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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

a Nemzeti Kulturális Alap Emberi Erőforrás Támogatáskezelő terhére biztosított, 

vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról 

 

 

A pályázat célja: Bohus Zoltán Kék piramis című alkotásának megvásárlása 

A megvalósítás teljesítési időtartama: 2019. december 1. – 2020. április 30. 

A támogatás összege: 1.000.000 Ft 

Pályázati azonosító: 105113/00823 

 

 

A támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásai, 

tapasztalatai és a megvalósítás eredményessége 

 
 

A Munkácsy Mihály Múzeum kedves kötelességének tekinti, hogy a Békéscsabán 

született és a városhoz kötődő művészek alkotásait gyűjteményében őrizze. Bohus Zoltán az 

egyik legkvalitásosabb és leginkább neves művésze a városnak. A Munkácsy Múzeum 

minden lehetőséget szeretne megragadni, hogy az európai rangú konstruktivista hangvételű 

üvegművész munkáiból álló gyűjteményét gyarapítsa. A korábbiakban nyilvántartásba vett 

két alkotás egyikét a Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatása segítségével vásároltuk 

meg, míg a másik műtárgyat, a Dűne egy változatát az alkotó ajándékozta szeretett városa, 

Békéscsaba múzeumának. És most a harmadik Bohus Zoltán-mű is megérkezett a városba.  

Azért tartottuk fontosnak egy harmadik Bohus-alkotás gyűjteményünkbe kerülését, 

hogy kiállítások rendezése esetén lehetőségünk nyíljon egy komoly, az életmű kvalitását 

demonstrálni képes műcsoport együttes bemutatására. Az életmű lezárult, az örökösök 
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határozott szándéka, hogy a hagyatékot minden áron együtt tartsák. A Kék piramis című 

alkotást csupán édesapjuk Békéscsabai kötődése miatt adták el múzeumunknak.  

 
 

 
 
 

       
 

Bohus Zoltán: Kék piramis (2014; ragasztott, csiszolt síküveg, polírozott; 18x33x16 cm) 

 

 Amikor a Munkácsy Mihály Múzeum 2019-ben megrendezte a Mértankapszula – Az 

európai konstruktivizmus békéscsabai nagymesterei: Bohus, Fajó, Lukoviczky, Mengyán című 

időszaki kiállítását, felmerült az ötlete egy hasonló tematikájú állandó tárlat 

megvalósításának. A kiállítás idején Lukoviczky Endre két nagyméretű festményt és egy 

tizenhét darabból álló szitanyomat kollekciót ajándékozott a Munkácsy Mihály Múzeum 

számára. Ugyanekkor Fajó János özvegye a négy négyzetmétert kitevő Félkörök című 

festményt ajánlotta fel gyűjteményünk számára a korábban még a mester által átadott 
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kilencvenhárom darabból álló grafikai összeállítás teljesebbé tételére. A műtárgyak tehát 

gyűlnek az állandó kiállítás anyagához. Bohus Zoltán Kék piramis című alkotásának 

megszerzése egy különösen nagy lépést jelent számunkra a tervezett projekt 

megvalósításában. Külön érdekesség, hogy a műtárgy gyűjteményünkbe kerülése után még 

egy Bohus Zoltán-alkotás érkezett Békéscsabára. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Kultúráért Felelős Államtitkársága ugyanis átadott egy plasztikát a Csabagyöngye Kulturális 

Központnak. A Munkácsy Mihály Múzeum és a Csabagyöngye Kulturális Központ 

megegyezett abban, hogy a tervezett állandó kiállításon a négy Békéscsabán lévő Bohus 

Zoltán-művet együtt mutatja be. A történet egyre izgalmasabb... 

A műtárgyat – Békéscsabán történt átvételét követően – nyilvántartásba vettük a 

Gyarapodási naplóban, majd beleltároztuk. A tárgy a 2020.1.1. leltári számot viseli. A 

leltárkönyv másolatát pályázati beszámolónk mellékleteként csatoljuk.  

Ezúton szeretném megköszönni a Nemzeti Kulturális Alap Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő szíves támogatását, amelynek segítségével a békéscsabai Munkácsy Mihály 

Múzeum egy valóban kvalitásos és értékes, a gyűjtemény profiljához tökéletesen illeszkedő 

műtárggyal gazdagíthatta képzőművészeti kollekcióját. Önök nélkül nem sikerült volna... 

 

A pályázat szakmai beszámolója elérhető a Munkácsy Mihály Múzeum honlapján 

(www.munkacsy.hu) az aktuális pályázatok menüpontban. 

 

Békéscsaba, 2020. június 18. 

 

 

        
 

        Gyarmati Gabriella 

         művészettörténész 

 

 






