Szakmai beszámoló
a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága számára
1085 Budapest
Gyulai Pál utca 13.

Kortárs műtárgyvásárlás - Kollekció Sárváry Katalin életművéből
Pályázati azonosító: 1709/0152
Elnyert támogatás: 300.000 Ft

Az Iparművészeti Múzeum által benyújtott pályázaton eredetileg 890.000 Ft értékben
terveztünk vásárolni Sárváry Katalin életművéből. Az NKA Iparművészeti Szakmai
Kollégiuma a múzeum számára összesen 300.000 forint támogatást ítélt meg, amelyből a
kollekció nagy részét sikerült megvásárolni.
A megvásárolt, és az Iparművészeti Múzeum Textil- és Viseletgyűjteményében elhelyezett és
beleltározott darabok a következők:
3 db menyasszonyi ruha kétféle minőségű tiszta selyemből, arany díszítéssel (’Ünnep’), 1994
Ltsz.: 2011.409.1; 2011.410.1; 2011.411.1
2 db-ból álló együttes: csíkos anyagrakással, tűzéssel formázott ingruha + szőtt, piros kockás
mellény 1985
Ltsz.: 2011.412.1-2
1 db piros-szürke csíkos pamutruha, 1984
Ltsz.: 2011.4131.
Összesen: 300.000 Ft
A vásárlással ismét egy olyan művész kollekciójával gazdagodott a gyűjtemény, aki a magyar
textil- és divatszakma meghatározó személyisége. Sárváry Katalin 1981 óta tanít a MoholyNagy Művészeti Egyetem textil tanszékén, ahonnan generációk sora került ki a keze alól
nagyszerű szakmai és textilművészeti ismeretekkel gazdagodva. Munkájának gyűjteménybe
emelése hiánypótló volt.
Sárváry Katalin azok közé az alkotók közé tartozik, akik úgy használják fel és építik be
művészi tevékenységükbe a kelet-európai folklór egyes elemeit, hogy alkotásaik nem válnak
népieskedővé. Munkáit varrással, hímzéssel, patchwork technikával készíti. Öltözetein
különösen a geometrikus – szögletes, diagonális, csíkos – mintaelemeket, formákat,

szabásvonalakat kedveli. Játszik a sík elemek térbeli megjelenítésével, életre keltésével, a
mintázatok harmonikus egymásba simulásával és kontrasztjainak különleges egymásra
hatásával. Teszi mindezt úgy, hogy ruhái hétköznapi és ünnepi alkalmakkor is hordhatók,
sajátos jegyei alapján felismerhetők.
A vásárláshoz ezúton is köszönjük az NKA támogatását.

Budapest, 2011. október 26.

Szabó Eszter Ágnes
Iparművészeti Múzeum

Mellékletek:
A megvásárolt művek fotói
A műtárgyleíró kartonok másolatai
A pályázatról készült szakmai beszámoló a múzeum honlapjáról az alábbi linken letölthető:
www.imm.hu/palyazatibeszamolok
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