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Első borító: Muscae Volitantes – 2016., ruskicai márvány, 10x12x11 cm
Hátsó borító: Muscae Volitantes – 2016., hárs, szobor, 25x20x5 cm

Kiss Dániel szobrászművész
(1988., Kapuvár)

Tanulmányok: 2006-2012 Magyar Képzőművészeti Egyetem – szobrászművész. Mesterek: Kar-
mó Zoltán, Farkas Ádám. 2002-2006 Művészeti Szakközépiskola és Gimnázium Szombathely 

– díszítőszobrász. Mesterek: Koller László Károly, Veres Gábor. 1998-2006 Pátzay Pál Általános 
Iskola Kapuvár.

Az általam létrehozott rajzi alapokon nyugvó formákat a folytonosság, az önmagukba való visszaté-
rés és a végtelenre való utalás jellemzi. Munkáim készítése során fő alapelv, hogy az adott anyag fizi-
kai tulajdonságaihoz alkalmazkodva, egy anyagból hozom létre őket – ragasztás vagy csapolás nélkül. 
Témájukként a környezetünkben megfigyelhető optikai jelenségek szolgálnak: évek óta a muscae 
volitantes (üvegtesti homály) foglalkoztat. 

Az emberi szem fejlődése során a szemet tápláló erek, valamint sejtek maradványai a csarnokvíz-
ben úszva árnyékot vetnek a szemfenékre, így jön létre a néha megfigyelhető jelenség. Ennek formái, 
rajzolatai adták szobraim és grafikáim alapgondolatát. A folyton változó és mozgó formák végtelen 
permutációja végtelen megoldást eredményez. Jelenleg a megfigyelt alakzatok egységnyi idő alatt 
megtett mozgása a térben és ezen idő alatt végbemenő változásuk tanulmányozása, valamint biodi-
verzitása foglalkoztat. 

Kiss Dániel

Díjak
2017. Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj.

Portré- és műteremfotó: Szőts Márton



MV. Reggel – 2017., ruskicai márvány, 30x42x33 cm
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MV. Délben – 2017., carrarai márvány, 47x24x23 cm
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MV. Este – 2017., carrarai márvány, 28x37x35 cm
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A háromlábú kutya – 2019., ruskicai márvány, 54x48x39 cm
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Három – 2019., ruskicai márvány, 42x33x25 cm
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Bibe – 2018., ruskicai márvány, 33x11x7 cm
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Muscae Volitantes – 2019., ruskicai márvány, 40x18x19 cm
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Muscae Volitantes – 2016., ruskicai márvány, 10x12x11 cm
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Körforgás – 2017., oni, 25x9x7 cm
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Muscae Volitantes – 2016., hárs, 50x40,5x5 cm
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Kiss Dániel műtermében – 2019.



Ez a könyv a kiadó „Kis példányszámú, print művészkönyv” sorozatának 

…………
számú kötete, amely

Kiss Dániel szobrászművész
alkotásaiból, 7 példányban készült.

Az 1997-től fennálló Körmendi–Csák Gyűjtemény anyagának válogatása 16 lapból áll, 
kézzel merített papíron, 12 darab nyomatot tartalmaz.

Szerkesztette: Csák Ferenc művészettörténész
A kötetet tervezte: Kneisz István

A könyvet készítette: Vinczemill Papírmerítő Műhely

Kiadja: Körmendi Kiadó | Virtual Market Kft. 
1055 Budapest, Falk Miksa utca 7.

www.kormendigaleria.hu | info@kormendigaleria.hu

Felelős kiadó: Dr. Körmendi Anna
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