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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
 

Pályázati azonosító: 204110/00784 

Pályázati cél: Bene Géza festőművész Fák házak előtt című műalkotásának megvásárlása 

majd kiállítása a jubileumi időszaki kiállításon 

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2020. október 09. – 2021. október 21. 

 

Az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma által 

nyújtott 210. 000 forintos pályázati támogatással 

2020. október 9-én sikeresen megvásároltuk 

Bene Géza Fák házak előtt című műalkotását 

Haas János galériatulajdonostól, melyet a 

2020.2.1. leltári számon a múzeum 

nyilvántartásába vettünk, majd a Bene 120 – 

jubileumi kiállítás keretein belül a 

nagyközönségnek is bemutattunk.  Az 

ünnepélyes megnyitóra 2021. június 10-én 

került sor, melynek szakmai méltatását 

Kecskeméti Kálmán festőművész, egykori Bene 

Géza tanítvány tartotta.  

 

A műalkotás leírása 

Bene Géza 160 x 190 mm-es, 1950-es években, vegyes technikával 

készült Fák házak előtt című grafikája a művész egyéni hangú, stilárisan 

jól megkülönböztethető ábrázolásmódját képviseli. A kép egy szürreális 

tájképet ábrázol fákkal és házakkal. Egymás mellé helyezett felnagyított 

levekből és egy-egy jelzésértékű ház elemből (fal, tető, ablak) épül fel a 

látvány. A kontúrvonalak és a foltfelületek ritmikusan váltják egymást, 

halvány zenei hatást idézve, mely Bene Géza műveinek sajátja. 

Feltételezhető, hogy a vázlatszerű kompozíció egy nagyobb méretű 

festmény előzményeként szolgált. 

 

A műalkotás szakmai bemutatása  

A fentiekben részletezett műtárgyat a Bene 120 - Bene Géza festőművész születésének 120. 

évfordulója alkalmából megrendezett kamara kiállításon 6 db másik eredeti műalkotás 

kíséretében állítottuk ki a Pavilon Galériában (1183, Budapest, Kossuth Lajos tér), melyek 

közül négy grafikát és egy olajfestményt Haas János kölcsönzött a múzeum számára. Az 

alábbiakban felsorolt alkotások nem csak Bene művészeti technikákban való jártasságát, hanem 

egyedi stílusának alakulását is jól tükrözik, ezzel megfelelő vonatkoztatási pontokat állítva a 

Fák házak előtt című képéhez. 
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A kiállított műalkotások tételesen:  

1.Bene Géza: Fák kertben, ceruza, 23 x 23 cm, 1950-es évek  

2.Bene Géza: Női akt, litográfia, 34 x 39 cm, 1930-as évek  

3.Bene Géza: Két fa, tus, 37,2 x 47,5 cm, 1948  

4.Bene Géza: Író férfi, tus, 260 x 210 mm, 1943  

5.Bene Géza: Önarckép, olaj, farost, 59,5 x 49,5, 1942 

6.Bene Géza: Szent család, rézkarc, 320 x 280 mm, 1923 

 

Bene Géza életét és munkásságát, a következő témák szerint 9 db molinón mutattuk be:  

1. Felvidékről Pestszentlőrincre /2. Egy életre szóló társ, Baby /3. A progresszív művészet 

sodrában /4. Nógrádi tájélmények /5. Stílusformálódás /6. A rajztanár /7. Szürreális világ / 

8. Művészi kiteljesedés /9. Életrajz 

 

A kiállítótér utcafront felé néző nagy üvegfelületein a nyitó oldal mellett Bene Géza időskori 

portréja és két festményének nagyméretű színes reprodukciója volt látható, melyeket az épület 

frekventált elhelyezkedésének köszönhetően a járókelők is könnyen megtekinthettek.  A színes 

reprodukciókat és fotókat Haas János, Kecskeméti Kálmán, Vajda Zoltán, a salgótarjáni 

Dornyay Béla Múzeum, és a Szépművészeti Múzeum–Magyar Nemzeti Galéria biztosította, a 

Hungart Egyesület engedélyével. 

A kiállítás múzeumunk munkatársai együttműködésével jött létre. A kurátor Szabó Zsófia Lilla, 

művészettörténész volt. A helytörténeti vonatkozások kutatásában és összeállításában Pápai 

Tamás László történész segített. Az installációt Varga Tamás és Szegediné Mucsi Eleonóra 

állította össze. 



3 
 

 

A műalkotás megismertetése a nagyközönséggel 

A Bene Géza jubileumi kiállítás nyitvatartási idejében (2021. június 10. és október 21. között) 

egyéni látogatókat, valamint felnőtt és iskolai csoportokat is fogadtunk.  

2021. június 26-án, a Múzeumok Éjszakáján kurátori tárlatvezetéssel egybekötött 

helytörténeti sétát tartottunk, 16 fő részvételével. A program során bejártuk Bene Géza és 

felesége pestszentlőrinci életének fontosabb helyszíneit, ahol a romantikus, történelmi 

visszaemlékezések mellett, a kerület épületeinek sorsával is megismerkedhettek az érdeklődök. 

Szeptember 19-én a Kulturális Örökség napokon ugyanezt a programot ismételten 

megtartottuk. Októberben kurátori tárlatvezetést biztosítottunk a Tomory Lajos Múzeum Baráti 

Társaságának, a Rózsa Nyugdíjas klubnak, és az Önkormányzat Főépítészi Munka 

csoportjának. 

2021. június 24-én a múzeum nyári táborosai látogatták meg a kiállítást, és egy rövid 

interaktív foglalkozás keretein belül ismerkedtek meg Bene Géza alkotásaival. 

2021. szeptember 23-tól október 15-ig a Gulner Gyula Általános Iskola összesen 167 

diákja, 13 csoportban vett részt múzeumpedagógiai foglalkozáson. Az átlagosan 30 perces 

foglalkozásokon a gyerekek először szóasszociációs játék segítségével ismerkedtek meg a 

műalkotásokkal, melynek során az előre megadott kifejezéseket saját elgondolásuk szerint 

társították a képekhez. A játék alatt közösen megfigyeltük a képek érdekes részleteit, és fotókon 

megnéztük, hogyan nézett ki Pestszentlőrinc első mozija, ahol Bene Géza és felesége először 

találkoztak. A gyerekek ezután különféle művészeti technikákhoz kapcsolódó eszközöket 

kaptak kezükbe (ecset, ceruza, tustoll stb.) és ki kellett találniuk, melyik grafikát vagy festményt 

készíthette azzal Bene Géza. A megfigyelő és kifejező készséget, valamint a kreatív 

gondolkodást egyaránt fejlesztő feladatokat érdeklődéssel és örömmel fogadták a 3-6. osztályos 

diákok, s ezáltal élményalapú tudást szerezhettek iskolájuk egykori híres rajztanáráról.  

 

 

A megvalósítás eredményessége 

A kamara kiállítás már önmagában hiánypótló volt a kerületben, hiszen Bene Géza 

festőművésznek halála óta egyszer sem nyílt önálló kiállítása Pestszentlőrincen. Éppen ezért 

Bene egykori tanítványai elismeréssel adóztak a múzeum munkatársainak az emlékkiállítás 

megvalósulásáért. A felnőtt és az iskolás csoportok szívesen látogatták a tárlatot, és élvezettel 

vettek részt a kapcsolódó programjainkon.  
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Visszajelzések szerint a színes képek, az informatív leírások és a műalkotások együttese átfogó 

képet adtak arról, ki volt Bene Géza és miért lehet rá büszke a XVIII. kerület lakossága. A 

kiállítást összesen 247 fő tekintette meg 2021. október 21-ig. 

 

Budapest, 2021. 11. 23.          Szabó Zsófia Lilla 

művészettörténész-muzeológus 

Tomory Lajos Múzeum 
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Meghívó
A Tomory Lajos Múzeum szeretettel meghívja Önt 

és kedves barátait a 
Bene 120

 Bene Géza festőművész születésének 120. évfordulója 
alkalmából megrendezett kamarakiállítás megnyitójára. 

Időpont: 2021. június 10. 17 óra
helyszín: Pavilon Galéria (1183 Budapest, Kossuth Lajos tér)

A kiállítást megnyitja: Kecskeméti Kálmán, festőművész

A kiállítás az  támogatásával valósult meg.

A kiállítást csak a koronavírus elleni védettségi igazolvánnyal rendelkezők 
látogathatják. A nyitvatartásról a facebookon és honlapunkon tájékozódhat.

www.facebook.com/HelytortenetiGyujtemeny18
www.muzeum18ker.hu
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