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Kiállítások – Műhelyek

Meditáció az Univerzumban

Gyönyörű helyszín fogadta Szemereki Teréz kiállítását 
Zalaegerszegen. A hivatalosan Városi Hangverseny- és 
Kiállítóteremnek nevezett tér mindenki előtt úgy ismert, 
mint a „zsinagóga”. A patinás, monumentális tér egyaránt 
lehetővé teszi előadóművészeti és alkotóművészeti 
események megrendezését. Szemereki Teréz – mondhatni 
– egy kis életmű-válogatást állított ki, annál is inkább, 
mert munkássága Zalaegerszegen ismert, évekkel ezelőtt 
már volt itt tárlata, részt vett a Géb’Art nemzetközi 
művésztelepen, s intenzív kapcsolatot ápol a városban élő 
jeles alkotóval, Németh János Kossuth-díjas keramikus-
szobrásszal, s így nem is véletlen, hogy a kiállítás 
megnyitásakor ő köszöntötte a jelenlévőket személyes 
szavakkal.

S ha a kiállításról benyomásainkat közölni akarjuk, akkor 
azonnal ki kell emelni Szemereki Teréz művészi útjának 
ívét, izgalmas összetettségét, következetességét, ami azért 
fontos, mert művészetében is megmutatkoznak életútjának 
állomásai. Így hát alapvetően fontos közlendő Szemereki 
Teréz dunántúlisága. Tatán született, de kétévesen 
Komáromba került. Az ifjú Szemerekit sok minden 
érdekelte. Balett, zene, rajz. Ezeket szerette, tanulta, de a rajz 
iránti vonzalom akkor válik erőteljessé, amikor találkozik 
Nagy Márton és Angyal Kálmán rajztanárokkal. A szorosan 
vett rajz mellett dolgozott már akvarellel, pasztellel. A két 
jeles tanár – akiknek több növendéke is művészpályára 
került Komáromból – készíti fel a továbbtanulásra, a vágyott 
budapesti Képző- és Iparművészeti Gimnáziumba.

SZEMEREKI TERÉZ KERAMIKUSMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA 
ZALAEGERSZEGEN

SZEMEREKI Teréz: Ellenvélemény – Párbeszéd (részletek) | Teréz SZEMEREKI: Contrary opinion – Dialogue (details)
2011, mázas épített porcelán, gázredukció (mindkettőnél), a teljes méret: 26,5x23 (balra), 36,5x26 cm (jobbra)  
Fotó: Nánai Csaba
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N. MÉSZÁROS Júlia
művészettörténész

útjával kísérletezve, a populáris tárgyakat és képeket a 
magasművészet klasszikus értékeivel ruházza fel. 

Andrási Edina és Ruzicska Tünde a képzőművészet és 
a kézműves-iparművészet közötti határok meghaladásával 
autonóm formákra és új képzőművészeti anyaghasználatra 
törekszik. Andrási Edina a Nyugat-magyarországi 
Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézetében tanult és 
alkalmazott grafika és szilikátipari formatervező szakot 
végzett, majd a Pécsi Tudományegyetem Művészeti 
Karán design- és vizuálisművészet-tanár képzettséget 
szerzett, közben a Pécsi Tudományegyetem Művészeti 
Karán Doktori Iskolába jelentkezett. Több önálló 
kiállítást rendezett és rendszeresen részt vesz hazai és 
nemzetközi csoportos kiállításokon, melyeken számos 
szakmai díjat nyert. 

Ösztöndíjas munkái vékony falú, átlátszó, változatos 
alakú és testű lámpaszobrok, melyeket papír és porcelán 
egymásra rétegezésével hoz létre. A porcelán égetése 
során a papír elég, eltűnik az anyagból, a helye azonban 
érdekes tereket, struktúrákat sejtet. Az eltűnések nyomai 
a fényben pozitív-negatív mintázatokat, leheletfinom 
rajzolatot és új anyagminőséget teremtenek. A sokszoros 
tagoltság és egymásra rétegezés, valamint a fény révén a 
lámpaszobrok hol kiterjedő, hol összesűrűsödő látványt 
adnak, a szferikus felületek homorú terekké alakulnak, 
s a fény árnyékokat rejt. Az eltűnés és a feltárulás, a test 
és a feloldott tömeg kettősségéből különleges hangulat 
születik. 

Andrási Edina lámpaszobrainak áttetszősége, vékony 
héjteste az illékonyság és törékenység érzetét erősíti, 
ugyan akkor a formáit erős plaszticitás, zárt körvonal 
és változatos tagoltság jellemzi. A technológiából adódó 
érzékeny, finom, áttetsző és fényben úszó felület, a 
vis sza fogott színhasználat, és vele szemben az egzakt 
formaalakításból fakadó, kerekded tömeg határozott 
körvonala és a testességhez tapadó súlyérzet erős kont-
rasztot teremt, mely a fény ki-be kapcsolásával eltérő 
érze tek értelmezésének ad teret. A lámpák asztalra tehetők 
és falra szerelhetők, elhelyezésük tovább gazdagítja a 
kettős funkció egymásba oldódását, vagy határozott 
szét válását. A fény virtuálissá teszi a szobrot, a szobor 
megkérdőjelezi a plasztikus forma statikusságához fűződő 
konvencionális képet. 

Ruzicska Tünde nagy levegőt vett, és az első ösztöndíjas 
év alatti, szisztematikus mázkísérletek tanulságait hasz-
nosító étkészlete gazdag és változatos darabjainak az 
újabb variációi helyett a magán- és társas élet intimitását, 
érzelmi és gondolati gazdagságát, a baráti találkozások, 
kulturális események intellektuális élményét fokozó, 
nyugodt elmélkedésre késztető szobrokat készített. 

Egyfajta minimalizmusként értékelhető, hogy sza lag-
szerű, vékony csíkokból az emlékezés tereit építi és idézi 
meg egyszerű hajtogatással és a tiszta érzékiség tárgyként 
való megragadásával. 

Ruzicska nyitott tereket alkot, melyek a relief és a plasz-
tika között foglalnak helyet, és az organikus keletkezés 
reminiszcenciáját őrzik, miközben formailag absztraktak. 
Ahogyan ő mondja (amikor a saját kerámiaszobrairól beszél), 
„a nyelvezet és megoldás, az »egyszerűen szép esztétikája« 
nyitottá teszi a formákat különféle karakterű terekben és 
eseményekben való megjelenésre”. Objektjeit szabadkézzel 
alkotja, magas hőfokon égeti ki, és anyagában színezi. A 
színek határozottak, de asszociációktól, szim bólumoktól 
mentesek, az elmélyedést, a kulturális vagy érzelmi élmény 
felidézését, a tűnődés állapotába való belehelyezkedést segítik, 
a minimalista forma és tiszta nyelv esztétikai értékét növelik. 

A művész a masszába samottot és papírpépet kever, 
hogy az égetésnél megőrizze a derékszögek mentén haj-
togatott, előre megtervezett formát. 

Ruzicska Tünde az autonóm művészet területére 
lépett. A MOME kerámiatervező szakján végzett, majd 
ugyanott megszerezte a vizuális- és környezetkultúra-
tanár végzettséget, jelenleg DLA-képzésben vesz részt.

Ha valaki tudni szeretné, hogy mi az új a mai magyar 
kézműves-iparművészetben, a Kozma-ösztöndíjas fiatalok 
beszámoló anyaga jó kiindulópont lehet.

ANDRÁSI Edina: Telepesek a Holdon | Edina ANDRÁSI: Settlers on the Moon
2019, porcelán, 60x55x30 cm
Fotó: Horváth Gábor
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Talán a sors keze, hogy már itt a kerámia szakra került, 
de hatással volt rá a tatai fazekasság színpompás világa és 
a komáromi nagytemplom szószékének Kovács Margit 
által készített négy apostolábrázolása is. Ekkor még 
nem gondolta, hogy egy kis idő elteltével az ő kerámia 
domborművei fogják díszíteni a templom bejáratát.

A képzőművészti gimnázium kerámia szakján is 
kitűnő tanárai voltak, Sándor István keramikus és 
Lénárt Mihály fazekasmester. Érettségi után szakmai 
felkészültségét elmélyítette azzal, hogy a patinás Dési 
Huber István Képzőművészeti Körbe járt, ahol Laborcz 
Ferenc, a korszerű szemléletet képviselő szobrász ok-
tatta. Ezt követte 1967-től a Magyar Iparművészti Fő-
iskola kerámia szakja, ahol szintén kiváló mesterek és 
tanárok készítették fel a művészpályára. Szaktanára 
Csekovszky Árpád keramikusművész volt, de hallgatta 
Schrammel Imre keramikusművész, továbbá Jánossy 
György és Vámossy Ferenc építészek előadásait, s itt 
mintázását Kovács Ferenc szobrász korrigálta, és Litkei 
József festőművész volt a rajztanára. Ennek a hosszas 
felsorolásnak az a magyarázata, hogy jelezzük: Szemereki 
Teréz szerencsés volt abban a tekintetben is, hogy 

tanárainak szemlélete, felfogása illeszkedett egymáshoz, 
pontosabban: folyamatosan lehetett építkezni mindarra, 
amit látott, hallott, elsajátított, már a középiskolától 
kezdve. És ő folyamatosan szívta magába az ismereteket. 
Diplomamunkáját sokszorosítható falburkoló csempék, 
valamint használati és díszedények témakörében készítette.

Szemereki Teréz szemléletének alakulására döntő 
hatással volt mesterének, Csekovszky Árpádnak a 
felfogása, akinek felfokozott érdeklődése az etruszk 
kultúra, az archaikus korok, a görög művészet iránt 
óhatatlanul áttevődött ezen szellemi és tárgyi világ iránt 
érzékeny növendékeibe is. Köztudott, hogy Németh 
Jánosnak Csekovszky szinte a lejobb barátja volt, együtt 
végezték főiskolai tanulmányaikat, így nem is csoda, 
hogy később Szemereki Teréz szoros szakmai kapcsolatba 
került Németh Jánossal is. De a képzésben igen fontos 
volt a szellemi nyitottság is, és a pályakezdő művészre 
kezdettől fogva ez volt jellemző, nevezetesen, hogy nem 
műtermébe, műhelyébe zárkózó alkat. Folyamatosan járt 
művésztelepekre itthon (Siklós, Kecskemét) és külföldön 
(Finnország, Japán, India), s érzékeny volt a különböző 
historikus, kulturális hatások befogadására. 

SZEMEREKI Teréz: Kaleidoszkóp útvesztői (9 darabos variáció) | Teréz SZEMEREKI: Series of Kaleidoscopes (9-piece variation)
2010, formába épített kőcserép, oxidos 
Fotó: Nánai Csaba

SZEMEREKI Teréz: Múlt és jelen | Teréz SZEMEREKI: Past and Present | 2013, mintázott, oxidos kőcserép, 25x16x7,5 cm
Fotó: Nánai Csaba
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SZEMEREKI Teréz: Múlt és jelen | Teréz SZEMEREKI: Past and Present | 2013, mintázott, oxidos kőcserép, 25x16x7,5 cm
Fotó: Nánai Csaba



S a figurák, testek együttese előtt egy „köbe vésett” 
táblát, táblaegyüttest láthattunk, melyen egy örök ér-
vényű, a római jog időszakából származó gondolat volt 
kivehető, olvasható: „Honeste vivere neminem laedere, 
suum cuique tribuere”. Azaz: élj becsületesen, ne bánts 
senkit, add meg mindenkinek a magáét. Ez a jogból 
eredeztethető, de erkölcsi paranccsá váló sztoikus alapelv 
a művön, körülölelve pecsétnyomokkal – s a közelben 
más művekkel – nemcsak egy dombormű modellje, terve, 
hanem az alkotóművész életfelfogásának is egyik fun-
damentuma.

A galéria két oldalsó szárnyának megtekintése után 
megállhattunk a kiállítás origópontján, centrumában, az 
épület rózsaablaka alatt, melyhez szorosan illeszkedett a 
művész Kaleidoszkóp sorozata. Maga a kaleidoszkóp ugyan 
egy optikai játékszer, amelyben az elhelyezett csillámló 
szeletkék forgatásra folyton változó képeket mutatnak, s 
Szemereki Teréz kaleidoszkópjai statikusak és nyugodtan 
függtek kiállítási darabokként a paravánon, mégis 
formáltságuk, domborításuk, ritmikusan áttört felületeik 
színesen kavargó látványt teremtettek, és kivételes 
harmóniában voltak a felettük a fényt folyamatosan 
beengedő körablakkal. A kőcserépből megvalósított, 
épített művek rusztikussága erősítette a kompozíció 
összhatását. Arabeszkszerű látványt nyújtottak bonyolult, 
ám szabályos, de sohasem ismétlődő ritmusuk által.

A kiállítás címe Meditáció az Univerzumban volt. Pontos 
cím, adekvát a kiállítás emelkedettségével, melynek tárgyai 
ugyan földhöz kapcsolódó alapanyagokból készültek 
(„őselemből”!), de egy pillanatig sem földhözragadtak, 
hanem épp, hogy elszakadtak a földtől, földünktől, 
Szemereki madarai, gráciái, felhői, hullámai által az 
Univerzumba emelkedtek, s velük együtt virtuálisan mi 
magunk, a nézők is. Szemereki Teréz meditációi a világról a 
világegyetem egészének inspirációira készített, töprengést, 
elmélkedést sugárzó művekben tárgyiasulnak, az anyag 
és a szellem szétválaszthatatlanságát hangsúlyozva.
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Pályája kezdetén ennek megfelelően egyaránt kísér-
le tezett autonóm és alkalmazott funkciójú tárgyak 
ké szítésével, de mindebben döntővé vált a plasztikus 
gondolkodás iránti affinitása. Kézművessége nem a 
prag matizmus, nem a funkcionalizmus irányába vitte. 
Ha mégis ilyen típusú tárgyakat készített, azokban 
kezdettől fogva érvényesült a természeti motívumok 
áttételének szándéka, naturális növényi lenyomatokkal, 
sokszor egyidejűleg a tárgyba nyomott írásos gondolatok 
közlésével. 

Fordulatot jelentett, hogy a korongozással létrehozott 
tárgyak világából átlépett például a lapelemekből meg-
valósított, úgynevezett épített kerámiák területére, ezek 
a munkái később még összetettebbekké váltak. Áttört és 
organikus formák kialakításával, a plasztikai dimenziók 
iránti érdeklődésével a keramikusból kerámiaszobrász lett.

A misztika, a hit iránt nyitott személyisége elmélyítette 
munkásságának jelképkereső attitűdjét, előtérbe 
került szimbólumteremtő, alkalmazó magatartása. A 
szimbólumok beépítése műveinek világába meghatározóvá 
vált. Mindezt elősegítették egzotikus tanulmányi útjai – 
India, Egyiptom, Japán –, melyek által új motívumkincset 
is beemelt művészetébe, de egyben vallásos hite 
megerősítette keresztény hitvilágát, melyben számára 
meghatározóak a kezdetek. Ezzel együtt kutatta a magyar 
őstörténetet. Foglalkoztatta a népvándorlás kora, a pogány 
hitvilágból való átmenet a kereszténység felvételének 
időszakába. 

Technikailag a magas tűzön égetett porózus cserép 
válik számára fontossá, a redukciós égetés, a fatüzelés, a 
só máz alkalmazása, az oxidokkal színezett raku, a mázas 
és homokkal beszórt felületek létrehozása. Szemereki 
Teréz olyan plasztikák készítőjévé vált, amelyeknek – 
anyaguk lehet mázas porcelán vagy színezett kőcserép 
– felerősödött jelképisége révén az alkotó egyre inkább 
és egyre intenzívebben állást foglalt a történelemhez, a 
kultúrákhoz való viszony, a múlt és a jelen, az egyetemesség 
és a magyarság kérdéseiben.

A maga által kijelölt úton előrehaladva, változatos jel-
képtárában jelen vannak az őselemek, alapvető a föld, a 
levegő, a tűz és a víz lényegi jelenléte, s érzékelhetők ősi 
távol-keleti motívumok, a sámánizmus, de a magyarság 
eredetmondájának sok eleme is, valamint a gömb, a 
kör, a négyzet, a háromszög geometriai jelentőségén túli 
szimbolikája.

Szimbólumainak széles skálájában a madár mint az 
égi lélek szimbóluma, az égi üzenetek hordozója nagy 
sze repet kap. Ugyanúgy, mint ahogy minden nagy vi lág- 
  vallásban, vagy a természeti népek mítoszvilágában is. 
Madarai jellemzően a meditáció, a töprengés, a magány, 
ugyanakkor az együttlét jelképei, s talán leginkább: a 
szabadságé és a hité. A zalaegerszegi kiállításon is jó-
tékonyan figyeltek minket a kiállítási tér mindkét ol-
dalán, de talán az egyik oldalszárny fokozottabban épített 
jelenlétükre, a levegő és a víz hangsúlyozásával együtt, a 
genezis jelenlétével, prehisztorikus jelek alkalmazásával; 
míg a másik szárnyban szuggesztív volt az őselemek 
védikus jelképeinek műtárgyegyüttese, az expressis 
verbis szobrászat jelenléte, a Jégmadár, Tűzmadár 
kompozíciókkal, a Gráciák egymást erősítő tér-erejével. 
Felfigyelhettünk a technikára. Madarait hol porcelánból 
formázza, hol samottból, s ennek megfelelően hol egy 
sejtelmesebb, poétikusabb mű állt előttünk, hol egy 
drámaibban, nyersebben megvalósított plasztika.

FELEDY Balázs
művészeti író

Az írás a Pannon Tükör című folyóirat 2020/2. számában megjelent tanulmány rövidí-
tett, szerkesztett változata.

(Szemereki Teréz Meditáció az Univerzumban című kiál-
lítása. Városi Hangverseny- és Kiállítóterem, Zalaegerszeg, 
2020. március 5. – április 18.
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fém-oxidos samott, a teljes méret: 48x70x22 cm cm
Fotó: Umberto Pezzetta



S a figurák, testek együttese előtt egy „köbe vésett” 
táblát, táblaegyüttest láthattunk, melyen egy örök ér-
vényű, a római jog időszakából származó gondolat volt 
kivehető, olvasható: „Honeste vivere neminem laedere, 
suum cuique tribuere”. Azaz: élj becsületesen, ne bánts 
senkit, add meg mindenkinek a magáét. Ez a jogból 
eredeztethető, de erkölcsi paranccsá váló sztoikus alapelv 
a művön, körülölelve pecsétnyomokkal – s a közelben 
más művekkel – nemcsak egy dombormű modellje, terve, 
hanem az alkotóművész életfelfogásának is egyik fun-
damentuma.

A galéria két oldalsó szárnyának megtekintése után 
megállhattunk a kiállítás origópontján, centrumában, az 
épület rózsaablaka alatt, melyhez szorosan illeszkedett a 
művész Kaleidoszkóp sorozata. Maga a kaleidoszkóp ugyan 
egy optikai játékszer, amelyben az elhelyezett csillámló 
szeletkék forgatásra folyton változó képeket mutatnak, s 
Szemereki Teréz kaleidoszkópjai statikusak és nyugodtan 
függtek kiállítási darabokként a paravánon, mégis 
formáltságuk, domborításuk, ritmikusan áttört felületeik 
színesen kavargó látványt teremtettek, és kivételes 
harmóniában voltak a felettük a fényt folyamatosan 
beengedő körablakkal. A kőcserépből megvalósított, 
épített művek rusztikussága erősítette a kompozíció 
összhatását. Arabeszkszerű látványt nyújtottak bonyolult, 
ám szabályos, de sohasem ismétlődő ritmusuk által.

A kiállítás címe Meditáció az Univerzumban volt. Pontos 
cím, adekvát a kiállítás emelkedettségével, melynek tárgyai 
ugyan földhöz kapcsolódó alapanyagokból készültek 
(„őselemből”!), de egy pillanatig sem földhözragadtak, 
hanem épp, hogy elszakadtak a földtől, földünktől, 
Szemereki madarai, gráciái, felhői, hullámai által az 
Univerzumba emelkedtek, s velük együtt virtuálisan mi 
magunk, a nézők is. Szemereki Teréz meditációi a világról a 
világegyetem egészének inspirációira készített, töprengést, 
elmélkedést sugárzó művekben tárgyiasulnak, az anyag 
és a szellem szétválaszthatatlanságát hangsúlyozva.
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Pályája kezdetén ennek megfelelően egyaránt kísér-
le tezett autonóm és alkalmazott funkciójú tárgyak 
ké szítésével, de mindebben döntővé vált a plasztikus 
gondolkodás iránti affinitása. Kézművessége nem a 
prag matizmus, nem a funkcionalizmus irányába vitte. 
Ha mégis ilyen típusú tárgyakat készített, azokban 
kezdettől fogva érvényesült a természeti motívumok 
áttételének szándéka, naturális növényi lenyomatokkal, 
sokszor egyidejűleg a tárgyba nyomott írásos gondolatok 
közlésével. 

Fordulatot jelentett, hogy a korongozással létrehozott 
tárgyak világából átlépett például a lapelemekből meg-
valósított, úgynevezett épített kerámiák területére, ezek 
a munkái később még összetettebbekké váltak. Áttört és 
organikus formák kialakításával, a plasztikai dimenziók 
iránti érdeklődésével a keramikusból kerámiaszobrász lett.

A misztika, a hit iránt nyitott személyisége elmélyítette 
munkásságának jelképkereső attitűdjét, előtérbe 
került szimbólumteremtő, alkalmazó magatartása. A 
szimbólumok beépítése műveinek világába meghatározóvá 
vált. Mindezt elősegítették egzotikus tanulmányi útjai – 
India, Egyiptom, Japán –, melyek által új motívumkincset 
is beemelt művészetébe, de egyben vallásos hite 
megerősítette keresztény hitvilágát, melyben számára 
meghatározóak a kezdetek. Ezzel együtt kutatta a magyar 
őstörténetet. Foglalkoztatta a népvándorlás kora, a pogány 
hitvilágból való átmenet a kereszténység felvételének 
időszakába. 
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