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Szilágyi Lackó utcagaléria,
aluljáró kiállítótér bemutatása,
Veszprém

Módosításokat tartalmazó változat

Veszprém aluljáró galéria terveinek bemutatása
A Veszprémben hamarosan elkészülő aluljáróban
működő galéria Szilágyi Lackó punk festőről kapja
nevét, és a város egyedülálló konstruktivista
gyűjteményét, a Vass gyűjteményt igyekszik
népszerűsíteni.

Tartalmi leírás
Az aluljáró tervezett grafikai dekorációjának tervének egyik fontos eleme a különböző tartalmú szövegek másik
karakteres eleme pedig az épített tér eleminek természetes árnyékvetületeinek festett hálózata.
Ezeket egészíti ki egy-egy négyzetes geometriai forma, illetve a Vass Gyűjtemény sematikus alaprajzi ábrája.
A középső fedett szakasz az állandó kiállítótér, ahol az időszaki kiállítások kerülhetnek megrendezésre. A
falfülkével ellátott külső lejáró részbe a város kulturális eseményeinek aktuális plakátjai kapnak majd helyet.
Továbbá az egyik lejárat helyet ad Veszprém város kulturálisan jelentős személyeinek nevének (ezek a nevek
folyamatosan bővülhetnek, mintegy elismerésként újabb és újabb felírásokkal).

„ A ”metszet

„ B ” metszet

Veszprémi művészek – Veszprémhez kötődők, Veszprémben jelentős művet alkotók
Jelet hagyni. Minden emberi alkotótevékenység mottója lehetne ez a kijelentés.
Különösen igaz ez a tér- és a tárgyalkotó művészek, a képzőművészek, építészek esetében.
Azok a művészek – építészek, szobrászok, festők, grafikusok, fotográfusok, éremművészek,
üvegfestők, freskófestők – akiket bemutatunk a 18. századtól napjainkig, jelentős műveket
alkottak Veszprémben.
Ezek az épületek, szobrok, festmények, üvegablakok, fotográfiák és más műalkotások
minden korban meghatározóan alakították a több mint ezer éves Veszprém képét, szellemi
arculatát Az alkotóművészek és műveik évszázadokat kapcsolnak össze, alkotják és alakítják a
város sajátosan egyedi képét, szellemi szövetét. Részei a magyar és az egyetemes kultúrának
is.
Az alkotók Veszprémben születtek és/vagy Veszprémben (is) alkottak.
Sorsuk és művészi pályájuk, ha máshová is szólította őket hazánkban vagy a nagyvilágban
Ők mindannyian kiemelkedő és meghatározó részesei Veszprém művészetének.
Az épületek, szobrok és más műalkotások a templomokban, múzeumokban, képtárakban,
galériákban természetes részei életünknek, mindennapjainknak.
Legyünk városlakók, vagy látogatók, Veszprémben járva az épületeket, szobrokat,
műalkotásokat látva emlékezzünk az alkotókra és műveikre.
Valamikor több száz éve, vagy alig pillanatnyi ideje mindannyian kortársaink voltak.
Műveik segítenek megérezni, megérteni egy-egy történelmi-, művészettörténeti korszakot.
Amikor figyelmesen nézünk és rácsodálkozunk Veszprém szépségeire és a veszprémi
művészek alkotásaira, akkor tatalommal és élettel telítődnek azok a kifejezések, szavak, mint
például barokk, realizmus, szimbolikus, expresszív, neogótikus,konstruktív…

Veszprémi művészek – Veszprémhez kötődők ill.Veszprémben jelentős művet alkotók

Fellner Jakab (1722-1780
Borsos József (1821-1883)
Szentirmay József (építész)
Kiss István (1857-1902)
Csikász Imre (1884-1914)
Pápay Viktor (1859-1927)
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Fedezzük fel újra és újra az egykor volt veszprémi művészeket és a műalkotásokat
Veszprémben.
Mindannyian gazdagabbak leszünk általa és jobban élvezzük és megértjük jelenkorunk
művészetét is.
Ebben kíván segítséget nyújtani ez a veszprémi művészekről szóló válogatás a 18. századtól
napjainkig.

Ircsik József (1932-1986)
R. Kiss Lenke (1924-2000)
Kórusz József (1927-2010)
Szilágyi László (1966-2007)

„ B ” metszet
Festett szövegek

„ C ” metszet

Modern Képtár – Vass László Gyűjtemény
A Modern Képtár – Vass László Gyűjtemény 2003. június 7-én nyílt meg
Veszprémben. Ezzel a kulturális beruházással a vár egyik kitüntetett pontjának
nagyszabású, példaértékű építészeti helyreállítása valósult meg.
A barokk és historizáló épületegyüttest felújítva, az épített örökség részeként őrizte
meg. A Vass-gyűjtemény veszprémi állandó kiállításával a geometrikus szemléletű
művészet új, európai központja jött létre. Olyan gyűjtemény épült Veszprém városa,
és az európai művészet örömére, amely csak a huszadik század elején ismeretes
magyarországi gyűjtemények nagyságával, jelentőségével vethető össze. A képtár
megvalósítása az állami-, az önkormányzati-, és egy magánember
együttműködésének kitűnő példája.
A Modern Képtár – Vass László Gyűjteményt a veszprémi Művészetek Háza
működteti 2003 óta.
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A Vass-gyűjtemény a legjelentősebb hazai válogatás a konstruktivista szemléletű
alkotók munkáiból. Festményeket, egyedi rajzokat, nyomatokat, szobrokat és fotókat
találhatunk benne. A gyűjtemény kialakításának első időszakában magyar művészek
munkáit vásárolta meg Vass László. A 90-es évektől külföldi művészek alkotásaival
bővült a gyűjtemény. Ez a nyitás emelte a gyűjtemény minőségét. Így nemzetközi
összehasonlításban láthatjuk a magyar művészek munkáit is. Ez a fontos szempont
bizonyára egyaránt felkelti a közönség, és a szakmai érdeklődök figyelmét. Vannak
olyan külföldi alkotók, akiknek a művei Magyarországon csak itt láthatóak.
A gyűjteményben a hazai művészet kiválóságai rendszeresen bemutatkoznak.
Az állandóan látható alkotások mellett olyan világhírű művészek egyéni kiállításait
láthattuk Veszprémben, mint Josef Albers, Arnulf Rainer, Gottfried Honegger,
Günther Uecker, Rupprecht Geiger, Sean Scully.

Gulyás Gyula

Gyarmathy Tihamér Günter Umberg

Hajdú László

Halász Károly

Hans Jörg Glattfelder Haraszty István

Hartwig Kompa

Hencze Tamás

Henry Prosi

Heritész Gábor

Hetey Katalin

Inglo Glas

Jakob Gasteiger

Jakovist József

Jean-Francois-Dubreuil Jesus Rafael Soto

Josef Albers

Joseph Marioni

Judith Neme's

Julije Kniffer

Károlyi Zsigmond

Konok Tamás

Korniss Dezső

Kovács Attila

Lantos Ferenc

Lossonczy Ibolya

Vass László tulajdonosa, tervezője, a lelke és motorja a Vass-cipő manufaktúrának.
A ma is kézműves technikával készülő Vass-cipő világszerte ismert. Védjegye a
hagyomány és a minőség.
Vass László bensőséges viszonyban van a művészettel. Gyűjteményét az 1970-es
évek közepétől „építi”. Folyamatos tanulással, olvasással, műterem-látogatással,
utazással tágítja ismereteit és ezeket az ismereteket a gyűjtemény bővítésére
használja fel. Az igényesség, a magas minőség jellemzi munkáját és
gyűjteményének gondozását egyaránt.
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A gyűjtemény számára felújított épület és az ott kiállított művek olyan élményhez
juttatják Önt amelyhez hasonlóval csak Európa más ismert múzeumaiban
találkozhat.
Keresse fel Ön is Veszprémben a várban a gyűjteményt!
Modern Képtár – Vass László Gyűjtemény, Veszprém, Vár u. 3-7.

Haász István

„ C ” metszet
Festett szövegek

„ C ” metszet
Látványterv

„ D ” metszet

A koncepció geometriai tervének fontos része az aluljáró épített szerkezete, annak vetett
árnyéka adta geometria.
Az árnyékok torzított csíkok mintájára, megnyújtva kerülnek felfestésre, egyfajta játékot
hívva így létre valós és festett árnyék között.
A festett árnyék statikus, a valódi viszont állandó mozgásban van, így ad egy folyton változó
képet a galériának. A nyersbeton falakon a festett minták hálója rendhagyó kontrasztként
ad sajátos arculatot az utcagalériának.

A terv geometrikus forma játékában újrakonstruálásra kerülnek a város tervezett logójának
elemei.
A logóban guruló, gördülő négyzet hol fehér, hol fekete, hol pedig izzó vörös színben bontja
meg a korábban bemutatott fekete-fehér statikus festett geometriai hálót.

A festett geometriai mintázat az aluljáró felszíni elemein is megjelenik.
Az aluljáró a most megújuló belváros új körforgalmi csomópontjában helyezkedik el.

További tervek a galéria
hasznosítására
A későbbiekben a galéria több különböző program helyszíneként is igyekszik kivenni a részét a
város pezsgő kulturális életéből.
Mint ingyenesen látogatható köztéri kulturális gócpont, mely a város szívében kap helyet a
belváros felújítási program keretében, méltán számíthat igen nagy látogatottságra.
A kiállítótér funkción kívül a tervek között szerepel, hogy helyet kapjon itt például:
- divatbemutató
- egyéb kulturális esemény, mint például: utca zenész fesztivál, stb.
- iparművészeti vásár
- gasztronómiai fesztivál.

Fiatal tehetségek
divatbemutatója

Iparművészeti
kézműves vásárok
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