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Pályázati beszámoló Molnár Péter szobrának megvásárlásáról
a Dornyay Béla Múzeum képzőművészeti gyűjteménye számára
A Dornyay Béla Múzeum gyűjteménygyarapítási koncepciójának egyik központi feladata a
képzőművészeti gyűjtemény esetében a helyi alkotók műveinek megvásárlása. 2020-ban a
gyűjtemény revízión esett át és megállapítottuk, hogy egy nagyon jeles művésznek, Molnár
Péter szobrászművésztől nem őriz alkotást a múzeum. Nemzeti Kulturális Alap támogatása
révén meg tudtuk vásárolni a salgótarjáni alkotó egy nagyon szép plasztikáját. Molnár Péter
Budapesten végezte szobrászati tanulmányait, mester Kő Pál volt. Az alkotómunka mellett
folyamatosan tanít, jelenleg a salgótarjáni Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
tanára. Köztéri munkái közé tartozik a felsőpetényi Mindszenty József-emléktábla, a horpácsi
Mikszáth Kálmán-portré, Förster Kálmán egész alakos kőplasztikája Zenhe Ferenc szobra
Salgótarjánban, illetve a Somosi Hősök és Áldozatok Emlékműve és a Hazatérés Emlékút c.
alkotásai. Köztéri munkái mellett kiemelkedő alkotói tehetségről árulkodnak kisplasztikai
munkái is. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a Dornyay Béla Múzeum az alábbi
alkotását vásárolta meg:
Molnár Péter: Fiatal férfi portréja, ólom, 31x21x7 cm;
posztamens: bazaltkő, 5x12x17 cm
Az alkotás bazaltkő posztamensre helyezett ólomszobor. A címében ugyan fiatal férfit jelöl az
alkotás, de a néző első látásra egy idősebb embert képzelne a portréba. A szakállas férfi tekintete
messze a távolba réved, szája enyhén nyitva. A mély ráncok a gondterheltséget, a küzdelmet
jelzik, melyek az ifjú férfit megtörhették. Ezt erősíti meg a szobrász az anyagválasztással is. Az
ólom, mely nehéz, könnyen alakítható fém; nagy fajsúlya miatt a nehézség, a teher szimbóluma.
Az ólom súlyként húzza le a lelket a földre.
A megvásárolt alkotás szerepelt a Műtárgyaink 2020 - Új szerzemények a Dornyay Béla
Múzeum gyűjteményeiben c. időszaki kiállításon is. A tárlat 2021. április 15-ig áll. Virtuális
formában is elérhető a múzeum honlapján.

Molnár Péter e két művének megvásárlásával a Dornyay Béla Múzeum gyűjteménye jól
reprezentálja az alkotó művészetét.
Nevezett műtárgyat a Dornyay Múzeum kortárs képzőművészeti gyűjteményében helyeztük el
az alábbi leltári számok alatt:
Molnár Péter: Fiatal férfi portréja K 2020.52.1

A pályázati beszámoló az alábbi linken érhető el:
https://dornyaymuzeum.hu/muzeum/palyazatok/nka/

