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A MEGVÁSÁROLNI KÍVÁNT MŰTÁRGYAK LISTÁJA, SZAKMAI LEÍRÁSA,  

A SZERZEMÉNYEZÉS INDOKLÁSA 

 

1. A megvásárolni kívánt műtárgyak listája, szakmai leírása 

 

1. 

Művész: 

Botos Péter 

Mű címe: 

Üreges kocka háromszöggel 

Anyag: 

színtelen és színes optikai üveg 

Technika: 

vágás, csiszolás, ragasztás és 
polírozás 

Méret: 

21 x 30 x 21 cm 

Jelzet: 

Botos Péter 2004 

Keletkezés helye: 

Budapest 

Kor: 

2004 

Leírás: 

A mű alapja egy üveglapokból összeragasztott, belül üreges kocka, amelynek egyik élét egy 
háromszög alakú üveglap metszi át. 

Fotók: 
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2. 

Művész: 

Varga Dóra 

Mű címe: 

Colder 

Anyag: 

pate de verre, üveg 

Technika: 

öntés, csiszolás, polírozás 

Méret: 

25 x 25 x 15 cm 

Jelzet: 

nincs 

Keletkezés helye: 

Budapest 

Kor: 

2015 

Leírás: 

A lapított, gömb formájú objekt alapja egy simára polírozott, vízszerűen áttetsző, kék színű lencse, 
amelyből félgömb formában kis, fehér csapok emelkednek ki. 

Fotók: 
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2. A szerzeményezés indoklása 

 

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, valamint 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. 

A múzeum a kezdetektől fogva törekedett arra, hogy az üveggyűjteményben minden jelentős alkotó és 

minden jelentős tendencia jelen legyen; a fiatal művészek alkotásai ugyanúgy, mint a nagy életművel 

rendelkező művészek fontosabb alkotói korszakainak kiemelkedő munkái. Például Z. Gács Györgytől 

őrzünk egy korai korszakából származó, figurális üvegablakot, de megtalálhatóak a gyűjteményben 

Schaár Erzsébet és Vilt Tibor művei is. A nyolcvanas években megújuló magyar stúdióüveg különféle 

vonulatait több mint ötven alkotó munkája képviseli; közéjük tartoznak például Lugossy Mária, Bohus 

Zoltán, Buczkó György kompozíciói, Horváth Márton és Smetana Ágnes vázái, Lukácsi László művei, de 

érdemes kiemelni Házi Tibor, Jegenyés János és ’Sigmond Géza alkotásait is. 

A nem csak üveggel – vagy nem elsősorban üveggel – foglalkozó művészek közül Sugár János, Olajos 

György és Szirtes János alkotásai a gyűjtemény egy másik arculatát tükrözik. A múzeum 1998-ban, az 

Ajkai Üveggyár jóvoltából, az ott több évtizedig dolgozó Németh Magda tevékenységét reprezentáló 

kollekcióval lett gazdagabb. Az utóbbi években kerültek a gyűjteménybe Borbás Dorka, Kertészfi Ágnes, 

Pattantyús Gergely, Borkovics Péter, Gáspár György, Darabos Anita és Ábel Tamás munkái. 

 

Jelen pályázat benyújtása alkalmával két olyan alkotást választottunk gyűjteménygyarapításra, amelyek 

nem csak művészi célkitűzésük révén egyediek, hanem technológiai szempontból is kiemelkedő 

kvalitásúak.  

 

Botos Péter üvegszobrász autodidaktaként közel három évtizede foglalkozik optikai üvegek 

megmunkálásával, üvegkompozíciók és plasztikák készítésével. Kezdetben használati tárgyakkal 

foglalkozott, majd fokozatosan tért át az egyedi formatervezésre, emlékplakettek és díjak, később 

műtárgyak létrehozására. Sikereit első sorban az alkalmazott formatervezés terén érte el. Közel tíz éve 

vesz részt a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem üveg szakos hallgatóinak elméleti és gyakorlati 



NKA Közgyűjtemények Kollégiuma – Múzeumi műtárgyak szerzeményezése 
Veszprém, Laczkó Dezső Múzeum 

4 

 

képzésében. Munkái számos hazai és külföldi kiállításon szerepeltek és több szakmai elismerést is 

magáénak tudhat; 2015-ben nyerte el a Ferenczy Noémi díjat. 

Első önálló kiállítása Kockázat címmel, az Üvegpiramis Galériában került megrendezésre. Ekkor 

tudatosult benne, hogy képes olyan üvegplasztikákat felmutatni, amelyek csak rá jellemzőek. Ez arra 

ösztönözte, hogy egyre inkább a szobrászat irányába mozduljon el. Az elemi, geometrikus absztrakt 

formákat – kihasználva az optikai üvegek és a megmunkálási technikák sajátosságait – igyekszik új 

tartalommal gazdagítani.  

A Kockázat tárlaton került először bemutatásra a jelen pályázat keretében megvásárolni kívánt Üreges 

kocka háromszöggel című alkotás is, amelynél a geometrikus áthatások mellett a művészt leginkább az 

foglalkoztatta, hogy miként jelennek meg az élekben a legváratlanabb tükröződések. A mű optikai 

tulajdonságainak köszönhetően minden szögben és nézeti magasságban mást és mást mutat, a néző 

érzékenysége, kíváncsisága dönti el, hogy a látványból mennyit szeretne érzékelni. A technikai 

kivitelezés során elengedhetetlen volt, hogy az egyes elemek századmilliméteres pontossággal 

készüljenek el. 

A műtárgy megvásárlását az egyedi technológiai megoldásokon túl indokolja, hogy a művésztől még 

nem szerepel alkotás az üveggyűjteményben, valamint az optikai tulajdonságú munkák sorát is 

gazdagítaná. 

 

Varga Dóra üvegművész 2011-ben diplomázott a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem üveg szakán, jelenleg 

a Pécsi Tudományegyetem doktori iskolájának hallgatója. Számára maga az alkotás folyamata a 

legfontosabb, az, hogy megragadja a meleg üveg mozgását. De inspirálja a kortárs építészet, a zene vagy 

akár egy film hangulata is. Érdekli a színelmélet, például a szín és tér kapcsolata. Szabályos, geometrikus 

formákkal dolgozik, ugyanakkor szeret kísérletezni  a különféle üvegekkel. Legtöbb munkája a pate de 

verre és öntési technikák kombinációja. Sokszor egymással kontrasztban álló felületeket és színeket 

használ. Munkáival rendszeresen szerepel hazai és nemzetközi kiállításokon, 2011-ben a Bristolban 

rendezett Warm Glass Prize diák kategóriájában első helyezést ért el. 

Colder című üvegplasztikájának jelentősége abban áll, hogy egy új formai irányt, technológiai fejlődést 

és struktúra kísérletezést indított el az alkotásaiban. A szobor egy tárgysorozat része (Cold, Colder, The 

coldest), amely a globális felmelegedésre reflektál. Ezt a sorozatot narratív gondolkodás jellemzi, hiszen 

egy olvadási folyamatot mutat be. Valamint tükrözi a művész azon törekvését, hogy egy folyamatot 

ábrázoljon; foglalkoztatja a mozgókép és a szobor kapcsolata, amely egy tárgyon belül a 

struktúrakíséletek során jön létre, egy tárgysorozat esetében pedig, mint narratíva jelenik meg. 

Munkáiban gyakran visszatérő fogalmak a mozgás, mozdulatlanság, változás, folyamat, történet, 

amelyek az időbeliség problémájának vizuális megjelenítését teszik lehetővé. A mű formai és struktúra 
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kísérletei révén egyedülálló alkotás, amely jól tükrözi a kortárs magyar üvegművészeti tendenciák egy 

újabb vonulatát, ezért szeretnénk a tárgyat megvásárolni és az üvegművészeti gyűjteménybe illeszteni. 

 

E két üvegtárgy megvásárlására 2017-ben már nyújtottunk be pályázatot az NKA Képzőművészet 

Kollégiumához (altéma kódszáma: 105109/141, pályázati azonosító: A2017/N3556), kérvényünket 

azonban akkor elutasították. Kérjük a Tisztelt Kollégiumot, ez alkalommal tegye lehetővé számunkra, 

hogy üvegművészeti gyűjteményünket ezzel a két műtárggyal gyarapíthassuk! 


