
Pinczehelyi formái viszont a síkba terjednek ki, a 
„formázott vászonhoz” hasonlóan újjá alakítva az adott 
„keretformát”, amely vissza is hat az egyes alapformákra. 
Máskor végtelenné sokszorozható a „mintája”, mint a 
meander. Itt tűnik szembe leginkább az ornamentika 
rendszerelve és a kortárs elvont rendszerszemlélet 
összefüggése, melyhez Lantos a geometrikus alap-
elemeknek és a népművészet állandó motívumainak 
funkcionális azonosítását társította, hogy a megváltozott 
társadalomban egy egyszerű formakészlet felkínálásával 
bárki számára hozzáférhetővé tegye az alkotás lehetőségét 
és örömét, a kreatív vizuális gondolkodást. Ez az elvont 
optikai-szellemi (!) design mint vizuális nevelési program 
jelent meg a következő évek Lantos-kiállításain.20

A Pécsi Műhely saját és tágabb közösségének pár éve 
az 1960-as és ’70-es évek fordulóján páratlan sűrűségű 
volt, az egyedi műalkotástól a társadalom egészéig 
építve fel a képzőművészet jelentőségét és funkcióit. 
A műhelyekben és a munkákban megmutatkozó 
árnyalatok, egészen eltérő gondolkodások, valamint a 
„vidék” és a „főváros” együtt, mire mehettek volna! De 

semmi nem történt. Nem lett vizuális nevelési program, 
kreatív társadalom, vagy legalábbis akkor nem.

Ez a veszteség ma, az általános kreativitás virág-
korában talán fel se tűnik. De tudnunk kell, hogy 
ahelyett, hogy 1970 körül a magyar művészet kezde-
ményezései a vizuális kultúra egyik központjává tették 
volna Magyarországot, benne Pécset is, és újabb 
és újabb kísérletekkel a pozícióját megerősítette, a 
magyar kultúrát a társadalom egészében megújította, 
felvirágoztatta volna, a néhány, azóta már lebontott, az 
utóbbi időkben védettséget kapott köztéri műalkotáson 
és az egykori alkotók hagyatékában vagy köztünk 
lévő társaik raktáraiban őrzött zománcműveken kívül 
kitörlődtek az emlékezetből.

Több mint
design

Kiállítások – műhelyek

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara Média- 
és Alkalmazott Művészeti Intézete (PTE MAMI) 
tanárainak és diákjainak legkülönbözőbb technikájú és 
rendeltetésű munkáiból állt az az izgalmasan sokoldalú 
kiállítás, amelyet 2019 elején lehetett megtekinteni a 
FUGA Budapesti Építészeti Központ ipari hangulatú 
kiállítóterében.1 Maga a helyszín-tér összkulturális 
központként funkcionál egy kulturális-turisztikai 
centrumban, multifunkcionális és egyben minőségi 

infrastruktúrájába jól illeszkedett a Design 2018 kiállítás 
változatos és színvonalas együttese. 

A megnyitó alkalmával került sor a MAMI legújabb 
kiadványának könyvbemutatójára.2 A 2018 őszén 
megjelent Design című kötet az intézet oktatóinak és 
hallgatóinak díjnyertes, hazai és külföldi kiállításokon 
megmérettetett alkotásait, valamint diplomamunkáit 
mutatja be, és bár nem kiállítási katalógus, de a 
benne szereplő munkák jelentős része látható volt a 
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Design 2018 – Válogatás a Pécsi Tudományegyetem, Művészeti Kar, 
Média- és Alkalmazott Művészeti Intézet tanárainak és diákjainak munkáiból című kiállítás (részlet)
‘Design 2018’ – Selected works by teachers and students of the Institute of Media and Applied Arts, 
Faculty of Music and Visual Arts, University of Pécs (exhibition photo)
FUGA Budapesti Építészeti Központ, Budapest, 2019
Fotó: Meszleny Anna

A PTE MŰVÉSZETI KAR TÁRGYALKOTÁS ÉS TERVEZŐGRAFIKA 
SZAKOS HALLGATÓINAK ÉS TANÁRAINAK MUNKÁI A FUGÁBAN

1. http://www.csikostibor.eoldal.hu/cikkek/masokrol/visszatekintes.html
2. À propos 60-as évek, 1994.
3. Érdekes, hogy a mostani kiállításon Halász Károly egyik, pop-artos műve is 1968-asként 
szerepel.
4. Aknai Tamás bevezetője az 1971-es katalógusban.
5. 1969 őszén például a Dunántúli Naplóban (a továbbiakban: DN) Hallama Erzsébet a 
Doktor S. Művelődési Ház képzőművészeti stúdiójaként nevezte meg az azon a nyáron 
készült zománcok kapcsán rendezett pécsi kiállítás helyét és alkotóit. 
6. iparművészeti stúdió kiállítása pécs, 1970. január (sic!); B. L. [Bükkösdi László]: Az 
Iparművészeti Stúdió kiállítása. DN, 1970. január 18. 7. 
7. Bachman Zoltán (1945–2015) építész, a nemzet művésze Lantos Ferenc növendéke 
volt a pécsi Művészeti Gimnáziumban (1959–1963).
8. Hallama Erzsébet: Zománcképek között. DN, 1969. szeptember 24.
9. Egy évvel később, januárban Kismányoky Károlyt elveszítettük, ennek mostani 
évfordulója a neki szóló dedikáció oka.
10. Erdélyi Zoltán (1931–2006) 1959-től Pécsett építész, 1968-ban Ybl-díjas. A kertvárosi 
lakótelep azonban nem az ő tervei szerint valósult meg.

11. Benes József (1930–2017) vajdasági képzőművész 1977-ben költözött át 
Magyarországra, Kecskemétre.
12. Köszönöm Pinczehelyi Sándornak, hogy erre a tényre felhívta a figyelmemet. A 
Szürenonról legújabban: Lóska Lajos: Az autonóm művészet felé – SZÜRENON. In: „A 
remény évei”. Konferenciakötet. Szerk. Rózsa T. Endre. Eger, Kepes Intézet, 2018. 121–125.
13. A DN-ban először 1971. decemberben szerepel ez a név Hallama Erzsébet cikkében; 
az 1970-ben készült „épületzománcokat” 1970–71-ben Pécsett és Pécsváradon bemutató 
kiállítás katalógusa ismét pécsi Képzőművészeti Stúdióról beszél (Pécs, 1971), a kiállítók 
közt a meghívott művészek (Fajó, Bak) is szerepelnek.  
14. Aknaihoz lásd i. m.
15. Lásd 6. jegyzet: B. L. 
16 DN, 1970. április 14. 4.
17. Aknai Tamás: A pécsi képzőművészeti stúdió kiállítása a Miskolci Galériában. DN, 
1970. június 17. 3.
18. Iparművészeti stúdió. DN, 1970. január 10. 5.
19. H. E. [Hallama Erzsébet]: Pécsi Műhely. DN, 1971. december 19. 7.
20. Természet – Látás – Alkotás. Öt kiállítás, négy katalógus (a Janus Pannonius Múzeum 
művészeti kiadványai 13, 14, 23, 31.), 1972–1976.

(Égetett geometria. Zománcművészeti kísérletek Bonyhádon 
1968–1972. Vasarely Múzeum, Budapest, 2019. január 
22. – március 17.)

KESERÜ Katalin
művészettörténész

Égetett geometria – Zománcművészeti kísérletek Bonyhádon 1968–1972 című kiállítás. FAJÓ János, SZELÉNYI Lajos és BAK Imre művei (balról jobbra)
‘Burnt Geometry’ – Experiments in enamel art at the Bonyhád factory. Works by János FAJÓ, Lajos SZELÉNYI, and Imre BAK (left to right)
Vasarely Múzeum, Budapest, 2018–2019
Fotó: Meszleny Anna
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Fugában rendezett tárlaton. A tömör címhez méltó 
minimalizmussal megtervezett ízléses kiadvány 
személyes momentuma, hogy az intézet 14 művész-
tanára egy-egy gondolatot közöl arról, mit jelent 
számára saját alkotói tevékenysége.3

A Design 2018 lehet egy olyan koordináta-rendszer, 
amelyben az egyik tengelyt az iparművészet gyakorlati 
rendeltetésű alkotásai, a másikat a százszázalékosan 
képzőművészeti munkák alkotják. A Fugában szerepelt 
műtárgyak a tervezőgrafikától (plakát-, csomagolás-, 
arculat- és logótervek stb.) a műfajilag is komplex 
művészkönyveken át egészen az autonóm képgrafikai 
alkotásokig, a használati tárgyaktól (tálak, vázák, 
étkészletek stb.) az önálló kisplasztikáig terjedtek.

A kurátor, Fekete Valéria kreatívan közelítette meg a 
kihívást: a műfajbeli, stiláris és technikai különbségek 
egymás mellé rendelését ebben a speciális térben úgy, 
hogy az eklektikus hatás elkerülésével a tárgyak inkább 
egymást erősítették. Ilyen módon az önálló grafikai 
alkotások a kisplasztikák közelében kerültek falra, 
míg a plakátok és tipográfiai munkák előtt inkább a 
designtárgyakat helyezték el a térben. 

A tárlat különleges szigetét képezte a használati 
betontárgyak együttese, valamennyinél érzékelhető volt 
a sokoldalú alapanyagban rejlő új lehetőségek kutatása. 
A tárgyalkotás szakos hallgatók kitűnő munkái például 
rávilágítanak a technológia öntészeti szempontjainak 
figyelembevételére: a negatív formát vízálló anyagból, 
hungarocellből és habosított pévécéből készítik, a 
kerámiáknál alkalmazott porózus gipszforma helyett. 
Hosszas tervezés, mérés és a formák precíz modellezése 
előzi meg az öntőforma elkészítését. Mészáros Nóra 
színezett Betondobozai a falak vékonyságával és a 
különböző vágású fedelek pontos illesztésével váltanak ki 
elismerést, Pető Réka betontálja a bonyolult szerkesztésű 

szabályos hétszög kettőzése, egy közös élre tükrözve. A 
hosszú tervezési folyamat mellett a hungarocell pontos 
megmunkálása is kihívást jelentett. 

Budán Miklós 2010 óta tart „betonkurzusokat” 
a keramikus- és szobrászhallgatóknak. Kiállított, 
Alapstruktúra I. című munkája autonóm kisplasztikai 
alkotás. Alapformája a benne rejlő alumínium alkatrész, 
ennek lehetséges további kibontakozását vizsgálja 

MÉSZÁROS Nóra: Betondobozok (csukva)
Nóra MÉSZÁROS: Concrete boxes (closed)
2018, anyagában színezett beton, 
balról jobbra: 5,5x27x20 cm, 13,5x12x12 cm, 18,5x10x10 cm
Fotó: Mészáros Nóra

MÉSZÁROS Nóra: Betondobozok (nyitva)
Nóra MÉSZÁROS: Concrete boxes (open)
Fotó: Mészáros Nóra

BUDÁN Miklós: Alapstruktúra I. | Miklós BUDÁN: Basic structure I
2018, anyagában színezett beton, fém, 20x23x19 cm
Fotó: Meszleny Anna

LIZOM Dávid: Cirus RE:ACT környezettudatos gördeszkamárka arculatterve 
Dávid LIZOM: Cirus RE:ACT – image design for the environment-friendly skateboard brand
2018, digitális print, kasírozott, a gördeszkák hosszúsága egyenként 84 cm 
Fotó: Meszleny Anna

MIKLÓS Melinda: My Paper Landscapes, művészkönyv
Melinda MIKLÓS: My Paper Landscapes, artist’s book
2018, papír, 21x21 cm
Fotó: Miklós Melinda
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személyes momentuma, hogy az intézet 14 művész-
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számára saját alkotói tevékenysége.3

A Design 2018 lehet egy olyan koordináta-rendszer, 
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arculat- és logótervek stb.) a műfajilag is komplex 
művészkönyveken át egészen az autonóm képgrafikai 
alkotásokig, a használati tárgyaktól (tálak, vázák, 
étkészletek stb.) az önálló kisplasztikáig terjedtek.

A kurátor, Fekete Valéria kreatívan közelítette meg a 
kihívást: a műfajbeli, stiláris és technikai különbségek 
egymás mellé rendelését ebben a speciális térben úgy, 
hogy az eklektikus hatás elkerülésével a tárgyak inkább 
egymást erősítették. Ilyen módon az önálló grafikai 
alkotások a kisplasztikák közelében kerültek falra, 
míg a plakátok és tipográfiai munkák előtt inkább a 
designtárgyakat helyezték el a térben. 

A tárlat különleges szigetét képezte a használati 
betontárgyak együttese, valamennyinél érzékelhető volt 
a sokoldalú alapanyagban rejlő új lehetőségek kutatása. 
A tárgyalkotás szakos hallgatók kitűnő munkái például 
rávilágítanak a technológia öntészeti szempontjainak 
figyelembevételére: a negatív formát vízálló anyagból, 
hungarocellből és habosított pévécéből készítik, a 
kerámiáknál alkalmazott porózus gipszforma helyett. 
Hosszas tervezés, mérés és a formák precíz modellezése 
előzi meg az öntőforma elkészítését. Mészáros Nóra 
színezett Betondobozai a falak vékonyságával és a 
különböző vágású fedelek pontos illesztésével váltanak ki 
elismerést, Pető Réka betontálja a bonyolult szerkesztésű 

szabályos hétszög kettőzése, egy közös élre tükrözve. A 
hosszú tervezési folyamat mellett a hungarocell pontos 
megmunkálása is kihívást jelentett. 

Budán Miklós 2010 óta tart „betonkurzusokat” 
a keramikus- és szobrászhallgatóknak. Kiállított, 
Alapstruktúra I. című munkája autonóm kisplasztikai 
alkotás. Alapformája a benne rejlő alumínium alkatrész, 
ennek lehetséges további kibontakozását vizsgálja 

MÉSZÁROS Nóra: Betondobozok (csukva)
Nóra MÉSZÁROS: Concrete boxes (closed)
2018, anyagában színezett beton, 
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BUDÁN Miklós: Alapstruktúra I. | Miklós BUDÁN: Basic structure I
2018, anyagában színezett beton, fém, 20x23x19 cm
Fotó: Meszleny Anna

LIZOM Dávid: Cirus RE:ACT környezettudatos gördeszkamárka arculatterve 
Dávid LIZOM: Cirus RE:ACT – image design for the environment-friendly skateboard brand
2018, digitális print, kasírozott, a gördeszkák hosszúsága egyenként 84 cm 
Fotó: Meszleny Anna

MIKLÓS Melinda: My Paper Landscapes, művészkönyv
Melinda MIKLÓS: My Paper Landscapes, artist’s book
2018, papír, 21x21 cm
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az alkotó a beton anyagán keresztül. A kiválasztott 
alkatrész szimbolikus szerepet tölt be, valódi funkciója 
szándékosan nem kiolvasható, sokkal inkább egy 
működő gépezet részeként jelenik meg. A művész 
az ipari formákat tiszta formai esztétikájuk miatt is 
szívesen alkalmazza. 

A beton urbánus karakterére rímelt a street-art és 
graffitik világát idéző alkotás a közeli falfelületen: 
Lizom Dávid diplomamunkája, a Cirus RE:ACT kör-
nye zettudatos gördeszkamárka arculatterve. Vegyes 
technikája a szemét felhasználásával készült kísérleti 
nyomat és a digitális grafika kreatív kombinációja, 
ami gördeszkákra kasírozott digitálisprint-sorozatként 
valósult meg.

Témavezetője, Simon Péter Bence kísérleti fotót 
állított ki. A számítógép képernyőjére felírt egyszerű, 
fehér alapon fekete szöveget egy kaleidoszkópszerű 
gyermekjátékhoz applikált mobiltelefonnal fotózta le. 
Kísérletei során, extrém nagyításban a monitor RGB 
képalkotó technológiájának vörös, zöld, kék színei 
elkülönülnek és kavargó forgataggá alakulnak a fotóin. 

A kiállítás és katalógus anyagáról érdemes meg-
jegyezni, hogy a reprezentált alkotások közül több 
mint húsz eredményesen szerepelt különböző hazai és 
nemzetközi pályázatokon, mint például a PosterFest, 
vagy legutóbb tíz pécsi tervezőgrafikus plakátja 
Párizsban a Mois du graphisme plakátfesztiválon, 
„cirkusz” témában.4

Az egyik legkomplexebb „Gesamtkunstwerk” volt 
a kiállításon Miklós Melinda My Paper Landscapes 
című művészkönyve. Papír megmunkálásával készült, 
plasztikai igényű tájábrázolásai erősen asszociatívak, a 
különböző papírtextúrák ragasztása, hajtása, tépése és 
ezáltal a fény-árnyék hatások belső tájakat elevenítenek 
meg. A lefotózott ábrázolások különös útinaplóként 
ívelik át a design és a képzőművészet határait. A pécsi 
művészeti karon Gerendy Jenő tervezőgrafikus művész, 
egyetemi docens kurzusán mélyülhetnek el a hallgatók 
a művészkönyv összetett műfajában, amit a Design 2018 
kiállítás öt példával is bemutatott.

Páratlan lehetőségek rejlenek a szobrászművész 
és tanár, Burkus Judit Érzések bölcsője című papír-
plasztikájában. A kerámia szakon doktorált művész 
kutatási témája a rácsok és hálók: geometriájuk, 
előfordulásuk és – tartószerkezet, felületkitöltés, szűrő 
– funkciójuk a természetes és mesterséges környezetben, 
illetve a kerámiaszobrászatban. Az alkotó szívesen 
dolgozik kerámiával, porcelánnal és papírral egyaránt. 
Munkásságába szervesen illeszkedve ez a plasztika a tér 
érzékelésének és ábrázolásának a kérdésére is keresi a 
választ. 

Természetesen a hagyományos porcelánfestési 
technikát is reprezentálták a kiállítás designtárgyai. 
Melkovics Ágnes Gyermekétkészletén – máz alatti 
kobaltfestéssel – Lázár Ervin A Négyszögletű Kerek 
Erdő című gyermekregényének újraillusztrálása látható. 
Revák Katalin a herendi pikkelymintás állatfigurák 
parafrázisait készítette el hengerdoboz-sorozatán 
Mesedobozok címmel. Jellemző a humor és játékosság, 
a kerámiáról alkotott kép váratlan, vagy szokatlan 
elemekkel való átírása, miközben a formai tisztaság és 
az ipari technológia alkalmazása meghatározó. Mákos 
Gergő Szalagos kannája és Fülöp György Feszültség 
című ígéretes alkotása pedig az épített kerámia formai 
kérdéseinek izgalmas megközelítései.

BURKUS Judit: Érzések bölcsője | Judit BURKUS: Cradle of feelings
2018, papír, 33x30x17 cm
Fotó: Meszleny Anna

Design 2018 című kiállítás (részlet)
‘Design 2018’ (exhibition photo)

FUGA Budapesti Építészeti Központ, Budapest, 2019
Fotó: Meszleny Anna

›
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az alkotó a beton anyagán keresztül. A kiválasztott 
alkatrész szimbolikus szerepet tölt be, valódi funkciója 
szándékosan nem kiolvasható, sokkal inkább egy 
működő gépezet részeként jelenik meg. A művész 
az ipari formákat tiszta formai esztétikájuk miatt is 
szívesen alkalmazza. 

A beton urbánus karakterére rímelt a street-art és 
graffitik világát idéző alkotás a közeli falfelületen: 
Lizom Dávid diplomamunkája, a Cirus RE:ACT kör-
nye zettudatos gördeszkamárka arculatterve. Vegyes 
technikája a szemét felhasználásával készült kísérleti 
nyomat és a digitális grafika kreatív kombinációja, 
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Természetesen a hagyományos porcelánfestési 
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Erdő című gyermekregényének újraillusztrálása látható. 
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kérdéseinek izgalmas megközelítései.

BURKUS Judit: Érzések bölcsője | Judit BURKUS: Cradle of feelings
2018, papír, 33x30x17 cm
Fotó: Meszleny Anna

Design 2018 című kiállítás (részlet)
‘Design 2018’ (exhibition photo)

FUGA Budapesti Építészeti Központ, Budapest, 2019
Fotó: Meszleny Anna
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SIMON Péter Bence: WOW, kísérleti fotó | Péter Bence SIMON: WOW, experimental photo | 2015, 70x70 cm
Fotó: Simon Péter Bence

GÁSPÁR György: Reservoir | György GÁSPÁR: Reservoir | 2017, ragasztott, csiszolt üveg, akrilfestés, 30x50x11 cm
Fotó: Gáspár György
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A kiállítás egyik fénypontja – Gáspár György 
üvegmunkája – geometrikus absztrakt vizuális nyelvvel 
beszéli el az üveg iparművészeti megközelítésével 
szemben annak építészeti és szobrászati felfogását. 
Építészeti rajzokra emlékeztető vázlatok és modellek 
alapján üveglapról üveglapra helyezte egymásra az 
elemeket. A vonalháló szembenézetből egy tökéletesen 
egybeolvadó, szabályos rácsstruktúra, oldalnézetből 
már felsejlik, hogy valójában egy sajátos hidegüveg-
technika – a festett síküveg lapok ragasztása – miatt 
háromdimenziós plasztikaként is működhet. 

Összességében elmondható a kiállításról, hogy a 
rendezés nem kívánta az oktatók munkáit kiemelni, a 
hangsúlyt sokkal inkább a pécsi képzés színvonalára 
helyezte. A Zsolnay kerámia, a porcelán, a pirogránit, 
az eozin szerepét a művészeti felsőoktatás szintjén 
is lehetséges és szükségszerű megőrizni. Ez vezérelte 
Nagy Márta keramikusművészt és porcelántervezőt, 
egyetemi tanárt, amikor a kerámia szak (2017-től 
tárgyalkotás szak) megalapítását szorgalmazta. A 
MAMI műteremközpontú oktatást valósít meg, 

amelynek helyszínei a Zsolnay Kulturális Negyedben 
működő művészeti kar területén kialakított tágas közös 
műterem és korszerű műhelyek sora: massza-előkészítő, 
gipszműhely, öntőműhely, betonműhely, kemencetér, 
labor. Egy ilyen műhelyháttér megteremtése kiemelt 
fontosságú, hiszen az alapos technikai és anyagismeretek, 
a kézműves- és nagyipari technikák elsajátítása és a saját 
kísérletek folytatása elengedhetetlen az iparművészet 
bármely területén. Az új anyagok – például üveg – 
jelenléte pedig arra utal, hogy a tárgyalkotás szakon 
hamarosan új szakirányok is indulhatnak.

1. A Design 2018 kiállítást Bendzsel Miklós, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem címzetes 
egyetemi tanára, a Magyar Mérnökakadémia alelnöke nyitotta meg.
2. Fekete Valéria (szerk.): Design. A PTE Művészeti Kar Média- és Alkalmazott Művészeti 
Intézet 2018. PTE MK, Pécs, 2018. A kötetet a Design 2018 kiállítás megnyitóján Nagy 
Márta és Gerendy Jenő mutatta be. 
3. Az oktatók: Fusz György keramikusművész, Nagy Márta és Gerendy Jenő. Mindhárman 
a Doktori Iskola témavezetői. Továbbá tárgytervezés szakon: Budán Miklós, Burkus Judit, 
Ráthonyi Kinga. Tervezőgrafika szakon: Boskovitz Oszkár, Bőhm Gergely, Budai Lotte, 
Markóné Szalai Szilvia, Molnár Tamás, Prell Norbert, Simon Péter Bence és Tepes Ferenc.

4. Betű-Szó-Kép szimpózium, Pécs, 2015; Szkopjei plakátfesztivál, 2015; Poster for 
Tomorrow projekt, Párizs, 2015; Én, Vasarely pályázat, Pécs, 2016; Dostoyevsky 
Black and White művészplakát-pályázat, Strelka 2016 International Design Biennale, 
Oroszország, 2016; a Magyar Művészeti Akadémia pályázata 1956 témájú alkotások 
létrehozására, 2016; plakátpályázat, Kaposvár, 2016 (1956 téma); I. PosterFest, Budapest, 
2016 (1956 téma); Zsolnay Wind Orchestra arculati terv pályázata, 2016; II. Országos 
Kerámia Quadriennálé, 2017; Országos Tudományos Diákköri Konferencia Művészeti és 
Művészettudományi Szekció (design és kerámia kategória), 2016, 2017; Vylyan Bogyólé 
borcímkepályázat, 2018; Mois du graphisme, meghívásos nemzetközi plakátfesztivál, 
Párizs, 2018.

(Design 2018. Válogatás a Pécsi Tudományegyetem Művészeti 
Kar Média és Alkalmazott Művészeti Intézet tanárainak és 
diákjainak munkáiból. FUGA Budapesti Építészeti Központ, 
Budapest, 2019. január 17. – február 3.)

MOGÁN Orsolya
művészettörténész

MELKOVICS Ágnes: Gyermekétkészlet | Ágnes MELKOVICS: Dinner-set for children | 2016, porcelán, máz alatti kobaltfestés, többféle méret
Fotó: Meszleny Anna

BODA Anna Stefánia: Bogyólé újbor címketerve
Anna Stefánia BODA: Label design for the new wine Bogyólé
2018, digitális grafika
Fotó: Meszleny Anna
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