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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

a Nemzeti Kulturális Alap Emberi Erőforrás Támogatáskezelő terhére biztosított,  

vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról 

 

A pályázat célja: Kiss Ilona képzőművész alkotásainak megvásárlása 

A támogatás összege: 300.000 Ft 

Pályázati azonosító: 209110/00072 

 

A támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásai, 

tapasztalatai és a megvalósítás eredményessége 

 

 

A békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum Képzőművészeti és Iparművészeti gyűjteménye a 

többi szakági gyűjteménnyel egyidejűleg jött létre. Minőségi és mennyiségi szempontok 

alapján egyértelműsíthető, hogy műtárgyegyüttese a múzeum gyűjteményeinek egyik 

leggazdagabb egységét adja. Már a Békéscsabai Múzeum-Egyesület alapítói is nagy 

jelentőséget tulajdonítottak e gyűjteményi rész gyarapításának, az utókornak pedig nincs más 

dolga, mint követni a jeles elődöket... 

 

A Munkácsy Mihály-díjas KISS ILONA (Budapest, 1955. június 11. –) képző- és 

iparművészeti munkásságára egyaránt rálátást biztosítottak a Munkácsy Mihály Múzeum – 

évtizedeken keresztül párhuzamosan futó – országos rendezvénysorozatai, az 1950-es 

években indult Alföldi Tárlat és az 1978-ban életre hívott Országos Tervezőgrafikai Biennálé.  

 

A Munkácsy Mihály Múzeum Képzőművészeti gyűjteményén belül a művész alkotásainak 

többszöri vásárlásával sikerült egy művészkönyv és lap-tárgy kollekció létrehozását 

megalapoznunk. A most megszerzett művek, az Arany János című lap-tárgy és a Föl a 

földtől! – Madaras – Herman Ottó, a tudományos magyar nyelv megújítója emlékére című 

dobozkép ennek a gyűjteményi résznek a gazdagodását szolgálják.  
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Kiss Ilona: Arany János (2003; lap-tárgy, egyedi technika, fa, drótháló, textil, 

egyéni, vegyes technika; 22×28×5 cm; leltári szám: 2022.1.1.) 

 

 

 Kiss Ilona Arany János című alkotása  

 

2022. augusztus 18-án nyílt a Művészeti LEGmustra: Munkácsy Mihálytól Hantai Simonig. 

A Munkácsy Mihály Múzeum Képzőművészeti gyűjteményének kuriózumai című időszaki 

kiállításunk, amelyen a pályázati támogatással a közelmúltban megvásárolt alkotást mint a 

Munkácsy Mihály Múzeum újabb szerzeményét mutatjuk be.  
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Kiss Ilona Arany János című műve a múzeum Művészeti LEGmustra című kiállításán a Pátkai Ervin Teremben 

 

A Művészeti LEGmustra című kiállításon 12 tárgy verseng a látogatók figyelméért olyan 

kategóriákat képviselve, mint a legnagyobb, a legkisebb, a legértékesebb, a legnagyobb 

presztizsvesztésen átesett alkotás, a legtragikusabb sorsú művész, a legnagyvonalúbb 

adomány, a legrejtélyesebb vagy a leginkább kétértelmű, a legnagyobb utat megtett műtárgy 

és – többek között –a legutóbb gyűjteményünkbe került alkotás. Az utóbbit testesíti meg a 

tárlaton Kiss Ilona munkája. 

 

 

Kiss Ilona: Föl a földtől! – Madaras – Herman Ottó, a tudományos magyar 

nyelv megújítója emlékére. „A madár szava: huhol, rikolt, krúgat, 

ficserékel, rikkant, csattog, pitypalattyol, burukkol, turbékol, kelepel, 

girigol, károg, kuvikol, gágog, csiripol, hápog, víjjog, cserreg...” (1999; 

dobozkép; textil, drótháló, papírmassza, egyéni vegyes technika; 104×144×6 

cm; leltári szám: 2022.2.1.) 
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A Kiss Ilona-œuvre egyik legérdekesebb és legnagyobb méretű alkotása, a Föl a földtől! – Madaras – Herman 

Ottó, a tudományos magyar nyelv megújítója emlékére című mű mostantól a békéscsabai múzeum gyűjteményét 

gazdagítja 

 

Kiss Ilona Föl a földtől! – Madaras – Herman Ottó, a tudományos magyar nyelv megújítója 

emlékére című művét – mint újabb szerzeményünket – a 2022. november 18-tól 2023. január 

8-ig látogatható XXIII. Országos Tervezőgrafikai Biennáléhoz kapcsolódóan mutatjuk be a 

Munkácsy Mihály Múzeum fogadóterében, a Pátkai Ervin Teremben közönségünknek, 

kiemelt műtárgyként.  

 

E bemutatóhoz kapcsolódóan 2022. november 24-én, szintén az NKA támogatásával 

valósítjuk meg a múzeum Munkácsy blue chip sorozatában a Kalandozás egy műtárgy körül: 

Kiss Ilona Föl a földtől! – Madaras – Herman Ottó, a tudományos magyar nyelv megújítója 

emlékére című doboztárgya című rendezvényt. Az esemény profiljához igazodóan a 

műtárgyhoz, valamint Herman Ottó személyéhez és munkásságához művészettörténeti, 

történeti, természettudományi, régészeti, irodalmi és zenei vonalat társítunk. 
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Ezúton szeretném megköszönni a Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Kollégiumának, 

hogy támogatásával hozzájárult a Munkácsy Mihály Múzeum Képzőművészeti gyűjteménye 

művészkönyv és lap-tárgy kollekciójának Kiss Ilona Arany János és a Föl a földtől! – 

Madaras – Herman Ottó, a tudományos magyar nyelv megújítója emlékére című alkotásával 

való gazdagításához.  

 

A pályázat szakmai beszámolója elérhető a Munkácsy Mihály Múzeum honlapján az 

alábbi linkre kattintva: https://munkacsy.hu/muzeum/palyazati-beszamolok  

  

 

Békéscsaba, 2022. augusztus 18. 

 

 

        
 

        Gyarmati Gabriella 

         művészettörténész 
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