
Nicolas Schöffer Múzeum, Kalocsa 

 

A kalocsai születésű, de főként Franciaországban alkotó, világhírű művész Nicolas Schöffer a 

kinetikus szobrászat egyik legjelentősebb hazai képviselője volt. A kinetikus művészet a 

valódi térbeli-fizikai mozgásformákra építi eszméit, az alkotás és az azt körülvevő környezet 

interaktív kapcsolatán alapszik. Nicolas Schöffer szobrai a tér-fény-idő hármas 

eszközrendszer segítségével a szemlélő számára komplex vizuális élményt varázsolnak. 

1980-ban Kalocsán megnyílt a Schöffer Múzeum, mely a művész életművének legfontosabb 

állomásait és alkotásait mutatja be. A művész lakóházából átalakított jelenlegi épület mára 

elavult és a modern múzeumi funkciónak kevéssé felel meg. A tervezési feladat meghatározó 

eleme, hogy egy olyan modern múzeumteret hozzunk létre, mely megfelel egy korszerű 

múzeum igényeinek. 

Az új múzeumépület lehetőséget ad állandó illetve időszakos kiállítások megrendezésére, 

valamint workshop jellegű műhelyfoglalkozások és múzeumpedagógiai foglalkoztatások 

rendezésére is. A földszinten elhelyezett, udvarral egybenyitható időszaki kiállítótér egyben 

előadótérként is funkcionál, amely kisebb rendezvények, művészeti találkozók, 

műhelybeszélgetések megtartására is alkalmas. Mindezek mellett helyet kap a földszinten egy 

kis kávézó is, melynek egy egyedi, falba épített Varetra-installáció ad interaktív hátteret. Az 

emeleten - az állandó kiállítótérben - tematikus egységekre bontva méltó helyükre kerülnek 

Schöffer alkotásai, a Tér-, Fény- és Idődinamikus művek, Reliefek, Kollázstablók, 

Fényeffektusok, a Mikroidő, a Lumino és főműve, a Prizma. Mindezt kiegészíti egy videó 

szoba is, mely bemutatja a művész életútját és többi alkotását a nagyvilágban.  

A meglévő főépület helyi értékvédelem alatt áll, ezért a tervezési koncepció kialakítása során 

törekedtünk az értékmegőrzésre a történelmi homlokzat helyreállításával. Az új ráépítés 

építészeti kialakításában élesen elkülönül a történeti homlokzattól, a kinyúló előtetőben 

elhelyezett, kör alakú Schöffer tükör a múzeum előtt elhaladó gyalogos forgalom hatására 

mozgásba lendül, forogni kezd és véletlenszerű fényeket idéz elő a homlokzaton, egyfajta 

kinetikus alkotásként definiálva magát az épületet. 

„A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság 

Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása 

és működtetése konvergencia program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az 

Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.” 
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