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A Napút című folyóirat 2008. évi „het-
venesek”-számában, a hetvene-

dik születésnapja alkalmából életútjá-
ra, művészi munkásságára visszapillantó 
Nikmond Beáta szobrászművész az aláb-
bi – lényegre törő szobrászatával együtt-
hangzó – szűkszavú, tömör összefogla-
lást adta közre: 

„Szüleimnek Kispesten volt Kispipa ne-
vű kocsmájuk 1952-ig. Apám 1957-ben, 
anyám 1997-ben halt meg. Nyolc álta-
lános iskola után a Bánki Donát Techni-
kumban két évet végeztem, majd iro-
dai szakiskolát (gyors-gépírást). Húsz 
évig egy helyen dolgoztam, mint ad-
minisztrátor. Művészeti tanulmányaimat 
1960–1977-ig a Dési Huber Képzőművé-
szeti Körben végeztem. Mesterem La-
borcz Ferenc és ifj. Pál Mihály szobrász-
művészek voltak. 1978 óta rendszeresen 
részt veszek az országos tárlatokon. Hét 
évig férjnél voltam. Nyolc évig élettársi 
kapcsolatban éltem. 37 éves korom óta 
egyedül élek, Wekerle-telepi földszintes 
házban. Itt dolgozom, nyáron az udva-
ron, télen a nagyobb szoba a műter-
mem. Itt érzem a legjobban magam, 
itt minden megvan, ami a munkámhoz 
szükséges. A köveket kézzel munkálom 
meg. Először vídiavésővel ’leszedem 

a felesleget’. Utána karburundumkő-
vel csiszolom és közben faragom is, lé-
pésről lépésre kb. egy évig, akkor abba-
hagyom és kezdem a következőt, ami 
kapcsolódik az előzőhöz. Általában reg-
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a térbe helyező alkotók, akik leginkább 
követ és fát faragnak, de akiknek művei 
korántsem anakronisztikusak, vagy remi-
niszcenciákkal terheltek, hanem korsze-
rű, modern szemléletű, öntörvényű, mély 
mondandókat hordozó, ismeretlensé-
gekkel és titokzatosságokkal áthatott 
kompozíciók.

A fentebb említett magyar mesterek 
között is több olyan alkotóra hivatkozha-
tunk, akiknek munkásságában a szob-
rászat mellett más művészeti ágazatok, 
más művészeti területek, más műformák 
– így elsősorban a festészet és a rajzmű-
vészet – kompozícióinak megalkotása 
sem csupán mellékes vagy kiegészítő jel-
legű, nemcsak mellérendelt szerepű és 
fontosságú, hanem a fő művészeti tevé-
kenységforma termésével egyenértékű 
műteremtés. Hivatkozhatunk Varga Im-
re a magyar művészetet a szobrászaton 
túl is fontos művekkel gazdagító festmé-
nyeire és falikárpitjaira, Melocco Miklós 
ceruzarajzaira, Jovánovics György ak-
varelljeire, Harasztÿ István táblaképeire, 
Gádor Magda tusrajzaira. Szélesebb kö-
rökben és a szakmai berkekben is hosz-
szú ideig rejtettek, teljesen ismeretlenek 
voltak Nikmond Beáta festészeti – akva-
rell- és pasztellfestészeti – alkotásai: pasz-
tellkompozíciói első alkalommal 2014-

ben az 50 év munkái címmel a kispesti 
Nagy Balogh János Kiállítóteremben 
rendezett gyűjteményes kiállításon kap-
tak nyilvánosságot. Később, az új évez-
red második évtizedének végén, a Kör-
mendi Kiadó által 2020-ban közreadott, 
a művész életművét dokumentáló al-
bum előkészítő munkálatai során de-
rült fény arra, amit a Napút-életrajzban 
mintegy csak mellékesen jegyzett meg 
– „Délután házi munka, pihenés, festés.” 
–, hogy Nikmond Beáta az ezredfordu-
ló óta a nehéz, leginkább roppant ke-
mény köveket megmunkáló szobrászi 
tevékenysége mellett a könnyedebb 
technikákhoz fordulva rendszeresen fes-
tészeti kompozíciókat alkotott és alkot 
napjainkban is. E munkák együttese ön-
álló egységként kapcsolódik Nikmond 
Beáta unikális plasztikai életművéhez: 
a középméretű, 100x70 centiméteres, 
vagy ennél kisebb fotókartonra, papírí-
vekre rögzített alkotások kapcsán nem 
kerülhet szóba a „szobrászrajz”, a plasz-
tikai munkákhoz szorosabban kapcso-
lódó, meglehetősen tágan értelmezett 
műforma – mert e művek körében au-
tonóm, szuverén festői szemlélettel ki-
dolgozott kompozíciókkal szembesülhe-
tünk. Ezt tanúsítja az is, hogy a művész 
vallomása szerint festészeti, illetve fes-

gel hat órakor kelek, nyolc órától 12-ig 
dolgozom. Délután házimunka, pihenés, 
festés. Este olvasás, tíz órakor alvás.”1.

A múlt század hatvanas-hetvenes 
éveitől napjainkig ívelő, hosszú, mintegy 
öt évtizedes, korántsem mindig optimális 
munkakörülményeket teremtő alkotópe-
riódust fogja át az a kisplasztikákat, kis-
szobrokat és képeket felölelő, Nikmond 
Beáta szobrászművész munkásságát 
fémjelző műtárgyegyüttes, amelynek ta-
lán legfontosabb jellemzője, legerősebb 
alkotói indítéka az időtlenség megra-
gadásának szándéka. A párhuzamai és 
plasztikai sugalmazásai révén mintegy 
észrevétlenül a múltba révedő-merülő, 
a jelentől finoman elhatárolódó vagy 
elemelkedő, a reménybeli jövőt ke-
ménységével és szilárdságával magába 
olvasztó, a múlandósággal dacoló Nik-
mond-szobrok fenségesen magányosan 
állnak napjaink művészetében, és zavar-
ba ejtik a jelenkori szobrászat elemzőit és 
értelmezőit, csodálkozásra késztetik be-
fogadóit. A jelenkori magyar művészet-
ben a nagy nevek, az állandó reflek-
torfényben dolgozó mesterek, a Varga 
Imre, Melocco Miklós, Kő Pál, Vígh Ta-
más, Marton László, Jovánovics György, 
Harasztÿ István nevével és munkásságá-
val jellemezhető nagy magyar szobrá-

szati front mögött már-már észrevétle-
nül tevékenykedett, tevékenykedik egy 
kevesebb művészettörténeti figyelmet, 
kritikai és médiavisszhangot kapó és kel-
tő szobrászcsapat. E csapat művészei-
nek értékteremtő munkássága a szak-
mai körökön túl csak kevesek által ismert 
és felismert, jóllehet ők ugyanúgy, mint 
a sztár-szobrászok, hallatlanul fontos és 
értékes alkotásokkal gazdagították és 
gazdagítják a modern magyar művé-
szetet. A fentebb felsorolt művész-név-
sorba – bár valóban kevesebb nagy, 
megbízásra készült monumentális művet 
alkottak, és ritkábban jelentkeztek kiállí-
tásokkal is, mint az állandó reflektorfény-
ben álló és dolgozó kollégáik – magától 
értetődő természetességgel, egyszers-
mind roppant tudatosan be kell illeszte-
nünk Nagy Sándor, Hadik Gyula, Gádor 
Magda és Nikmond Beáta nevét, akik 
karakteresen egyéni nyelvezettel és ere-
deti szemlélettel megformált munkáik-
kal, illetve életművükkel a modern ma-
gyar szobrászat legragyogóbb fejezeteit 
írták és írják. Érdekes módon e művészek 
kivétel nélkül a klasszikus művészeti esz-
mények szellemében dolgozó, a hagyo-
mányos anyagokat hagyományos esz-
közökkel megmunkáló, a szobortárgyat 
a több évezredes konvenciók szerint 
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tészeti-grafikai alkotásainak elkészítését 
a szobrászati tevékenységétől tudato-
san elválasztotta, s alkotói indíttatása-
it az életkörülményeinek jelenségeit és 
környezeti elemeit hűen megörökítő, sú-
lyosabb érzelmi indíttatásoktól mentes, 
mintegy tárgyszerű dokumentáló szán-
dék, illetve a magányosan megélt nap-
szakok értelmes időtöltésének vágya ve-
zérelte.

A képzőművészet mesterségének, 
technikai eljárásainak 1976-ban megje-
lent, a Képzőművészeti Alap Kiadóvál-
lalat által közreadott kézikönyvében, 
A képzőművészet  iskolája című két kö-
tetes összefoglalásban Szobotka Imre 
festőművész foglalta össze a pasztellfes-
tészettel kapcsolatos alapvető ismere-
teket. Eszmefuttatásában a kiváló festő 
hosszan elemzi a rendkívül összetett, szá-
mos ágazatra bomló festészeti-grafikai 
technikai eljárás által teremtett alkotói 
perspektívákat, a szerteágazó anyag- 
és technikai feltételek kiaknázásának 
lehetőségeit, s bemutatja e képalkotó 
metódust alkalmazó legkiválóbb, művé-
szettörténeti jelentőségű alkotókat és al-
kotásokat: Henri de Toulouse-Lautrec-et, 
Rippl-Rónai Józsefet, Vajda Lajost és 
alkotásaikat. Szobotka Imre leszögezi: 
„A pasztell tulajdonképpen átmenet rajz 

és festés között. A rajzolástól indult el, és 
fokozatosan festéssé fejlődött. A hagyo-
mány szerint a francia grafikában jelent-
kezett először a pasztell-technika a XVI-
II. század elején, a francia rajzművészet 
nagy XVI-XVII. századi virágzása után. …
Anyagát illetően lényegében teljesen 
megegyezik azzal a színes agyagröggel 
vagy széndarabbal, amelyet a barlang-
lakó ősember használhatott első ábrá-
zolásaihoz. Attól mindössze csak abban 
különbözik, hogy mesterséges anya-
gokból, többnyire gyárilag állítják elő, 
a legváltozatosabb színárnyalatokban. 
A pasztellkréta mai formájában henge-
res rudacska, mely festékporból, vagy 
festékkel színezett krétából oly minimá-
lis kötőanyag hozzáadásával készül, 
hogy az éppen csak összetartsa, és elég 
lágyan omló legyen ahhoz, hogy a rajz-
papíron vagy egyéb zsírtalan festőlapon 
egyszerű érintésre is nyomot hagyjon. Ezt 
eldörzsölve a legfinomabb árnyalatú át-
meneteket állíthatjuk elő. Ez a tulajdon-
sága sorsdöntő a pasztell egész történe-
tére. Magában foglalja minden erényét 
és minden fogyatékosságát.”2. Nos, Nik-
mond Beáta ezt az érzékeny, finom és 
kemény rajzosság és a gazdag, bárso-
nyos festőiség effektusaira egyként és 
egyidejűleg alkalmas, varázslatos tech-

nikát választotta a szobrászat mellett 
megvalósított képalkotó tevékenységé-
nek kibontakoztatására.

A 2000-es évektől Nikmond Beá-
ta az önálló képalkotó munkássága je-
gyében, de tematikailag és szemléleti-
leg a kőbe és fába faragott szobrokkal 
együtthangzón megszületett pasz-
tell-képsorozat alkotásain a művész szű-
kebb környezetének valós figuráit örö-
kítette meg: e kompozíciókon groteszk 
alakok, nemegyszer családtagok, ba-
rátok és művész-kollégák – mint El Ka-
zovszkij vagy Mata Attila –, és a kispesti 
Wekerle-telep lakói jelennek meg furcsa 
látásmóddal megragadott és interpre-
tált helyzetekben. Míg a Nikmond-szob-
rok általában mozdulatlanságba 
zártak, a képek alakjai mindig mozgás-
ban vannak. Erre hívta fel a figyelmet 
Mohay Orsolya művészettörténész is 
a 2014-es életműkiállításról írt recenzi-
ójában: „…a kiállításban nem hangsú-
lyos a grafikai munkásság, mely folya-
matosan létezett, létezik az életműben. 
A korai krokik, majd akvarellek és pasz-
tellek hangsúlyosan erőteljes, tömbsze-
rűen felvitt színei szobrászati munkás-
ságára jellemző módon mutatnak fel 
emberi mozdulatokat, jeleneteket. Ké-
pei erőteljesen kötődnek a szobrászati 

formanyelvhez, de különbségképpen el-
mondható, hogy a mozgás itt lényeges 
elemeként jelenik meg, s az időtlensé-
get elveszítve, a humor, a jókedv vagy 
éppen a komor állapotok, helyzetek ke-
rülnek előtérbe. Nikmond Beáta lénye, 
önreflexiója itt nyilvánvalóbb, érzékelhe-
tőbb, mégis elmondható, hogy zártság, 
befelé irányultság követhető nyomon.”3. 
Nikmond Beáta – akinek festő-ideál-
ja a realista képi tömörítések mestere, 
Nagy István, illetve nagy kispesti „fes-
tő-elődje”, Nagy Balogh János – erede-
ti, a konvencionális ábrázolási-megjele-
nítési szabályokat elvető látásmóddal 
rögzíti a karton- és papírívekre a pasz-
tell-képeket. Erős, gyakran vastagon 
meghúzott kontúrokkal keretelt, egysé-
ges színmezőkre tagolt figurái mintegy 
monumentálissá növelve, a képfelüle-
tet uralva, azt szétfeszítőn uralják a kom-
pozíciót. (A pasztell-sorozat együttesé-
ben két mű-egységbe csoportosíthatjuk 
az alkotásokat: a gondosan kidolgozott, 
késszé érlelt, befejezett kompozíciókra, 
és a vázlatszerű, könnyedebb, a színe-
ket csak jelzésszerűen rögzítő, rajzosabb 
művekre.) Miként az alakokat, a rit-
kább, a környezetet megjelenítő, a la-
kásbelső vagy a kert, a városrész motí-
vumaiból építkező művek is mindenkor 
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egy-egy motívumra koncentrálók, a lé-
nyeget hangsúlyozók. A semleges, vagy 
csak egy-egy tárggyal jelzésszerűen jel-
lemzett környezetbe helyezett, egyetlen 
egységes színmezővel alakított háttér-
folt előtt, vastag kontúrokkal keretezett 
színmezőkből szervezett, részletezéstől 
mentes, bumfordi alakok különös torzí-
tások elszenvedői: az anatómiai szabá-
lyok itt nem számon kérhetők. E szobrász, 
illetve e festő kompozícióin a térbeli-
ség és a síkszerűség viszonyai között in-
gadozva, a látvány és a látomás kettős-
ségébe kényszerítetten tárulnak elénk 
a magányos alakok, az egy-egy állat-
tal – kutyával, madárral, hallal – különös 
kapcsolatban láttatott, szokatlan néző-
pontokból szemlélt-megjelenített figu-
rák, és a többszereplős, a mindennapok 
tünékeny pillanatait rögzítő jelenetek. 
A valóság-dokumentáció észrevétlenül 
a meseszerűbe, néhány munka eseté-
ben a szürreális láttatásba vált át, mint-
ha nem is a művész házában, kertjében, 
a kispesti Wekerle-telep utcáin járnánk, 
hanem a képzelet határtalanná, korlá-
tozatlanná tágított, s mégis zárt határok 
közé szorított birodalmában. A mély ko-
lorittal rajzolt-festett pasztell kompozíci-
ók életképekből és bálványszerű alakok-
ból szublimált, élményszerű, a spekulatív 

komponálást mellőző, öntörvényű al-
kotói szemléletet reprezentáló, hol üde 
életszeretettel áthatott, hol komor, sötét 
fellegekkel beárnyékolt festői létállapot- 
és látomás-rögzítések: egy szűk világ to-
talitásra törő művészi tükröztetései. 

Wehner Tibor
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Alap Kiadóvállalata. 97–113. p. 

3.  Mohay Orsolya: 50 év munkái. Nik-
mond Beáta szobrászművész kiállítá-
sa. Új Művészet 2015. 1–2. sz. 74. p. Műteremlakás
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N. S. meghalt– fotókarton, pasztell, 50x35 cm

Pasztellképek
1975–2019

Szeretem a követ – fotókarton, pasztell, 35x50 cm
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Kajla beteg – fotókarton, pasztell, 50x35 cm Elindulás – fotókarton, pasztell, 50x35 cm
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Kutyámmal – fotókarton, pasztell, 50x35 cm Kajla pihen – fotókarton, pasztell, 35x35 cm
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Lábmosó – fotókarton, pasztell, 50x35 cm Nagyanyám – fotókarton, pasztell, 50x35 cm
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Szemétszedő – fotókarton, pasztell, 50x35 cm Szeretem a fát – fotókarton, pasztell, 50x35 cm
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R. G. meghalt – fotókarton, pasztell, 50x35 cmFűzfa – fotókarton, pasztell, 50x35 cm



Nikmond – 2524 – Nikmond

Család – fotókarton, pasztell, 50x35 cm Nagypapa – fotókarton, pasztell, 100x70 cm
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Anna – 2018, karton, pasztell, 50x35 cm Kajla a széken – karton, pasztell, 50x35 cm
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Öreg nő ékszerekkel– papír, pasztell, 50x35 cm G.M. szobrász – karton, pasztell, 50x35 cm
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Megcsonkított fa – papír, pasztell, 64x45 cm Lanti madárral – papír, pasztell
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Kiállításmegnyitó – karton, pasztell, 70x50 cm Munkában – karton, pasztell, 52,5x39 cm
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Kertem – karton, pasztell, 57x40 cm Séta Kajlával – karton, pasztell, 70x50 cm
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Eltörött a karom – karton, pasztell, 50x35 cm Forma – karton, pasztell, 70x50 cm



38 – Nikmond Nikmond – 39

Nehéz az élet – papír, pasztell, 70x50 cmJajj, nyesik le a lábamat– papír, pasztell, 50x35 cm
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Öregasszony sétája – karton, pasztell, 70x50 cm Lantira emlékezem – papír, pasztell, 70x50 cm
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Bevilágít az utcalámpa – karton, pasztell, 48,3x35 cm Ég a villany a szomszédban – karton, pasztell, 50x35 cm
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Két gyerek gyömöszöl egy kutyát– papír, pasztell, 50x35 cm Fiúk az utcán – karton, papír, 50x70 cm
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Figura levéllel – karton, pasztell, 50x35 cm V. J. szobrászművész – karton, pasztell, 50x35 cm
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Mata Attila és El Kazovszkij – papír, pasztell, 50x35 cm A kis lelkész és a hívő beszélget – karton, pasztell, 70x50 cm
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Vendégségben – karton, pasztell, 50x35 cm Eltörött a karom – karton, pasztell, 60x42 cm
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Cím nélkül – karton, pasztell, 50x35 cm Vödröt emelő– papír, pasztell, 57x41 cm
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Villanyszerelő az oszlopon – papír, pasztell, 70x50 cmNagymamám – papír, pasztell, 42x29,5 cm
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Függöny az ablakon – karton, papír, pasztell, 56x41 cmM. A. szobrász – papír, pasztell, 70x41,5 cm
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Pihenés a szabadban – karton, pasztell, 35x50 cm Náthás vagyok, nagyon szenvedek – papír, pasztell, 50x70 cm
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Figura I. – karton, pasztell, 50x40 cm Figura II. – karton, pasztell, 50x40 cm
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Faragóasztalom – karton, pasztell, 50x35 cm Lefüggönyözve – karton, pasztell, 50x35 cm
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Kilátás a kapumon, nyáron – karton, pasztell, 50x38 cm Szomszéd háztető – karton, pasztell, 35x25 cm
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Kutyasétáltató – karton, pasztell, 50x 20,5 cm Maci kutya – papír, pasztell, 42x29,5 cm
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Influenza – karton, pasztell, 35x50 cm Pihenés délután – karton, pasztell, 35,5x50 cm
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Kilátás az ablakomból, nyár – karton, pasztell, 48,5x35 cm Édesanyám – papír, pasztell, 35x50 cm
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Köszönöm a tapsot – karton, pasztell, 50x35 cm Fák az utcán – karton, pasztell, 50x35 cm
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Figurák – papír, pasztell, 42x29,5 cm S. É. festőművész – papír, pasztell, 42x29,5 cm
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Utcai munkások – karton, pasztell, 35x50 cm Ebédelő munkások – papír, pasztell, 35x50 cm
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Maci kutya I.– karton, pasztell, 42x29,5 cm Maci kutya II. – papír, pasztell, 42x29,5 cm
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Fecsegők– papír, pasztelL, 42x29,5 cm S.M. festőművész – papír, pasztell, 42x29,5 cm
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Portré – papír, pasztell, 42x29,5 cm Házaspár – papír, pasztell, 29,5x42 cm
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Szomszéd kislány cicával – papír, pasztell, 42x29,5 cm Lanti – papír, pasztell, 42x29,5 cm
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H. I. szobrász – karton, pasztell, 42x29,5 cm Macskás nő – karton, pasztell, 50x35 cm
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Nizsinszky, fotó alapján – papír, pasztell, 42x29,5 cm Egyensúly – papír, pasztell, 42c29,5 cm
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Maci kutya III. – papír, pasztell, 42x29,5 cm Szomszéd kislány kutyával– papír, pasztell, 29,5x42 cm
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Pihenőidő – papír, pasztell, 28x40 cm Munkások szünetben – papír, pasztell, 29,5x42 cm
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Kajla öregszik – papír, pasztell, 29,5x42 cm Grigorsz – papír, pasztell, 29,5x42 cm
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Barátok – karton, pasztell, 42x29,5 cm Munkások az utcán – papír, pasztell, 70x50 cm
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Maci kutya hajnalban – papír, pasztell, 42x29,5 cm Heggyé vált asszony – papír, pasztell, 21x29,5 cm
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Jó fogás – papír, pasztell, 42x29,5 cm Modell – papír, pasztell, 42x29,5 cm
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Virág – papír, pasztell, 42,29,5 cm Fa – papír, pasztell, 42x29,5 cm
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Délutáni szieszta EKA-rádióval – papír, pasztell, 35x50 cm Halárus a Kossuth téren – papír, pasztell, 70x50 cm
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Lanti a szabadban – papír, pasztell, 29,x42 cm Ablakomból tavasszal – papír, pasztell
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Banyatankok az utcán – papír, pasztell, 56,5x41 cm Szomszédasszony locsol – papír, pasztell, 30x20,5 cm
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Műteremlakás Műteremlakás
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Nikmond Beáta és Kajla – Kispest (Szilágyi Ágnes fotója)

1960 és 1977 között a budapesti Dési 
Huber István Képzőművész Körben 
végezte tanulmányait. Mestere  
Laborcz Ferenc és ifj. Pál Mihály volt.
Budapesten, Kispesten él.
A Magyar Képzőművészek és  
Iparművészek Szövetsége (1985-től), 
a Magyar Népköztársaság  
Művészeti Alapja, majd a Magyar 
Alkotóművészek Országos  
Egyesülete (1977-től), a Magyar 
Szobrász Társaság (1995-től)  
és a Kispesti Helikon Kulturális  
Egyesület (1994-től) tagja.

Beáta Nikmond studied sculpture 
as a member of The Dési Huber Art 
Circle in Budapest between 1960 
and 1977. Her teachers there were 
Ferenc Laborcz and Mihály Pál 
The Younger.
She lives in Kispest, a suburb  
of Budapest.
Beáta Nikmond is a member 
of The Association of Hungarian Fine 
and Applied Artists (1985–present); 
of The Art Fund of The People’s  
Republic of Hungary, later  
The National Association  
of Hungarian Creative Artists  
(1977–present); of The Society 
of Hungarian Sculptors  
(1995–present); and of The Kispest 
Helikon Cultural Association  
(1994–present).

1960 bis 1977 Studien im Budapester 
Kunstzirkel István Dési Huber.  
Ihre Meister waren Ferenc Laborcz 
und Mihály Pál d. J.
Die Künstlerin lebt in Budapest.
Mitglied des Verbandes Ungarischer 
bildender Künstler und  
Kunstgewerbler (seit 1985),  
des Kunstfonds der Ungarischen  
Volksrepublik, später des  
Landesverein der Ungarischen  
Kunstschaffenden (ab 1977), der 
Gesellschaft Ungarischer Bildhauer 
(ab 1995) und des Kulturvereins  
Helikon Kispest (ab 1994).

Nikmond Beáta szobrászművész
(Kispest, 1938. március 12.) 

Beáta Nikmond Sculptor
(Kispest, 12. March, 1938)

Beáta Nikmond Bildhauerin
(Kispest, 12. März 1938)
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Biográfia

Díjak, ösztöndíjak

1985  XXXII. Vásárhelyi Őszi Tárlat, a HÓDGÉP díja, 
Hódmezővásárhely

1986  SZOT-ösztöndíj
1986  16. Salgótarjáni Tavaszi Tárlat, Salgótarjáni 

Öblösüveggyár és a Ruhagyár díja, 
Salgótarján

1987  Eötvös József Alapítvány ösztöndíja
1987  X. Országos Kisplasztikai Biennálé, a Magyar 

Népköztársaság Művészeti Alap különdíja, 
Pécs

1988  XXXV. Vásárhelyi Őszi Tárlat, a Rákóczi 
Mezőgazdasági Termelőszövetkezet díja, 
Hódmezővásárhely

1991  Ferenczy Béni és Ferenczy Noémi 
születésének 100. évfordulójára rendezett 
pályázat II. díja, Budapest

1997  XLIV. Vásárhelyi Őszi Tárlat, a Servio Bt. Díja, 
Hódmezővásárhely

2000  7. Országos Faszobrászati Kiállítás, a Kaszó Rt. 
díja, Nagyatád

2002  8. Országos Faszobrászati Kiállítás, 
Somogyi Erdészeti és Faipari Rt. Nagyatádi 
Erdészetének díja, Nagyatád

2003  III. Kő Kisszobor Biennálé, Laborcz Ferenc-díj, 
Budapest

2010  11. Országos Faszobrászati Kiállítás, 
a Művelődési Ház díja, Nagyatád

2011  Alternatív Munkácsy-díj
2013  Munkácsy-díj
2015  Kispest Díszpolgára

Egyéni kiállítások

1979  Budapest, Nagy Balogh János Kiállítóterem
1983  Budapest, Budapest Galéria Lajos utcai 

Kiállítóháza

1988  Zalaegerszeg, Városi Hangverseny- és 
Kiállítóterem

1998  Budapest, Budapest Galéria Lajos utcai 
Kiállítóháza

2005  Budapest, Erdős Renée Ház (III. Kő Kisplasztika 
és Szobrászrajz Biennálé nagydíjasa)

2007  A szobrász rajzol, Budapest, Kispesti 
Munkásotthon Művelődési Ház Előtér Galéria

2007  Budapest, Ráday Galéria
2009  Visszatekintés, Budapest, Skoda Éva 

Műterem-Galéria (Kalmár Jánossal)
2014  50 év munkái, Budapest, Nagy Balogh János 

Kiállítóterem
2019  Budapest, Kispest, Városháza

Művek közgyűjteményekben

 Budapest, Magyar Nemzeti Galéria
 Budapest, Kiscelli Múzeum
 Hódmezővásárhely, Tornyai János Múzeum
 Pécs, Janus Pannonius Múzeum
 Budapest, Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény

Művek magángyűjteményekben

 Budapest, Harasztÿ-gyűjtemény
 Budapest, Körmendi–Csák Gyűjtemény

Közösségi megbízásra és magánmegrendelésre 
készített művek

1979  Budapest, Kispesti Városháza,  
Figura I. – labradorit, 107 cm

Műteremlakás
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Nikmond Beáta szobraival együtthangzón, a 2000-es évektől  
a képalkotó munkásság terméseként születtek annak  
a pasztell-képsorozatnak a művei, amelynek lapjain  
a művész szűkebb környezetének valós figuráit örökítette meg:  
e kompozíciókon groteszk alakok, nemegyszer családtagok  
és művészkollégák jelennek meg furcsa helyzetekben. 

„Merev, mozdulatlan, gesztusoktól mentes, szinte hibátlan szimmetriájú,  
súlyos, alig-alig tagolt, leginkább zárt, áttörések nélkül megformált kompozíciók  
az ülő és álló testhelyzetben megragadott emberalakjai, szigorúan szembefordulók,  
szemüket egy távoli pontra szegezők portréi. Ha megfogalmazhat valamit  
a köznapiságokról szólván a metaforikus magasságokban a szobrászat,  
akkor ez a fogalmazás magában a Nikmond-szobrok stílusában áll előttünk:  
a dolgokat pontosan jelölőn és a költőiségek tartományába emelkedve szólal meg,  
érthetőn és finom utalásokkal beszél hozzánk az emberi fenségről és méltóságról.”

Ezt igazolja az is, hogy míg a szobrok általában mozdulatlanságba zártak,  
a képek alakjai mindig mozgásban vannak.  
Nikmond Beáta – akinek festő-ideálja a realista képi tömörítések mestere,  
Nagy István – eredeti, a konvencionális ábrázolási-megjelenítési szabályokat  
elvető látásmóddal rögzíti a középméretű papírívekre a pasztellképeket. 

Kompozícióin a térbeliség és a síkszerűség viszonyai között ingadozva,  
a látvány és a látomás kettősségébe kényszerítetten tárulnak elénk a jelenetek.  
A semleges, vagy csak egy-egy tárggyal jelzésszerűen jellemzett környezetbe helyezett, 
vastag kontúrokkal keretezett színmezőkből szervezett,  
részletezéstől mentes, bumfordi alakok különös torzítások elszenvedői:  
az anatómiai szabályok itt nem számon kérhetők. 

A mély kolorittal rajzolt-festett pasztell kompozíciók életképekből szublimált, 
élményszerű, a spekulatív komponálást mellőző, öntörvényű alkotói szemléletet tükröztető,  
üde festői látomás-rögzítések.
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