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A MEGVÁSÁROLNI KÍVÁNT MŰTÁRGYAK NAGYKÖZÖNSÉG SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ HOZZÁFÉRHETŐVÉ 

TÉTELÉRE VONATKOZÓ KONCEPCIÓ 

 

A Laczkó Dezső Múzeum képzőművészeti gyűjteményén belül elkülönül és önálló egységet képez a több 

mint 450 darabot számláló kortárs üvegművészeti kollekció, amely országos viszonylatban is jelentős. A 

gyűjtemény törzsanyagát az 1985-ben rendezett (nulladik vagy „próba”) Ajkai Üvegszimpoziumon, 

valamint az 1990-es Ajkai Üvegszimpoziumon készült munkák, és az azt követő 1990-es Művelődési 

Minisztériumnak köszönhető és saját forrásból finanszírozott vásárlások alapozták meg. Később a 

Nemzeti Kulturális Alap, a Magyar Képzőművészeti- és Iparművészeti Lektorátus és a Kulturális 

Minisztérium támogatása és a művészek nagylelkű ajándékozásai révén sikerült gyarapodnunk. A 

használati tárgyakon (poharak, vázák) túl a hideg és meleg üvegmegmunkálás legkiválóbb hazai 

képviselőinek műalkotásai határozzák meg a gyűjtemény arculatát. 

2011-ben került átadásra a Laczkó Dezső Múzeum Tanulmányi Raktára, amelynek megvilágított 

vitrineiben szinte a teljes üvegművészeti kollekció kiállításra került. Az itt elhelyezett műalkotások 

előzetes bejelentkezést követően egész évben megtekinthetőek. Az üveggyűjtemény darabjait időről 

időre kiállításokon is bemutatjuk. 2010-ben egy nagyszabású üvegművészeti tárlat került 

megrendezésre, 2015-ben Gáspár György pályázati forrásból szerzeményezett üvegszobra 

kamarakiállítás keretében mutatkozott be, legutóbb pedig a 2016-ban a Nemzeti Kulturális Alap 

támogatásával vásárolt Darabos Anita és Ábel Tamás műveket egy, a tanulmányi raktárban rendezett 

„Üveg nap” keretében ismertették az alkotók. 

Amennyiben jelen pályázatunk sikerrel jár, a megvásárlásra kerülő művek a Tanulmányi Raktár állandó 

kiállításában kerülnek bemutatásra. Ez lehetővé teszi, hogy az alkotások folyamatosan tematikáját 

képezzék a múzeumban zajló tárlatvezetéseknek és múzeumpedagógiai foglalkozásoknak. Továbbá a 

múzeum honlapján keresztül hozzáférhető a gyűjtemény számítógépes adatbázisa, pontosabban annak 

egy meghatározott része, amelyben az érdeklődők kereshetnek is, az alkotásokat itt is elérhetővé 

kívánjuk tenni. 

Azt tervezzük, hogy amennyiben pályázatunk pozitív elbírására kerül, a műtárgyakat külön rendezvény 

alkalmával mutatjuk be a nagyközönségnek. Egy újabb „Üveg nap” keretében maguk a művészek 

lepleznék le alkotásaikat és részletesen ismertetnék a tárgyak elkészültének eszmei és technikai 

hátterét. Ezzel az a szándékunk, hogy az érdeklődők bepillantást nyerjenek a kortárs üvegművészet 

világába, megismerjék a tárgyak létrejöttének körülményeit, az alkotás folyamatának nehézségeit. 

Mivel a tanulmányi raktárban zajló tárlatvezetések elsősorban a gyűjtemény átfogó ismertetését 

célozzák, ritkán kerül a középpontba az üveggyűjtemény. Ezért a kollekció bővítése, életben tartása 
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remek alkalmat biztosít arra, hogy üvegművészek és a Magyar Üvegművészeti Társaság 

közreműködésével rendhagyó tárlatvezetésre kerüljön sor kifejezetten az üvegművekre és alkotóikra 

koncentrálva. 

A hasznosítás során azonban nem csak a felnőtt korosztályt, hanem a gyermekeket is szeretnénk 

megismertetni a magyar kortárs üvegművészet jelentőségével, az alkotók és alkotások világával. Így a 

pályázat pozitív elbírálása esetén múzeumpedagógiai témanapot hirdetnénk általános és középiskolás 

diákok számára. A program keretében a gyermekek játékos feladatokon keresztül ismerkednének meg 

az üveggel, mint anyaggal és az ebből készült műtárgyak sajátosságaival. A tanultakat 

múzeumpedagógus közreműködésével élmény alapú, kreatív kézműves foglalkozással zárnánk, 

üvegfestéssel vagy üvegmozaik készítéssel. 

A műkedvelő közönség megmozgatásán és a múzeumpedagógián túl az is célunk, hogy a két 

megvásárolni kívánt alkotás a nemzetközi szakmai köztudatba is bekerüljön, így publikálásukat 

kedvezményezni fogjuk az amerikai Corning Museum of Glass kortárs üvegművészeti kiadványában a 

New Glass Review-ban. Az 1979-ben alapított New Glass Review egy évente megjelenő kiadvány, amely 

a világ minden tájáról származó üvegművészek legfrissebb és az adott év szempontjából 

legmeghatározóbb alkotásait közli le. Mikor 2016-ban a Laczkó Dezső Múzeum üvegművészeti 

gyűjteménye Ábel Tamás és Darabos Anita egy-egy alkotásával gazdagodott, az NKA támogatásának 

köszönhetően, új szerzeményeink kezdeményezésünkre bekerültek a New Glass Review 2017-ben 

megjelent 38. számába. Ez hatalmas nemzetközi elismerést jelent mind a művészek, mind a Laczkó 

Dezső Múzeum üvegművészeti gyűjteménye számára. Biztosak vagyunk abban, hogy Botos Péter és 

Varga Dóra műveit is érdemes a nemzetközi szakma elé tárni. 

 

Kérjük a Tisztelt Kollégiumot, támogassa kezdeményezésünket! 


