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szoson
(Az
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KAPCSo|.AT8ANNFPF/142I2018-NFM
szERzALAPJÁN)
Már a Szé||Ká|mántértervezésifázisa során fe|merült hogy az egykoriminisztere|nöktiszte|etére
képzőművészeti
a|kotásdíszítse
a teret. Az erre kije|ó|tterü|eta metrókÜáratme||ettigya|ogos.és
köz|ekedésforga|mirész növénykazetta e|őtti ,,háromszöge,,, me|y a kezdetektől fogva
közműmentesítetthe|yszínként
szerepe|t.A terü|et keze|ője a Budapesti Köz|ekedésiKözpont,
tu|ajdonosaBudapestFővárosÖnkormányzata.
A BudapestiTörténeti
Múzeum(BTM)Budapest
Ga|éria
2018.áprí|is
30-ánnyilvános,
országos
pá|yázatot írt ki több sajtókiadványban,i||ewe on|ine fe|ü|eten is a Szé||Ká|mán A|apíWány
kezdeményezésének
me8va|ósítására,
a NemzetiFej|esztési
Minisztériummegbízásábó|
Szé|lKá|mán
(1.sz. me||éklet).
egykoriminisztereInökötábrázo|ószobrászatiaIkotáseIkészítésére
ésfe|á||ítására
A
pá|yázatikiírásérte|mében
a benyújtandótervek határidejejú|ius1, me|yidőpontig L6 pá|YázóL7
műve|je|entkezett.A beérkezettpá|yaművekközü| a 2018.jú|ius6-án tartott zsűriSzéri-Varga
Géza,
(2.sz.
Tóth Dávid,BíróLajos,illewe KutasLász|óa|kotásaitaján|ottaa végsődöntéshozókfigye|mébe
mel|éklet).
A kiírásérte|mében
a fenti szobrászokszeptember3.ig e|készítették
az 1:5arányúktiztes
anyagbólkészü|tkisplasztikákat,
me|yekalapjána győzteskivá|asztásáta kijelölt döntéshozókhozták
meg 2018. szeptember.6.án(3. sz. me||ék|et).
Döntésük a|apjána pályázat nyerteseTóth Dávid
szobrászművész
vo|t, akive| a szobor e|készítésérő|
és fe|á||ításáró|
a BTM 2018. december 3.án
szerződéstkötött 2019.ápriIis29-iátadássa|ésmájuseleji tervezettavatássa|.
A szoboragyagmode||jének
zsűrizése
február6-án történt a Tóth DáVidstúdióban'Verőcéna
(Vízke|ety
BudapestGa|éria,
i||eWea Fővárosképvise|őinek
részvéte|ével
Marianná|lamtitkárasszony
a Szé||Ká|mánA|apítványrészérő|,
illewe MártonfíyMik|ós BudapestFővárosfőépíÉsze
kétnappa|
későbbtekintettékmeg a mode||t).
A meghíVott
szakértók Böjte Horváth |swánésstremenyGéza
- a bemutatottművet em|ékmegőrzésre
szobrászművészek
aIkaImasnak
ta|á|tákésmegya|ósításra
javaso|tak(4.sz. me||éklet).
örömmeI aján|ották,csupánpár apró kiigazítást
A szobrászaz ápri|is29-i határídőrekészreje|entetteaz aIkotást,ám az avatásidőpontjakörü|i
bizonyta|anságok
miatt a Fővároskérésére
a kordona posztamenskörü| maradt,az a|akotpedignem
he|yezték
rá. Kü|ön ke||etttehát átvenniezeketmájus 2.án Verőcén(szoborésa krómacé|,,Újsá{,|,
i||etvemájus3-án a SzéllKá|mántéren(posztamens).
Ezze|párhuzamosan
is
szenődésmódosításra
szükségvo|t,mive|a terü|etésa kordonbér|ését
továbbrais biztosítanike||ett,va|amintmegerősíteni
azt, továbbá kiadásokmerÜ|tekfe| a meghiúsu|t
szoborá||ítás,
i|lető|ega szobortovábbitáro|ása
kapcsánis.Ezeketa pluszkiadásokat
a támogatásiösszegtarta|ékábó|
finanszírozni
|ehetett.
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(beeme|ése)
A szoborfe|állítási
munká|atai
végü|is június25.éndé|után
történtmeg.Ez után
az a|kotáskörbekordonozvaésletakarvavárta az átadást me|yrekétnappa|később,június27.én10
órakor került sor. Az ünnepi beszédetTar|óslstvánfőpo|gármesterésLantosCsabaa Szé||Ká|mány
A|apítVány
kuratóriumának
eInökemondták.
Budapest,2019.augusztus26.
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pÁt.vÁzenKíRÁs
rözrÉnl rÉpzőlttŰVÉszET|
A BudapestiTörténetiMúzeum
nyi|vánosművészetipá|yázatotírki
a SzélI
KálmánAlapítvány
kezdeményezésének
megva|ósítására,
a NemzetiFej|esztési
Minisztérium
megbízásából
Szé!!Kálmánköztériszobránaktárgyában

20r8

1. A kiíró megnevezése
(atovábbiakban:
Minisztérium
Megbízó).
A pá|yázatmegbízója
a NemzetiFej|esztési
a BudapestiTörténeti Múzeum(a továbbiakban:
A pá|yázatkiírójaés költségvise|ője
Lebonyo|ító).
Pá|yázatiügyintézó:BudapestiTörténetiMúzeum- BudapestGalériaKöztéri Művészeti
BTM - BudapestGa|éria)
A|kotásokosztá|ya(atovábbiakban:
Kapc5oIattartók:
Márk osztá|yvezető,
művészettörténész
SzerdaheIyi
Tel.:+3620/2227709,szerdahelvi.mark@mail.btm.hu
MatzonGertrúdmérnök
Tel:+3630/5402115,matzon.gertrud@mail.btm.hu
2. A pá|yázatcé|ja,tárgyaésanyaga
Szé||Ká|mán egykori
A pá|yázat cé|jaa budapestiSzé||Ká|mán téren fe|á||ítandó,
aIkotáseIkészítése.
miniszterelnökötvizuá|iseszközökkeImegjeIenÍtő
sík,burko|tfelü|etkije|ö|t
He|yszín:
a metrókijáratmel|ettigyalogos.ésköz|ekedésforga|mi
háromszöge(|ásdmeIlékIet).
A műa|kotásmegva|ósításához
fe|használt
anyagravonatkozóanmegkötésnincs,azonbana
tervezéssorán figye|embeke|l venni, hogy a vá|asztottanyagtartós kü|térife|ál|ításra
legyen.
alkalmas
a BudapestGa|éria
weblapján:
Letö|thetőinformációkSzé||
Ká|mánró|ésa térrő|e|érhetők
http://budapestgaleria.hu/
/oalvazatok-kozter/
- be|eértvea tervezést,kivite|ezést,
fe|á||ítást,
szál|ítást,
A te|jes megva|ósításra
engedé|yezési
kö|tségeket
ésa tiszte|etdíjatmaximumbruttó 36 mi|lióFt á||rende|kezésre
kétrészIetben.
A terü|et keze|ője a BudapestiKöz|ekedésiKözpont, tu|ajdonosaBudapest Főváros
a FővárosiKözgyű|és
döntéseszükséges,
Önkormányzata,
ígyaz á|landószoborelhe|yezéshez
ame|ynekbeszerzésérő|
a BudapestFővárostnkormányzatagondoskodik.
engedélyek,
hozzájáru|ások
beszerzése
a BTM - BudapestGalériáva|
A további szükséges
közösen történik.
kapható.
információA BTM.Budapest
Galériakapcsolattartóitó|
Egyéb
3. A pá|yázatjel|egeésa pá|yázókköre
pályázat.
3.1' A pá|yázatnyi|vánosképzőművészeti
3.2.A pá|yázókköre

- aki a jelen kiírásbanmeghirdetettfe|adate|készítésére
vá||a|kozik,
és vá||a|jaa mű
fe|á||ítását
is
- aki pályázatátbenyújtotta,
a pá|yázatikiírásfe|téte|eit
magáranézveköte|ezőnekfogadta
el
A kiíróe műfajbanreferenciáva|
rende|kezőszobrászokésépítészek,
i||'tervezőicsoportok
részvéte|ét
várja.
-aIkaImassága
- nyiIatkoznia
pá|yázónak
A
igazo|ására
ke||eddigiszakmaitevékenységérő|.
Nem indu|hata pá|yázaton
az a szemé|y,
aki a Bírá|óBizottságVagya másodikkörös zsűri
- döntésében
résztvevők
- a döntésbenrésztvevők
hozzátartozója
- a dóntéshozókrészvéte|ével
működő gazdá|kodószervezette|
á||munkaviszonyban,
vagy
gazdálkodószervezetben
munkavégzésre
irányu|óegyébjogviszonyban,
i||etveugyani|yen
tuIajdonirészesedésseI
rendeIkezik.
3.3. Részvéte|i
fe|téte|ek
- a pályázatbeadásahatáridóre
- a másodikfordulórae|készítendő
mode||beadásahatáridőre
- nyertespá|yázóeseténa műaIkotás
határidőbentörténőátadása
A pá|yázate|ső 4 he|yezettjének
megva|ósítási
tervét (1:5 méretarányú
mode||jét)
a
Lebonyo|ító
nyi|vánosságra
hozza.
jogot enged a
A megvalósításra
kerü|ő nyertespá|yázatpá|yázójaingyenesfelhaszná|ási
pá|yázatLebonyo|ítója
ésMegbízója,
Va|aminta szobortu|ajdonosa,
azazBudapestFőváros
tnkormányzatarészére.
A nyertespá|yaműkö|tségmentesen
a BudapestFővárostnkormányzatatuIajdonába
kerü|.
jogokon
A nyertes pá|yázó a szerzői jogró| szó|ó törvénybenbiztosítottszemé|yhez
fűződő
kívü|egyébigényérvényesítésére
nemjogosu|t.
4. A pályázat |ebonyo|ítása
4. 1. A pá|yázatbenyújtásának
módja, határideje
A pályázat digitá|isan(PDF.formátumban)
nyújthatóbe. A kiírás 5.1. pontja a|apján
eIkészített
dokumentumokat
digítálisan
2018.július1. 24:00óráig ke||eIkü|deni
a következő
e.maiIcímre:szerda
he|vi.mark(rmai|.btm.hu.
4.2.A pá|yaművek
díjazása
A Megbízóa pá|yázatrangsorbane|ső4 tervértfejenként300 ooo Ft +ÁFA díjatbiztosít,az
ebbő| a körbő| kivá|asztottnyertespá|yázópá|yaművepedig megva|ósításra
kerü|.
4. 3. A pá|yaművek
e|bírá|ása,
eredményhirdetés
A pá|yázókazza|,hogy pá|yaművüket
benyújtották,
a|ávetikmagukata pályázatikiírás
fe|tételeine(
a szükséges
engedé|yeztetési
fo|yamatnak,
az e|sőkörös Bírá|óBizottságésa
másodikkörös zsűridöntésének.

pá|yaműveket
A beérkezett
e|ső körben 2018.július13-igértéke|i
az erre fe|kért7 tagú
BíÉ|ószakmaiBizottság,ame|ynektagiai:
Dr. FarbakyPéterfőigazgató,Budapesti
TörténetiMúzeum
FiaIovszky
Tamásépítész
Bakos||dikószobrászművész
LampertRózsa Hajna|kaépítész,
önkormányzatitanácsadó,FővárosiÖnkormányzatFőpoIgármesteri
Iroda
NagynéVarga Me|indafőosztá|yvezető,
Főpo|gármesteri
HivataIKu|turá|is,
Turisztikai,
Sport,Közneve|ési
ésSzociá|poIitikai
Főosztá|y
Lantoscsabaprojektvezető,
a BudapestiKözIekedési
Központ
Dr.Vízke|ety
Marianna Szé||
KálmánAlapítvány
Védnökségi
á|taIfe|kért
Testü|ettagja
A szakértőke|ső körben - figye|embevévea megva|ósíthatóságot
is - 4 pá|yaművet
vá|asztanak
ki. Ezenpályázókmegnevezése
2018.jú|ius18.igmegtörténik,
az érintetteket
a
BTM BudapestGa|éria
értesíti.
A kivite|ezésre
szánt a|kotások mode||jeinekbeadási határideje 2018. szeptember3. 16
BudapestGa|éria
VargaImreGyűjteménye,
1033Budapest,
órakor zárul.A beadáshe|yszíne:
Laktanyautca7.
A végsődöntés meghozataIa:
Az e|ső ktjrbenmegjelö|t4 pályaműés a beadott mode|leka|apjánBudapestFőváros
Önkormányzáta,
a Szél|
Ká|mánA|apítvány
tagokbó|á||ómásodik
ésa Megbízóá|ta|de|egá|t
körös zsűrivá|asztja
ki a nyertespá|yaművet
2018.szeptember
21.ig.
pá|yaművüket.
A másodikkörös zsűrikérése
eseténaz a|kotókszemélyesen
is megvédhetik
Ebbenaz esetbenaz időpontota másodikkörös zsűriadjameg.
A pályázati végső győztest a Lebonyo|ító2018. szeptember 2&in nevezi meg az
eredményrő|
a BTM- BudapestGaléria
értesíti
a pá|yázókat.
A pá|yázatgyőzteséve|
a Lebonyo|ító
köti meg a kivite|iszerződést2018.október 30-ig.
A szobortervezettavatása:2019.ápri|ís30.
A tervezett időpontok a szükségesengedé|yek,hozzáiáru|ások beszerzésétő|és a
megva|ósíthatóságtó|
függőenvá|tozhatnak!
A pá|yázatMegbízójafenntartjaa jogot, hogy amennyibennem ta|á|jamegfe|e|őnek
a
pá|yázatot
beérkezettművek színvonalát,
nyi|vánítsa.
a
eredménytelenné
Döntésee||en
fe||ebbeizésnek
he|yenincs.

5. Benyújtandómunkarészek
5.1. E|ső fordu|óban történő részvételheza pá|yaműnek a következőket szükséges
tartalmaznia
- |átványterv
. insta||á|ási
éseIhelyezési
eIképze|és
- műszakidokumentáció
- mű|eírás
- költsége|őirányzat
- rövid (PDF-formátumú)
prezentációa pá|yázó(k)
sajátmunkásságró|
kü|ön a pá|yázatianyagotés
Mindezek2 darabPDF-bena fentie.mai|címrekérjükelkü|deni,
munkásságotröViden ismertetőprezentációt.A pá|yázatianyagokat
külön a szemé|yes
a,,Szé||
Ká|mán
maximum10 MB |ehet,a tár8y tarta|mazza
tarta|mazóe-mai|me||ék|ete
pá|yázaÍ,,
kifejezést.
5.2. Benyújtandóa másodikkörben
- 1:5-ösméretarányú
köztes anyagbó|készített
modelI
. részIetes
mű|eírás
. árajánlat
6. A kétfordu|ó bírá|atánakszempontrendszere
- a tervezettpá|yaműművészi
színvona|a,
eredetisége
- a kiírástárgyánakés cé|jának
értékeinek
a mai kor nye|vénés
a művészetk|asszikus
megjeIenítése
történőegyedi,magasművészi
színvona|ú
eszköztáráVaI
- a pá|yaműnek
va|ói||eszkedése,
harmóniájakörnyezetéveI
a he|yszínhez
- az a|kotásésa kiírástárgyánakösszhangjaésművészi
kifejezőereje
- az árajánlat- vagyisa kivite|ezés
a kö|tségvetés
rea|itása
éstiszte|etdíjmértéke,
Budapest,
2018.ápriIis30.
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A bizottság:
Széi|-VargaGézát(7 szavazattal)'
Tóth Dávidot (6 szavazatta|),
Bíró Lajost (4 szavazatta|)'
Kuhs Lászlót (4 szavazattal)
javaso|jákfe|kémi
ana. hogy2018.szeptember3-igkészítsék
e| terveikmode|Ijét,
amelybő|
a
Kálmán
AlapÍhány
BudapestFővárosonkormányzata,Szél|
ésaz NFMálta|deIegá|t
tagokbó|
ál|ómásodikköros zsűdválasztiaki a nyertespá|yaművet
2018.szeptember
21.ig.
felkérta|kotTknak
kjÍizetni
a bruttó300 0@ Ft +
{ Bké|óBizottságjavasoljaa modellkészítésre
pályadÍjal
Afa összogű
|ehetősegetbiáosítanaka ÍentipáIyázóknak
A Bká|TBizotlságtágjaikonzu|táciT
{.

Á léÍvékbÍrá|aÉt
követóen Fia|Tvszky Tamás, a Szél|Kálmán tértervezóineknevében
kü|önvéÍoményt
meg,iiletvesánténkü|önvéleményének
fogalmazoü.
adolt hangotBakos ||dikó
is.
szobrászmípész

eÍósenénódik,hogybizonytatana szoborwzíctóia
szlntemindeavikpályamunkákná|
ésez nemew jó üzenet.Ezt az alapvető
tát{ziknogyubtag tett.odagondolva,
éseqvéielmúen
szeint ezen a helyan egy nonfiguntiv alkotás képescsak
bizoivtatansáaotvéteménvünk
ábtázolás,ézérlez az irány
fetotriani.Mivól a pátyázatikiínsbansemvolt megkötésa Íígurális
,ennéhelyes'
alkotásáttaftanánkezen a
A beakezett pátyamüvekközüI LakosDánie|nonfiguratÍv
épületvégfalára
pár
lévó
szolgáttató
métene
esettega
helyen megvatósításiaérdemesnek,
kiegészÍtve'.
éséletmjztáblával
hetyezeltportéplakeftel
mega bíÉ|atot
foga|mazott
A BírálóBizottságszobÉsztagja'Bákos ||dikóis kti|önvé|eméní
kövelöen (|dvonat):
széil
ijdvöz1fti,ka fefuljítoft
akiketörcmne! töIte!a fóvárosépü!ése.$zépíjlés'a
-MiBdannvíunkaL
-xehan
korszerú
eszÍéÍ,]üs'
ls
egy
egységes,
szempontbó!
éskaz|e!<edési
ieret.ÉpÍtészetileg
a névadónakenléketka afibnÍezen a helyen' wos
teretkaptunkvisszé.A s;ándék,.hogy
igény.
A beé*ezeftpályázatimunkáktúInyonótöbbségeezt az igénytnem tudjakelégíteni,
nem méltószé Rdmán tetteihezés
sem szellemében,sem megformáttságtekintetében
jeloltemneg, hogy nem elsó perctől
an
azt
e/sósorb
kelesye,
Az okokai
szeméIviséqéhez'
és milyen módon jelenjen meg Szé|l
ott
ho!
hw
a
tér
kialakításának,
kezavő voÍ,része
Rideri]lt,hogy ók
p|Bsztika.
ép|tész
szakvéleményéből
Az
áil,tó
Rá!ftánnak emréket
jabbára
pályázatra
éfiet<teIen.
mego|dást.
A
irányű
aZ
ez
és
igényel!ék
szorgalmazták
hibáva|,.
formai
lengeteg
szüIettek,
nüvek
nérkijlözó,
fantáziáttan
minőenféteinvenciót
súaságga|,amÍktöbbségea téradottságait,az fpítlsze.li megoldások.
aránytéVesaésse!,
e|emekkeí
figyelméhkÍvüthagyta,só{ Íé'esenoda nem iIó archite|donikus
szerieniségé|
terhelné
r'egazL-Egyesszobroka fentihibákbrlegyszerc tőbbetis felmtltattakAzok a szobrok
sz|ikko|Íátait.
a kÍÍrás
anÍka|kotójaát!épte
voltakviszonylageÍogadhatótí
va*e
éttelmeaz iIyanjellegúszobrak
ll]indézétesen
hozza alótérbeazta kadést,how
.reiyéikben
.á|ríésánák'
hásonlíówrt!ék,hanemegy
külső
amÍkméacsaknem iS karakÍeres
éstelleÍböltermészetesen
szeriétysze1emiséóéből
n"g, áait, ewaxa,t a megúnnőpetendő
ebbóIa szempontból.
semmit,az pedig,hogyhogynézeftk, érdeldelen
nen tudnakiétnutatni
az öt]et felmerü!é#tóla
Mindennekakkortehetneelejétvenni,ha egy teruezeftemlékszobor
jön
tér
tervezési
fázisátóIkezdva
teamegyi]ttműkrdésébdnlétrc,a
egy szakéttői
megva|ósÍtásig
dotognélküIÍs-így kphahánk a
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Humán FópolgármesteÍ-he|yettes
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a uÁsootx xönös aínÁl-óalzoTTsÁGÜLÉsÉNpK
toEuE'netyg:

20í8.szeptember
6. í0:00óra BudapestFőváros,Föpo|gármesteii
Hivata|
(1052Budapest
Városhaz
u.9-11.)

e uÁsootxxönös aÍnÁlóstzoÍsÁo TAGJAII
.

BudapestFóVárostnkormányzata
á|ta|de|eoá|t
taook:
dr..sza|ay.BobÍovniczky
Aéxandrahumári főpoigármesterte|yettes,
Budapes{Fóváros
onkormányzata,
Mártonffu
Mik|ósföépítész,
BudapestFóvárostnkormányzara;

.

Szé||
KálmánA|apítvány
á|ta|de|egá|t
!ag:
Dr. Vízke|etyMariann,igazságÜgyikapcso|atokért
fele|ós á||amtitkár,
lgazságÜgyi
Mínisztérium,
a Szél|KálmánA|apítvány
á|tatfeIkért
Védnökségi
Testü|et
tagja;

r

NemzetiFej|esáési
jogutó'ja
Minisztéiium
á|Ía|
de|egá|t
tag:
Dr, FónagyJános, miniszterhely'ettes'
Minisáere|nökiKórmányiroda,
a nemzetiVagyonnal
kapcso|atos
par|amenti
ügyekéÍt
fe|elősállamtítkára,

A KöRÜLMÉNYEKlsMERTETÉSE:
Méra Szél|KálmánlérteÍVezési
fázisasoráníe|merü|t,
hogyaz egykoriminiszterelnök
tiszte|e6re
kéPzőmíivészetí
alkotásdíszíise
a teret'Az errek|jelöttierüíóta meliokijáratme||etti
gyalogos.és
közlekedésÍorga|mi
rész növénykazettaelőtii ,,háromszoge'',métya *ezdet!.ttá.iogva
közmÍimentgsített'
helyszínként
szerepe|.Erre született mig'a pa.|yazatai
iii*=,-i"'
dolgoztiikki a szoborkoncepciójukat
"""
a pá|yrázóa|kotók'
Mive| a'terü|et

a BudapestFöváfos
|eze].oie.9QglapestiKÓztekedésiKözpont, tu|ajdonosa
igy 2018.ápÍilisáb3.n
a
s.9-l!
Ká|mán
A|apítvány
keideményezésére.és
a Nemzeti
9:l.:T:^J11Fr
FeJ|eszlesl.
Mtn|sztenum
(továbbiakban:
NFM) Íinanszírozásábo|
és megbízásábó|
a Budapesti
Történe1í
Múzeum
orságos nyí|tpá|yázatotirt ki a Szé||Ká|mánténeiervezett,s.err xarm*n
egykori miniszterelnökötvizuáÍís.
eszközökke| megje|enító
a|kotástrirgyábán,hogy azon
|eginkább
konvericionálisémlék3zobor
terve'etétbenli;ti palyazór1"r"n1<eiriett"r<
érve-n.vesen.
A pá|yázati
felhÍVásra
16a|kotóí7 pá|yaműVe
érkezett
be,ame|yből
az e|só körös Bírá|óBizottság
szakért6iSzéri.VargaGézát (7.szavazattal),Tóth Dávidot (6 szavazatta|),ái,o ti]""t
tí
szavazáttal)és Kutas kász|ót. (4 suavazatta|)
javaso|tákfelkémia pá|yamüvekmoaátt.iéne,t<
2018'szeptember
3-ig,amelybő|
á íegsódöntést(másodikiöÍia míásodik
kórös Íiírá|ó
||késrÍtésére
Bizoüsághozzarneg2018.szeptember
21-íg.
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az elsó kÖrbenmegje|ölt4 pá|yami!ésa beadoftmode|lek
a|apján
1 Végsődöntésmeghozatala:
BudapestFőváros Tnkormányzata,
a szé||Ká|mánA|apítvány
ésaz NFM Üogutódja:
a nernzeti
vagyonna!kapcso|a|os
pa||amentj
ügyekért
fe|e|ősá|lamütkáQ
á|talde|egálttagóruoianomasodir
körös zsűrivá|aszljaki a nyertespá|yamtjvet.

A MÁsoDlKKöRÖs BíRÁLoBlzoTTsÁGVÉGsiooNrÉse:
Tóth Dávid szobrásztje|ö|temegegyhangú|ag
a pály{izatvégsónyéÍtesként
2019.ápri|is30-ra
tervezett
megva|ósítással,
avatássa|.
Főváros önkormányzata főépíteszénekmegfogatmazottszakmai á!!ásfogta!ása,
jPudaP*st
avasl ataia köve*ezőek :
,,Bkó Lajosszobortervmodelljekapcsán:
A geometrikustalapzatoná ó alkotás, aho!egy sétapálcásurat tátunkcilinderben,inkább egy
kereske)l9'nint egy miniszterelnÖk
wnftja' A szoborkellemeskowozÍciT.bellenérekevéssé
fejéii
ki SzéllKálnán egykoripénzúgyminiszter/miniszterelnök
szellemiségét'
KtltasLászló szoboderutnodeIlje
kapQsén:
Kedves idós unt ábrazola modell,enyhéntréfáskarakt,erret,
emiattinkább csakegy újabbkedves
zsáner szobor lenne a budapestÍ korzón, ahelyeft, hogy egy hatá|ozatt. cé|tudatos
pénzügyminiszterlmÍnísáerelnök
képzetet
keltené.
Tóth DávÍdszobortervmodelliekapcsán:
A szobormegfelelóméltoságot
sugároz,egyolyanembeú|átunk,akiót elhisszijk,hogyképesvezetni
az országot,Ruhája'öltözete ésÍesfÍarÍása
is ezl a méltóságotsugallja.A portrémegíogatmazása
is
elegáns,finom,de túlzásoktó!mentes.A háttérre!
is egyetéiek,annakeltenére,
hog{kiisé didaktÍkus
ízú,de megtelelöintimteretbiztosíta szobornak,a téregyikfigyalogosforgatniirányánakvonatában.
Nagyonfontosnaktartam,hogya szobarlega!ábbmás!élszeres
életnagyságÚ
legyeÁ,mer1agyalogos
szinthezközel elhelyezettszobrokkönnyen válnakgroteszkké,
ha nemeIéónag};ox.
Ígyléptékében
ki
tudlúnnia hétköznapiemberekközül'
javaslatom|enne'Az egyik,hogya talapzat3 tépcsóle
A kompozíciótekintetében
két
geometriájában
kicsitjobban alkalmazkodhatna
a térburkolatrendszerének
geometriájához,
abbolleietne levézetnÍ,
jelentenea térésa szoborközőtL A másik,hogy ta!ánmeg katlene
mertaz jó átrnenetet/kapcsolatat
fontolnia szobornak,a gya|ogosközlekedésvona!ábo!va!ó hátrébbhúzását.
szérÍ-varga
Gézaszrborte model$ékapcsán:
A szoboregyjoviális uratábrázo!,szépplasztikaikidolgozássa!,amelyazonbanazt az érzetetkelti,
hogyegyjónódú, tiszteletreméltő
uratlátunkmagunkelótr,kevésbé
egyországotvezeti politikust."
A második köxis Bírá|óBizottságegyhangúdöntése érte|mében
Tóth Dávidnak,a nyertés
alkotónaka szobor megvaÍóéítására
beadottkóltségtervben
f6l1üntétett
összeg kerül utjtásra.

2l 3 oldal

BqdaPst' 20í8.szeptember
6.
.dr.Sz

]DíVÍz|
É|kórtl

áttal
; a szélt}GÍÍrÉÍi.A!ápbvány

paíaÍne
mínig'4eJhe,'lyelteql
nü.á!láÍíüüíár

3t6 dit

4- st. rncLL'

EudaPe5t GalÉ.ia
1036Budapest.Lajqsu,l.50

ÜgyiÍatsám:gí3Uí9
Ügyintézö:
szerdaheIyi
Márk

KÉPzóMÚVÉszETÍ
szAKÉRTűÁLúsFoGLAtÁs

Turisáikai, SPort' .Közneve|e.Íés szociá|PolitikaiFöos'tály

íj61jsá 67a4 |fux +161 454oo17i€ " mai|:ga|eria@mail.btm'hu
BudapE.st.GáléÍíá
i1036Bldapest'Lajosu.15B.lietefonl
Új Büd.l'é.r 6i|é.iá l1q93Buddrjes'FőVémtérl1.la(Bálná,Budápestiltelefon!i3614264714
+3É12'obz74
váÍ9a ImréGy{ÍJtcinéíyl1033 Bud6pest,LakEn:ia Ú:7..|téIpion:
wW''/..budapestgalÉ.ia.hu
i $lwW'btm'htl

fe|iüntetve).
A teruekszerint.azacé|lemei8 Ínm

'hn|káVa|
kerü|1-s4v9s..4tgohno!991ánat<
t1-o91

5.)szÁKÉRTó|VÉLEMÉNY
je|éntene|i
A-helyszín
adott'ságaikomoly
kihíVást
mélyBt
azá&ört aél|emer'újságlapióto|d
meg,higzen
€gytz9íre 9éhatiro|j1]és
hagyiaszábadona ÍiguÉLA m.tt.ac€l ftlü|etésa bÍoni párosítása.nemütj

A BTM BudaPest GáléÍiaa Íentiektükréb€ n a szob.ot a pá|yázati kiírásban szeÍep|ő
köztérifelál|ításra
aIka|masnak
fogádjael.
kJitéÍíumoknak
megfe|élóne|q

Budapést'
2o1g'febfu&11.

