Véninger Péter műtárgymásolatai
Kerámia műtárgymásolatok
Megtanultam kerámiát égetni fatüzelésű kemencében vörösre, sárgára, barnára, szürkére és feketére. Természetesen tudok korongozni, mintázni, agyagot soványítani, engóbot
keverni, mázat keverni. Rendkívül sok kísérlet van mögöttem, sok furcsa tapasztalattal (grafitos agyagból készült edény, fényes engóbok, áttetsző engóbok, színváltó festék
stb.). (Ezek nagy része valójában csak engem lelkesít. De én remekül elfoglaltam magam velük.)
Köztéri szobrom van Alcsuton, az arborétum Alpinétum részében, ami egy második világháború után megsemmisült Mária szobor rekonstrukciója. A szobrot 2016-ban
szentelték fel.
Műtárgymásolataim készültek különböző múzeumok kérésére (Néprajzi Múzeum, Szépművészeti Múzeum, MNM Mátyás Király Múzeuma, szegedi Móra Ferenc Múzeum,
Várpalota, Füzér, Sirok, Kisnána, Jánossomorja stb.).
Jó móka volt másolatokat készíteni. Semmi pénzért nem hagytam volna ki. De nem éri meg ilyesmivel foglalkozni. Ezért 2017-ben abbahagytam.
2019-ig még lelkesített, és foglalkoztatott a régi technikák kutatása (kísérletek, vizsgálatok), előadások tartása történeti technikákról, cikkek (és könyv) írása történeti
technikákról.
Magamnak emlékként (és persze azért, hogy vagánykodjak azzal, hogy valamikor mit csináltam), összeállítottam egy kis ízelítőt:

Várpalotára készített tárgyak
Szert tettem egy csomó olyan tapasztalatra, ami teljes mértékben korszerűtlen (régi kerámiakészítési technikák), és csak rendkívül kevés ember van a világban, akik számára
egyáltalán jelent bármit is. Hétköznapi ember számára ismert világban (OKJ kerámiaoktatásban, a mai kerámiakészítésben) ezek teljesen értéktelen és haszontalan dolgok. Jó,
ha az ember az álmai után megy, mert esetleg kiderül, hogy hova vezet. A műtárgymásolás egy darabig kihívás, és szórakoztató. Emellett stresszes (sok munka, bizonytalan a
végeredmény, és határidőre kell teljesíteni) és tulajdonképpen felesleges. 2017 óta nem vállalok másolatkészítést, hogy legyen időm saját szobrokat készíteni (nem eladásra)
és könyvet írni történeti kerámia-technológiákról és a rajtuk levő nyomok olvasásáról. (Igen, tudom ez is szórakoztató, meglátjuk, hogy mi lesz a vége.)
Továbbra is lelkesít, és foglalkoztat:
- Régi technikák kutatása (kísérletek, vizsgálatok)
- Előadások tartása történeti technikákról
- Cikkek (és könyv) írása történeti technikákról
Emlékként (és, hogy vagánykodjak azzal, hogy valamikor mit csináltam), összeállítottam egy kis ízelítőt.

Őskori másolatok

1

Ékírásos agyagtábla (a képen tényleg csak agyag)

Görög, geometrikus ,,lécidolok”

Római kerámia másolatok (Mázas korsó, trieri ivópohár, reliefes terra sigillata, ivópohár)
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Indián kerámia másolatok (Balra fényesített és karcolt edény)

4 egyforma edény ugyanolyan égetési foltokkal.

Balra: avar ,,sárga bögre”, jobbra: cserépbogrács másolata

Lepárló másolata

Metélt-mázas kerámiák másolata
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Reneszánsz kerámiák másolata

Török kori török kerámiák másolata

Kályhacsempék másolata

török cseréppipák másolata
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Csizma alakú edény másolata (még félkészen)

Balra: Mária Immaculata szobor készítés lépései (2016)
Jobbra: A meghívón az eredeti szobor megmaradt töredékei láthatóak.
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A Mária Immaculata szobor 180 cm magas, és az eredeti technikával egyezően hideg festésű.
Készítés-technikákat bemutató sorozatok

Balra: reneszánsz majolika készítés lépései.
Középen: papírmasé dombormű készítés lépései.
Jobbra: cseréppipa készítés lépései
Nem kerámia másolatok

Balra. indián kőmaszk másolata

Balra Medichi címer kicsinyített másolata.
Jobbra: Nádasdy címer műkő másolata.

Balra: Egyiptomi állatmúmia másolatok (textil)
Jobbra: honfoglalás-kori ló, Karos.
Nem hiteles másolat, de régi hangulatban készültek
Szívesen készítettem olyan tárgyakat, amelyek nem egy konkrét létező tárgy (vagy típus) másolatai, hanem adott kor stílusában kellett elkészíteni egy tárgyat, ami nem volt,
de akár lehetett is.

Aragóniai Beatrix és Hunyadi Mátyás portréja kancsón.
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Reneszánsz tálak

Múmiafej
Véninger Péter
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