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匈牙利美术大学雕塑系师生展

雕塑系的使命和目的

匈牙利美术大学雕塑系，于1897年由Stróbl Alajos建立的雕塑大师学校的直接继承者- 在欧洲也士独一无二 -，
保持传统与进步之间的连续性。除了提高对雕塑历史课程的认识外，它还非常注重呈现当代匈牙利和普遍的雕塑
倾向，因此该系的教学，研究和创作工作侧重于图形，抽象的非具象和概念雕塑的问题。

研究创造性情境中的建模，自由形式创作和主题现象，用石膏，青铜铸造，石材和木雕以及金属加工车间的理论
和实践科目，并提供咨询。

独特的是，该系的一年级学生接受一般的基础培训，然后，在自由选择教师的背景下，适用于不同的大师班，在
这些大师班中，在论文中总结了教导和个人取向之间的相互作用的经验。

该系每两周- 在帕台农神庙 - 弗里斯厅的代表性展厅 -组织一次当代雕塑展览。主要针对教学目的的一系列课程 
- 其中包括已经完成的生活作品和优秀当代艺术家作品的作品 - 向公众开放，并且越来越为人所知和赞赏。在草
莓园的卡尔瓦，学生们有机会在工作室或室内展览中展示他们的新作品。

《不可分割》展览

2019年6月，师生将在伊布勒布达创意之家的两层展示了培训的不同部分，创作方法，证明了尽管采用了不同的
方法，但他们的作品仍然朝着共同的方向发展。在《不可分割》展览中可以看到不仅是培训课程的插曲，而且
还有创作过程。

雕塑系过推广其视角，主题，物质技术和内部扩展，努力不断重新评估和超越当代雕塑的成就。其总体目标是培
养精神娴熟，专业多才多艺，训练有素的自主创作者，他们借鉴古典和当代雕塑的教训，能够根据个人才能丰富
这些课程，并开发自主艺术课程。

Sallai Géza DLA
 系主任

YBL VIII. SZOBORÜNNEP

OSZTHATATLAN
A Magyar Képzőművészeti Egyetem Szobrász Tanszék tanárainak  
és hallgatóinak közös kiállítása

A Szobrász Tanszék küldetése és célja

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Szobrász Tanszéke, Stróbl Alajos 1897-ben alapított Szobrászati   Mes-
teriskolájának egyenes ági örököseként – immár Európában is kivételesen –, a tradíció és a prog resszió 
közötti folytonosságot fenntartva végzi munkáját. A szobrászat történeti tanulságainak tudatosítá-
sa mellett nagy hangsúlyt fektet a kortárs magyar és egyetemes szobrászati tendenciák megismer-
tetésére, így a Tanszéken folyó oktató-, kutató- és alkotómunka elsősorban a figurális, az absz-
trakt-nonfiguratív és a konceptuális szobrászat problémáira  összpontosul. A modell utáni ábrázolás, 
a szabad formateremtés és a tematikus jelenségek alkotóhelyzetben történő tanulmá nyozását gipsz, 
bronzöntő, kő- és fafaragó, valamint fémmegmunkáló szakműhelyeink elméleti és  gyakorlati tantár-
gyaikkal, továbbá folyamatos konzultációs lehetőség biztosításával segítik. A Tanszéken, egyedülálló 
módon, az összevont első évfolyamos hallgatók általános alapozó képzésben részesülnek, majd ezt 
követően – a szabad tanárválasztás jegyében – jelentkeznek a különböző mester-osztá lyokra, ahol a 
didaxis és az egyéni orientáció kölcsönhatásában érlelődő tapasztalatok végül a diplomamunkában 
összegződnek. A Tanszék – reprezentatív kiállítóterében, a Parthenón-fríz Teremben –, kéthetente 
változó anyaggal kortárs szobrászati kiállításokat szervez. Az elsősorban pedagógiai célokat szolgáló 
programsorozat – melynek spektruma a már lezárult életművek és jeles kortárs alkotók műveinek be-
mutatásától a frissdiplomás szobrászok első bemutatkozásáig terjed – a nyilvánosság előtt is nyitva 
áll és egyre nagyobb ismertségnek, sőt elismertségnek örvend. 

Az Oszthatatlan című kiállítás

2019 júniusában a mesterek és tanítványok az Ybl Budai Kreatív Ház két szintjét betöltve mutatják be 
a képzés különböző szegmenseit, szemléletmódjait és alkotói metódusait, bizonyítva, hogy az elté-
rő megközelítések ellenére műveik egy közös irányba konvergálnak. Az Oszthatatlan című kiállításon 
nemcsak a képzés menetének egy-egy epizódját, hanem az alkotás folyamatát is közelebbről láthat-
juk. A Szobrász Tanszék – a kortárs szobrászat szemléleti, tematikai, anyagi-technikai és mediá-
lis térhódítását szorgalmazva –, elért eredményeinek folyamatos újraértékelésére és azok megha-
ladására törekszik. Általános célja olyan szellemileg emelkedett, szakmailag sokoldalúan képzett, 
autonóm alkotóegyéniségek felkészítése, akik mind a klasszikus, mind a kortárs szobrászat tanulsá-
gait levonva, képesek e tanulságok egyéni tehetség szerinti gazdagítására és autonóm művészi prog-
ram kialakítására. 

Sallai Géza DLA
 tanszékvezető

YBL 8th SCULPTURE FEST

INDIVISIBLE
Joint Master-Student Exhibition of the Sculpture  
Department of the Hungarian University of Fine Arts

Mission and Objectives of the Sculpture Department

A direct successor of the Sculpture College of Alajos Stróbl founded in 1897, the Sculpture Department 
of the Hungarian University of Fine Arts – one of its kind in Europe- is now pursuing its activities through 
maintaining continuity between traditions and progress. In addition to promoting the historical legacy 
of sculpture, it devotes great attention to disseminating contemporary Hungarian and universal sculp-
tural tendencies; therefore, all teaching, research and creative work processes conducted at the Depart-
ment primarily address the concepts of figurative, abstract (non-figurative) and conceptual sculpture. 
Analysis of design reproduction, free design creation and thematic phenomena during the creative process 
is facilitated by the theoretical and practical lessons available at our stone and wood carving, plaster, 
bronze casting, and metal working workshops, as well as by providing continuous consultation opportunities. 
As a unique feature, consolidated first-year students of the Department receive general basic training, 
applying thereafter – pursuant to their choice of teachers – to different specialized classes, with their 
 accumulated experience, constituting a mixture of didactical knowledge and individual preferences, 
are concluded by completing a master thesis. In its representative exhibition hall called the Parthenon- 
Friesian Hall, the Department organizes contem porary sculpture exhibitions, presenting a portfolio that 
is refreshed every two weeks. The series of events that primarily serve teaching purposes – the scope of 
which ranges from completed oeuvre pieces, through the works of outstanding contemporary artists, to 
the first publications of fresh sculpture graduates – is open to the general public, gaining more and more 
attention, or even critical recognition. 

Indivisible: The Exhibition

Held on both floors of the Ybl Creative House Buda, the masters and students of the Sculpture Depart-
ment prove in June 2019, by demonstrating different segments, approaches and creative methods of the 
training, that in spite of different approaches, their works converge in a common direction. The exhibition, 
titled Indivisible, not only presents episodes from the training process, but the process of creation from 
close proximity as well. By promoting the perspective, thematic, material-technical and media expan-
sion thereof, the Department of Sculpture aims to continuously review and broaden the achievements of 
contemporary sculpture. The general objective of the Department is to train artists who are intellectually 
rich, professionally versatile and individually creative personalities, able to capitalize on the knowledge 
of both classical and contemporary sculpture, and offer their individual artistic contribution thereto, by 
delivering an original art portfolio.

Sallai Géza DLA
 tanszékvezető

KIÁLLÍTÓ HALLGATÓK:

Combarro Petra Inez
Éliás Ádám
Farkas Lucián
Gyuk Krisztina

Kecső Kristóf
Kocsis Barbara
Kozma Anita
Márffy Sebestyén

Mikus Áron
Nagy Dániel
Nagy Gergő
Solti András

Drabik István 
Munkácsy-díjas szobrászművész

Dr. habil Farkas Ádám DLA  
Munkácsy-, Prima-, Kossuth-díjas  
szobrászművész 

Gálhidy Péter 
Munkácsy-díjas szobrászművész

Karmó Zoltán 
Munkácsy-díjas szobrászművész

Lestyán Goda János 
szobrászművész

Lukács István 
szobrászművész 

Markolt György 
szobrászművész

Menasági Péter DLA 
Munkácsy-díjas szobrászművész

KIÁLLÍTÓ TANÁROK:

Polgár Botond 
szobrászművész

Sallai Géza DLA 
tanszékvezető

Szabó Ádám DLA 
Munkácsy-díjas szobrászművész

Török Péter 
Ybl és Prima Primissima díjas  
tájépítőművész

EXHIBITING STUDENTS:

Petra Inez Combarro
Ádám Éliás
Lucián Farkas
Krisztina Gyuk

Kristóf Kecső
Barbara Kocsis
Anita Kozma
Sebestyén Márffy

Áron Mikus
Dániel Nagy
Gergő Nagy
András Solti

István Drabik 
Sculpture Artist, Laureate of the Munkácsy Award

Dr. habil Ádám Farkas DLA 
Sculpture Artist, Laureate of Munkácsy Award,  
Prima Award and Kossuth Award

Péter Gálhidy 
Sculpture Artist, Laureate of the Munkácsy Award

Zoltán Karmó 
Sculpture Artist, Laureate of the Munkácsy Award

János Lestyán Goda 
Sculpture Artist

István Lukács 
Sculpture Artist

György Markolt 
Sculpture Artist

Péter Menasági DLA 
Sculpture Artist, Laureate of the  
Munkácsy Award

EXHIBITING TEACHERS:

Botond Polgár
Sculpture Artist

Géza Sallai DLA 
Department Head

Ádám Szabó DLA 
Sculpture Artist, Laureate of the  
Munkácsy Award

Péter Török 
Landscape Architecture Artist, Laureate of the 
Ybl Award and Prima Primissima Award

RENDEZŐ: YBL Egyesület
ORGANIZER: YBL Association

主办方: 伊布勒协会

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNER: Magyar Képzőművészeti Egyetem Szobrász Tanszék 
COOPERATING PARTNER: Sculpture Department of the Hungarian University of Fine Arts

协办方: 匈牙利美术大学雕塑系

TÁMOGATÓ: Magyar Művészeti Akadémia pályázati támogatása 
CONTRIBUTOR: Grant assistance of the Hungarian Academy of Arts
支持者: 匈牙利艺术学院的招标支持

TERMÉSZETBENI TÁMOGATÓK: Ybl Budai Kreatív Ház, Europa Design
CONTRIBUTOR IN KIND: Ybl Creative House Buda, Europa Design
实物支持: 伊柏尔布达创意之, 欧罗巴设计

KÖSZÖNET a kozterkep.hu részére egyes fotók felhasználásáért
SPECIAL THANKS to kozterkep.hu for the use of certain photographs
感谢kozterkep.hu提供使用一些照片

参展学生：

Combarro Petra Inez
Éliás Ádám
Farkas Lucián
Gyuk Krisztina

Kecső Kristóf
Kocsis Barbara
Kozma Anita
Márffy Sebestyén

Mikus Áron
Nagy Dániel
Nagy Gergő
Solti András

Drabik István
蒙卡奇奖雕塑家

Dr. habil Farkas Ádám DLA 
蒙卡奇，碧穆勒，科苏特奖获得者，雕塑家

Gálhidy Péter
蒙卡奇奖雕塑家

Karmó Zoltán
蒙卡奇奖雕塑家

Lestyán Goda János
雕塑家

Lukács István
雕塑家

Markolt György
雕塑家

Menasági Péter DLA 
蒙卡奇奖雕塑家

参展教师：

Polgár Botond
雕塑家

Sallai Géza DLA 
系主任

Szabó Ádám DLA 
蒙卡奇奖雕塑家

Török Péter
伊布勒和碧穆勒获奖景观设计师


