
Pályázati beszámoló 

Antal András keramikusművész Tájtörténet c. kiállításának meg-

rendezéséről a Dornyay Béla Múzeumban 

Pályázati azonosító: 104106/02886 

 

2021. november 26 és 2022. február 28. között rendeztük meg Antal András Ferenczy Noémi- 

és Gádor-díjas keramikusművész tárlatát. A Nógrád megyei Alsótoldon élő, nagy tehetségű 

iparművész 1950-ben született Pásztón. 1975-ben diplomázott a Magyar Iparművészeti Főis-

kolán. Ezt követően a Romhányi Építési Kerámiagyár tervezője volt. Később mintegy tíz éven 

át a Kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió művészeti tanácsadójaként dolgozott, majd több-

ször volt a műhely ösztöndíjasa is. Művészetét számos díjjal ismerték el. Jó néhány köztéri 

alkotása mellett számos munkája közgyűjteményekben lelhető fel.  

Annak ellenére, hogy Nógrád megyében él és alkot, sajnálatos módon Antal Andrásnak önálló 

tárlata a salgótarjáni múzeumban még sohasem volt.  Ez a kiállítás is azt bizonyította, hogy 

komoly érdeklődésre tart számot Antal András művészete. A nagyszabású kiállításon, mely a 

múzeum egyik 360 m2 –es kiállítóterében kapott helyet, a művész eddigi életművét ölelte fel. 

Az utóbbi évtizedek kerámiái mellett kiemelt helyet kaptak az utóbbi években készített alkotá-

sai. Antal András művészete nemcsak esztétikai minőséget képvisel, de súlyos mondanivalókat 

dolgoz fel: a Nyári zápor sorozata a srebrenicai mészárlásnak állít emléket, a Szakrális sorozata 

közül néhány az 1956-os eseményeknek.  

A kiállításra több intézménytől és műgyűjtőtől kértünk kölcsön alkotásokat. Többek között 

a Kecskeméti Nemzetközi Kerámiastúdiótól, a Hódmezővásárhelyi Nemzetközi Kerámia Köz-

pontból, Szlovákiából a Nógrádi Galéria és Múzeumtól és az Iparművészeti Múzeumtól. A 

Dornyay Béla Múzeum gyűjteményéből is a művész számos kerámiaalkotása került ki a falra.  

A kiállítást 2021. november 26-án nyitotta meg Dr. Shah Gabriella művészettörténész, aki 

évtizedek óta foglalkozik Antal András művészetével. Köszöntőt mondott Dr. Dániel Zoltán 

Salgótarján Megyei Jogú Város alpolgármestere és Sándor Szandra Éva Alsótold polgármes-

tere.  

A kiállításhoz tárlatvezetések és rendhagyó művészeti órák is tartoztak. A nagy érdeklődésre 

való tekintettel a rendhagyó művészeti órát három alkalommal is meg kellett hirdetnünk a város 

diákjai számára. Február 18-án két alkalommal a Madách Imre Gimnázium diákjai, egy héttel 

korábban pedig a SÁIK Petőfi Iskola 6. a osztályos diákjai jöttek el a múzeumunkba, Antal 

András Ferenczy Noémi-díjas keramikusművész tárlatára. A kiállításról és a kerámiaművészet-

ről Antal András mesélt az érdeklődő diákoknak.   

A kiállításmegnyitóról felvétel készült, melyet a Salgótarjáni Városi Televízió több ízben is 

sugárzott, illetve a múzeum is készített egy rövidfilmet a kiállításról, amiben maga az alkotó 

mutatja be a tárlatot és beszél a munkásságáról:  

https://www.youtube.com/watch?v=h7UckFXCRB4 

https://www.youtube.com/watch?v=h7UckFXCRB4


A kiállítás teljes anyagát felsorakoztatva egy 45 oldalas online katalógust is készítettünk. A 

szakmai bevezetőt Dr. Shah Gabriella művészettörténész írta, a fotókat Shah Timor készítette. 

A digitális munkákat a Meneruwa Design végezte.  

A katalógus elérhető: https://dornyaymuzeum.hu/kiallitasok/virtualis-kiallitasok/antal-andras-

tajtortenet/ 

 

 

Sajtómegjelenések: 

 Kossuth Rádió: Nagyok  2022.  január 5., szerda, 21:30 

 Nógrád Megyei Hírlap  2021.12.04. XXXII. Évfolyam 281. sz. Tájtörténet címmel 

nyílt meg Antal András kerámiatárlata  

 nool.hu 2021.12.06.        Tájtörténet 

címmel nyílt meg a nógrádi kerámiás kiállítása a salgótarjáni múzeumban NOOL - Táj-

történet címmel nyílt meg a nógrádi kerámiás kiállítása a salgótarjáni múzeumban 

 szeporszag.hu 2021.11.23.        Antal András 

keramikusművész kiállítása Antal András keramikusművész kiállítása (szeporszag.hu) 

 http://itthonotthonvan.hu/programsorolo/5234332/tajtortenet 

 Ipoly Tv: Antal András kiállítása a Dornyay Béla Múzeumban, 2021. december 31. 

 Salgótarján Városi Televízió: Tájtörténet címmel nyílt kerámiakiállítás a Dornyay Béla 

Múzeumban. https://www.youtube.com/watch?v=N1tbVAG-

zTbI&list=PLBxBjRgyQdTRtdsB9uweic1tjnBp_H_Jc&index=101 

 http://www.museum.hu/kiallitas/18866/Tajtortenet  Tájtörténet Antal András kerami-

kusművész kiállítása 

 Kirándulj a múzeumban. Tájtörténet c. rendhagyó óra keretében.  https://petofi-star-

jan.edu.hu/index.php/hirek/31-muzeumbarat-iskola/113-kirandulj-a-muzeum-

ban?fbclid=IwAR2akhoYivLjbtE1W9bk-pdoTZ0SnSukutPbfZ0q0VrvTD4iBco-

dOQ0Iltc 

 https://www.youtube.com/watch?v=h7UckFXCRB4 

 Nógrád Megyei Hírlap: Zenés tájtörténet, 2022. február 8. 

 

Összes látogatószám: 466 fő 
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Fotódokumentáció: 

 

 

 



     

   

 



Fotók a rendhagyó óráról: 

 

    

 

 




