
� A Kozma Lajos Kézmûves Iparmûvészeti Ösztön -
díjat elnyert fiatal iparmûvészek alkotásaiból nyílt ki -
állítás március 12-én a Klebelsberg Kultúrkúriá ban.
A bemutatónak remek helyszíne volt a Barbakán te -
rem, a maga elliptikus alaprajzával, téglaborításával.
Sajnálatos azonban a körülmény, hogy a centrumtól
meglehetôsen távol található, ezért mivel sokan le -
mondanak a kiutazásról, fontos hírt adnunk e remek
kiállításáról. Érdemes motiválni a mûvészetkedve lô -
ket, hogy rendszeresen ellátogassanak Pesthideg kút ra,
a kúriában sorra megvalósuló rangos eseményekre,
mint a mostani, a leginnovatívabb iparmûvészek be -
számolója.

„A bemutatkozó mûvészek olyan fiatal alkotók, akik
már a jelentkezésük elôtt bizonyították, hogy válasz -

tott mûvészeti területük legjobbjai közé tartoznak, és
abba az irányba haladnak, hogy meghatározó jelen tô -
 séggel formálják kézmûves-iparmûvészetünk jele nét
és jövôjét” – mondta el megnyitóbeszédében N. Mé -
száros Júlia mûvészettörténész, az ösztöndíjról döntô
kuratórium tagja.

Az ösztöndíj egy évre szól, de az alkotóknak lehe -
tôségük van további két alkalommal pályázni. Ez iga -
zán nagy kihívást jelent, hiszen a bírálóbizottságot új
ötletekkel, egyre magasabb színvonalat elôrevetítô
pályatervekkel kell meggyôzni arról, hogy a mûvész
méltó az ismételt támogatásra. Gelley Kristóf és Si -
mon Viktória 2017-ben harmadszor nyerte el a tá mo -
gatást, így ôk idén utoljára számoltak be eredménye -
ikrôl.
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Kóródi Zsuzsanna: 
Led-sorozat.

Fénykinetika II. /
Zsuzsanna Kóródi: 

Led Series. 
Light Kinetics, II

2017, optikai üveg 
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Gelley Kristóf fémmûves formatervezô és ezüst -
mû ves iparmûvész az elsô két évben egyedi ezüst evô -
eszközkészletet és a tálaláshoz használatos eszközö ket
készített. A harmadik évben, az idén rendezett kiál lí -
táson pedig négyrészes, reprezentatív ezüst teás kész -
letet mutatott be. Technikája, a lemezbôl való felhú -
zás egyfajta tisztelgés az ezüstmûves-mesterség és a
mûvész ötvös felmenôi elôtt. Tárgyai idôtlen hangu -
la tot árasztanak, ugyanakkor tetten érhetô a ma már
igen ritka egyéni alkotói koncepció, melyben szere -
pet kapott a hagyományos kézmûvestechnika és a
funkció összehangolása is. A kalapálás nyomait viselô
fémfelület esztétikai sajátosságait a tárgyak fô érté ké -
vé tette. 

Simon Viktória ékszertervezô, arany- és ezüst mû -
ves iparmûvész három ékszerkollekciót állított ki, me -
lyek közül az elsônél az foglalkoztatta, mi történik,
ha a plexirétegek közé festékport fúj, vagy ha a plexi

belsejében kialakított üregbe apró tárgyakat helyez.
Második kollekcióját olyan ékszerek alkotják, melye -
ket bemarással díszített, a harmadikat a rétegek ra -
gasztásakor felszabadult levegôbuborékok látványa
inspirálta.

Farkas-Pap Éva, Kóródi Zsuzsa és Pápai Lilla 2017-
ben másodszor nyerték el az ösztöndíjat. 

A szobrász végzettségû Farkas-Pap Éva egy ôsi, af -
rikai széktípus többfunkciós használhatóságának for -
mai kérdéseivel és hordozható szülôszékké alakítá sá -
val foglalkozott. Ezeknél a két elembôl álló székek nél
a támla és az ülôke derékszögben egymásba csúsztat -
ható, majd használat után szétszedhetôk, tárolásuk
rendkívül praktikus, mert minimális helyet igényel.
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�
Gelley Kristóf:
Teáskanna, tejeskancsó
és cukortartó / 
Kristóf Gelley: Teapot,
milk jug and sugar bowl
2017, ezüst, 
vegyes technika 

Bôsze Eszter: 
Flow Motion-sorozat. 
Entrópia / 
Eszter Bôsze: 
Flow Motion Series. 
Entropy
2017, üveg
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Témaválasztását, a szülôszék megalkotását saját ott -
hon szülésének tapasztalatai motiválták, valamint az a
tény, hogy a szüléshez használatos széktárgy eddig el -
kerülte a formatervezôk figyelmét.

Kóródi Zsuzsanna üvegtervezô optikai tisztaságú

üvegbotok felhasználásával a lentikuláris lencsék mû -
ködési elvén és a mögéjük helyezett egyszerû, koráb -
ban színes, ez alkalommal fekete-fehér, geometrikus
struktúrát ábrázoló képpel, a sík és a domború-ho -
mo rú, a fényes és matt üvegrészek optikai kinetikus
hatásán alapuló mûveket alkotott. A szemlélô a nézô -
pontjának változtatásával, valamint a térben való moz -
gásával szüntelenül dekonstruálja és látványsoroza tok -
ban éli meg az üveglencse képeket. A képek kinyí lá sa
és bezárulása közötti formációk biztosítják az erôs
vizuális és esztétikai élményt. 

Pápai Lilla textil- és divattervezô a környezettuda -
tos design képviselôje. A bemutatott tavaszi–nyári
öltözékkollekcióját az olajszennyezés globális prob -
lémájára való reflektálás határozza meg, mely elôzô
évi munkájának is fô témája volt. A víz tetején úszó
olajfoltok alakzatait és a szennyezôdés terjedésének
formai elemeit használta saját tervezésû anyagainak
mintaképzéséhez. 

Öt elsôéves ösztöndíjas mûvész szerepelt a kiállí tá -
son.

Bôsze Eszter üvegmûvész organikus struktúrák lét -
rehozásával kísérletezett, így talált rá az olvasztott
viaszra, mely különbözô módszerekkel vízbe engedve
más-más, különleges és egyedi formákat vesz fel, míg
ki nem hûl. Cseh forrásból származó üvegtömbjei ben
rögzíti az anyag és a közeg egymást alakító, drámai
küzdelmének lenyomatát. Az anyag mozgása fizikai
törvényszerûségek által meghatározott, ugyanakkor
egyszeri és megismételhetetlen képzôdményekként
rögzül, a folytonos keletkezés és megszûnés közötti,
változó és kiszámíthatatlan állapotokat idézve.

Fabricius-Nagy Emese építômûvész folyamatosan
kísérletezik új anyagokkal, technológiákkal, köztük a
3D-nyomtatással is. Kiállított darabjai bôrbôl és filc -
bôl készített táskák, melyek szabásmintáját három -
szögekbôl álló raszterháló segítségével alkotta meg.
A geometrikus szerkesztés a formán túl a mintát, sôt,
a díszítés módját is meghatározza. Díszítôeleme a ké -
der, mely nemcsak rögzít, merevít, hanem kiemeli a
forma lényegét is. 

Kárpáti Judit Eszter textiltervezô kutatási területe
az elektronikus és interaktív technológiák integrálása
a textilekbe. A vizuális és akusztikus élmények össze -
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Fabricius-Nagy Emese:
Lágyuló geometria /
Emese Fabricius-Nagy:
Softening Geometry

2017, gyapjúfilc, bôr 
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kapcsolásával olyan anyagokat készít, amelyek a látá si,
tapintási és viselési élményen túl a hallás érzékszer vét
is mûködésbe hozzák. A mintás textilt mint hangki -
bo csátó felületet értelmezi, és a hangzásokat meg ha -
tározott formákhoz, fôleg geometrikus mintákhoz
köti.

Kovács Eszter keramikusmûvész az ösztöndíj se gít -
ségével a mozsár fogalmát elemezte és dolgozta fel.
Konyhai eszközök széles skáláját teremtette meg az
edényforma méretének és arányainak variálásával és
eltérô anyagok, valamint mázak használatával. Kiál lí -
tott tárgyai a kétfunkcióssá (ôrlés-tálalás) tett mo zsa -
rak, és az elôállításuk formai tapasztalatait hasznosító
plasztikák.

Strohner Márton keramikus formatervezô letisz -
tult formavilágú, elegáns, moduláris rendszerû virág -
tartó-termékcsaládot mutatott be a kiállításon. A nö -
vények beültetésére szolgáló, magas tûzön égetett,
anyagában színezett porcelánmasszából öntött virág -
tartók formai és funkcionális szempontból is szoros
egységet alkotnak. Az anyag, a technológia tökéle tes -
sége, a találó arányok, valamint a finom színvilág új
életminôséget sugalló, exkluzív tárgyakat eredmé -
nyeznek.

A beszámoló kiállítás megnyitóján hirdették ki a
2018. évi ösztöndíjasok névsorát is, amely a követ ke - zô ifjú tehetségekbôl áll: Ruzicska Tünde ke ramikus,

Fazekas Veronika Borbála és Juhos Janka fémmûves
tervezôk, Kalicz-Mészáros Klára jelmez tervezô, Nagy
Krisztina és Révész Eszter textilter ve zôk, Tengely
Nóra fémmûves tervezô, Mitter Anna Róza textilter -
vezô, Kóródi Zsuzsanna üvegtervezô és Pápai Lilla
textiltervezô.

Így 2019 tavaszán már az ô, Kozma-ösztöndíj ke -
retében megvalósított alkotásaikat csodálhatjuk meg
a Klebelsberg Kultúrkúria Barbakán termében…

Köszönöm N. Mészáros Júlia kurátornak és Csák -
vári Zsigmond fotográfusnak a beszámoló elkészíté -
séhez nyújtott segítséget.

MASCHER RÓBERT
a FISE elnöke, formatervezô iparmûvész

(KOZMA 2017. A 2017-es Kozma-ösztöndíjasok beszá -
moló kiállítása. Klebelsberg Kultúrkúria, Budapest, 2018.
március 12–29.)
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Kárpáti Judit Eszter: Soft Sound, flexibilis hangszórók / 
Judit Eszter Kárpáti: Soft Sound. Flexible loudspeakers

2017, textil, elektronika, vegyes technika

Strohner Márton:
Planter-sorozat /
Márton Strohner:
Planter Series

2017, magas tûzön
égetett, színezett

porcelán
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