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szakmai besámoló

Az lpamrúvészeti Múremr o NeMeli Kullurál]s Alap Isztsdtósága Kdzgyiútcmények
KollegilTi §/aTala paL) alol nyaj oí be

á múzeüm AB DccoEdvr c évkön}ryénck 30, számátr* m€gcbn|.|a5éh.z§zük!égB
nyomd5i kiilkég.k í.ddéso céI.1ából,

A Közgyú,]lenények Kollégiha a ]588/00]9] sámú pá]yáz2li,onosiló aláLl nyilvánhrlolt
Pályíatra !z iEén}€ll l500000 Flhelyetl500000 Fl vissza nem ié lendó lámogaiis.ilélt

Ezt e össze8el a szeiódésben toglallak szelinl hlsználtuk fel Ezal a ómógarrsal
jelenhelelt meg az lpamúvés-li Múmm évkönyvének, az .{6 Decoolivánál immír a ]0,
szima, 160 oldal l.rjedel€mbcn. szines szóvegközti képekkel illuszlrálv,. 5l] Peldánybm. A
mlzm munlQláeinar( kgújabb tutátfuaiL bemutató tanulmányok a következók lonak

. cálos M,klós| Hans Jakob Baur Ii kereszlelóedényei Macyarorszfuon, lgy
au8sburgi készlel provenienciájo és új atlibúciója

. D"nbo, Enn| Itlth !Éi Fekefu ?ókbuh , Az Esleúázy-k:l nc§Lir láígyálhoz té90lt
' korab€li lókók !úsgá]ao
. T.rdi k szilvs§z t.r] ,,A tho szi" mi ni Btú r lara g"ányók L lpámiivésze l i M úzeumban
. FinsleNdd, Nldilc: szovofjelenelel sZnt Bemál éleléból, Kél kárP a budap€si

lpamúvészeli Múzeum gyüjleményétól
. P,ndür lldikó| Az lparmúvészeli Múzeum klállítis tefré.ek kovácsolNas bejánh

1883 ból, Addlék a Égi Müc$nok és a Égi zeneakadédia épiléslönénclóhez
r H.jló Korné|i, Esu.!élelek a Zslnay gyór ptrógninil elnev€7nsú l.mékélel

. Az lpamúvés7eli Múeun ievékmysé8e 20l2_20ls_ben (JéLgly zsombor)

A @ulmányol a Léma ÉlevúciájónáI megleleló idegon nyelvE loiditva jelenrck hcg:
Darabos Edil, Teidik sálvesad, lddu lldlkó és Hajló Komélia l3nulnáD€, valmjnt á

múzcum levékenységéról szóló öszcfoBlalá§ dgol n!el"eí, oálos Miklós és Nadine
IinsleMld 1ánuljnánya pediE némel nyelven



A köt€t á *EódÉsb€n E€&j€lölt hnÉrid6E .!kÉgi'lt, s ezl B Pálrjztbe sepló
fetéEk]h.]k Madékt lmul .1.8.t fudnltk r.mi. A példányok poíjzÁ. t h.l_ 49 tllfóldi
PE§ldEk §zjbÁE folyM,rb& ve, z iDr.rD.t n va|ó tózlÉEl ! vállalt hlró,idóÉ

Á, &€múvésxti MúreM Pályjzti bevínolói & l(óEt}€ó LiRL a,látt t ]Ábálót|
htp://qW,ilmbU/hl'o!bl!hly.zlrib.g'mlol
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