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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

A támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásai,  

tapasztalatai és a megvalósítás eredményességének elemzése 

 

A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma 1.030.000 forint összeggel támogatott 

műtárgyvásárlási lehetőséget biztosított a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár számára, hogy 

folytassuk gyűjteményeinknek a kortárs magyar képzőművészek agrártörténet szempontjából fontos 

műveivel történő gyarapítását. A támogatás Tóth Dávid három meghatározott, alább felsorolt 

állatszobrának megvásárlására szólt. 

 

A kortárs magyar képzőművészeti alkotásokból agrár tematikájú alkotások beszerzésére irányuló 

tevékenység az 1970-1980-as években módszeresen folyt intézményünkben. A múzeumban évente 

megrendezésre került a Mezőgazdaság a képzőművészetben című nyilvános pályázat és országos 

seregszemle, melyen a kortárs képzőművészek mutatták be az alkotásaikat. A múzeum ebben az 

időben rendszeresen vásárolt a díjnyertes, vagy a múzeum gyűjtőköre szempontjából kiemelten fontos 

alkotásokat. Az akkor élő kapcsolat részben megmaradt, de a vásárlás lehetőségei szerényebbek lettek. 

Az 1990-es évektől a múzeum egy-egy konkrét kiállításhoz célzottan rendel alkotásokat, vagy pedig a 

múzeumban külső szervezetek által rendezett kiállításokon bemutatott alkotásokból, illetve olykor a 

művészek által megvételre kínált anyagból vásárol. 

 

A jelen pályázati támogatással megvásárolt kortárs anyaggal a Képzőművészeti Gyűjteményben mindig 

meglévő művészeti vonalat tudtuk tovább erősíteni a didaktikus, illetve valamilyen konkrét kiállítási 

célra rendelt alkotások mellett. A megvásárolt három alkotás – melyeket 2016-ban a nagyközönségnek 

is bemutatunk – teljes mértékben beleillik a gyűjteménygyarapítási koncepcióba. 

 

Tóth Dávid: Kisbéri félvér mén (leltári száma: KM 2016.3.1) 

Az egyik hagyományos magyar lófajta, azon belül is egy régi kisbéri törzs (Dunure) egy tipikus mén 

egyedét ábrázolja. Kiválóan alkalmas a fajta bemutatására. Most már ebből a fajtából is van a 

múzeumnak bronz szobra, így külső helyszínen is be tudjuk mutatni a kisbéri félvért. 

 



Tóth Dávid: Drótló (leltári száma: KM 2016.2.1) 

Ez a kifejezetten a művészi intuíció ihlette, érdekes, egyedi megoldással készült szobor kellemesen 

szélesíti és színesíti a Képzőművészeti Gyűjtemény művészeti spektrumát. A múzeum szobor 

anyagának legnagyobb része ugyanis realisztikus ábrázolás, többnyire konkrét állatok portréja. 

 

Tóth Dávid: Noé bárkája (leltári száma: KM 2016.4.1) 

A szobor a hagyományos magyar állatfajták ábrázolásával a Magyarországon 1972 óta folyó háziállat 

génmegőrzési munka szép allegóriája. E tevékenységnek sok és sokféle tárgyi emlékét, dokumentumát 

őrzi a múzeum. A téma képzőművészeti megjelenésének bemutatásával még érzékletesebbé tudjuk 

tenni a génmegőrzési munka fontosságát, és sokrétűségét. 

 

 

A szobrok alkotójával megkötöttük az adásvételi szerződést, az átutalást teljesítettük, a szobrokat 

átvettük és a feltüntetett számon a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Képzőművészeti 

Gyűjteményébe beleltároztuk.  

Mellékeljük  a  bejegyzett leltárkönyvi  tételek  fotóját, valamint csatoljuk az  adás-vételi  szerződés  és 

a  kifizetés  bizonylatának  másolatát. 

 

Ezúton  is  köszönjük  a  Nemzeti  Kulturális  Alapnak  a  műtárgyak megvásárlásához nyújtott segítségét! 

 

 

 


