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Artistul se naşte la Bratislava, în aprilie 1898. La vârsta de şase ani îşi pierde braţul drept 
într-un accident de tren, iar trei ani mai târziu rămâne orfan de tată. Mama, împreună cu 
cei opt copii, se stabileşte definitiv la Budapesta. Din 1917, Julius Podlipny urmează 
cursurile Academiei de Arte Frumoase din Budapesta. În 1926 se stabileşte la Timişoara. 
Prima sa expoziţie personală în oraş – în 1927. În 1929 – o expoziţie personală la Bucureşti. 
În anii următori participă la saloane şi expoziţii în Cluj, Timişoara, Arad, Bucureşti, 
Bratislava. Din 1934 e numit profesor de desen la Şcoala de arte frumoase din Timişoara, 
unde va preda timp de 30 de ani. În 1938, devine membru al P.C.R., desfăşurând o vastă 
muncă în ilegalitate. După Eliberare, participă activ la reorganizarea vieţii cultural-artistice 
din Banat. În perioada 1951-1955 este preşedintele filialei din Timişoara a Uniunii Artiştilor 
Plastici. Participă la toate manifestările artistice colective din Timişoara, iar în 1974, 1977, 
1983 i se organizează ample expoziţii retrospective la Timişoara şI Bratislava. Maestrul a 
fost distins, pentru întreaga sa activitate, cu numeroase ordine şi medalii, între care ordinul 
„Tudor Vladimirescu”, cI. a III-a, „Medalia Muncii”, „Lupta antifascistă”, medalia omagială a 
oraşului Bratislava. 
În 1919, student în al doilea an al Institutului de Arte Frumoase din Budapesta, Julius 
Podlipny călătoreşte la Timişoara, pentru prima oară, adus de vestea condamnării la moarte 
a fratelui său, marinar, pentru activitate revoluţionară. „Mama ştia că e bolnav şi internat 
în spital, aici, la Timişoara”, îmi povestea maestrul, retrăind cu ardoare evenimentul. „L-am 
întâlnit în închisoare. Am avut dreptul doar să ne privim. Ne păzeau pe fiecare doi gardieni. 
În timp ce ne-am îmbrăţişat, fratele mi-a şoptit că ne vom întâlni mâine într-o cârciumă 
anume. L-am aşteptat, dar nu credeam o clipă că va veni. Ştiam că era condamnat la moarte. 
Nici când l-am văzut intrând îmbrăcat marinar nu mi-a venit să cred că este el. Seara, am 
mers la restaurant. La Palace. Nu voiam să cred că-mi spune adevărul. Bănuiam că a evadat. 
Nu ştiam că, în timp ce călătoream spre Timişoara, la Budapesta a avut loc revoluţia ungară: 
comuniştii puseseră mâna pe putere. Eram fericit. Mai ţin minte că atunci am dormit la 
Meliusz, care m-a primit cu prietenie.” 
Invitat, în 1926, de un apropiat, admirator al artei sale, să vină în România,la Sânandrei, 
spre a picta acolo o biserică, Julius Podlipny face a doua sa călătorie la Timişoara. Ajuns la 
Sânandrei, tânărul artist află că doctorul Lichtfuss – cel care îl invitase – fusese înmormântat 
în ajun. „Vă închipuiţi ce s-a întâmplat cu mine. Soţia doctorului m-a primit grozav, mi-a 
arătat o cameră care se pregătise pentru mine. Înainte de a muri, soţul îi spusese că o să vină 
un artist de la Budapesta. M-am îmbolnăvit foarte grav. Ştiu doar că am dormit două zile şi 
două nopţi. Eram surmenat. N-am pictat biserica şi m-am îndreptat spre Timişoara. Aici, un 
coleg din anii de institut, Varga Adalbert, m-a sfătuit să rămân. Şi am rămas la Timişoara. 
Împreună cu Varga am înfiinţat Şcoala liberă de pictură, cu 25-30 de elevi anual; în atelierul 
din actuala stradă 12 Aprilie, nr. 13, sus, la etajul II, în mansardă. Apoi am fost numit, în 
1934, profesor la Şcoala de Arte. Veniseră atunci Romul Ladea, Catul Bogdan, Tase Demian, 
Aurel Ciupe. Director era Alexandru Pop. Toţi ţineau unul la altul. Erau colegi minunaţi. 
Şcoala aceea era un model de dragoste şi înţelegere. Am ţinut foarte mult la ea. Şi când, după 

 Julius Podlipny 
Viaţa ca operă de artă
Coriolan Babeți
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Eliberare, mi s-a propus să plec la Bucureşti, profesor la Institutul de Arte, n-am vrut să-mi 
las foştii elevi şi colegi. La Cafeneaua Spieluhr, unde puteai plăti când aveai bani, discu-
tam cu toţii, în fiecare zi, despre artă, literatură, despre noile «apariţii». Era o comunicare 
extraordinară ...” 
Nu ne vom strădui să cântărim dacă şi cât Julius Podlipny a ales Timişoara „ca spaţiu al 
libertăţii creatoare”, sau dacă şi cât Timişoara l-a preferat pe Podlipny ca pe o conştiinţă 
chemată să ilustreze identitatea ei. Înţelept este să credem că aşezarea artistului ceho-
slovac, la Timişoara, a fost un act de adopţiune reciprocă. În retrospectivele vieţii, faptele se 
modifică prin simpla lor hipertrofie în memorie, prin tendinţa de a deturna „hazardul” în 
sfera „necesităţii”. Argumentul e însuşi faptul de a se fi întâmplat. Retrospectiva unei vieţi 
„valorează” unele evenimente prin inegalităţile de memorie, dar mai ales prin consecinţe, 
iluminându-le pe cele pe care anii le-au încărcat de nebănuite semnificaţii. Dacă putem găsi 
urme de „hazard” în sosirea lui Podlipny la Timişoara, în schimb, rămânerea lui aici nu pare 
câtuşi de puţin întâmplătoare. 
În două momente, Julius Podlipny a avut în faţă experienţa limită a morţii. Amintirea lor i-a 
nutrit mereu sentimentul regenerării. 
Stabilirea sa în România a ţinut de faptul viu al prieteniei, de profesiunea de credinţă 
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comună în destinul artei, împărtăşite de colegii întâlniţi aici. Din episoadele acelor ani, 
artistul a păstrat imensa recunoştinţă şi dragoste pentru cei care i-au netezit naturalizarea în 
capitala Banatului. Din aceste începuturi s-a decantat ideea ca prima formă a operei de artă 
e viaţa însăşi. Viaţa ca operă de artă. 
În faţa unei opere de o asemenea extensie, modulaţie şi gravitate ca aceea a lui Julius Pod-
lipny, nu se poate pretinde – fără riscul unui reducţionism exsanguu – o „sinteză” cotlonită 
la dimensiunea unei cronici. Nu se poate suspenda în generalizări crepusculare nicio operă 
subîntinsă la scara unei vieţi fără a pierde în această ambiţie spectacolul auroral al particu-
larului ei. 
În prezenţa unui artist care-şi etalează, la 85 de ani, vitalitatea devenită proverbială, creaţia 
rămâne deschisă la capătul rămas liber al viitorului, cum deschisă rămâne celor mai diferite 
interpretări. Între posibilele „atacuri” hermeneutice, se impune cel care-l aliază pe maestru 
cu destinul propriei opere. Este, cred, ideal să tratăm acum acest binom al vieţii şi operei 
în reciproca lor determinare, căci el constituie materialul preţios al interpretărilor valide 
despre creaţia maestrului. Discursul său artistic se revendică înseşi principiilor ontice, într-o 
meditaţie continuă asupra echivalării şi materializării lor estetice. 
Arareori viaţa unui artist se reflectă cu atâta fidelitate în oglinda operei. În perechea acestor 
noţiuni, profitabil şi de maximă importanţă este să observăm felul în care Julius Podlipny 
restituie opera sa teritoriului vieţii, căruia aceasta i s-a smuls, cu a cărui substanţă s-a nutrit. 
Dar, mai ales, felului în care biografia lui s-a construit neîncetat, ca operă de artist, pedagog, 
cetăţean, militant. Avându-l printre noi pe Julius Podlipny, trebuie să privilegiem acum 
această perspectivă, deşi e ştiut că nu poţi afirma o idee fără a o sfida pe alta. Omagiul nos-
tru i se adresează maestrului nu doar pentru stilul inconfundabil al operei, ci pentru că stilul 
operei îl regăsim în artistul însuşi, pentru că stilul la dânsul e o valoare umană, pentru care 
inspiraţia majoră a oferit-o mereu câmpul de forţe al experienţelor sociale, istorice, morale 
în centrul cărora Julius Podlipny a aşezat, inflexibil, ideea destinului uman. La celălalt pol, 
al specificităţii expresiei, al proprietăţii de limbaj, Julius Podlipny a abordat ideea artei sale 
ca experienţă a unui „debut” continuu reiterat. O intuiţie profundă îi va fi dictat articularea 
solidă a experienţei artistice în dialogul ei cu experienţa vieţii, această continuă reflectare a 
uneia în chipul celeilalte.
Dacă este adevărat că un pictor, contemplându-şi peisajul pictat, dispăru într-o bună zi 
îndărătul colinelor acestuia, atunci am putea nota că Julius Podlipny a „dispărut” îndărătul 
umanităţii paupere şi estropiate, care a compus, prevalent, iconografia graficii sale din anii 
‘20 şi ‘30. Se întrevede că Julius Podlipny nu a fost un simplu revoltat împotriva exilului 
acestui lumpen-proletariat, pe care l-a cunoscut, pentru simplul fapt că lui i s-a smuls. Iden-
tificarea frecventă a destinului său cu această umanitate exilată a avut ca temei înţelegerea 
ei cu mijloacele unei profunde compasiuni. Într-un artist autentic nimic nu există izolat de 
întregul vieţii şi orice adevăr permanent al artei sale rămâne marcat de conştiinţa acestei 
solidarităţi cu viaţa, cu istoria. Voind să aflăm de unde provenea această opţiune atât de 
categorică a artistului pentru cărbune, pentru valoraţia imaginilor, pentru alb şi negru, 6
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maestrul avea să enunţe laconic: „Cum ai fi vrut să-i arăt pe săraci altfel decât cu o materie 
săracă precum aceea a cărbunelui?” O asociaţie de idei care, iată, rostită, pare o şarjă de 
artist, dar cât de grave acorduri conţine ea cu însăşi realitatea fizică şi metaforică a operei 
sale! Cum s-ar putea mai bine înţelege abandonul acestei materii sărace a cărbunelui, cum 
s-ar putea traduce mai inspirat opţiunea sa pentru culoare din ultimele trei decenii, meta-
morfoza graficianului în pastelist, decât ca o conversiune a artei sale la normalitatea unei 
vieţi depăşind antagonismul luminii şi întunericului? În cele câteva imagini păstrate din anii 
luptei de ilegalist, Julius Podlipny fixează în austeritatea clarobscurului existenţa revoltatu-
lui luptător pentru binele semenilor, dar şi condiţia subterană a ideii de taină şi mister. Ca 
în primele sale desene, luminile descriu, asemeni unor pete de speranţă, chipuri, obiecte 
emblematice. Ca într-o peliculă alb-negru, volumele, formele îşi developează sensurile în 
revelatorul disputei maniheice a luminii cu tenebrele. Lumina, tăiată în carnea nopţii, este 
verbul imaginii, unitatea morală şi mediul în care omul este examinat fie ca receptacul al ei, 
fie ca mediu transparent, fie ca izvor al ei. Tocmai acest terifiant antagonism, al clarobscu-
rului, îi atenuează creaţia ultimelor trei decenii. Dramaturgia acelei dispute a contrariilor, 
neîmpăcarea dihotomiei clarobscurului primeşte prin experienţele vieţii, istoriei, prin vârsta 
celulei biologice, girul unei reconcilieri. 
Maniheismul, manifest pe iconografia peisajului, naturilor moarte sau portretului, suportă 
– în timbrul întregii opere – redefinirea unei vaste pneume ce trece clarul şi obscurul în 
planul secund al imaginii şi sensului. Peisajele în pastel, răsărituri reverberând în cupole 
translucide de cer, abolesc contrariile şi conturele formelor, prin sitele de aer spiritualizat. În 
cartea deschisă a lumii, artistul nu mai citeşte neapărat termenii disputelor, ci intervalul lor. 
Podlipny surprinde, predilect, momentul în care disputele însele se suspendă într-un non-
combat al respirării formelor. Totul e ocupat de suflul ce inundă, acum, unificator, modela-
jul formelor. Suma subtilă a experienţelor vieţii a alungat, încetul cu încetul, din expresia 
artistică, spiritul polemic, viziunea maniheică. Pictor al anvelopei, al nimbului lucrurilor, 
Julius Podlipny a pulverizat, în această a doua mare vârstă a atelierului său, lumina în suflul, 
în sufletul lumii, şi noaptea în culoarea vieţii, depăşind definiţia existenţei ca agonie a con-
trariilor, prin înţelegerea ei ca pneumă. 
În profilul său moral şi profesional, arbitrul unic a fost coerenţa. Omul, ca „stil”, şi-a urmărit 
corespondenţa în stilul operei şi această fericită articulare interioară, această funcţionare 
inefabilă de vas comunicant, a făcut ca întreaga sa creaţie să apară sub specia unei emanaţii 
fireşti, logice, a experienţei personale. 
Autoportretul nu este numai genul iconografic predilect, ci matricea transparentă a întregii 
sale opere, structura încarnată a unei conştiinţe autocritice. El este proba iconică, materială, 
că arta lui Podlipny îşi fixează Începuturile în cunoaşterea de sine. Artistul, ca observa-
tor şi cercetător al lumii, îşi este sieşi dator ca obiect al observaţiei şi ca produs al propriei 
construcţii morale, fiind „socialmente necesar” şi exemplar printre semenii săi. 
Suită de interogaţii alcătuind cea mai coerentă frază a testamentului artistic şi umanist, 
autoportretele – care închid circuitul expoziţiei de la Galeriile de artă Bastion – numesc 
tocmai deschiderea pe care o provoacă permanenta interogare a eului artistic, extrapolând 
datoria de a ne cunoaşte lăuntric, înainte de a proceda la orice act al cunoaşterii din afara 
noastră. Din arierplanul chipului ipostaziat acum în seria autoportretelor, ne contemplă o 
umanitate impersonală, pătrunsă de responsabilitate morală şi de înţelepciune. O umanitate 
iluminată, împăcată. 
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Julius Podlipny, 
profesorul şi maestrul, 
un model de neuitat 
Profesorul şi artistul Julius Podlipny a făcut parte din catego-
ria personajelor model, cu rol decisiv şi persistent pentru cei 
care l-au cunoscut în modelarea şi automodelarea propriei lor 
personalităţi. 
Graţie unui context fericit lucrez şi acum în atelierul maes-
trului, devenit de peste patruzeci de ani atelierul meu. L-am 
preluat direct de la dânsul cu urarea de activitate rodnică, 
impuls stimulativ pe care m-am străduit să-I onorez cel puţin 
prin cultivarea unui crez de dăruire participativă asociată cu 
modestia şi perseverenţa. 
Era atelierul unde am frecventat ca elev al şcolii serale partic-
ulare condusă de profesorul Podlipny cursul practic de desen 
şi printr-o ciudată coincidenţă acum locul meu de lucru la 
şevalet este poziţionat cam în aceeaşi zonă ca în trecut. 
Personalitatea maestrului ca profesor era extrem de puternică 
şi în ciuda atenţiei, să-i zic părinteşti, cu care se ocupa de 
fiecare elev, simţeai prezenţa sa oarecum autoritară dar şi 
intens focalizată asupra transmiterii riguroase a respectării 
unor principii şi reguli fundamentale pentru ştiinţa şi arta 
desenului. Dacă efuziunile adolescentine îţi dădeau iluzia 
că eşti artist, în prezenţa sa acestea se estompau până la 
anihilare fiind substituite de realitatea efectivă a stării de 
elev, cu insuficienţele profesionale developate şi potenţial 
substituibile prin cunoştinţe temeinice şi calităţi perfectibile. 
Te simţeai oarecum strivit, obligat să devii elevul cuminte 
şi receptiv, pus în situaţia celui care trebuie să se supună, să 
înveţe, să asimileze, să îşi vadă limitele, dar căruia i se oferă 
şi o veritabilă deschidere spre a vedea şi a înţelege că la baza 
artei şi a esenţelor sale stau raţionalităţi logice constructive, 
iar adevărata libertate a exprimării, condiţia reală a devenirii 
ca artist, este un proces complex cu un specific distinct care 
implică gândire, cunoaştere şi multă muncă sistemică, cu alte 
cuvinte constituirea răbdătoare a unui suport consolidat al 
exteriorizării unor trăiri artistice germinativ preexistente şi 
în novicele pornit pe acest drum dar încă naive şi difuze în 
articularea ca limbaj. 
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Fără îndoială a fost cel mai reprezentativ profe-
sor al şcolii de artă timişorene, calitate suficientă în 
sine pentru a defini o mare personalitate, în ciuda 
modestiei, probităţii profesionale şi discreţiei care 
i-a guvernat şi călăuzit întreaga viaţă. Incontestabila 
valoare a profesorului a fost însă din fericire asociată 
şi cu excepţionala sa vocaţie de artist. Provenind 
dintr-un mediu modest, copleşit de vitregia vremuri-
lor şi cu o existenţă suficient de dramatică, omul şi 
artistul s-a simţit apropiat de cei năpăstuiţi de soartă, 
cultivându-şi în acelaşi timp şi un amplu sentiment de 
răzvrătire împotriva nedreptăţilor sociale. Interesant 
rămâne şi faptul că sincerele sale porniri democratice 
de tip social nu s-au convertit negativ în carierism 
socio-politic tipic pentru unii colegi de generaţie 
în perioada noastră tulbure de după cel de al doilea 
război mondial. Venit din Slovacia şi Ungaria, adoptat 
apoi aici la noi şi ataşat Timişorii, Julius Podlipny şi-a 
construit consecvent şi apărat o verticalitate umană 
autentică, aşa cum avea să reiasă din relatările celor 
care I-au cunoscut şi din jurnalul său intim. O verti-
calitate înnobilată de mult umanism şi de o vocaţie, 
specifică talentelor mari, manifestată în capacitatea 
unei trăiri pregnant individualizate a actului de artă. 
Julius Podlipny a fost un mare desenator deşi iubea 
în egală măsură şi pictura, culoarea. Urmărind cu 
atenţie opera sa, adusă în faţa noastră, a celor de 
azi mai cu seamă prin câteva expoziţii jubiliare şi 
retrospective, observăm valenţele profund picturale 
atât în lucrările sale cele mai caracteristice, alb-negru, 
realizate în conte, a căror lumină interioară implică 
stări de revelaţie metafizică, dictate de sentimentele 
sale nuanţate , valenţe picturale regăsite apoi explicit 
şi în celebrele sale pasteluri, cele din tinereţe şi de la 
maturitate, în care culoarea introduce suplimentar 
o atitudine meditativ-pasională filtrată, tandră şi 
amplificată ca finalitate vizuală. 
Pentru noi, cei care i-am fost elevi şi o perioadă destul 
de lungă contemporani, profesorul şi artistul Julius 
Podlipny rămâne maestrul şi omul căruia timpul 
şi evocările îi circumscriu nuanţat imaginea şi îi 
intensifică aura exemplară. 

Ciprian Radovan
Timişoara, 2012 
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Podlipny 
Ca şi vinul vechi, moştenirea spirituală a învăţămintelor lui Iulius Podlipny 
primeşte în mintea şi în practica mea de atelier o tot mai profundă calitate. 
La patrusprezece-cincisprezece ani aveam să am primul contact cu şcoala Podlipny. 
Atunci, de mult, neînţelegând totul, participam fascinat alături de colegi la mirajul 
desfăşurării unei lecţii de desen. Pricepeam că deprinderea de a desena se supune 
unor metode de neclintit. Observaţie şi măsură. Măsură şi raport. Cubul din faţa 
mea, cu opt puncte, şase suprafeţe şi douăsprezece laturi devenise o constelaţie de 
o complexitate pe care deseori nu o puteam cuprinde. (Şi cât de mult aveam să mă 
bucur, mai târziu peste douăzeci de ani, de acest simplu obiect, unul din cele cinci 
poliedre platoniene, deconstruindu-l şi reconstruindu-l în spaţiu ... ) Atâta aveam 
să ne dăm seama atunci – chiar de la început – că ne aşteaptă un drum lung, greu 
şi fascinant. Van Dyck: – să desenezi înseamnă să-ţi deprinzi mâna în a drămui cu 
exactitate proporţiile ... 
În aceşti primii patru ani de şcoală făceam, printr-o muncă de ucenic, academie. 
Linie, construcţie, haşură, valoare, creion, cărbune, portret, figură, crochiuri, 
obiecte, nud, practici de vară ... 
Dar aceste litere din alfabetul tehnic al îndeletnicirii de a desena au fost doar o 
parte din marea lecţie a profesorului. 
Iulius Podlipny folosea ore întregi pentru modelarea noastră chiar şi în latura 
morală a meseriei. Mi-am amintit deseori, în decursul anilor, că profesorul ne da a 
înţelege, fiecăruia dintre noi care voiam să ne dedicăm acestei profesii, că urma să 
parcurgem o cale cu trudă, la capătul căreia nu ne poate aştepta decât răsplata sau 
sancţiunea! “Vine o vreme” ne prevenea Profesorul, “când privindu-ne în oglindă, 
în proprii noştri ochi, va trebui să dăm un răspuns, să facem o socoteală. Arta cere 
un abandon, o dăruire. 
A te aşeza în faţa unei coli albe, ce anunţă întâlnirea cărbunelui cu hârtia, 
echivalează cu momentul naşterii lumii. Nimic şi nimeni nu are dreptul, atunci, de 
a tulbura acest moment aproape sfânt “. 
De asemenea, am mai comentat un fapt şi anterior. Ceea ce mi-a fost cu timpul tot 
mai limpede. Pentru profesorul, dar mai ales pentru artistul Podlipny, desenul era 
pictură. Scala de valori de la închis spre negru devenea o paletă de culori. Linia, sau 
tonul (valoarea), nu delimitează doar, ci comentează dialogul discret al legăturilor 
obiectelor cu mediul. Desenul înregistrează aerul. Născându-se din albul hârtiei, 
linia apare, devine, se retrage. Un fluid leagă aici pictura şi desenele lui Holbein de 
pastelurile lui Degas. La Podlipny, un singur baton de cărbune presupune o cutie 
de pasteluri. O baie de umbră inundă un spaţiu unde sălăşluiesc în taină obiecte 
simple sau fiinţe umile cu menirea de a primi şi dărui lumină. 
După cum mărturisea Henri Matisse, – pictorul nu pare singur, lucrând, simte “o a 
treia mână”, când şi simte astfel puterea credinţei, o putere providenţială în atelier, – 
tot aşa noi, foştii elevi ai lui Podlipny, sărbătorindu-l la nouăzeci de ani şi admirân-
du-i un desen în conte, un portret de bătrână din anii 40, l-am auzit exclamând: 
- “Ca şi într-o minune, eu nu ştiu cum s-a născut acest portret ... “ 

Constantin Flondor 
februarie 2013 
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Podlipny m-a format
Cântam unul din cântecele noastre preferate: 20 de copii înşiraţi 
dimineaţa duminică plecam spre pădurea verde împreună cu 
Podlipny la peisaj. 
Podlipny pentru noi a fost omul viu. Omul care ne ocrotea, 
omul care ne iubea, dar mai ales omul care aproape ne distrugea. 
În copilăria mea în podul casei am găsit o Iadă de muniţie în 
care erau nişte cărţi: Vasile Militaru şi alţii, printre altele istoria 
pedagogiei. De acolo am aflat de Comenius, de Pestalozzi, de 
Rousseau. După aceea l-am întâlnit pe Podlipny: un mare peda-
gog. Aparent Podlipny părea un personaj instinctiv, care venea 
dintr-un dar a lui Dumnezeu. Deşi vorbea stâlcit româneşte, el a 
ţinut cele mai frumoase prelegeri despre ţăranul român. După ce 
începeai să-i înţelegi lucrurile, descopereai, că în spatele acestei 
vorbiri stâlcite, se ascundea o profundă cunoaştere intelectuală a 
acestei lumi. EI m-a făcut să urăsc comunismul, el m-a făcut să 
iubesc oamenii din jurul meu. Podlipny a fost cel care m-a învăţat 
ce înseamnă marea prietenie.
Prietenia lui cu Simion Mărcuş, firi deosebite, din lumi deose-
bite, din aspiraţii politice deosebite. Cum reuşeşte acest om să 
dăruiască, cum reuşeşte să ierte, cum cei doi trec împreună prin 
această lume, pentru noi a fost un model. Foarte interesant (cu-
vântul interesant e prea mic) e cum acest personaj Podlipny, cel 
puţin din perioada când eu sunt la şcoală în perioada dintre 1958 
şi 1963 reuşeşte să facă această şcoală o instituţie de referinţă.
Podlipny te învăţa să fii cinstit şi corect în viaţă. Eu îi mulţumesc. 
Eu cred că Timişoara trebuie să se mândrească cu faptul că în 
istoria ei în acest oraş a trecut cehoslovacul Podlipny.

Ştefan Câlţia
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Lecţiile maestrului despre artă şi viaţă
Anii de şcoală petrecuţi in preajma maestrului au fost pentru noi, 
absolvenţii acestui liceu, o substanţă vie prin lecţiile sale despre artă 
şi viaţă. Orele de atelier cu maestrul erau pentru noi evenimente de 
încordată aşteptare, în care azi cu greu mai putem deosebi partea de frică 
de partea de respect. Ştim însă că a supravieţuit respectul. Ne-au fascinat 
ineditul fiecărei teme de atelier şi, mai cu seamă, memorabilele ore de 
corectură. 
Linia de control orizontal, vertical şi oblic, era un element indispensabil 
construcţiei desenului. Delimitarea clară a luminii de umbră, determin-
area celui mai deschis ton din partea de umbră constituiau o primă etapă 
de valoraţie şi aşezare a fiecărui ton la locul potrivit. 
“Desenul este baza, fără desen nu se poate realiza nimic in meseria 
noastră”. 
Fiecare oră era un adevărat examen, din care gustai din plin frecventele, 
pentru noi, “agonii” ale eşecului sau prea rarele extazuri ale reuşitei . 
Ne putem intreba, şăgalnic, cum a fost cu putinţă să ne construim ca 
artişti din suita de ratări pe care o reprezenta desenul nostru în judecata 
aspră a maestrului. Privirea senină şi rece, ne-o amintim, ne fixa iscoditor. 
Am invăţat de la dânsul că nici o disimulare nu era cu putinţă să-I înşele. 
Maestrul ne citea in cele mai tainice unghere ale sufletului. 
Sinceritatea, cinstea, adevărul erau experienţele la care maestrul ne trim-
itea cu discreţie şi persuasiune. 
Lecţia cea mai vie pe care ne-o va preda cu har a fost lecţia propriei sale 
existenţe. A rămas sădită, cred, în noi biografia zbuciumată, dorinţa sa 
ardentă de a se realiza ca artist-cetăţean, un credo care pe profesorul 
Julius Podlipny nu l-a părăsit niciodată, marcăndu-i statura sa de pedagog 
şi de artist. 
Ne-a îndrumat paşii spre marea performanţă. 
Exemplul său a fost urmat de majoritatea elevilor care au studiat cu el. 
Astăzi, imi reamintesc cu nostalgie acea perioadă, văzându-mă in aceeaşi 
ipostază de dascăl. 
Multor generaţii de elevi maestrul le-a dat tot: meşteşug, forţă, crez şi cin-
ste, o anumită umilinţă în faţa naturii prin exemplul propriei creaţii, care 
venea din străfundul unui suflet chinuit. Duritatea aparentă era o platoşă 
pentru un suflet sensibil, prin această atitudine se apăra. Numai după 
mulţi ani am inţeles acest comportament de luptător, şi nu de invins. 

Doru Tulcan
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Maestrului meu 
În anul 1958 când s-a înfiinţat la Timişoara liceul de Muzică şi Arte Plastice, 
m-am prezentat la admitere. Printre noi, concurenţii, deja de atunci circula 
zvonul că vom avea un profesor de desen deosebit de sever, o autoritate în do-
meniu. I se spunea „Moşu”. Acum când scriu aceste rânduri realizez că porecla 
avea un sâmbure de adevăr. Biologic, Moşu nu era bătrân. Bătrâneţea o aso-
ciam cu faptul că ne simţeam ocrotiţi aşa ca de un bunic sfătos care-şi strânge 
nepoţii în jurul lui şi le povesteşte tot felul de lucruri. În cazul nostru se 
purtau discuţii despre artă. Acest stil pedagogic, apropierea de elevi, educaţia 
profesională şi experienţa lui de viaţă m-au urmărit tot restul vieţii. Am 
preluat acest sistem educaţional care a dat roade, obţinând rezultate bune de-a 
lungul anilor petrecuţi la catedră. Asupra mea a avut o influenţă deosebită, atât 
în pedagogie, cât şi în creaţia mea artistică care a devenit un scop în viaţă. 
Moşu Podlipny avea o figură severă într-adevăr, impunătoare, era o prezenţă 
autoritară, nu accepta jumătăţi de măsură, impunea respect faţă de meserie, 
faţă de artă. Atunci am auzit de Leonardo, Rafael, Rembrandt, Cezanne, Van 
Gogh etc. Când ne oprea din lucru şi ne adunam în jurul lui şi ne povestea. 
Ne povestea şi întâmplări din viaţa personală, cum a rămas fără o mână, ce 
desen a făcut la admiterea de la Belle Arte în Budapesta etc. Moşu vorbea cu 
un accent unguresc ceea ce conferea discursului său un anumit farmec. Ne-a 
învăţat desenul în creion, cărbune, în peniţă, gravura în metal, pictura în ulei, 
acuarelă, pastel. Am învăţat chiar să facem culorile pentru acuarelă. Într-o 
după-amiază ne-a chemat la dânsul în atelier şi ne-am făcut culori de acuarelă. 
Citez din spusele dânsului: „Acvarel este un culor forte fin care dizolva la apa” 
– şi împreună cu alte ingrediente am obţinut materia primă pentru acuarelă. 
Prima zi după vacanţă era o sărbătoare. Fiecare etalam lucrările făcute în 
vacanţă. Mapele erau pline de lucrări. Ne întreceam între noi să prezentăm 
cât mai multe lucrări. Moşu se uita atent la toate făcând observaţiile necesare. 
Greşelile erau discutate, încurajările erau sporadice, iar laudele extrem de rare. 
Primăvara aproape toate duminicile (când nu ploua) ne ducea la peisaj la 
Pădurea Verde. Pictam şi ne întreceam între noi să obţinem peisajul cel 
mai bun, aşteptând în final aprecierea maestrului. Părerea dânsului despre 
încercările noastre era simplă, dar plină de conţinut, care ne-a deschis ochii 
spre o zonă mai largă, ce trecea dincolo de pictură. Moşu, la rândul său, 
bântuit de frământările creaţiei, era un om sensibil şi plin de poezie. Creaţiile 
dânsului erau, pentru noi, un etalon. Vedeam în lucrările dânsului corecturile 
şi sfaturile adresate nouă. Ne spunea: „la pesaj nostru trebuie să chinte paser-
ile. Daca nu chintă paserile băiat du-te la munca cu sapa”. Iar pe fete le trimitea 
„du-te vinzi la aprozar”. Sigur că era dur, nu făcea rabat la calitate pentru că 
deseori spunea că „la meseria asta trebuie muncă până chind transpiri sânge”. 
De la maestrul meu am rămas cu dragostea pentru pictură şi artă în general. 
Am intrat în viaţă cu un bagaj de cunoştinţe care m-au hrănit permanent, 
încercând să adaug şi eu câte ceva din experienţa personală, cu dorinţa de a 
deveni acel copac din peisajul în care „chintă paserile”. Şi acum Maestrul Pod-
lipny este viu în memoria mea. Nu de puţine ori, după ce închei munca la vreo 
lucrare mă surprinde întrebarea: oare ce ar spune „Moşu”? 

Viorel Toma 
Timişoara, 19 septembrie 2012 
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36. Schiţă pentru călugăr, cărbune, 0,18x0,21, semnat şi datat 1929, c.a.
37. Călugăr, conté, 0,18x0,15, semnat şi datat 1930, MAT
38. Cerşetor, pastel, 0,47x0,41, semnat, nedatat (1932), c.p.
39. Procesiune, conté, 0,31x0,23, semnat şi datat 1928, MAT
40. Crist de tinichea, conté, 0,18x0,19, semnat, nedatat (1931), c.p.
41. Rugăciune, cărbune, 0,09x0,08, semnat cu monogramă, nedatat (1930), c.a.
42. Schiţă pentru „Iuda”, cărbune, 0,05x0,04, semnat cu monogramă, nedatat (1930), c.a.
43. Pietá, conté, 0,25x0,08, semnat, nedatat (1933), MAT
44. Evlavie, conté, 0,30x0,11, semnat şi datat 1936, c.a.
45. În lumina roşie, conté, 0,14x0,20, semnat, nedatat (1930), c.p.
46. Orbii, conté, 0,13x0,24, semnat şi datat 1928, MAT
47. Natură statică – Ciclul 1907, conté, 0,43x0,56, semnat şi datat 1957, MAT
48. Ciclul 1907, Răzvrătiţii, conté, 0,44x0,33, semnat şi datat 1967, c.p.
49. În atelier, conté, 0,14x0,09, nesemnat, nedatat (1935), c.a.
50. Schiţă, colegul meu Szöny István, cărbune, 0,30x0,19, semnat şi datat 1921, c.a.
51. Cerşetori, cerneală, 0,13x0,08, nesemnat, nedatat (1933), c.a.
52. Miner bătrân, conté, 0,36x0,28, semnat şi datat 1946, Muzeul Oraşului Bratislava
53.Bătrân îngândurat, conté, 0,43x0,33, semnat şi datat 1946, MAT
54. Portret de femeie cu batic, conté, 0,18x0,15, semnat, nedatat (1935), c.p.
55. Portret de bătrân, conté, 0,22x0,17, semnat, nedatat (1929), MAT
56. Bătrână, conté, 0,28x0,21, semnat şi datat 1929, c.p.
57. Portret de bătrân, conté, 0,39x0,22, semnat, nedatat (1954), MAT
58. Portret de bătrân, conté, 0,20x0,17, semnat, nedatat (1939), MAT
59. Schiţă de portret, conté, 0,19x0,16, semnat cu monogramă şi datat 1955, c.a.
60. Mama artistului, conté, 0,20x0,17, semnat şi datat 1934, c.a.
61. Ţăran bătrân, conté, 0,29 x 0,22, semnat şi datat 1929, c.a.
62. Portret de ţăran, conté, 0,32x0,37, semnat, nedatat (1929), c.p.
63. Portret de ţăran cu pălărie, pastel, 0,56x0,46, semnat şi datat 1929, MAT
64. Portret de bătrân cu pălărie, conté, 0,21x0,15, semnat, nedatat (1929), Oficiul de Expoziţie Bucureşti
65. Portret de tânăr, conté, 0,17x0,14, semnat, nedatat (1930), c.p.
66. Bătrân cu barbă, conté, 0,13x0,12, semnat şi datat 1929, c.p.
67. Portret de bătrân, conté, 0,22x0,16, semnat, nedatat (1929), MAT
68. Portret de tânăr, conté, 0,14x0,12, semnat, nedatat (1929), c.p.
69. Portret de muncitor, conté, 0,29x0,17, semnat, nedatat (1948), MAT
70. Schiţă de autoportret cu soţia, acril pe hârtie, 0,17x0,14, semnat şi datat 1963, c.a.
71. Autoportret, sepia, 0,32x0,27, semnat şi datat 1985, c.a.
72. Autoportret, conté, 0,25x0,18, semnat şi datat 1917, c.a.
73. Autoportret, conté, 0,14x0,15, semnat, nedatat (1927), c.a.

Lista ilustraţiilor

Coperta I: Maternitate, pastel, 0,43x0,34, semnat şi datat 1929, MAT
Coperta IV: Detaliu din „Natură statică cu fructe” (catalog 116)
1. Autoportret, cerneală, 0,13x0,11, semnat, datat 1978, c.a.
2. Autoportret, pastel uleios, 0,40x0,30, semnat, nedatat (1976), c.a.
Foto: Julius Podlipny (Walther Konschitzky)
3. Lectură, conté, 0,14x0,16, semnat, nedatat (1927), MAT
4. Iuda, conté, 0,22x0,18, semnat, datat 1930, MAT
5. Cerşetori, cerneală, 0,10x0,10, nesemnat, nedatat (1930), c.a.
6. Familie de orbi, pastel, 0,67x0,57, semnat, datat 1938, c.a.
7. Refugiata, conté, 0,20x0,19, semnat, datat 1928, c.p.
8. La râu, conté, 0,14x0,16, semnat, nedatat (1927), MAT
9. Drumul vieţii, conté, 0,12x0,10, semnat, datat 1928, MAT
10. Cerşetoare, cărbune, 0,15x0,12, semnat, datat 1929, c.a.
11. În atelier, conté, 0,25x0,22, semnat, datat 1930, MAT
12. În atelier, cărbune, 0,15x0,09, semnat, datat 1929, c.a.
13. În atelier, cărbune, 0,13x0,10, semnat cu monogramă, (1929), c.a.
14. Cerşetori, tuş, 0,11x0,08, nesemnat, nedatat (1946), c.a.
15. Cerşetori, conté, 0,30x0,22, semnat şi datat 1946, c.p.
16. Familia de orbi, cărbune, 0,16x0,12, semnat cu monogramă, datat 1935, c.a.
17. Cerşetor, conté, 0,38x0,26, semnat şi datat 1946, Muzeul Oraşului Bratislava
18. Cerşetoare, cărbune, 0,30x0,19, nesemnat, nedatat (1929), c.p.
19. Drumeţ, cărbune, 0,30x0,19, semnat şi datat 1932, c.p.
20. Maternitate, pastel, 0,43x0,34, semnat şi datat 1929, MAT
21. Familia de săraci, conté, 0,22x0,19, semnat şi datat 1927, Oficiul de Expoziţie Bucureşti
22. Rabini în sinagogă, 0,47x0,39, semnat, nedatat (1937), c.p.
23. Odihnă pe câmp, conté, 0,21x0,22, semnat, nedatat (1930), c.p.
24. Pe câmp, conté, 0,13x0,18, semnat, nedatat (1929), MAT
25. Ţăran cu boi, conté, 0,21x0,22, semnat, nedatat (1940), MAT
26. Păstori, conté, 0,22x0,19 semnat, nedatat (1929), MAT
27. Tânăr păstor, conté, 0,30x0,19, semnat, nedatat (1932), c.p.
28. Schiţă pentru păstori, cărbune, 0,30x0,19, semnat şi datat 1932, c.a.
29. Schiţă pentru păstori, cărbune, 0,30x0,19, semnat şi datat 1932, c.a.
30. Spălătoreasă, conté, 0,20x0,31, semnat, nedatat (1928), c.p.
31. Portret de bătrână, conté, 0,21x,017, semnat, nedatat (1930), c.a.
32. Bătrâna cerşetoare, pastel, 0,72x0,52, semnat, nedatat (1930), c.p.
33. Spălătoreasă, conté, 0,44x0,31, semnat şi datat 1946, c.a.
34. Bătrâneţe, ulei pe lemn, 0,76x0,72, semnat şi datat 1928 MAT
35. Toamna, conté, 0,29x0,20, semnat, nedatat (1936), c.p.
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117. Mere roşii, pastel, 0,42x0,40, semnat şi datat 1988, c.a.
118. Flori galbene, pastel uleios, 0,55x0,42, semnat, nedatat (1982), c.p.
119. Natură statică cu mere şi pere, pastel, 0,42x0,38, semnat şi datat 1978, c.p.
120. Peisaj din Slovacia, conté, 0,17x0,18, semnat, nedatat (1926), MAT
121. Canton, conté, 0,20x0,21, semnat și datat 1929, MAT
122. Peisaj din Gărâna, conté, 0,20x0,27, semnat şi datat 1962, c.a.
123. Peisaj Rusca Montană, cerneală, 0,23x0,31, semnat şi datat 1945, c.a.
124. Peisaj, cerneală, 0,19x0,26, semnat şi datat 1957, c.a.
125. Peisaj la Gărâna, pastel uleios, 0,25x0,30, semnat şi datat 1964, MAT
126. Peisaj cu case şi sălcii, conté, 0,15x0,18, semnat, nedatat (1926), MAT
127. Ștrandul din Gărâna, conté, 0,60x0,72, semnat şi datat 1960, MAT
128. După ploaie, conté, 0,61x0,48, semnat şi datat 1964, MAT
129. Ploaie de vară, conté, 0,60x0,73, semnat, nedatat (1963), MAT
130. Peisaj din Gărâna, conté, 0,42x0,54, semnat şi datat 1964, MAT
131. Peisaj din Gărâna, conté, 0,42x0,54, semnat, nedatat (1964), MAT
132. Peisaj din Gărâna, pastel, 0,42x0,54, semnat şi datat 1964, MAT
133. Dunărea la Zebegeny, conté, 0,31x0,28, semnat şi datat 1928, MAT
134. Cumpăna, ulei pe lemn, 0,65x0,46, semnat şi datat 1928, MAT
135. Toamna la Gărâna, pastel, 0,55x0,45, semnat şi datat 1982, c.a.
136. Peisaj, pastel, 0,40x0,55, semnat şi datat 1927, c.p.
137. Peisaj de munte, conté, 0,60x0,46, semnat, nedatat (1954), MAT
138. În grădina de flori, pastel uleios, 0,18x0,14, nesemnat, nedatat (1981), c.a.
139. Peisaj de munte Rusca Montană, conté, 0,23x0,29, semnat şi datat 1952, c.a.
140. Schiţă de peisaj, tuş, 0,20x0,27, semnat şi datat 1945, c.a.
141. Autoportret, pastel, 0,90x0,40, nesemnat, nedatat (1973), c.a.
142. Autoportret, schiţă, pastel, 0,40x0,25, nesemnat, nedatat (1982), c.p.
143. Schiţă de autoportret, creion, 0,09x0,07, nesemnat, nedatat (1979), c.a.
144. Autoportret, conté, 0,35x0,25, semnat şi datat 1986, c.a.
145. Autoportret, pastel uleios, 0,51x0,39, semnat, datat 1978, c.a.
146. Autoportret cu proteză, conté, 0,54x0,40, semnat şi datat 1956, c.p.
147. Autoportret la Gărâna, pastel uleios, 0,83x0,64, semnat şi datat 1967, MAT
148. Autoportret, pastel uleios, 0,40x0,30, semnat şi datat 1983, c.a.
149. Autoportret cu pălărie de paie, pastel, 0,60x0,47, nesemnat, nedatat (1984), c.a.
150. Autoportret, conté, 0,41x0,26, semnat şi datat 1963, MAT
151. Autoportret, pastel uleios, 0,40x0,30, semnat şi datat 1984, MAT
152. Podlipny în atelier, acuarelă de Annemarie Podlipny-Hehn, 0,20x0,14, semnat şi datat 1963, c.a.

Prescurtări:
MAT – Muzeul de Artă Timişoara
c.p. – colecţie particulară
c.a. – colecţia artistului
UAP – Uniunea Artiştilor Plastici

74. Autoportret, conté, 0,29x0,19, semnat şi datat 1930, MAT
75. Portretul colegului Josef Klein, conté, 0,26x0,22, nesemnat, nedatat (1925), c.a.
76. Idiotul, conté, 0,18x0,15, semnat şi datat 1936, Muzeul Oraşului Bratislava
78. Idiotul, conté, 0,31x0,16, semnat, nedatat (1935), c.a.
79. Violonistul, conté, 0,20x0,15, semnat, nedatat (1928), MAT
80. Balerina, cărbune, 0,30x0,19, semnat şi datat 1927, c.a.
81. Balerina, cărbune, 0,30x0,19, semnat şi datat 1927, c.a.
82. Flaşnetarul, ulei pe lemn, 0,50x0,80, semnat şi datat 1929, c.p.
83. Cheful cerşetorilor, conté, 0,33x0,39, semnat şi datat 1929, MAT
84. Muzicanţi orbi, conté, 0,25x0,21, semnat, nedatat (1930), MAT
85. Schiţă pentru „Cerşetori”, tuş, 0,13x0,09, nesemnat, nedatat (1929), c.a.
86. Cerşetori, ulei pe lemn, 030x0,25, semnat, nedatat (1928), MAT
87. Cerşetor, conté, 0,25x0,21, semnat şi datat 1926, MAT
88. Muzicantul orb, ulei, 0,75x0,60, semnat şi datat 1928, MAT
89. Schiţă pentru „Orbi”, cărbune, 0,12x0,09, nesemnat, nedatat, c.p.
90. Evacuare, ulei, 0,50x0,80, semnat şi datat 1930, c.p.
91. Schiţă pentru „Drumeţ”, creion, 0,16x0,12, nesemnat, nedatat (1930), c.a.
92. Odihnă, conté, 0,16x0,14, semnat şi datat 1930, MAT
93. Drumeţ odihnindu-se, conté, 0,16x0,14, nesemnat, nedatat (1926), c.p.
94. Jucător de cărţi, cărbune, 0,26x0,19, semnat şi datat 1929, c.a.
95. Jucător de cărţi, cărbune, 0,26x0,19, semnat şi datat 1929, c.a.
96. Familia de orbi, cărbune, 0,16x0,12, semnat J.P. şi datat 1935, a.c.
97. În atelier, conté, 0,31x0,26, semnat, nedatat (1929). MAT
98. Pescarul, conté, 0,19x0,18, semnat, nedatat (1936), MAT
99. Pescarul, pastel, 0,69x0,55, semnat şi datat1939, c.a.
100. Schiţă pentru „Despărţire”, conté, 0,30x0,25, semnat şi datat 1967, c.p.
101. Despărţire – Ciclul 1907, pastel, 0,30x0,25, semnat şi datat 1967, MAT
102. În atelier, conté, 0,25x0,22, semnat şi datat 1930, MAT
103. Tăietorii de lemne, pastel, 0,47x0,42, semnat, nedatat (1937), MAT
104. Natură statică cu păpuşă, conté, 0,81x0,59, semnat şi datat 1963, MAT
105. Floarea soarelui, conté, 0,32x0,24, semnat și datat 1929, MAT
106. Natură statică cu mere și pere, pastel, 0,30x0,29, semnat și datat 1982, c.p.
107. Natură statică cu fructe și flori, pastel, 0,30x0,29, semnat și datat 1981, c.p.
108. Natură statică cu flori, conté, 0,58x0,40, semnat, nedatat (1978), c.p.
109. Natură statică, pastel uleios, 0,58x0,42, semnat și datat 1980, MAT
110. Natură statică cu fructe, pastel, 0,42x0,42, semnat şi datat 1984, c.p.
111. Natură statică, pastel, 0,40x0,50, semnat şi datat 1982, c.p.
112. Natură statică cu flori galbene, pastel, 0,39x0,33, semnat şi datat 1980, c.a.
113. Natură statică cu flori, pastel, 0,55x0,35, semnat şi datat 1936, c.p.
114. Schiţă pentru natură statică, pastel uleios, 0,16x0,25, nesemnat, nedatat (1989), c.a.
115. Schiţă pentru natură statică, pastel uleios, 0,11x0,15, semnat J.P., nedatat (1989), c.a.
116. Natură statică cu fructe, pastel uleios, 0,60x0,50, semnat şi datat 1978, c.a.
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1898  Julius Podlipny s-a născut În 12 aprilie la Bratislava, al şaselea copil din 
cei nouă, ai familiei Carol şi Renata Podlipny.
1904  Julius îşi pierde braţul drept în urma unui accident de tren.
1905  Familia se mută la Budapesta.
1907  21 decembrie. În urma unui accident de cale ferată rămâne orfan de tată.
1909  Familia se întoarce la Bratislava.
1912  Văduva cu copiii se stabilesc definitiv la Budapesta.
În aceşti ani Julius urmează şcoala primară la Bratislava şi la Budapesta, iar 
clasele de liceu la Budapesta.
1916  La 9 iunie promovează cursurile serale ale prof. Vesztróczy Manó în 
vederea pregătirii pentru examenul de admitere la Academia de Arte 
Frumoase din Budapesta.
1917  Urmează cursurile Academiei de Arte Frumoase din Budapesta, secţia 
artistică, în clasa prof. Réti István.
1918  În primul an de studiu obţine ca premiul I o bursă de vară la Baia Mare.
1919  Se află la colonia de pictură de la Kecskemét şi este ales secretar al 
Sindicatului tinerilor artişti plastici din Ungaria. În aceşti ani luptă pentru 
reforme democratice.
1919  Participă cu 5 desene la Salonul Naţional din Budapesta.
1921  Expune 3 desene şi 2 picturi în cadrul Salonului Naţional din Budapesta.
1922  I se expune un autoportret în ulei la Alkotás Müvészház din Budapesta.
1923  Participă la Salonul de toamnă din Budapesta şi este distins, împreună 
cu colegul său, Szönyi István, cu menţiunea Szinyei Merse Pál.
1924  Participă la Salonul Naţional din Budapesta.
1925  Expune în cadrul unei expoziţii colective de la Debreţin.
1926  Julius Podlipny se stabileşte la Timişoara unde înfiinţează, împreună cu 
pictorul Varga Albert, în atelierul lor, o şcoală particulară de pictură.
1927  Deschide în atelierul propriu prima sa expoziţie din Timişoara.
1928  Organizează o expoziţie personală la Timişoara şi participă la Salonul de 
desen şi gravură din Bucureşti.
1929  În martie deschide o expoziţie personală la Bucureşti, în octombrie 
participă la expoziţia “Muncă şi artă” din Cluj.
1930  Deschide o nouă expoziţie personală la Timişoara, participă cu 
40 de lucrări la expoziţia breslei “Miklos Barabas” din Cluj şi cu 8 lucrări 
la Salonul Artelor Bănăţene unde obţine premiul I alături de Aurel Ciupe 
si Francisc Ferch.
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1931  Este invitat de Nicolae Iorga la Universitatea de vară de la Vălenii 
de Munte. În acelaşi an Julius Podlipny primeşte prima angajare fermă ca decorator la 
“Exploatarea Cinematografică din Timişoara” unde va lucra timp de 8 ani.
1932  Organizează împreună cu sculptorul Ferdinand Gallas o expoziţie personală la Arad.
1934  Este numit profesor la catedra de desen a Şcolii de Arte Frumoase din Timişoara, 
unde va preda timp de 3 decenii. Se căsătoreşte cu Ana Gal.
1936  Expune la Bratislava.
1936-1939  Participă la toate expoziţiile din Timişoara.
1941  Deschide o expoziţie personală la Timişoara.
1942  Mai. Deschide o expoziţie personală la Bucureşti. 
1945  Devine membru al Sindicatului artiştilor plastici din Timişoara şi participă activ la 
reorganizarea vieţii cultural-artistice din Banat. 
1946-1949  Participă la toate expoziţiile colective din Timişoara. 
1950  Devine membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România. 
1951-1955  Este preşedintele filialei din Timişoara a U.A.P. şi de atunci participă la toate 
manifestările expoziţionale ale filialei din Timişoara. 
1959  Divorţează de Ana Gal. 
1963  Pictează la Gărâna. 
1964  Se căsătoreşte cu Annemarie Hehn.
1965  Julius Podlipny se retrage din învăţământ dedicându-se exclusiv creaţiei plastice. 
Pentru meritele sale a fost distins cu diferite ordine şi medalii. 
1974  Muzeul Banatului Timişoara organizează o amplă expoziţie retrospectivă care a fost 
itinerată în 1975 la Bucureşti, Cluj-Napoca şi laşi. 
1977-1978  Deschide la Galeriile oraşului Bratislava o expoziţie retrospectivă. 
1977  Primeşte medalia omagială a oraşului Bratislava. 
1983  Aprilie. Deschide o expoziţie retrospectivă la galeria “Bastion” din Timişoara. 
1987  Premiul special al Uniunii Artiştilor Plastici din România. 
1988  Aprilie. Deschide o expoziţie retrospectivă la galeria “Helios” din Timişoara. 
1991  La 15 ianuarie se stinge din viaţă la Timişoara în vârstă de 93 de ani. 
1998  Centenarul Podlipny. Iunie: expoziţia comemorativă la Muzeul Banatului Timişoara. 
30 iunie: acordarea titlului de “Cetăţean de onoare al Municipiului Timişoara”.
2011  11 martie: expoziţie comemorativă la Muzeul de Artă Timişoara
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Lebenslauf 

1898   Am 12. April wird Julius in Bratislava als sechstes Kind von Karl und Renate Podlipny geboren. 
1904   Der Junge verliert durch einen Eisenbahnunfall seinen rechten Arm. 
1905   Umzug der Familie nach Budapest. 
1907   Am 21. Dezember verliert er durch einen Eisenbahnunfall den Vater. 
1909  Erneut zurück nach Bratislava. 
1912  Endgültig nach Budapest. 
Julius besuchte die Volksschule in Bratislava, die Bürgerschule in Budapest. 
1916  Abschluss der Vorbereitungskurse für Zeichnen bei Prof. Manó Vesztróczy. 
1917  Besuch der Kunstakademie in Budapest bei Prof. Réti Istvan. 
1918  Stipendium für den Sommeraufenhalt in der Malerkolonie Baia Mare. 
1919  In der Malerkolonie Kecskemét, wo er zum Leiter der Gewerkschaft junger Künstler Ungarns 
gewählt wurde. 
1919, 1921  Beteiligungen am Landessalon für Kunst in Budapest.
1923  Verleihung des Szinyei Merse Pál-Anerkennungspreises.
1924  Beteiligt sich erneut am Landessalon. 
1925  Stellt in Debreczin aus. 
1926  Kommt Julius Podlipny nach Temeswar, wo er im Atelier zusammen mit dem Maler 
Varga Albert eine private Malschule leitet. 
1927  Erste Ausstellung in Temeswar. 
1928  Eigenausstellung in Temeswar und Beteiligung am Salon in Bukarest. 
1929  Eigenausstellung in Bukarest und Beteiligung an einer Ausstellung in Klausenburg. 
1930 Eigenausstellung in Temeswar und Klausenburg, erhielt I. Preis des Banater Salons, 
zusammen mit Aurel Ciupe und Franz Ferch. 
1931  Aufenthalt bei Nicolae Iorga in Vălenii de Munte. 
Dekorateur des Kinos „Capitol“ in Temeswar bis 1939. 
1934  Professor an der Kunstakademie in Temeswar, wo er drei Jahrzehnte lang unterrichtete. 
Heirat mit der Malerin Ana Gal. 
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1936  Ausstellung in Bratislava. 
1936-1939 Teilnahme an allen Ausstellungen in Temeswar. 
1942  Eigenausstellung in Bukarest. 
1945  Mitbegründer der Gewerkschaft der Bildenden Künstler im Banat. 
1950  Mitglied des Künstlerverbandes Rumäniens. 
1951-1955 Präsident des Temeswarer Künstlerverbandes. 
1959  Scheidung von Ana Gal. 
1962-1963  Malt er in Wolfsberg. 
1964  Heirat mit der Deutschlehrerin Annemarie Hehn. 
1965  Rentner. Ausschließlich künstlerische Tätigkeit. Wurde mit zahlreichen 
Orden und Medaillen ausgezeichnet.
1974  Retrospektivausstellung in Temeswar, Bukarest, Klausenburg und Jassy.
1977-1978  Eigenausstellung in Bratislava, Verleihung der Ehrenmedaille der Stadt Bratislava.
1983  Retrospektive in Temeswar.
1987  Sonderpreis des Künstlerverbandes Rumäniens.
1988  Retrospektive in der Helios-Galerie Temeswar.
1991  Am 15. Januar stirbt Julius Podlipny im Alter von 93 Jahren in Temeswar. 
1998  Das 100. Jubiläum, Juni: Jubiläumsausstellung im Banater Museum in Temeswar. 
          30 Juni: Verleihung der Ehrenbürgerwürde der Stadt Temeswar.
2011  11. März: Gedenkausstellung im Kunstmuseum Temeswar
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1. Julius Podlipny în grădina de flori a casei sale de pe strada Ulpia Traiana 59 Timişoara 1972
 2. Julius Podlipny acasă (foto Walther Konschitzky) 1983
 3. Prima expoziţie la Timişoara în atelierul său 1927
 4. În atelierul de grafică al Academiei de Arte frumoase din Timişoara cu profesorul Julius Podlipny (sprijinit de uşă) 1934
 5. În atelierul de sculptură al Academiei de Arte frumoase din Timişoara cu sculptorul Romul Ladea (st.) şi 
Julius Podlipny (al doilea st.) 1934
6., 7., 8. În atelier; se naşte un autoportret; lucrează la un peisaj 1979
9. Vernisajul expoziţiei retrospective din Timişoara la Bastion 1983 (de la st. la dr.): Julius Podlipny, Victor Gaga, 
Vasile Pintea, Coriolan Babeţi
10. Vernisajul expoziţiei retrospective la Bucureşti în Ateneu 1975 (st. la dr.) Julius Podlipny, Ion Frunzetti, Mircea Deac
11. Vernisajul expoziţiei retrospective de la Muzeul de Artă Cluj 1974 (st. la dr.) Atanasie Demian, Simion Mărcuş, 
Julius Podlipny, Joszef Béne, Aurel Ciupe 1974
12. Vernisajul expoziţiei retrospective de la Muzeul de Artă Cluj 1974 (st. la dr.) Negoiţă Lăptoiu, Sanda Russ, 
Atanasie Demian, Simion Mărcuş, Julius Podlipny
13. Expoziţia retrospectivă la Muzeul Oraşului Bratislava, decernarea distincţiei „Cetăţean de onoare al oraşului Bratislava” 
de către oficialităţile oraşului 1977
14.-15. Imagini din sălile expoziţiei din Bratislava 1977-1978
16. De vorbă cu scriitorul timişorean Franz Liebhard 1983
17. În faţa sediului Uniunii Scriitorilor Plastici din Timişoara cu ocazia sărbătoririi zilei de naştere 1973 (st. la dr.) 
Coriolan Babeţi, Julius Podlipny, Victor Gaga, Romul Nuţiu, Viorel Toma
18., 19., 20. Sărbătorirea onomasticii la sediul UAP 1978 cu colegii (18) Victor Gaga, Aurel Brăilean, Delia Dumitraşcu,
Julius Podlipny, Adalbert Luca, Romul Nuţiu, (19) Gabriel Popa, Peter Jecza, Leon Vreme, Jiulius Podlipnz, Romul Nuțiu,
(20) Ion Luncă, Franyo Zoltan, Julius Podlipny, Christa Mayerhofer-Franyo, Endre Károly 1978
21., 22., 23. Vernisajul expoziţiei retrospective la 90 de ani la Galeria Helios Timişoara cu foşti elevi şi colegi 1988
24., 25., 26., 27. Vernisajul expoziţiei retrospective la Bastion 1983; în imagini: Annemarie Podlipny-Hehn, Julius Podlipny, 
Diodor Dure, Franz Liebhard, Mimi Tulcan, Ciprian Radovan
28., 29. În faţa sediului UAP cu ocazia sărbătoririi zilei de naştere 1973, cu colegii Doru Tulcan, Viorel Toma, 
Julea Dinescu, Victor Gaga, Constantin Flondor, Eugenia Gaga, Bata Marianov (28) Coriolan Babeţi, Victor Gaga, 
Romul Nuţiu (29)
30., 31. În grădina casei artistului cu prietenii de la Muzeul Banatului cu ocazia sărbătoririi onomasticii (1979) 
(30. st. la dr.) Octavian Gog, Edith Gog, Marlen Gurău, Andrei Kiss, Julius Podlipny, Ileana Pintilie, Constantin Gurău, 
Camelia Crişan, Ion Crişan; (31): Edith Gog, Erika Helfrich, Wiliam Vastag, Stela Radu, Julius Podlipny, Horst Helfrich, 
sus: Dorina Pârvulescu, Elena Mărcuş, Constantin Gurău, Andrei Kiss (1979)
32. Sărbătorirea onomasticii artistului la sediul UAP 1983 (st. la dr.) Romul Nuţiu, Ion Preda, Annemarie Podlipny-Hehn,
 Julius Podlipny, Gabriel Popa
33. Annemarie Podlipny-Hehn, în faţa Muzeului de Artă din Timişoara la vernisajul expoziţiei comemorative 2011


