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MOZGÓ ILLÚZIÓ
A fedlapon és a hátlapon Misha Lenn képei láthatók

Misha Lenn egy nemzetközileg elismert 
festőművész, aki különleges technikájával 
megreformálta az akvarell-festészetet. Számtalan 
díj birtokosa. Művészetét Klimmt komplexi-
tása, Dega eleganciája, Renoir romantizmusa, 
Monet technikája és Toulouse Lautrec vibráló 
energiái formálták. Munkáiban felfedezhet-
jük az említett nagy elődök hatását, amit 
saját egyéni látásmódjával és technikájával 
kombinált, aminek következménye egy 
nagyon gazdag és elegáns, kiforott akvarell-
festészett lett. 

Képeit múzeumokban és egyéni gyűj-
teményekben találhatjuk meg szerte a 
világban: Amerikában, Oroszországban, 
Németországban, Kanadában, Franciaor-
szágban, Svédországban, Spanyolországban, 
Izraelben, stb. 

2005-ben Misha Lenn megkapta Amerika 
Legjobb Akvarell Festője kitüntetést.

„Tudom, hogy ez a világ túlmutat az én érzelmeimen. Látom, hogy ez a világ 
túlmutat a művészeten. A mozdulat mély, rejtett gondolatokat és érzelmeket 
tükröz. Művészetemet „Mozgó illúziónak” nevezem....”

                                                                                       Misha Lenn

SEGÍTSÜNK A RÁSZORULÓKON!
Ebben a nehéz gazdasá-

gi helyzetben igyekeztünk 
odafigyelni mindazokra, akik 
a létfenntartással küszködnek, 
és még az élethez szükséges 
minimum sem adatott meg 
nekik. Különböző akciókhoz 
csatlakoztunk. Az első adomány-
szervezésünk a nagybecskereki 
diákok utaztatásának megsegí-
tésére irányult, majd az Élel-
met mindenkinek akció keretén 
belül az arra rászorultaknak segítettünk. Már ekkor eldöntöttük, hogy nem ez lesz az 
utolsó emberbaráti cselekedetünk. 

Az Újvidéki Színház dolgozói figyelmét felkeltette az Apolo TV közelmúltban 
készített összeállítása a hajléktalanokról. A műsor hatására szerveztünk egy huma-
nitárius akciót, melyet azzal a céllal álmodtunk meg, hogy segítséget nyújtsunk az 
újvidéki Hajléktalanok Központjának, illetve, hogy felhívjuk mások figyelmét is a 
segítségnyújtás ilyen vagy hasonló lehetőségére.

Az összegyűlt ruhaneműket az Újvidéki Színház dolgozói nevében Ferenc Ágota és Elor 
Emina művésznőink adták át május 21-én az újvidéki Hajléktalanok Központjában.


