
Pályázati azonosító: 105109/00529 

Pályázati beszámoló a salgótarjáni Dornyay Béla Múzeum  

képzőművészeti gyűjteményének gyarapítására 

 

A Dornyay Béla Múzeum képzőművészeti gyűjteményének egy nagyon értékes részét 

jelenti a kortárs képzőművészeti gyűjteményi egység. Ez köszönhető annak, hogy a múzeum 

évtizedek óta két jelentős hazai kortárs képzőművészeti seregszemlének, az Országos 

Rajztriennálé-nak és a Tavaszi Tárlatnak az otthona. Az országos egyedi rajz kiállítást – 2008-

ig biennálé formában – 1982 óta rendezi a salgótarjáni múzeum. Az Országos Rajztriennálé 

jelentőségét abban látjuk, hogy a kiállítás és a hozzá kapcsolódó rendezvények szélesebb 

közönségréteggel is megismerteti a grafika, a rajzművészet hagyományos és progresszív, 

technikai sokféleséget felvonultató törekvéseit. A Tavaszi Tárlat pedig minden technikai 

megkötöttségtől mentesen mutatja be a hazai kortárs művészet helyzetét. A két tárlat 

kiállítóművészeitől pályázatok keretében folyamatosan vásárolunk műveket. Ezért nagy 

jelentőségű, hogy a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a múzeumnak lehetősége nyílt két 

művészettörténeti szempontból is jelentős műalkotás megvásárlására: 

1. Schmal Károly: Átmenet 4. 2018. papír, akvarell, kérta 70x120 cm   500.000 Ft 

 



Schmal Károly, képzőművész, grafikus. A Magyar Képzőművészeti Főiskolán folytatott 

festészeti tanulmányokat, mégis elsősorban grafikai munkásságáról ismert. Alkalmazott 

grafikai munkái (plakátok, katalógusok) mellett képgrafikai, majd fotóalapú alkotásokat is 

készített. A fotó a hatvanas-hetvenes évek folyamán a konceptuális gondolkodással párosulva 

jelent meg művészetében, elsősorban a fény-árnyék ellentétet tematizáló munkák révén. 

Geometrikus elemekből építkező grafikáit, festményeit, fotó munkáit többnyire mértani 

tengelyek, olykor átlók mentén alakítja ki. Ezzel a módszerrel a rész-egész viszonyokat és a 

tükröződés problémáit vizsgálja. A nyolcvanas években folytatta a papíralapú munkák 

készítését, továbbra is fontos szerepet szánva a hajtogatásnak, a gyűrésnek. Munkái színvilágát 

festményei esetében is a szürke árnyalatai jellemzik, ami grafikusi gondolkodásmódját tükrözi. 

Ebbe a vonulatba tartozik bele a pályázatból megvásárolt, Átmenet 4. c. alkotása is.  

2. Szabó Dezső: Black&White Utasok, 2015. fotópapír, silver print photogram. 

(keretezett, üvegezett) 48x38 cm    500.000 Ft 

 

 



Szabó Dezső, képzőművész. 1990-97 között a Magyar Képzőművészeti Főiskola festő szakára 

járt. Érdeklődése a kezdeti monokróm festészeti munkák után a fotografikus képrögzítés felé 

fordult. Légi és természeti katasztrófák (black box, 1999), különféle természeti jelenségek 

(Forgószél, 2001), titokzatos helyszínek (Helyszín, 2000), mélytengeri felvételek, többnyire 

televíziós adások kimetszett állóképeiből modellezett látványokat rögzít kisfilmes kameráján. 

A látvány és a kép újrateremtésével Szabó a képek működésének mechanizmusára, azok 

jelenkori státuszára kérdez rá. A látvány modellezésében egyfajta végpontot jelöl a makett és 

választott téma önmegsemmisítő logikája a Time Bomb-sorozatban (2008). 

Szabó Dezső Black and White munkái klasszikus értelemben fotogramok, bár új szemszögből 

közelítik meg a jól ismert klasszikus fotogram problematikát. Szabó Dezső a Dornyay Béla 

Múzeum által megvásárolt alkotásán a fényérzékeny felület tulajdonságaira koncentrál, 

felidézve a 19 végi és a 20. század eleji tudományos kutatások és a fotográfia kapcsolatát. Az 

Utasok című alkotása a fényérzékeny hordozó (silver gelatin print) arra a tulajdonságára 

koncentrál, melyet szürke skálaként nevezünk meg, vagyis az az információ, amelyből minden 

fekete-fehér fotografikus kép alapvetően építkezik. Az Exposed photochemical painting 

technikával készült, ahol a fényérzékenyhordozó, a vegyszerek és a fény vizsgálata kap 

szerepet.   

 

A két alkotás a múzeum gyűjteményének hiánypótló darabjai, hiszen a képzőművészeti 

gyűjteményünkben e két alkotótól még nem őriztünk művet. 

Tervezett vásárlási érték: 4.250. 000 Ft. 

Megvalósult vásárlási érték: 1. 000.00 Ft. 

Nevezett műtárgyat a Dornyay Múzeum kortárs képzőművészeti gyűjteményében helyeztük el 

az alábbi leltári számok alatt:  

Schmal Károly: Átmenet 4.  ltsz: K. 2020.58.1 

Szabó Dezső: Black&White Utasok, ltsz: K.2020.57.1. 

A pályázati beszámoló az alábbi linken érhető el: 

https://dornyaymuzeum.hu/muzeum/palyazatok/nka/ 


