
 
 

 

“FULL CONCRETE” KIÁLLÍTÁS, AZAZ BETON FELHASZNÁLÁSA MÁSKÉNT 
 

Új kiállításnak adott otthont a pécsi Nick Galéria “Full concrete” néven. A szeptember             
közepén nyílt kiállítás a beton építőipari felhasználásától eltérő lehetőségeire, azaz a           
beton sokszínűségére hívta fel a figyelmet.  
 
A LAFARGE Cement Magyarország és a Nick Galéria által 2014-ben elindított Beton Arcai             
kiállítás sorozat évről – évre mutatta be a Szigetmonostori Művésztelep kéthetes művész            
táborában készült beton alkotásokat. Az idei évben megjelent új járvány nemcsak a            
mindennapjainkat rendezte át alapjaiban. A megváltozott környezet a munka világába, így a            
közösségi művészeti alkotásba is begyűrűzött. Ennek eredményeként magát a tábor          
megrendezését a szervezők kénytelenek voltak lemondani. A projekt vezető művészének          
azonban ez nem szegte kedvét és saját alkotásaiból hozott létre egy teljes beton-kiállítást. A              
betonszobrok alapanyaga ezúttal is a LAFARGE Cement Magyarország Kft. Királyegyházi          
Cementgyárában készült cementek és mészkőliszt volt. 
 
„Mindig örömünkre szolgál a cementből készült alkotómunkák támogatása, hiszen ezáltal          
bemutathatjuk a beton sokszínű felhasználási módját, amely bőven túlmutat az építőipar által            
megszokott felhasználási kereteken. Ez az izgalmas tárlat arra is tökéletes alkalmat teremt,            
hogy átgondoljuk: nem minden az, aminek látszik.” – nyilatkozta Zadravecz Zsófia, Értékesítési            
és marketing igazgató. 
 
A kiállítás szeptember 11-től közel egy hónapon keresztül volt megtekinthető Pécsett, a Nick             
Galériában nyitva tartási időben, az egészségügyi előírásokat (távolság tartás, maszk viselése)           
betartva. 
 
„Full Concrete” kiállításról 
 
A “Full Concrete” címet viselő kiállítás Veres Balázs művészi alkotásait hívatott bemutatni. A             
művész legújabb sorozata a betont, mint alapanyagot kiemelő, funkcionális és építőipari elemek            
újra értelmezései. Az új kontextusba helyezett elemek, eredeti funkciójuk mellett, aktuális           
tartalomra hívják fel a figyelmet.  
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A betont anyagszerű megközelítéséből színre állító sorozatban az erős irányítottság mellett a            
véletlenszerűség egyaránt hangsúlyos, ezáltal teljes képet adva a beton lényegéről, megújítva a            
berögzült sztereotípiákat. Az erősen konstruktív, absztrakt munkák mind az anyag más-más           
tulajdonságára apellálnak, ezzel szegmensekre bontva a kiállítást. 
 
A betonipar funkcionális formáinak mérnöki megközelítéséből ihletődő munkák a valós tér           
absztrakt leképezései. A három dimenziót összegző XYZ és a térben detektálható színeket            
megjelenítő RGB munkában az anyagszerűség az arányaik, a statika és a szerkesztett            
jellegükön keresztül értelmezendőek. A művész egyik újító gesztusa a színek behozatala és            
vegyítése a betonnal, itt ütközik ki a legplasztikusabb módon. A jellemzően hideg színek             
egyfajta feloldást hoznak a betonról alkotott képünkbe. 
 
Kurátorok: Farkas Laura és Tomas Krivocenko 
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MEGJEGYZÉS A SZERKESZTŐKNEK 
LAFARGE CEMENT MAGYARORSZÁG KFT. 
Az építőipar számára egyedi megoldásokat kínáló LAFARGE Cement Magyarország Kft. több mint 150 főt              
foglalkoztat, 2019-es nettó értékesítési árbevétele meghaladta a 25 milliárd forintot. A LAFARGE egy             
cementgyárat üzemeltet Királyegyházán és egy agyag- és mészkőbányát Bükkösdön. A Királyegyházi Cementgyár            
az elérhető legmodernebb technikával 2011 óta üzemel, mára hazánk egyik meghatározó építő-alapanyag            
gyártójává vált. Célja partnerei és végfelhasználói igényeinek teljes körű kiszolgálása innovatív, kitűnő minőségű             
cementtermékekkel – mind ömlesztett, mind zsákos formában. Szakmai tevékenységéért 2019-ben Business           
Superbrands díjban részesítették. A környezetvédelem és a körkörös gazdaság megvalósítása érdekében tett            
intézkedéseit legutóbb Energiahatékony Vállalat Díjjal (2019) ismerték el. A LAFARGE számára fontos továbbá a              
helyi közösség támogatása, amelyet elsősorban önkéntes programokkal és a „Közösségi Érték Program”            
pályázatával valósít meg. 
További információ elérhető a www.lafarge.hu oldalon. 
 
 
LAFARGEHOLCIM CSOPORT 
A LafargeHolcim világvezető az építőanyag-gyártásban és az építőipari megoldások biztosításában. Négy üzleti            
szegmense van: Cement, Adalékanyagok, Transzportbeton és Megoldások&Termékek. A világ minden részén           
piacvezető szerepet tölt be, a fejlődő és a fejlett piacokat kiegyensúlyozott arányban tartalmazó portfólióval              
rendelkezik. A LafargeHolcim széles körben kínál kiváló minőségű építőipari alapanyagokat és megoldásokat. A             
LafargeHolcim szakértői megoldást kínálnak azokra a kihívásokra, amivel ügyfelei szembesülnek szerte a világon,             
akár családi otthont építéséről, akár nagyobb volumenű, infrastrukturális beruházásról van szó. A LafargeHolcim             
termékei és szolgáltatásai iránti keresletet a világszerte egyre növekvő népességszám, a városiasodás, valamint a              
növekvő életszínvonal és a fenntartható építészet iránti igény hajtja. A vállalatnál több mint 70.000 munkavállaló               
dolgozik a világ több mint 70 országában. 
További információk a LafargeHolcim Csoportról: www.lafargeholcim.com  
  
 
 
 

OLDAL 3/3 
 

“FULL CONCRETE” KIÁLLÍTÁS, AZAZ BETON FELHASZNÁLÁSA MÁSKÉNT 

http://www.lafarge.hu/
http://www.lafargeholcim.com/

