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Artistul fotograf Zoltán Bagyinszky anul acesta a ajnus la vârsta de 55 de ani. S-a născut 

la Budapesta, în anul 1954. Studiile şi-le-a urmat la Kazincbarcika, Miskolc şi Szeged, 

unde a obţinut diploma de profesor de geografie şi de manager cultural. De trei decenii 

trăieşte şi activează în oraşul Gyula, unde în prezent este referent la secţia culturală a 

primăriei. Pentru o perioadă a fost directorul Casei de cultură din oraşul Gyula. Din anii 

tinereţii sale s-a dedicat artei fotografice. Este membru al Fotoclubului „Székely Aladár’ 

din Gyula, al Asociaţiei pentru Ocrotirea Oraşului din Budapesta, al Fotoclubului 

„Aesculap” din Budapesta şi membru de onoare al Asociaţiei Familiilor Istorice din 

Ungaria. 

Până în prezent are la activ aproape 100 de expoziţii personale, realizate de 18 teme. 

Alături de multe localităţii din Ungaria (Budapesta, Gyula, Pécs, Békéscsaba, Miskolc, 

Gödöllő, Békés, Fót, Kazincbarcika, Győr, Szabadkígyós, Nádasladány, 

Bucsúszentlászló, Szentes, Balatonföldvár stb.) şi-a expus lucrările în România 

(Timişoara, Gheorgheni, Târgu Secuiesc, Baia Mare), precum şi în Belgia, Slovacia, 

Serbia, Franţa, Polonia şi SUA. 

Este autorul respectiv coautorul al 25 de cărţi şi albume. Primul volum reprezentativ 

dedicat prezentării în imagini a castelelor din Ungaria a apărut în anul 1998. În intervalul 

2001-2006 a văzut lumina tiparului în 6 volume ilustrate seria “Arhitectura din Ungaria”. 

A realizat un album despre castelele din Ungaria transformate în hoteluri. S-au bucurat de 

succes albumele “100 de castele ungare”, respectiv “100 de cetăţi ungare”. În anul 2005 a 

fost editat albumul “Arhitectura  bîncilor din Ungaria”, cu texte semnate de specialiştii în 

istoria arhitecturii János Gerle şi György Szegő. Tot  János Gerle a prefaţat albumul 

“Secessionul din Câmpie” apărut în anul 2008. Tot în anul 2008 a ieşit de sub tipar 

albumul “Arhitectura renaşcentistă în Ungaria istorică”, sub semnătura lui Zoltán 

Bagyinszky şi Gergely Búzás. Un loc aparte ocupă în opera artistului fotograf  Zoltán 

Bagyinszky albumul “Texas, vestul sălbatic modern”. 

Expoziţia personală a fotografului Zoltán Bagyinszky întitulată “Magiae renaşcentistă în 

piatră – Arhitectura în Bazinul Carpatic”, ce se va deschide vineri, 21 august 2009, ora 

18  în Galeria “Helios” din Timişoara (P-ţa Victoriei nr.6) va prezenta 60 de imagini 

color şi sepia despre cetăţile, palatele, castelele, bisericile, casele burgheze, sculpturile şi 

ornamentele decorative din perioda Reneşterii, ce s-au păstrat până în zilele noastre în 

oraşele şi localităţile rurale din Bazinul Carpatic. 

Fotograful Zoltán Bagyinszky este intens atras de frumuseţile naturii şi ale edificiilor, 

obiectivelor create de om. 

 


