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SZAKMAI BESZAMOLO
A Nemzeti Kulturális Alap lparművészet Kollégiuma magyar kortárs iparművészeti alkotások
megvásárlását támo
P ály

g

atő pály ázatához (altéma : 1 04 1 09/1 1 9)

ázati azonosító

: í 0 41 09 l I7 7

A NKA

Iparművészet Kollégiuma 2016 őszi, ,oMagyar kortárs iparművészeti alkotások
megvásárlása közgyűjtemények számára" témakörben közzétett felhívására az Iparművészeti
MÚzeum is páLyázott és 2.646.000 Ft (azaz kettőmillió hatszáznegyvenhatezer Forint) vissza nem
térítendőtámogatást nyert,

Az NKA által megítéltfenti teljes összegből- melyből a Kerámia- és Üveggyűjteménye is részesült,az Ötvösgyűjtemény 746.000,- Ft érlékbenaz alábbi öt műtárgyat vásárolta meg:

l.

Lőrincz Réka: Szóda-objeh
Szódásszifon, gyöngy; 2015
Iparművészeti Múzeum ltsz. 2017 . 28.|

publikálva:
Magyar Iparművész et 20 I 6 l 1 l t7 -22, 2I :
Kiállítva: Mákslas galerija Putti (Art Gallery Putti),
Riga, 2015; (Ilúzió) Enteriőr c. kiállítás, Petőfi
Irodalmi Múzeum, Bp., 2016; utóbbiról ld, Magyar
Iparművész et 20

I 6 l 5 l 28 -3 3

§§

2.

LőrinczRéka: Ekszerkonzerv-bross IX
Aranyozott téz, rozsdamentes acél, antik ékszerek, gyöngy;2016
Iparművészeti Múzeum ltsz. 2017. 29.1

A sorozat

II. darabja publikálva:

Iparművész et 20I

6

l I l I7

-22, 20

;

Magyar

Kiállítva: Mákslas galerija Putti (Art
Gallery Putti), Riga, 201 5

Lőrincz Réka a mai ékszertewező iparmúvészekegyik legprogresszívebb alkotóművésze,
munkái az iparmúvészet hatrárait feszegetik. Nemzetközi szinten egyik legsikeresebb
művészünk e területen, műveiért nemzetközi gyűjtők és galériak versengenek. Hazat
közgyűjteményben ugyanakkor nem szerepelt eddig egyetlen munkája sem.

3. Király Fanni: Mamutcsontos glűrű - ,,Tizenkét évezred" (csontos, fás sorozat)
Ezüst, mamutcsont ; 2004
Iparművészeti Múzeum ltsz. 2017.24."j,

Publikálva: (a többi között)

Király Fanni, 200412

4. Király Fanni: Zine függő (faktúra sorozat)
Ezüst, elef;íntcsont / 1870-es Bösendorfeí zongora billentyűjébőlrl, újabőr;2011
Iparművészeti Múzeu m |tsz.20l7 .25.1
Publikálva: (a többi között)

Király Fanni, 20lll9, címlap

5. Király Fanni: Tulipánaű Lao ce; Tao te king idézettel (Kimono sorozat 2007-20II)
Ezüst, pergamen; 2011
Iparművészeti Múzeum ltsz. 2017 .26.1
Publikálva: (a többi között)
2011l28

Király Fanni

Király Fanni,

hazai iparművészek
élvonalába tartozlk, munkái az elmúlt két
a korlárs

éúizedmegannyi hazai és nemzetközi kiállításán sikerrel szerepeltek. Sorozatokban alkot,
most megvásárolt művei életművénekhárom jellegzetes sorozatának reprezentánsai. A
Múzeum gffiteményében még nem szerepelt ékszere,

A fenti megvásárolt műtárgyakat múzeumi leltarba vettük,
o

nl

ine adatb azis ába,

l

d. : http

:

// g}.u_i

és azok

ftilkerültek aműzelxn

teme nir, i mm. hrr/

ApáIyazat szakmai beszámolója ugyancsak hozzáférhető a múzeum honlapján, az alábbi
elérésiútvonalon:
http:llvlvrw.imm.hulhu/contentsl39.PYoC3aÁAl|yYoC3oÁAlzati+beszYoC3YoAlmoloÁC3YoB3k

Ezúton is köszönjük a Nemzeti Kulturális Alap Iparművészeti Kollégiumának afenti művek mint a kortars ékszerművészethazai élvonalába tartoző művészek munkásságátreprezeríálő,
hiánypótló, kiállítási darabok - IparmúvészetiMúzeum Ötvösgyűjteménye szélmfua történő
me gvásárlásához nyúj tott szíve s támo gatását

Budapest, 2017, november 21.

pandur ndikó
fomuzeológus
Iparművészeti Múzeum Ötvös Főosztály

Leltári szám

Múzeum Osztály

IMM Ötvtis

201"7.z4.1.

Tárgy

Elhelyezés

Gyiirű Tizenkét évezred

W6l4.ftők

Leírás

Ezüsrtből készült sima karika a gyüuúsín.A gyűrű fejét nyűjtott tégtalap alakú, sima ezüst
foglalatot kitöltő mamutcsont lap alkotja, melynek közepén ezüsttáblácskán két sorban
,,TIZENKET EVEZREO" felirat. Jelzése a g}űdísínoldalán, kívüi. Az ékszer a csontos /
fás ,,Tizenkét évezred" c. sorozat darabja. (A sorozatokban alkotó Király Fanni egyik
jellegzetes szériájának kéviselője ezadarab.) Fekete, bársonnyal bélelt, levehető fedeles
papírdobozban, melyen az alkotó szignetje (korona alatt,,FANM") látható.

Fénykép

származás

Király, Fanni; Magyarország; 2004
Allapot
ép

Beszerzés

Király, Fanni - vásárlás az NKA támogatásávai
Megjegyzés

Méretek

A Képző-

és Iparművészeti Lektorátus szakértői által
darabból 10 db volt a készíthető mennyiség.

Leltári §zám
2017.25.1.

1

98612003. számon zsürizett

átmérö = 2,2 cm
gyíínifeje = I,8 é 2,9 cm
magasság = 2,5 cm
doboz magasság x szél. x mélység=

3,1

Múzeum Osztály

IMM

Tárgy

Nyaklánc fiiggővel Zine fiiggó

Leírás

Karabineres kapoccsal ellátott ún. kígyólánc, melyen fekvő formátumú, nyűtott ováiis
medaillon fiigg.A fiiggő kétoldalt szimmetrikusan egy-egy félköríves, feldomboru ezüst
tagozattal zárul, A kettő közötti négyszögú mezőt sárgás színű náijabőr alkotja, melyet ftilül
két ezÜstszegeccsel rögzített, vízszintes elefántcsont lemezzár le, Függesztókéntaz
elefantcsont lemez folötti ,,bújtató" sín szolgál, ebben fut a lánc, ós ezen található a névjei.
(Az elefántcsont egy 1870. évi Bösendorfer-zongora billentyííjébőtszármazlk.) Az
egzotikus anyaghasználatában és kialakításában egyaránt a Távol-Keletre utaló ékszer a

Elhelyezés

v w6/4.fiők

Fénykép

,s***,-,
\

i

származás

/

Király, Fanni; Magyarország; 2000-20 1 0
Allapot
ép

j:".t

Beszerzés

Király, Fanni
Megjegyzés

- vásárlás az

NKA támogatásával
Méretek

magasság: 0,6 cm

hossáság: 3,5 cm
zéiesség= 2 cm
lánc hosszúság kapoccsal együtt: 39 cr
doboz magasság x szélesség x mélység

Leltári szám

Múzeum Osztály

2017.26.|.1-2.

IMM

Tárgy

Tulipan tű Lao-ce idézettel

Leírás

Az ékszer bimbós tulipánszáLat

formíg,. A vékony ezüstszár ( 1,1 .) hegye s vógére (a tiíre)
vékony ezüsthenger húzható (1,2.). A szár a tuioldalon kétszirmútulipánbimbóban

Elhelyezés

W614.ftők

Fénykép

végződik. A sziromlevelek pergamenből készültek, mindkettó kiilsö oldalán többsoros
kurzív felirat. A szöveg egybeolvasva (idézet Lao-ce,,Tao te kng" l{zÚt és az Erény
kÖnyve/ c. múvéből):,,Ismerd meg világosságodat l őrizd, sötétségedet / az éga|altiban a
mérce légy a világ mércéjete i az örök erény tőled el sose tér / utad a végtelenbe ér.., ,, Az
ékszer a 2007-2011 közti ,§imono" sorozat darabja.
§zármazás

Király, Fanni; Magyarország; 2000-20 1 0
Állapot
ép

Beszerzés

Király, Fanni

- vásárlas az

NKA tamogatásával

Megjegpés

A Magyar Művelődési intézet és Képzőrművészeti Lektorátu§ §zakértői által

ANI,59/B6412007. számon zsürizett darabból 100 db volt a készíthető mennyiség.

Méretek

hosszúság: 14 cm
=

2,5 gm

magasság x szélességx mélység,

Leltári szám

Múzeum Osztály

2017 .28.1.

IMM

Tárgy

öw<;s

Elhelyezés

Objekt Szóda-objekt

örvpOltl

Leírás

Fénykép

Az iParművészet határait feszegető művésznek ez az objektje egy szódásszifon, mellmek
csövéből íves sugárban a foldön előtte kerek tócsává g}ilő ,,gyöngy-§ugár"

,,ömlik".

t*
származás

Lőtincz, Réka; Magyarország; 2015
Állapot
óp

Beszerzés

Lőrincz, Réka - vásárlás az NKA támogatásával
Megjegyzés

Méretek
magasság = 27 cm

rö (gömbte6t): 16 crn
teljes hosszúság ("tócsa" széléig):
teljes mélység : 18 cm

Leltári szám

20í1.29.|.

36c

Múzeum Osztály

IMM

Tárgy

Ekszer Ekszerkonzerv-bross IX (Jewet Can)

Leírás

A művész ,,Ekszerkonzerv"-sorozatá. eddigi nyolc dara§át most kilencedikként egészítiki

Elhelyezés

zu6l11

Fénykép

ezakifejezetten az Iparművészeti Múzeum gyíjteményébeszánt példány. A felig nyitott

fedelű, kerek konzervdoboz aranyozást kapott, belsejébe nemes drágakövek és gyöngyök
kerÜltek. Hátoldalán zárőíagozattal ellátott kettős tű szolgálja a melltiíként való Éasznblatot.
A drága ékszerré, értékesmútátggyá, iparmúvészetialkotássá nemesített, eredetileg
eldobhatÓ, használt tömegcikk a nemzetközileg is elismert, sikeres alkotó első *uotei,
magyarországi közgyúj teményb en.

származás
Lőrincz, Réka; Magyarország; 2016
Áltapot
ép

Beszerzés

Lőrincz, Réka - vásárlás az NKA támogatásával
Megjegyzés

Méretek

magasság (konzervdoboz) : 1,5 cm
tmérő = 6 cm
teljes magasság= 4,2 cm
kszerdoboz magasság x szélességx mé
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Iparművészet Kollégiuma

s
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Budapest, 2017. november 20.

SZAKMAI BESZAMOLO
Az NKA lparművészet Kollégiumának
kortárs magyar iparművészeti munkák megvásárlását támogat ő pály ázatához
p ály

ázati azonosító :
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Az lparművészeti Múzeum a Nemzeti Kulturális Alap

Iparmúvészet Kollégiumához

benyújtott páIyázatán2.646.000 Ft (azaz kettőmillió hatszáznegyvenhatezer
n em térítend ő tám o gatá s t nyert gyűj temény e gy ar apításár a

Az

Forinfl vissza

"

Iparművészeti Múzeum Kerámia- és Üveggyűjteménye - az elnyert összegből
1.900.000 Ft (azaz egymillió kilencszázezer Forint) értékben- a pályazatban szereplő; az
Iparművészeti Múzeum gyűjteményezési koncepciójába illeszkedő kerámiaplasztikák
megvásárlásátahasználta fel: a Bólintó 1i (1981) és a Burok 8. (2012) című plasztikák Fusz
György keramikus, szobrászművész alkotásai,

A Bólintó ltr. című plasztika Fusz György 1981-es, a Magyar lparművészeti Főiskolán (ma
MOME) Gorka-díjjal jutalmazott diplomamunkájának folytatása, vagyis a Deformáció című
sorozat egyik darabla. E szériában az alkotő valós személyekről vett gipszmintákat, majd
ezeket présformává alakította át, a fotmáha préseléssel és/vagy öntéssel létrehozott büsztöket

azután kézzel mintázta, pontosabban metszette, roncsolta, megsebesítette, deformálta. Fusz
Gybrgy hazétnkban az elsők között foglalkozott a posztmodern irányzat alá sorolt
dekonstrukcióval, amelynek példái elsősorban ez épitészetben ismertek. A dekonstrukció mint
szobrászi eszköz, illetve az egy az egyes méretű büszt roncsolása, az ember sérülékenységét,
valarnint a rendszeruáltás előtti időszak nyugtalan és vésáerhes hangulatát hordozza
magában, meiyet a Bólintó alal<1amégis szinte sztoikus nyugalommaItíx, és fogad el.

A Burok 8. című alkotásban teljesen az ellenkezőjére fordul a művészi szandék. A cél már
nem a formák, az embei formák destrukciója, hanem azok felépítése,beburkolása és
védelme. A Burok című sorozatát2}I2-ben kezdte el Fusz György, benne törékeny testrészek,
de életnagyságúemberi alakok erős és robosáus,,védőburkai" is megtalálhatóak.

A tárgyakat gyűjteményi leltárba vettük:

l. Fusz György: Bólintó 1t (1981)
Anyaga: samottos agyag

Készítéstechnika: vaiós személyről vett negatív gipszformába préselt, kézzel formázott,
oxidációs atmoszferában égetett (1 260"C)
Készítéshelye: Szekszard
Magassága: 38 cm; Legnagyobb szélessége:42,5 cm
Leltári száma: 2017.30.1.

2.Fusz György: Burok 8. (2012)
Anyaga: fém-oxidokkal (vas- és man gán-oxiddal) szinezett samottos agy ag
Készítéstechnika:kézzelmíntázott, fatiizeléses kemencében, redukciós atmoszférában égetett
(1280"C)
Ké szítés helye : Kec skemét, Nemzetkö zi Ker ámía Stúdió
Magassága:27 cm; Legnagyobb szélessége:18 cm

Leltári számaz 2017,31.1.

A

megvásárolt tétgyak felkerülnek a múzeum online Gytlitemén)zi adatbázisába; A
páIyazat szakmai beszámolój a az interneten, a múzeum honlapján érhető el a Pályazatí
beszámolók menüben

Köszönjük az NKA lparművészet Kollégiumának szíves támogatásáí,. amellyel
múzeumunk gffiteménye két, egymással szorosan összeíartoző, M alkotó életművében
egymást kiegészítő plasztikával gyarapodhatott, melyek Fusz György munkásságát méltó
módon reprezeníáIják, és egyben kortárs alkotásokban hiátusokkal küzdő
gyűjteményünket gazdagitjak A támogatással megvásarolt két plasztika azért is jelentős, mert
korábban egyetlen művel sem rendelkeztünk Fusz György keramikus, szobrászművésztől.

Budapest, 2017. november 20.

A szakmai beszámolót

készítette:

Novák piroska
muzeológus
Kerámia- és Üveggyűjtemény

Melléklet : fotódolnrrrrentíáció

.,::

]i.':],::]'::::,a:,]-:l i,]]i

.:-:::-,} .

lllli;

jl],':i']"]:,,j
::l':]-, ]'

];

Fusz György Bólintó /r (1981)
Lt&.:2017,30.I.
A fotókat Ftiedrich krisztina készítette.

Fusz György: Burok 8. (2012)
LtSz.: 2017.3LI.
A fotókat Friedrich krisztina készítette.

Leltári szám

Múzeum Osztály

IMM Kerámia

2017.30,1.
Tárgy

Elhelyezés

KERD YIIB/Z

Plasztika Bólintó Ii.

Leírás

Valós személyröI (Bíró Tamás öfvösről)

Fénykép

vett negatív gipszformába préseit, kézzel

formázott - meggyúrt, bemetszett - plasztika, ameiy samottos agyagból készült, oxidációs
atmoszferában égetve (1260"C). Szabállalan alapú, életnagyságú portrébüszt, amely egy
behúnyt §zemű, fejét lehajtó, kopasz és ruhátlan férfrt ábrazol. A portrébüszt feiületén
me§terségesen létrehozott gytirődések, nyakszirtjén és mellkasán tág repedések, a ferft
arcánakjobb oldalán fiiggőleges vonalú, éles bemetszés látható.

származás
Fusz, György; Szekszárd; 1981

Álapot
ep

Beszerzés

Fusz, György

-

vásárlás az

NKA támogatásával

Megjegpés

Méretek

magasság: 38 cm

legnagyobb szé§sség :42,5 cm

Leltári szám

Múzeum Osztály

2017.3I.1.
Tárgy

Plasztika

Buok

IMM Kerámia
Elhelyezés

KER D yIIBl2

8.

Samottos agyagból kézzel mkttázott, vas- és mangán-oxiddal színezett, fatüzeléses
kemencében, redukciós atmoszferában égetett (1280'C) plasztika. Szabálytalan alapú,
felfelé széIesedő, nyújtott gömb alakú, kétoldalt erőteljesen benyomott, belii1 iireges forma,
mely rendkívül stilizált módon egy emberi fejet ábrázol. A tárgy felülete a sz
használt vas- és mangán-oxidtól, valamint a fatiizeléses égetéskora ráhulló, ráégő hamutól
fenyes, enyhén fémes csillogású.

Fénykép

származás
Fusz, György; Nemzetközi Kerámia Studió (Kecskemét); Kecskemét; 2012
Áltapot
ép

Beszerzés

Fusz, György - vásárlás az
Megjegyzés

NKA

tamogatásával
Méretek

magasság = 2'7 cm
iegnagyobb szélesség = 18 cm

