.

A portré az Elnök Úr által legjobban kedvelt képéhez ha-
sonlít. Ez is segített neki a választási kampányban és a gyõze-
lemben. Az alkotónak, Shepard Fairey, Los Angeles-i mûvész-
nek személyre szóló levélben köszönte meg a képet, amely be-
került a National Portrait Gallerybe is. Direkt ezt a képet dol-
goztam fel, rátûztem a zakójára a béke szimbólumának a jel-
vényét is, nagyon ötletesen, hiszen Mr. President Obamát No-
bel-békedíjjal tüntették ki, amelyet a közeljövõben vesz át. 

A további kör alakú metszeteken látszanak a béke, a sza-
badság sokféleképpen ábrázolt vonásai, a klíma, a túlmele-
gedési problémák, a római katakombákban talált több ezer
éves horgony, amely a reményt szimbolizálja, a klasszikus
békegalamb, míg a népi virágmotívumokban szülõhazám,
Magyarország jelképei és második hazám, Kanada jelképe,
a doboló eszkimó láthatók. Az élénk színû, misztikusra fes-
tett háttérben pedig a fekete monotípia vonalak az optimista
perspektívát és a nap békeszimbólumát mutatják be. A kép
mixed média: papírmetszet, linómetszet és monotípia kom-
binációja. Egyedi darab. 
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Székely Imre
Az ismert grafikusmûvész Magyar-
országon született, 1988-tól él Kana-
dában. Mind szülõföldjén, mind
Észak-Amerikában számos kiállítása
volt.
Legsikeresebb alkotása az Abba
Pater címû mû, amelyet II. János Pál
pápa inspirációjára készített, s ezt az

alkotását 1999-ben személyes audiencián ajándékozta
és adta át a Vatikánban a Szentatyának, aki köszönete
és elismerése jeléül apostoli áldását adta a mûvészre. 
Székely Imre a kanadai államnak alkotta és adományoz-
ta 2001-ben a Canada Past, Present and Future c. mûvét.
Ezt az akkori miniszterelnök, Jean Chrétien vette át a
mûvésztõl Ottawában, parlamenti dolgozószobájában, a
Magyar Köztársaság nagykövete jelenlétében. Budapes-
ten, a Parlamentben hazájának adományozta a Honfog-
lalás c. grafikáját, továbbá a Lakiteleki Emigrációs Gyûj-
teménynek, szülõvárosának, Gyõrnek, az Egyházme-
gyei Kincstárnak ajándékozta a Jézusra várunk címû al-
kotását. Mûvészi alkotása látható Ottawában, a magyar
nagykövetségen, Manilában, a kanadai nagykövetségen,
Vancouverben, a magyar fõkonzulátuson és számos ér-
tékes magángyûjteményben szerte a világon. 

Honlapja: www.szekelygallery.com

Gábor Zsazsa 
eladósodott

Az amerikai adóhatóság
(IRS) szerint több mint 118
millió dolláros adótartozása

van Gábor Zsazsának. A 92
éves (?) színésznõ 2001 és
2002 során halmozott fel
ekkora adósságot. Az IRS
nemrégiben perelte be a dí-
vát emiatt az egyik Los An-
geles-i bíróságon.

A színésznõ ügyvédjei
azzal védekeznek, hogy Gá-
bor Zsazsa is Bernie Madoff
áldozatává vált, és a csaló
piramisjátékában csaknem
7 millió dollárt vesztett el.
Gábor Zsazsa és férje,
Frederic von Anhalt felvet-
ték a kapcsolatot az adóha-
tósággal és részletfizetési
kérelmet terjesztettek be. 

Bernie Madoffot, a Wall
Street történetének egyik
legnagyobb csalóját június-
ban ítélte 150 évnyi börtön-
re egy New York-i bíróság.


