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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 grafikusművész Tessedik Sámuel című alkotásának megvásárlása 

A megvalósítás teljesítési időtartama: 2021. augusztus 1. – 2022. március 31. 

A támogatás összege: 130.000 Ft 

Pályázati azonosító: 209110/00034 

 

A támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásai, 

tapasztalatai és a megvalósítás eredményessége 

 

A békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum – évtizedeken keresztül párhuzamosan futó 

– két országos rendezvénysorozata az 1950-es években indult Alföldi Tárlat és az 1970-es 

évek második felében életre hívott Országos Tervezőgrafikai Biennálé. A maga területén 

mindkét rendezvény magas színvonalat képviselt országos viszonylatban is. Az évtizedek 

során száz meg száz alkotó részvételével valósítottuk meg a két projektet, de volt egy művész, 

aki mindkét kiállítás-sorozatba bekapcsolódott. Ő volt Kiss Ilona.  

Kiss Ilona műveinek többszöri vásárlásával sikerült egy művészkönyv és lap-tárgy 

kollekció létrehozását megalapoznunk a Munkácsy Mihály Múzeum Képzőművészeti 

gyűjteményén belül.  

A megvásárolt műtárgy, a Tessedik Sámuel című lap-tárgy ennek a gyűjteményi 

résznek a gazdagodását szolgálja. A mű Tessedik Sámuel európai hírű és rangú tevékenysége 

előtt kíván tisztelegni.  
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A Kiss Ilona-œuvre egyik kiemelkedő műalkotása, a Tessedik Sámuel című mű mostantól a békéscsabai múzeum 

gyűjteményét gazdagítja 

 

 

Tessedik Sámuel evangélikus lelkész, pedagógus, pedagógiai és gazdasági szakíró 

életműve – békéscsabai kötődése révén – a városban a mai napig nagy érdeklődésnek örvend, 

személyét és reformeri működését pedig komoly tisztelet övezi. A Munkácsy Mihály 

Múzeum – más kulturális intézmények és civil szervezetek mellett – a békéscsabai Tessedik-

kultusz egyik legfőbb éltetője. 

Kiss Ilona Tessedik Sámuel című művét a 2021. szeptember 23-án a Munkácsy Mihály 

Múzeum Pátkai Ervin Termében nyílt XXII. Országos Tervezőgrafikai Biennálén mutattuk be 

közönségünknek az intézmény fogadóterében, kiemelt műtárgyként.  

 

Az alkotást a Képzőművészeti szakanyag leltárkönyvében a 2021.2.1. leltári számon vettük  

nyilvántartásba.  
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A XXII. Országos Tervezőgrafikai Biennálén a Munkácsy Mihály Múzeum Pátkai Ervin Teremében készült 

enteriőrfotó; a tárlóban Kiss Ilona grafikusművész Tessedik Sámuel című lap-tárgya látható. Az alkotást részben 

a Biennálén szereplő műtárgyként, másrészt a Munkácsy Mihály Múzeum újabb szerzeményeként mutattuk be. 

 

 

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 Tessedik Sámuel című alkotásával való 

gazdagításához.  

 

A pályázat szakmai beszámolója elérhető a Munkácsy Mihály Múzeum honlapján 

(www.munkacsy.hu) az aktuális pályázatok menüpontban. 

 

Békéscsaba, 2022. május 22. 

 

 

 

        Gyarmati Gabriella 

         művészettörténész 






