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Körbepillantva a metaforikus terekben – ahová  
ifjabb Szlávics László szobrászművész legújabb  
alkotóperiódusának óraszobrai nyomán érkezhe-
tünk meg –, közhelyszerű megállapításokra ragad-
tathatjuk magunkat: e művész alkotásainak tárgya 
a lassan vagy a gyorsan, az észrevétlenül vagy ideg-
őrlőn, a kíméletlenül pergő, megfoghatatlan idő. 
És máris analógiákat, párhuzamokat keresünk, s az 
idő-problematikával viaskodó, megkerülhetetlen 
művekként memóriánkban Salvador Dalí Az emlé-
kezet állandósága (1931) című, meghajló-hullámzó 
óraszámlapokat megjelenítő vászna, majd a magyar 
művészet közelebbi múltjából Harasztÿ István kar- 
és zsebórákból és óraalkatrészekből szerkesztett,  
az ezredforduló utáni években készült dombor-
művű kollázs- vagy assemblage-sorozata és Kicsiny 
Balázs Suszterinas című videoinstallációja (2005) 
merül fel. A művek megközelítéséhez az elméleti 
alapvetés is adott: Kicsiny Balázs az Óramotívum  
és eszkatológia. A mérhető és a mérhetetlen ábrázolása 

a first look around in the metaphorical spaces which 

you enter guided by the clock sculptures of lászló 

szlávics Jr.’s recent creative period inspires you to draw 

platitudinous conclusions: the topic of this artist’s 

works is time that passes slowly or rapidly, unnoticed 

or nerve-racking, merciless and inexplicable. and you 

immediately search for parallels and analogies, finding 

in your memory first of all salvador Dali’s unavoidable 

canvas with the bending-undulating clock faces in The 

Persistence of Memory (1931), then from hungarian art 

the relief-like series of collages or assemblages of istván 

harasztÿ built from wrist and pocket watches and clock 

parts more recently, in the years after the turn of the 

millennium, as well as Balázs kicsiny’s video installation 

entitled Cobbler’s Apprentice (2005). The theoretical 

foundation for an approach to the works is given: Balázs 

kicsiny summed up the theses of his Dla dissertation 

entitled Clockwork and Escathology. Representing the 

measurable and the immeasurable in 2008. (it is to be 

noted parenthetically that the New Budapest Gallery 
2. Hommage à Tinguely Hommage à Tinguely

2017
■

ifj. Szlávics László  
szobor-művei

lászló szlávics, jr.’s  
works in the round
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című DLA-értekezésének téziseit 2008-ban foglalta 
össze. (És csak zárójelben jegyezzük meg, hogy az 
Új Budapest Galéria 2015-ben egy új műkategória 
megnevezését meghonosítva Idő-alapú médiaművek 
a kortárs művészetben, míg a szentendrei Művészet 
Malom 2016-ban Elvesztegetett idő címmel rende-
zett nagyszabású kiállítást.) Ifjabb Szlávics László 
a tradicionális műalkotások körébe sorolható, az 
idő jelenségét analizáló-tükröztető munkái több-
szörösen is ezen, az érzéki tartományokban és 
a tudati síkokon is gyakran súlyos konfliktusokat 
és zavarokat keltő problémahalmazhoz kötődnek: 

introduced a new category of artworks in its exhibition 

of Time-based media works in contemporary art in 2015, 

while in the artMill of szentendre there was a grand ex-

hibition entitled Wasted time in 2016.) lászló szlávics Jr.’s 

more or less traditional art works analysing-reflecting the 

phenomenon of time are multiply related to this set of 

problems often generating grave conflicts and confu-

sions on both the material and the mental planes: they 

are works whose subject-matter and connotations direct 

one to the dimension of time, since they feature clocks 

that embody and verify the passing of time in the spirit 

and practice of linearity. They are wall and table clocks, 

3. Dombormű VIII. Relief, No. 8
2011
■ 4. Dombormű XVII. Relief, No. 17

2011
■

5. Dombormű XIV. Relief, No. 14
2011
■
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cuckoo and pendulum and alarm clocks and pocket 

watches, everyday objects of incredible formal variety, 

objects of use worn down by the passing of time, found 

accidentally or picked from the flood of requisites sur-

rounding us, as well as explored-bared-reshaped me-

chanical contraptions including some other measuring 

instruments – pressure gauges, indicator meters – meta-

morphosed into art. What the viewer is sent pondering 

about is not only time or physical state indicated by the 

clocks and meters – pressure, weight, tension, size and 

their limits bordering on danger –, but also the age of 

the gadgets themselves: the chances of their existence 

olyan művek, amelyeknek tárgya és jelentésköre is 
az idődimenziókba vezérlő, az idő múlását a linea-
ritás szellemében és gyakorlata szerint megteste-
sítő és tanúsító tárgyak: órák. Fali- és asztali órák, 
kakukkos és ingaórák, ébresztőórák, zsebórák 
mint hallatlan formagazdagságban alakított min-
dennapi, az idő múlása által megviselt, véletlenül 
talált, vagy az embert körülvevő rekvizitumára-
dásból tudatosan kiválasztott és kiemelt használati 
tárgyak, valamint feltárt-lecsupaszított-átformált 
mechanikus szerkezetek, amelyek családjához egy-
egy esetben más mérőszerkezetek – nyomásmérők, 

6. Dombormű XIII. Relief, No. 13
2011
■

7. Dombormű XXXI. Relief, No. 31
2011
■ 8. Dombormű XXXII. Relief, No. 32

2011
■
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indikátorórák – műalkotássá avatott kompozíciói 
is kapcsolódnak. Vagyis itt nem csupán az órák 
és a mérőszerkezetek által jelzett időről vagy fi-
zikai állapotjelzésről – nyomásról, nyomatékról, 
feszültségről, méretről és mindezek veszélyt jelző 
határairól –, hanem magukról az eszközök idejéről 
is meditálnunk kell: az időben való létezésükről, 
az idővel való dacolásukról, az időben való elenyé-
szésükről vagy a zárványszerű fennmaradásuk esé-
lyeiről. És természetesen az átalakulásukról, az új 
arculattal és új lényegi jellemzőkkel és jelentésekkel 
felruházott megjelenésükről is: a művész ugyanis 

in time, their defiance of time, demise in time or sur-

vival like a xenolith. and then there is their transforma-

tion to meditate about, the new profile and essential 

features and connotations added to them by the artist 

who sometimes keeps the original form and character, 

sometimes only applies tiny modifications or chang-

es, but other times radically interferes and constructs 

a wholly new structure: he omits, applies, welds, newly 

frames, heaps and multiplies. The outcome includes ac-

curately and perfectly working structures, constructions 

hiding or exposing the potential and chances of working, 

or others that have become hopelessly aged, as heaps of 

10. Dombormű LXIX. Relief, No. 69
2011
■ 11. Dombormű LXX. Relief, No. 70

2011
■

9. Dombormű XXIX. Relief, No. 29
2011
■
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hol megtartja az eredeti formát és jelleget, hol meg 
csak kisebb módosításokkal, látszólag apróbb cse-
rékkel él, míg máskor radikálisan beavatkozik, 
teljesen átalakít, új szerkezetet konstruál: kiiktat, 
applikál, összeolvaszt, új keretbe foglal, halmoz, 
megsokszoroz. Így pontosan és hibátlanul, precí-
zen működő, és a működés lehetőségeit és esélyeit 
rejtő és feltáró konstrukciók, vagy a reménytelenül 
elaggott, ócska, használhatatlanná és romhalmaz-
zá vált szerkezetek jelennek meg. Esetenként teljes 
vértezetben, a korabeli dizájn minden fontos jegyét 
hordozva, máskor szétesetten, maradványszerűen, 

useless ruins. Now they are dressed in full armour, show-

ing all the major lineaments of their original design, now 

shattered like relics the inside exposed by the removed 

outer hull, but combined with new elements, displaying 

and stressing the essential parts.

Trying to draw up an encyclopaedia-entry of lászló 

szlávics, Jr.’s career one may state that it is an artistic ac-

tivity started in the second half of the 1970s thus span-

ning now four decades, which gradually moved away 

from medal art and closer to sculpture. in this definition, 

of course, both medal art and sculpture are meant in 

quotes: the original indicators, meanings and contents of 
12. Dombormű LXXIII. Relief, No. 73

2011
■

13. Dombormű LXXXV. Relief, No. 85
2011
■ 14. Dombormű LXXXVII. Relief, No. 87

2011
■



16. Plakett, No. 26, 27, 28, 29 Plaquette, No. 26, 27, 28, 29
2012
■15. Dombormű LXXXVI. Relief, No. 86

2011
■
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art branch, genre, form and category have become inval-

id in the 20th century, particularly in its second half and 

emphatically in its last third. in the disruption of the set 

of rules of medal art that emerged over earlier centuries 

and got petrified, in the disrespect for conventions, in 

opening wide the creative ambitions to ignore bound-

aries, lászló szlávics Jr. played a significant role shoulder 

to shoulder with a few foreign and hungarian fellow 

artists; he has been present with his works of an innova-

tive spirit, new materials and technical execution at the 

National Medal Biennial in sopron and the internation-

al medal shows of FiDeM, as well as in annual-biannual 

a belsőt fedő eredeti külsőtől megfosztottan, új 
összetevőkkel ötvözve és gyarapítva, a lényegi ele-
meket láttatva és hangsúlyozva. 

Ifjabb Szlávics László rövid, lexikon-tömörségű 
pályaképét megrajzolni próbálván azt mondhat-
nánk, hogy az 1970-es évek második felétől épü-
lő, immár négy évtizedet felölelő munkássága az 
éremművészettől távolodó, a szobrászathoz köze-
lítő művészeti tevékenység, de ebben a meghatá-
rozásban természetesen mind az éremművészet-, 
mind a szobrászat-fogalom idézőjelben értendő: 

17. Soá I. Shoah I.
2012
■ 18. Soá II. Shoah II.

2012
■

19. Soá III. Shoah III.
2012
■
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az eredeti ágazat-, műfaj-, műforma- és kategória-
jelzések, jelentések és tartalmak a XX. században, 
hangsúlyosan a század második felében, majd 
utolsó harmadában érvénytelenné váltak. A tradi-
cionális éremművészet korábbi, évszázadok alatt 
kialakult és megmerevedett szabályrendszerének 
felbontásában, a konvenciók elvetésében, az alkotó-
tevékenység szabaddá, határtalanná nyitásában 
néhány külföldi és magyar alkotótársával vállvet-
ve jelentős szerepet vállalt ifjabb Szlávics László: 
új szellemű, új anyaghasználattal és új technikai 
megvalósítással élő alkotásaival a soproni Országos 

one-man-shows – he won the Ferenczy Béni Grand 

Prize of the sopron biennale in 2015. Two years later art 

historian lászló Beke wrote in the introduction to the 

catalogue of his exhibition of “medals” held in sopron 

in the summer of 2017: “lászló szávics, Jr., perhaps the 

most spectacular innovator of the hungarian medal, has 

covered the historical path of redefining the art of the 

medal over the past decade, from the traditional genres 

and techniques of sculpture and relief, touching on met-

al working, goldsmith’s art and jewellery, in no little mea-

sure upon the influence of conceptual art and object 

art. he has pondered on the interconnections of art and 

20. Elhajlásmérő Declination Marker
2014
■ 21. Hommage à Jules Verne Hommage à Jules Verne

2014
■

22. Zenegép Music Machine
2014
■
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Érembiennálékon és a FIDEM nemzetközi érem-
művészeti tárlatain, és persze az egy-két évente 
be mutatott önálló kiállításain a kö zelmúlt évtize-
deiben rendszeresen jelentkezett, és jelen van nap-
jainkban is – legutóbb 2015-ben nyerte el a soproni 
seregszemle Ferenczy Béni-díját. A két évvel később, 
2017 nyarán rendezett soproni ön álló „érem”-tárla-
tához írt katalógusbevezetőjében állapította meg 
Beke László művészettörténész: „…ifjabb Szlávics 
László talán a magyar éremművészet leglátványo-
sabb megújítója, az elmúlt évtizedben végigjárja az 
éremművészet újradefiniálásának történeti útját, 
a hagyományos szobrászati műfajokat és techniká-
kat, a domborművet, a fémművességet, az ötvössé-
get és az ékszerészetet is érintve, nem kis mérték-
ben a konceptuális művészet és az objektművészet 
hatására. Érinti a művészet és a tudomány, a tech-
nika, a technológia és a kultúra összefüggésének 
problematikáját, és eljut a média és kommunikáció 
jelenkori helyzetének megértéséig.” Ifjabb Szlávics 
László és kortársai éremművészetet megújító tö-
rekvései sorában talán az első fontos lépés az alkal-
miságoktól való elszakadás, az autonóm érem-mű-
alkotás státusának megteremtése, és alapvetően a 
gondolati síkokon összegzett tartalmi mondandók 
megfogalmazásának, kimondásának szándéka, és  
e szándék valóra váltása volt, amelyet aztán köve-
tett a hagyományos formai keretek – a kör vagy ko-
rong, illetve a szabályos forma –, az előlap-hátlap-
kettősség vagy koncepció elvetése, a sík, illetve 

science, technology and culture, and arrived at compre-

hending the current state of the media and communi-

cation.” Perhaps the first important step in the efforts of 

lászló szlávics Jr. and his contemporaries to revive med-

al art was breaking with occasionality and fighting out 

the status of the autonomous medal as art. it principally 

meant giving in to the urge to conceptually synthesize 

and utter messages and then to realize them, followed 

by the discarding of the traditional formal frames – cir-

cle or disc or any regular shape –, the concept or duality 

of obverse and reverse, the elimination of the planar or 

traditionally closed relief-like modelling, the exclusive use 

of hard metals and the possibility of multiplication. Now 

the “medal” is an irregular and unique piece of art char-

acterized by freely chosen multiple materials and widely 

varied technical execution, a concentrate of sculptural-

ly conceived ideas organized dynamically in space: this 

is testified in the oeuvre of lászló szlávics Jr. – after the 

cast and struck medals of the 1980s – by the cycles of 

geometric motifs produced in the 1990s (Four elements 

I-IV, 1995; Star money – Four elements, 1998; Cultic pro-

to-money, 1996-97, using, among other materials, onyx, 

ceramic, feather, bone, pearl). Beside the renewed “med-

al”, a few portraits were also made and put up for per-

manently presence in some public space in institutions 

in rural towns and Budapest, and his first box pieces and 

objects, conceptual works also came into being includ-

ing a clock-based composition or two. in the years of 

the new millennium a growing role seems to be given to 

reliefs – planar sculptures peculiarly balancing between 
23. Tűzvihar II. Firestorm II.

2014
■
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a tradicionális zárt domborműszerű megformálás 
igényének, a kemény fémanyag kizárólagosságá-
nak, valamint a sokszorosítás lehetőségének fel-
számolása. Az „érem” immár szabálytalan, egyedi, 
szabad, sokrétű anyagválasztású, a legváltozatosabb 
módszerekkel megmunkált, eredendően plasztikai 
indíttatásokat összpontosító, dinamikusan a térbe 

two- and three-dimensionality, to box works and ob-

jects, assemblages, plastic works composed and placed 

in space, in addition to irregular sculptural medal-works 

with mobile and movable elements such as the grand 

cycle of For István Harasztÿ’s birthday I–X, 2009–2016. 

Found objects have a salient role in his oeuvre used as 

artistic elements in the compositions or attached to 

szervezett mű: ezt ifjabb Szlávics László életművé-
ben az 1980-as évek öntött és vert érmeit követő-
en a többi között az 1990-es évtized geometrikus 
motívumokat feldolgozó sorozatai (Négy őselem  
I–IV., 1995, Csillagpénz – Négy őselem I–IV., 1998), 
majd az 1996–1997-ben alkotott Kultikus ős-pénz 
című – más anyagok mellett ónixot, kerámiát, 

other objects in collages, or to other artistically wrought 

materials, wood, iron, brass, etc. The technique is always 

mixed. The expression and effects of these works cre-

ated from multiple and diverse materials with a wide 

variety of techniques are promoted to even more com-

plex and intricate three-dimensional phenomena with 

new elements that add revolutionary innovations to 

24. Téridőmodulátor 
– Hommage à H. G. Wells I.

 Space-time Modulator –  
Hommage à H. G. Wells I.

2014

■ 25. Téridőmodulátor  
– Hommage à H. G. Wells II.

 Space-time Modulator – 
Hommage à H. G. Wells II.

2014

■
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■

tollat, csontot, gyöngyöt feldolgozó – sorozatának 
alkotásai tanúsítják. A megújított „érmek” mellett 
ekkor már a művész több portrét is készít – ebbéli 
művei közül néhány közösségi térben, az állandó 
nyilvánosság igényével lel otthonra vidéki városok 
és Budapest egy-egy intézményében –, és megszü-
letnek az első dobozművei és objektjei, konceptuá-
lis plasztikái is, amelyek körében már fel-feltüne-
deznek az első órakompozíciók. Az ezredfordulót 
követően a rendhagyó, plasztikus éremmunkák 
mellett – mint amilyenek a Harasztÿ István születés-
napjára I–X., 2009–2016 című nagyszabású, moz-
gó és mozgatható elemekkel konst ruált együttes 
alkotásai – egyre nagyobb szerepet játszanak mun-
kásságában a domborművek – a sík és a tér között 
különös módon egyensúlyozó úgynevezett sík-
plasztikák –, a dobozművek és a térbe komponált, 
térbe helyezett objektek, assemblage-ok, plasztikák. 
Munkái körében kitüntetett szerepük van a talált 
tárgyaknak, amelyeket műelemekként applikál 
kompozícióiba, vagy kollázseljárással kapcsol össze 
más tárgyakkal, eszközökkel vagy művészi esz-
közökkel megmunkált matériákkal: fával, vassal, 
sárgarézzel stb. Az alkalmazott technika mindig: 
vegyes. És e sokrétű, változatos anyaghasználattal 
és technika alkalmazással létrehozott alkotások ki-
fejezését és hatásvilágát a szobrászatot forradalmi 
jelleggel megújító, hatásrendszerét kiterjesztő, mű-
természetét minőségileg teljesen átformáló új ele-
mek avatják még összetettebb, még szövevényesebb 

sculpture, expand its sphere of influence and fundamen-

tally transform its existence as art: the clock sculptures 

open a wide scope for the appearance and manifesta-

tion of kinetic and sound effects. The slow motion of the 

hands of the clocks, the cogwheels sent into rotation by 

the springs, the movement of the pendula along regu-

lar but different paths changing or repeated in longer or 

shorter periods, the rhythmic ticking of the watches and 

the chimes of the hours have an aura conjuring up long-

past times which is enigmatically combined with pro-

cesses experienced by the viewer in the present. amidst 

the movements of clocks and their parts, the rhythmic 

and unexpected sound effects, the viewer who observes 

and experiences all this in the time and place designated 

by the works tries to examine and explore all the minut-

est, perfectly fitted or boldly amassed parts, unwittingly 

glancing at his wristwatch on and off: what’s the time? 

and why is it as it is? and is it indeed?

The realm of lászló szlávics, Jr.’s clock sculptures is 

crammed, intricate, baffling, mysterious like a hoard of 

treasures from a sunken world: it is devoid of contrived 

elegance, sophistication or subtle beauty: it is the rus-

tic world of stretched springs, stuck cogwheels, rusted 

clock faces, corroded boxes, crumbling wooden crates 

in which flickers of life can be spotted: some move along 

the routine paths, the hands of others just drag them-

selves along, a pendulum suddenly swings, a wall clock 

strikes once more. as if at this very moment we were 

losing some irreplaceable value or unparalleled beau-

ty, as if the present were just falling into the past, as if 

26. Totem – Hommage à 
César (Baldaccini) I.

Totem – Hommage à César 
(Baldaccini) I.

2016

■ 27. Totem – Hommage à 
César (Baldaccini) II.

Totem – Hommage à César 
(Baldaccini) II.

2016
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plasztikai jelenséggé: az óraplasztikák tág teret 
nyitnak a mozgás és a hangeffektusok megjelené-
sének, illetve megnyilvánulásának. Az óramutatók 
lassú járása, a rugók által működésre késztetett fo-
gaskerekek és az ingák szabályos, eltérő pályákat 
bejáró, hosszabb-rövidebb periódusok alatt változó 
vagy ismétlődő mozgása, a szerkezetek működését 
kísérő ütemes ketyegések és az órajelzéseket adó 
bim-bamok révén a művek régmúlt időket idéző 
aurája a szemlélő által átélt jelen idő folyamataival  
kapcsolódik talányosan össze. Az órák és alkat-
részeik mozgása, ütemes és váratlan hangzása köze- 
pette a mű ideje által meghatározott, a mű terében 
lezajló plasztikai történések megfigyelőjeként és át-
élőjeként közeledhet e kompozíciókhoz a befogadó, 
s miközben tüzetesen megvizsgálni, feltérképezni 
próbál minden apró, tökéletesen összeillesztett 
vagy nagyvonalúan összehordott és felhalmozott 
részletelemet, önkéntelenül is többször a karórájára 
pillant: mennyi is az idő, és ha annyi, akkor miért? 
És valóban? 

Zsúfolt, bonyolult, nehezen áttekinthető, rejté-
lyes, maradványszerűségekben leledző világ ifjabb 
Szlávics László óraplasztikáinak világa, amely nél-
külöz minden mesterkélt eleganciát, mívességet és 
kifinomult szépséget: a kinyúlt rugók, a megakadt 
fogaskerekek, a rozsdás óraszámlapok, a korrózió-
rágta dobozok, a korhadt faládák rusztikus közege 
ez, amelyben még azért itt-ott éledezik valami élet: 

28. Hommage à Tatlin Hommage à Tatlin
2016
■ 29. Munkaidő Worktime

2016
■
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járják megszokott útjukat, vagy már csak vánszo-
rognak a mutatók, meglendül egy-egy inga, utolsót 
üt egy falióra. Mintha éppen most vesztenénk el 
valaminő pótolhatatlan értékeket és hallatlan szép-
ségeket, mintha ebben a pillanatban hullna a je-
len múltba, mintha véglegesen lezárulna valami. 
S talán ennek a bonyolult, összetett mechanikai 
szerkezetvilágnak ellenpontjaként tárja a szemlélő 
elé ifjabb Szlávics László a síkplasztikáit: ezeket  
a szabályos négyzet- és téglalapalakzatba foglalt, 
az idő által megnemesített anyagok különleges 
textúráját és faktúráját leleményesen kiaknázó, 
geometrikus jellegű elemeket konstruktív szem-
lélettel felvonultató, szűkszavú kompozíciókat. 
A perforált lemezek hálószerűen áttört felületeiből, 
a kis fémpálcákból, a tűzőgépkapcsokból és a bá-
doglemez-darabkákból szervezett, a teret alig-alig 
megsértő képi-szobrászati együttesek erőterében, 
a lágy plasztikai és festői elemek együttjátszásában 
felfedezhetjük: a művek mögöttes terében az óra-
szobrok világában megismert tartózkodó, medita-
tív szemléletű, lírai szólamokat megszólaltató, de 
esetenként frappáns plasztikai ötleteket kiaknázó 
vagy meghökkentő kifejezésekkel szembesítő egy-
kori éremművész, a szobrász ifjabb Szlávics László 
rejtőzködik. 

something were being terminated for good. Perhaps in 

counterpoint to this tangled and complex world of me-

chanical appliances, lászló szlávics Jr. presents his planar 

sculptures: laconic compositions of a constructivist ap-

proach built of quasi-geometrical elements and set into 

regular square or oblong format, inventively utilizing 

the peculiar texture and facture of materials ennobled 

by time. The field of forces of the picture-like sculptures 

hardly penetrating into the third dimension, composed 

of perforated sheets of a reticular structure, tiny metal 

sticks, staples and scraps of tin plate, the interplay of soft 

sculptural and pictorial elements lead to the recognition 

that hiding behind these works is the reserved artist of a 

meditative stance we got to know as the creator of clock 

statues, a former medallist with a lyrical voice at times 

confronting the viewer with utterances based on some 

startling quick-witted plastic idea: the sculptor lászló 

szlávics, Jr.

30. Emlékeim My Memories
2015
■



31. Múltidő I. Past Time I.
2017
■ 32. Múltidő II. Past Time II.

2015
■



33. Idős szobor I.  Aged Statue I.
2015
■



34. Idős szobor II.  Aged Statue II.
2016
■



35. Idős szobor III.  Aged Statue III.
2016
■



37. Nemzettudatkalibráló Hungarian National Identity Calibrator
2016
■36. „Under Pressure” “Under Pressure”

2016
■



38. Nemzettudatgenerátor Hungarian National Identity Generator
2017
■ 39. Toronyóra  Tower Clock

2017
■



41. Hommage à Tinguely Hommage à Tinguely
2017
■40. Pas de deux Pas de deux

2015
■



42. Szökőév  Leap jear
2016
■ 43. Emléktár Cabinet of Memories

2016
■



45. Családfa  Family Tree
2016
■44. Inszomnia Inszomnia

2016
■



47. „Száz év magány” “One Hundred Years of Solitude”
2016
■46. Sötét óra Dark Hour

2017
■
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ifj. Szlávics László  
szakmai életrajza

Szobrász-, ötvös-, éremművész
1087 Budapest, Százados út 3–13.
(36) 30 984 6123
info@szlavics.hu
www.szlavics.hu; www.art95.hu

Budapest, 1959. augusztus 11.
1973–77 Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola, 

Budapest
Mesterei: id. Szlávics László és Makrisz Agamemnon
1995-től az Art ’95 Bt. alapító vezetője
2003-tól a Magyar Képzőművészek és Iparművészek 

Szövetsége Érem szakosztály elnöke
2015-től a Magyar Képzőművészek és Iparművészek 

Szövetsége Szobrász szakosztály elnöke

Felállított köztéri munkák (válogatás)

1988 Damjanich János, mellszobor, készült: 1987, 
vörösréz lemez, 60 cm, Damjanich János Honvéd 
Kollégium, Szeged 

1989 Zrínyi Miklós, mellszobor, 1988,  
vörösréz lemez, 50 cm, Zrínyi Miklós Honvéd 
Kollégium, Pécs; 1998-tól Magyar Honvédség 
Parancsnokság, Székesfehérvár

curriculum vitae of 
lászló szlávics, Jr.

sculptor, goldsmith, medallist 
1087 Budapest, százados út 3-13.
(36) 30 984 6123
info@szlavics.hu
www.szlavics.com; www.art95.hu

Budapest, 11 august 1959. 
1973–77 secondary school of art and Design, Budapest
Masters: lászló szlávics sr. and agamemnon Makris
1995– owner of art ’95 Bt, a firm producing  

high-quality fine and applied art works 
2003– leader of the Medal section of the association of 

hungarian artists and Designers)
2015− head of the sculpture section of the association of 

hungarian artists and Designers

Works erected in public places (selection)

1988 bust of János Damjanich, made in: 1987,  
copper sheet, 60 cm, Damjanich János Military college, 
szeged (hu)

1989 bust of Miklós Zrínyi, 1988,  
copper sheet, 50 cm, Zrínyi Miklós Military college, Pécs;  
from 1998 hungarian army headquarters,  
székesfehérvár (hu)

48. Ezeregy éjszaka One Thousand and One Nights
2017
■
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1989 Széchenyi Ödön, emléktábla, 1989, bronzérem, 
200 × 120 mm, Dologház utca, Budapest

1990 Görgei Artúr, mellszobor, 1989,  
vörösréz lemez, 65 cm,  
Honvédelmi Minisztérium, Budapest 

1992 Szent Flórián, dombormű, 1992,  
vörösréz  lemez, 160 × 70 cm,  
Csepeli Tűzoltóparancsnokság, Budapest

2006 Karinthy Frigyes, portré, 1980,  
bronz, 42 cm, Karinthy Színház, Budapest

2010 John Lennon mellszobor, 1988,  
vörösréz lemez, 77 cm,  
Zeneművészeti Iskola, Sopron

2012 Örkény István, portré, 1978,  
bronz, 39 cm, Városi Könyvtár, Tata

2012 Liszt Ferenc, mellszobor, 2011,  
hegesztett vas, 160 cm, Nyugat-magyarországi 
Egyetem, Savaria Egyetemi központ, Szombathely

2013 Janis Joplin, mellszobor, 1990–2013,  
vörösréz lemez, 64 cm, Erkel Ferenc Általános 
Iskola, Budapest

Egyéni kiállítások (válogatás)

1977 Képzőművészeti Kivitelező Vállalat Klubja, 
Budapest

1985, 1987 Jókai Klub, Budapest
1989 Duna Palota, Budapest
1991 Galerie Simon, Altenahr (D)
2002 Collegium Hungaricum, Bécs (A)
2009, 2017 Lábasház, Sopron
2012 „Síkplasztikáim”, Symbol Art Galéria, 

Harasztÿ Terem, Budapest
2013 „Fekete és fehér”, Barabás-villa Galéria, 

Budapest
2014 „Írás – Jel”, Petőfi Irodalmi Múzeum,  

Károlyi-palota, Budapest

1989 commemorative tablet of Ödön széchenyi, 1989, 
bronze medal, 200x120 mm,  
Dologház street, Budapest (hu)

1990 bust of artúr Görgei, 1989,  
copper sheet, 65 cm, Ministry of Defense,  
Budapest (hu)

1992 saint Florian relief, 1992,  
copper sheet, 160 × 70 cm,  
csepel Fire station, Budapest (hu)

2006 portrait of Frigyes karinthy, 1980,  
bronze, 42 cm, karinthy Theatre, Budapest (hu)

2010 bust of John lennon, 1988,  
copper sheet, 77 cm, Music school, sopron (hu)

2012 portrait of istván Örkény, 1978,  
bronze, 39 cm, Municipal library, Tata (hu)

2012 bust of Ferenc liszt, 2011,  
welded iron, 160 cm, West hungarian university,  
savaria university centre, szombathely (hu)

2013 Janis Joplin – bust, 1990–2013, copper sheet,  
64 cm, erkel Ferenc Primary school,  
Budapest (hu)

individual exhibitions (selection)

1977 club of the art Manufacturing co.,  
Budapest (hu)

1985, 1987 Jókai club, Budapest (hu)

1989 Duna Palace, Budapest (hu)

1991 Galerie simon, altenahr (De)
2002 collegium hungaricum, Vienna (aT)
2009, 2017 lábasház, sopron Museum, sopron (hu)

2012 „My planar sculptures”, symbol art Gallery,  
harasztÿ room, Budapest (hu)

2013 „Black and White”, Barabás Villa Gallery,  
Budapest (hu)

2014 „script–Mark”, Petőfi literary Museum,  
károlyi Palace, Budapest (hu)

2014 „12 óra”, De la Motte – Beer-palota,  
Budapest

2015 „Az éremművészeten innen és túl...”,  
Szlovák Nemzeti Bank Érme- és Éremmúzeuma, 
Körmöcbánya (SK)

2016 FUGA Budapesti Építészeti Központ,  
Orbán Attila festőművésszel, Budapest

2017 „Kronosz és Kairosz”, Fabricius Galéria, 
Soproni Múzeum, Sopron

Díjak (válogatás)

1981 SCI-FI a képzőművészetben, országos pályázat, 
Móra Ferenc Könyvkiadó díja

1985 Mezőgazdaság a Képzőművészetben, országos 
pályázat, MAVOSZ díja

1993 Országos Portrébiennále, Hatvan, fődíj
1996 9. Nemzetközi Ékszerkiállítás, Tokió (JP), 

„Encouragement Prize” 
1997, 2003 Országos Érembiennále, Sopron,  

Civitas Fidelissima-díj
2000 7. Országos Faszobrászati Kiállítás, Nagyatád,  

a város díja
2002 Masaccio 600. Nemzetközi Éremkiállítás,  

Ein Vered (IL), „Special Mention”
2003 Rejtő Jenő-emlékkiállítás és érempályázat, 

Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, I. díj
2006 Ligeti Erika-díj
2006 II. ARTicum Nemzetközi Képzőművészeti 

Biennále, Szobrászati díj, Szolnok
2007, 2015 Országos Érembiennále, Sopron, 

Ferenczy Béni-díj
2007 FIDEM Nemzetközi Éremművészeti Kiállítás, 

Colorado Springs (USA), „Honorable Mention”
2016 The Beauty of Animals – First Global Art 

Medal Grand Prix, Tongdao Gallery, Peking (CN), 
„Honorable Mention”

2014 „12 clocks”, De la Motte – Beer Palace,  
Budapest (hu)

2015 „on this side of medal art and beyond...”,   
Museum of coins and Medals of the slovak National 
Bank, kremnica (sk)

2016 FuGa Budapest architectural centre, with painter 
attila orbán, Budapest (hu)

2017 „chronos és kairos”, Fabricius Gallery, sopron 
Museum, sopron (hu)

 

Prizes (selection)

1981 sci-Fi in art national competition,  
award of the Móra Ferenc Book Publishers (hu)

1985 agriculture in art national competition,  
MaVosZ prize (hu)

1993 National Portrait Biennial, hatvan (hu), grand prize
1996 9th cloisonne Jewelry contest,  

Tokyo (JP), encouragement Prize
1997, 2003 National Medal Biennial,  

sopron (hu), civitas Fidelissima Prize
2000 7th National Wood sculpture exhibition,  

Nagyatád (hu), municipal prize
2002 Masaccio 600 – international art Medal competition 

ein Vered (il), special Mention 
2003 Jenő rejtő commemorative exhibition and medal 

competition, Petőfi literary Museum, Budapest (hu) 
i st prize

2006 ligeti erika Prize (hu)

2006 ii. arTicum international art Biennale,  
sculptural prize, szolnok (hu)

2007, 2015 National Medal Biennial, sopron (hu) 
Ferenczy Béni Grand Prize

2007 art Medal World congress FiDeM XXX.,  
colorado springs (usa), honorable Mention

2016 The Beauty of animals – First Global art Medal Grand 
Prix, Tongdao Gallery, Peking (cN), „honorable Mention”
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Művek közgyűjteményekben (válogatás)

Iparművészeti Múzeum, Budapest
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest
Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest
Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest
Soproni Múzeum
Kecskeméti Katona József Múzeum
Herman Ottó Múzeum, Miskolc
British Museum, London (GB)
Holland Királyi Éremtár, Leiden (NL)
Van Gogh Dokumentációs Központ, Nuenen (NL)
„Basis” Szobrásziskola, Ein Vered (IL)
Dante Központ, Ravenna (IT)
Kortárs Magyar Galéria, Dunaszerdahely (SK)
Bergeni Egyetem Múzeuma (NO)
Éremművészeti Múzeum, Wrocław (PL)
Szlovák Nemzeti Bank Érme- és Éremmúzeuma, 

Körmöcbánya (SK)

Works in Public collections (selection)

Museum of applied arts, Budapest (hu)

hungarian National Gallery, Budapest (hu)

hungarian National Museum, Budapest (hu)

Military history institute and Museum, Budapest (hu)

Petőfi literary Museum, Budapest (hu)

sopron Museum, sopron (hu)

József katona Museum of kecskemét (hu)

otto herman Museum, Miskolc (hu)

British Museum, london (GB)

rijksmuseum, leiden (Nl)

Van Gogh Documentatiecentrum, Nuenen (Nl)

„Basis” school of sculpture, ein Vered (il)

centro Dantesco, ravenna (iT)

contemporary hungarian Gallery, Dunajská streda (sk)

university Museum of Bergen (No)

The Museum of Medallic art, Wrocław (Pl)

Museum of coins and Medals of the slovak National Bank, 
kremnica (sk)

Képek jegyzéke

 1.  Tűzvihar I., 2014,  
vas, sárgaréz, óraszerkezet stb., vegyes technika, 
80 × 150 mm 

 2., 41. Hommage à Tinguely, 2017, 
fa, vas, óraszerkezet stb., vegyes technika, 
55 × 50 × 16 cm

 3.  Dombormű VIII., 2011,  
fa, vas, sárgaréz, vegyes technika, 50 × 50 cm

 4.  Dombormű XVII., 2011,  
fa, vas, vegyes technika, 50 × 50 cm

 5.  Dombormű XIV., 2011,  
fa, vas, sárgaréz, vegyes technika, 50 × 50 cm

 6.  Dombormű XIII., 2011, fa, vas, sárgaréz,  
vegyes technika, 50 × 50 cm

 7.  Dombormű XXXI., 2011,  
vas, fa, sárgaréz, vegyes technika, 35 × 32 cm

 8.  Dombormű XXXII., 2011,  
vas, fa, sárgaréz, vegyes technika,  
32,5 × 33,5 cm

 9.  Dombormű XXIX., 2011,  
vas, fa, sárgaréz, vegyes technika, 32 × 32 cm

 10.  Dombormű LXIX., 2011,  
fa, vas, vegyes technika, 23 × 23 cm

 11.  Dombormű LXX., 2011,  
fa, vas, vegyes technika, 22 × 22,5 cm

 12.  Dombormű LXXIII., 2011,  
fa, vas, sárgaréz, vegyes technika, 22 × 22 cm

 13.  Dombormű LXXXV., 2011,  
vas, fa, sárgaréz, vegyes technika, 30 × 30 cm

 14.  Dombormű LXXXVII., 2011,  
vas, fa, sárgaréz, vegyes technika, 30 × 30 cm

 15.  Dombormű LXXXVI., 2011,  
vas, fa, sárgaréz, vegyes technika, 30 × 30 cm

 16.  Plakett, No. 26, 27, 28, 29, 2012,  
fa, vas, sárgaréz, vegyes technika,  
120 × 120 mm / db

list of illustrations

 1.  Firestorm I., 2014,  
iron, brass, clock work, &c., mixed technique, 
80 × 150 mm 

 2., 41. Hommage à Tinguely, 2017, 
wood, iron, clock works, &c., mixed technique, 
55 × 50 × 16 cm

 3.  Relief, No. 8, 2011,  
wood, iron, brass, mixed technique, 50 × 50 cm

 4.  Relief, No. 17, 2011,  
wood, iron, mixed technique, 50 × 50 cm

 5.  Relief, No. 14, 2011,  
wood, iron, brass, mixed technique, 50 × 50 cm

 6.  Relief, No. 13, 2011,  
wood, iron, brass, mixed technique, 50 × 50 cm

 7.  Relief, No. 31, 2011,  
iron, wood, brass, mixed technique, 35 × 32 cm

 8.  Relief, No. 32, 2011,  
iron, wood, brass, mixed technique,  
32,5 × 33,5 cm

 9.  Relief, No. 29, 2011,  
iron, wood, brass, mixed technique, 32 × 32 cm

 10.  Relief, No. 69, 2011,  
wood, iron, mixed technique, 23 × 23 cm

 11.  Relief, No. 70, 2011,  
wood, iron, mixed technique, 22 × 22,5 cm

 12.  Relief, No. 73, 2011,  
wood, iron, brass, mixed technique, 22 × 22 cm

 13.  Relief, No. 85, 2011,  
iron, wood, brass, mixed technique, 30 × 30 cm

 14.  Relief, No. 87, 2011,  
iron, wood, brass, mixed technique, 30 × 30 cm

 15.  Relief, No. 86, 2011,  
iron, wood, brass, mixed technique, 30 × 30 cm

 16.  Plaquette, No. 26, 27, 28, 29, 2012,  
wood, iron, brass, mixed technique,  
120 × 120 mm / pcs
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 17.  Shoah I., 2012,  
wood, paper, mixed technique, 150 × 150 mm

 18.  Shoah II., 2012,  
wood, paper, mixed technique, 150 × 150mm

 19.  Shoah III., 2012,  
wood, paper, mixed technique, 150 × 150 mm

 20.  Declination Marker, 2014,  
iron, brass, clock works, &c., mixed technique, 
100 × 130 mm

 21.  Hommage à Jules Verne, 2014,  
iron, brass, clock works, &c., mixed technique, 
100 × 80 mm

 22.  Music Machine, 2014,  
iron, brass, clock parts, mixed technique,  
100 × 100 mm

 23.  Firestorm II., 2014,  
iron, brass, clock works, &c., mixed technique, 
120 × 110 mm

 24.   Space-time Modulator – Hommage à H. G.  
Wells I., 2014, iron, brass, clock works, &c.,  
mixed technique, 220 × 270 mm

 25.  Space-time Modulator – Hommage à H. G.  
Wells II., 2014, iron, brass, clock works, &c.,  
mixed technique, 175 × 230 mm

 26.  Totem – Hommage à César (Baldaccini) II.,  
2016, iron, clock works, mixed technique,  
75 × 32 × 16 cm

 27.  Totem – Hommage à César (Baldaccini) I.,  
2016, iron, clock works, mixed technique,  
92 × 32 × 16 cm

 28.  Hommage à Tatlin, 2016,  
iron, clock works, &c., mixed technique, 
56 × 36 × 20 cm

 29.  Worktime, 2016,  
iron, clock works, mixed technique, 84 × 30 × 20 cm

 30.  My Memories, 2015,  
wood, clock works, &c., mixed technique, 
80,5 × 20 × 17 cm

 17.  Soá I., 2012,  
fa, papír, vegyes technika, 150 × 150 mm

 18.  Soá II., 2012,  
fa, papír, vegyes technika, 150 × 150 mm

 19.  Soá III., 2012,  
fa, papír, vegyes technika, 150 × 150 mm

 20.  Elhajlásmérő, 2014,  
vas, sárgaréz, óraszerkezet stb., vegyes technika, 
100 × 130 mm

 21.  Hommage à Jules Verne, 2014,  
vas, sárgaréz, óraszerkezet, vegyes technika, 
100 × 80 mm

 22.  Zenegép, 2014,  
vas, sárgaréz, óraalkatrészek, vegyes technika, 
100 × 100 mm

 23.  Tűzvihar II., 2014,  
vas, sárgaréz, óraszerkezet stb., vegyes technika, 
120 × 110 mm

 24.  Téridőmodulátor – Hommage à H. G. Wells I.,  
2014, vas, sárgaréz, óraszerkezet stb.,  
vegyes technika, 220 × 270 mm

 25.  Téridőmodulátor – Hommage à H. G. Wells II., 
2014, vas, sárgaréz, óraszerkezet stb.,  
vegyes technika, 175 × 230 mm

 26.  Totem – Hommage à César (Baldaccini) I.,  
2016, vas, óraszerkezetek, vegyes technika,  
75 × 32 × 16 cm

 27.  Totem – Hommage à César (Baldaccini) II.,  
2016, vas, óraszerkezetek, vegyes technika,  
92 × 32 × 16 cm

 28.  Hommage à Tatlin, 2016,  
vas, óraszerkezet stb., vegyes technika, 
56 × 36 × 20 cm

 29.  Munkaidő, 2016,  
vas, óraszerkezet, vegyes technika, 84 × 30 × 20 cm

 30.  Emlékeim, 2015,  
fa, óraszerkezet stb., vegyes technika, 
80,5 × 20 × 17 cm

 31.  Past Time I., 2017,  
wood, iron, clock works, &c., mixed technique, 
45 × 16 × 20 cm

 32.  Past Time II., 2015,  
iron, clock works, mixed technique,  
41 × 28 × 24 cm

 33.  Aged Statue I., 2015,  
wood, iron, mixed technique, 177 × 45 × 40 cm

 34.  Aged Statue II., 2016,  
wood, iron, mixed technique, 200 × 32 × 30 cm

 35.  Aged Statue III., 2016,  
wood, iron, mixed technique, 164 × 36 × 35 cm

 36.  "Under Pressure", 2016,  
iron, clock works, mixed technique,  
46 × 23 × 23 cm 

 37.  Hungarian National Identity Calibrator, 2016, 
iron, clock works, &c., mixed technique, 
42 × 32 × 15 cm

 38.  Hungarian National Identity Generator, 2017, 
iron, clock works, &c., mixed technique, 
33,5 × 43 × 16 cm

 39.  Tower Clock, 2017,  
clock works, &c., mixed technique 44 × 24 × 24 cm

 40.  Pas de deux, 2015,  
iron, wood drilling machine, &c., mixed technique, 
153 × 38 × 30 cm

 42.  Leap jear, 2016,  
iron, clock works, &c., mixed technique,  
59 × 30 x 20 cm 

 43.  Cabinet of Memories, 2016,  
iron, clock works, &c., mixed technique,  
61 × 20 × 21 cm 

 44.  Insomnia, 2016,  
wood, iron, clock works, &c., mixed technique, 
61 × 26,5 × 14 cm

 45.  Family Tree, 2016,  
wood, clock works, &c., mixed technique, 
78 × 32 × 16 cm

 31.  Múltidő I., 2017,  
fa, vas, óraszerkezet stb., vegyes technika, 
45 × 16 × 20 cm

 32.  Múltidő II., 2015,  
fa, vas, óraszerkezet stb., vegyes technika, 
41 × 28 × 24 cm

 33.  Idős szobor I., 2015,  
fa, vas, vegyes technika, 177 × 45 × 40 cm

 34.  Idős szobor II., 2016,  
fa, vas, vegyes technika, 200 × 32 × 30 cm 

 35.  Idős szobor III., 2016,  
fa, vas, vegyes technika, 164 × 36 × 35 cm

 36.  „Under Pressure”, 2016,  
vas, óraszerkezetek, vegyes technika,  
46 × 23 × 23 cm

 37.  Nemzettudatkalibráló, 2016,  
vas, óraszerkezet stb., vegyes technika, 
42 × 32 × 15 cm

 38.  Nemzettudatgenerátor, 2017,  
vas, óraszerkezet stb., vegyes technika, 
33,5 × 43 × 16 cm

 39.  Toronyóra, 2017,  
óraszerkezet stb., vegyes technika, 44 × 24 × 24 cm

 40.  Pas de deux, 2015,  
fa, vas, fúrógép stb., vegyes technika,  
153 × 38 × 30 cm

 42.  Szökőév, 2016,  
vas, óraszerkezetek stb., vegyes technika, 
59 × 30 × 20 cm 

 43.  Emléktár, 2016,  
vas, óraszerkezetek stb., vegyes technika, 
61 × 20 × 21 cm 

 44.  Inszomnia, 2016,  
fa, vas, óraszerkezetek stb., vegyes technika, 
61 × 26,5 × 14 cm

 45.  Családfa, 2016,  
fa, óraszerkezet stb., vegyes technika,  
78 × 32 × 16 cm



 46.  Sötét óra, 2017,  
fa, óraszerkezet stb., vegyes technika,  
63 × 31 × 15 cm

 47.  „Száz év magány”, 2016,  
fa, óraszerkezet stb., vegyes technika,  
110 × 50 × 21 cm 

 48.  Ezeregy éjszaka, 2017,  
fa, óraszerkezet stb., vegyes technika,  
100 × 70 × 23 cm

 49.  Múltidő III., 2015,  
fa, vas, óraszerkezetek, vegyes technika, 
28 × 39 × 24 cm

 

 46.  Dark Hour, 2017,  
wood, clock works, &c., mixed technique, 
63 × 31 × 15 cm

 47.  „One Hundred Years of Solitude”, 2016,  
wood, clock works, stb., mixed technique,  
110 × 50 × 21 cm 

 48.  One Thousand and One Nights, 2017,  
wood, clock works, &c., mixed technique,  
100 × 70 × 23 cm

 49.  Past Time III., 2015,  
wood, iron, clock works, mixed technique, 
28 × 39 × 24 cm

49. Múltidő III. Past Time III.
2015
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