
A NEMZETKÖZI VÁSÁR K U L S G K É P E 
Iparművészeit liöréböl hangzottak el 

többé-kevésbbé jogos panaszok a N. V. 
eddigi elrendezése ellen és mi azokat közöl-
tük a N. V. vezetőségével. Erre kaptuk a 
következő tájékoztató cikket, mely gyökeres 
változást ígér a rendezés eddigi módjával 
szemben s ezzel az említett panaszok jó-
részben tárgytalanokká, válnak. Ezért kü-
lönös érdeldödéssel várjuk az idei - V . V. 
megnyitását és reméljük, hogy annak el-
rendezése megfelel majd a jogos művészi 
követelményeknek is. A szerk. 

nemzetközi vásárok újabban 
mind nagyobb gondot fordí-
tanak a rendelkezésiikre álló 
területek művészi kiképzé-
sére. Ebben a vonatkozásban 
több esetben az az elv is érvé-
nyesült, hogy a közönség ér-
deklődésének fokozása érde-
kében a kiállítás látványos-

ságszerű is legyen. Ezért egyes vásárok vezetősége 
arról is gondoskodott, hogy a kiállítási területen a 
közönséget különféle látványosságokkal szórakoz-
tassa (illuminációk, szökőkutak, hangversenyek a 
vásár területén stb.). Ezt láttuk a legutóbbi őszi 
saloniki vásáron is, ahol a késő esti órákban is nyitva 
tartott kiállítási területen különféle fényrcklámjáté-
kok tették színessé a kiállítást és egyébként is igen 
nagy súlyt vetettek arra, hogy a vásár külső ki-
képzésénél fogva is lekösse a látogató figyelmét. 

Ámde a nyugati vásároknál úgyszólván min-
denütt mellőzték a kiállítások látványosságszerű 
jellegének kidomborítását, abból indulva ki, hogy 
ez a körülmény a szakszerűség rovására volna. 
Viszont a legtöbb nyugati vásáron mellőzték a 
másik végletet is, hogy egyes iparművészek felfo-
gása szerint a vásárok bizonyos uniformizáltsá-
gának kell érvényre jutnia. Ezzel szemben az ipar-
művészek nagy többségének az a — szerintünk 
egyedül helyes — véleménye, hogy a vásár teljes 
uniformizálásától mindenképpen tartózkodni kell, 
mert az a vásár általános képének ártana és kétség-
telenül a tévesen értelmezett harmónia kedvéért bizo-
nyos egyhangúságot és unalmasságot vinne bele a 
vásári terület általános képébe. Erre a legmeggyőzőbb 
példa — szakértők szerint — a bruxelles-i vásár 
külterületi és a prágai vásár belterületi részének egy-
hangú kialakulása, amit ugyancsak az uniformi-
zálás elvének végletekig való alkalmazása okozott. 

Eddig a Budapesti Nemzetközi Vásár művészi 
kiképzésének rovására esett az, hogy a rendelkezé-
sére álló kiállítási terület elégtelen volta miatt az 

anyag elhelyezése zsúfoltabb volt, mint azt kívánni 
lehetett volna. Ezért a Budapesti Nemzetközi Vásár 
vezetősége éppen a művészi szempontok és a deko-
ratív elhelyezés érdekében tett már lépéseket az 
idén arra, hogy újabb kiállítási területeket kapjon. 
Az lebegett ugyanis a szeme előtt, hogy az anyag 
decentralizálásával és általában a terület ökono-
mikus kihasználásával szolgálja a fenti célokat. 
Szüksége volt újabb kiállítási területekre azért is, 
hogy a vásáron a közlekedést új és szélcsb utcák 
képzésével megkönnyítse. 

A másik szempont, ami a Budapesti Nemzetközi 
Vásár vezetősége előtt lebeg, az, hogy lehetőleg 
egységbe foglalja a meglehetősen zűrzavaros képet 
nyújtó sok kisebb kiállító céget, mert a multak ta-
pasztalatai után rájött arra, hogy a vásár művészi 
és dekoratív elrendezési struktúrájának rovására 
ment az, hogy egyes kis cégek olcsó és sokszor 
bizony elég silány anyagból készült ízléstelen cég-
táblákkal és fülkékkel szerepeltek a vásáron. 

A vásár vezetőségének kellett tehát gondoskodni 
arról, hogy megtalálja a helyes megoldást abban 
az irányban, hogy harmóniát teremtsen egyes nagy 
kiállítók díszes fülkéi és a mellettük esetleg rikító 
kontrasztként jelentkező kis dísztelen fülkék kö-
zött. Ezért vált szükségessé a kisebb kiállítók cgy-
ségbcfoglalása. A vásár elgondolása szerint éppen 
a fenti szempontok érdekében minden szakmát 
árkádszerű és cégtáblafejczettcl is ellátott fülkesor 
veszi majd körül. Ezeket a fülkéket éppen a kívánt 
elrendezési struktúra harmóniája érdekében egy-
ségesen tervezik incg, de belül a kiállító kis cégek 
szabadon dekorálhatják árujukat. Ilyenformán tel-
jesül az a jogos kívánság, hogy a nagy keretek kö-
zött kiképzett reprczentabilis pavillonok ne nyom-
ják cl a kis egységeket és viszont így az árkádszerű 
fülkesor teljesen be fog illeszkedni a nagy cégek 
díszes pavillonsorába. Ezzel a vásár képének egy-
séges hatása is biztosítottnak látszik. 

A szabadon felépíthető pavillonok ezúttal a vásár 
vezetőségének, továbbá kiváló építészekből és ipar-
művészekből alakult zsűri ellenőrzése mellett épül-
nek fel. Ez a körülmény is biztosítékot nyújt arra, 
hogy a vásárra jó ízlést sértő vagy diszharmóniát 
előidéző kiállítási objektum nem lesz felállítható. 

Amennyiben egy kis cég nem rendelkezik kellő 
anyagi felkészültséggel arra, hogy fülkéjét jobb 
anyagokkal burkolja, ez a fent körülírt egységes 
berendezés konstruálása mellett nem fogja rontani 
a vásár általános képét, mert a külső keret túl-
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súlyánál fogva legalább is az általános kép szem-
pontjából le fogja tompítani a kisebb fülkék belső 
berendezésének esetleges fogyatkozásait. 

A Budapesti Nemzetközi Vásár ugyanakkor, 
amikor a kiállítási anyag művészi elrendezésének 
szempontjait figyelembe veszi, nem fogadhatott cl 
olyan általános kiképzést — nevezzük azt unifor-

mizáltságnak vagy bármi másnak — amely ellen-
kezik a szakszerűséggel. Ezért döntött a decent-
ralizálás elvének érvényesülése és a kis cégek 
cgységbefoglalásának terve mellett. 

KANICS MIKLÓS 
műépítész, 

a B. N. V. művészi előadója. 

A K O P E N H A G A I D Á N K I R Á L Y I 
P O R C E L L Á N G Y Á R R Ó L 

kerámia az utolsó évtize-
dekben nagy fejlődésnek in-
dult. Az olasz Ginori, Kiel, 
Karlsruke, a thüringiaiak 
csupa nemes árúkkal látják 
el a folyton emelkedő keres-
letet. De mindenekfelett ve-
zet mostanság a D á n k i -
r á l y i p o r c c l l á n g y á r . 

Érdekes, hogy a százados évfordulók ennek a 
gyárnak történeti fejlődésében milyen határvona-
lakat jelentenek. A XVIII-ik századdal lényegileg 
lezárult M ü l l c r és L u p l a u alapító munkája, 
az első ragyogó periódus; a XlX-ik század 
S c h o n é s K r o g letörölhetetlen bélyegét viseli. 
A XIX. század elején a Franciaországból impor-
tált empire formáira fektetik a fősúlyt, a XX-ik 
század kezdetén az anyag tanulmányozása az, 
ami a gyár termelésében a nagy eltolódásokra és 
új alkotásokra alkalmat ad. Még nem elég hosszú 
köztünk és a legutolsó művészi produktumok kö-
zött lefolyt idő arra, hogy már végleges ítéletet al-
kossunk ez évek fejlődési útjáról; de nincs ki-
zárva, hogy a régi keramikus művészetnek, a távol 
Kelet- és Egyiptoménak átfogó ismerete nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy a dán művészek szemét 
felnyissa, milyen terjedelmes fogalom a kerámia, 
hogy milyen sokoldalú anyagot bírunk a porecl-
lánban. A stúdiumok alapján a fejlődés eme fokára 
jellemző, hogy a gyár vezetői és művészei mindig 
közös törekvéssel és szoros együttműködéssel ol-
dották incg feladataikat és ezt a tényt nem lehet 
elég magasra értékelni. A mostani direktor, 
Fr. D a 1 g a s mondja egy levelében, hogy élénken 
emlékszik egy multszázadvégi diskurzusra, mely 
közte és a gyár egyik művésze között folyt és abban 
a megegyezésben végződött, hogy akkori termelé-
sükkel — a mázalatti festés — még nem játszot-
ták ki utolsó kártyájukat. Ez a megállapodás vissz-
hangzott benne akkor is, amikor 1902-ben igazga-
tója lett az üzemnek és azóta is folyton csak ezzel 

a problémával foglalkozik, küszködik- Egy évvel 
előbb már azon munkálkodtak, hogy új eljáráso-
kat keressenek a kőedény gyártására. A nagy-
szerű K r o g tanár és kémikusa: E n g c l h a r d t 
mérnök eredményesen próbálkoztak a grés-vcl. 
Dalgas vezetése alatt céltudatosan kezdték a máz-
feletti festésű porcellán készítését, melyre az igaz-
gatót egy sevres-i látogatása inspirálta. Ezzel a 
módszerrel régen is dolgoztak ők, igazi művészetet 
produkálva, de az lassan-lassan hanyatlott, egé-
szen alacsonyrendű kézműáruvá fajult, nem volt 
bennük semmi a munkáskéz szeretetéből, az anyag 
megértéséből, amiknek pedig nyomát kell hogy 
viselje az igazi műalkotás. Első dolguk volt hasz-
nálhatóvá tenni az üzem első művészei által csi-
nált modelleket. De amikor ezeket a régi módon 
mázfclctti festéssel akarták díszíteni, kiderült, 
hogy képtelenek kihozni a régi gyönyörű színeket, 
amelyek annyira jellemezték a gyár készítményeit 
egy évszázaddal azelőtt. Utánozták hát az ősök 
eljárását, az egyszerű alapanyagra azok receptjé-
vel készült festéket használtak és utánozták ugyan-
azt a primitív előállítási módot. Az eredmény cso-
dás lett, sikerült a régi színeket minden ragyogó 
pompájukkal kihozni. 1906-ban rendezte a gyár 
első kiállítását új dolgaiból, kisplasztikái tárgyaik 
— M a r t i n és H a n s e n mestermunkái — tel-
jesen meghódítottak minden hozzáértőt. Ezek kö-
zött volt egy sorozat, — dán nemzeti viseletű ala-
kok — amely mint abszolút művészet és kultúr-
liistóriai dokumentum, nagyjelentőségű. Ebben az 
időben nyerte meg a gyár H e n n i n g e t , a híres 
szobrászt. Még római tartózkodása alatt modellált 
egy kis figurát, melyet egy tanulmányúton járó 
művésze a gyárnak meglátott s rábeszélte Hennin-
get, a reprodukálás jogát adja el nekik. A kis szo-
bornak olyan sikere volt, hogy alkotóját lekötötte 
az üzem. Azóta egy egész sereg figurin került ki 
mintázófája alól, csupa apró műremek, mázfeletti 
festéssel. A nagy munka, mellyel előállításuk járt, 
magyarázza meg, hogy csak korlátolt számban 
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készítették. A porcellánplasztika terén már bebi-
zonyította az üzem abbeli képességét és akaratát, 
hogy valami újat hozzon a mázfeletti technikában. 
Csúcspontjára jutott gyártási fejlődésük, mikor 
Krog mester tanítványát, T h o r k i 1 d Olsent 
kötötték lc, aki teljesen a gyár emelésének szentelte 
talentumát. Ekkor áttértek a szürke porcellán elő-
állítására. Kísérletezés közben rájöttek a szürke, 
krakelírozott porcellánra is, ami döntő volt a máz-
feletti díszítés fejlődésére. Észrevették, hogy ezen 
az anyagon rendkívüli szépségű hatások érhetők el 
aranyfelrakás által. Fokról fokra annyira jutottak 
az anyag felett való uralkodásban, hogy tetszés-
szerinti finomságokban tudták kihozni a krakelí-
rozást, amelyhez azután igazodott a művészi deko-
ráció. Fejlődésükben világosan látható a törekvés 
az egyszerűség és tartózkodás iránt, hogy domi-
náljon maga a porcellán, ami mint anyag olyan 
szép, hogy bátran nélkülözheti a tarka színekkel 
való pazar díszítést. Ekkor készült az első étkező-
készletük, amely a fehér porcellánmassza szépsé-
gét érvényesülni hagyó, nemes formájú, néhány 
arany vonallal és állatmotívummal tartózkodóan 
díszített remekmű lett. Ez — minden kritika ki-
mondta — egyedüli joggal viselheti »A porccllán-
szervíz« egyszerű, de sokatmondó titulusát. 1925-
ben elvitte Párizs Grand Prix-jét! 

Készítik a kőedényt is, ami a fazekasművesség 
produktuma és a kerámiafajták rangsorában a 
porcellán és a faience között áll. Ezt az át nem 
tetsző agyagkészítményt nagyon szeretik a dán 
művészek, gazdag lehetőségei és a színes mázak 
felvételére alkalmas volta miatt. Minden kerámiai 
készítmény között a »Steinzeug« az, amely leg-
korábban lépett fel nemesített formákban. Krog és 
famulusa, Engelhardt mérnök fáradhatatlanul pró-
bálkoztak, eleinte csak öblös edények készültek, 
később kezdtek foglalkozni a szobrászati lehetősé-
gekkel. Megnyervén munkatársnak a nagyhírű 
Kund K h y n-t, nagyot lendült törekvésük. 
Khyn műveiből gyönyörű gyűjteménye van a gyár 
múzeumának. Még nagyobbszerű eredményeket 
értek el, mikor megnyerték N o r d s t r o m kera-
mikust, aki pár év alatt egy új masszát produkált; 
egy eddig ismeretlen, nagyszépségű és nagyra-
becsült kőedényfajta lett az eredmény, az edények 
sima, nemes formája készült belőle, különféle 
színű mázzal, világosszürkétől a legmélyebb feke-
téig, hol foltosán, hol madártojásszerűen spric-
celve, majd sötéten felhőzve. A művész főérdeklő-
désc mégis a vörösmázak felé fordult s azoknak 
utolérhetetlen mestere. Az általa készített vázák, 
tányérkák, dobozok a drágakövek fényhatásaival 
vetekedvén, jött az idea azok nemes ércbe való 
foglalására, ami szépségüket és hatásukat csak 

fokozná. Rögtön lekötötték a legkiválóbb fiatal 
aranyművesüket, T h y l s t r u p-ot, aki gyorsan 
beleélte magát különleges feladatába. 

Nagy érdeme a gyárnak, hogy soha semmi költ-
ségtől vissza nem riadva, igyekezett minden tehetsé-
get megnyerni munkatársul, és a legpazarabb fizetés 
is a legnagyobb üzleti eredményeket érte, a könnyel-
műségnek látszó befektetés busás kamatot hozott. 

A kőedény fejlesztése R o d e Willumsen 
szobrásznak nemes ambíciója. Alakjai, vázái új 
felfogásukkal hatnak. Specialitása, hogy a homá-
lyos barna mázat fehérrel vonja át, amivel eddig 
nem ismert hatásokat hoz ki. 

Űj életre keltették a bisquit-et is, ezt a régi idők 
óta nagyrabecsült produktumot. A gyár alapításá-
nak idején T h o r w a l d s e n műveit reprodu-
kálták. A kemény, márványt imitáló anyag nem 
felelt meg és a gyártás abban maradt. Most sikerült 
űj összetételben, mely lágy, színe gyöngén sárgás, 
kellemesen tompított fénye gyönyörű változatokban 
csillog. A gyűjtők érdeklődését erősen felköltötte. 

A dán királyi porcellángyárban C l c m e n t és 
E n g e l h a r d t mérnökök már a nyolcvanas 
évek közepén tisztán tudományos célból kísérle-
teztek, hogy különböző anyagokat különböző hő-
foknál kristályosodni hagyjanak. Érdekes ered-
mények szülték az ötletet, hogy effajta anyagokat 
a porcellánmázhoz vegyítsenek és kiderült, hogy 
az anyag a mázban kikristályosodott. Lassan olyan 
hatásokat értek el, amilyent eddig nem ismertek. 
A kristályok mint szeszélyes rajzú jégvirágok ha-
toltak a váza mázának felületébe és bontották ki 
színjátékukat. (Ezzel később nálunk Z s o I n a y 
is próbálkozott.) Természetes, hogy ezeket is csak 
korlátolt számban készítették, hiszen a gyár ké-
mikusának jelentése szerint egy égetésnél 10—20 
vázából (több nem férvén a kemencébe) a legjobb 
esetben 1—2 sikerül. Ezt a technikát forszírozva 
született az opál-, a macskaszem-, az egérbőr- és a 
kígyóbőr-máz. A két utóbbira, melyek közül az 
egyik szürkében, a másik kékben készül, jellemző 
egy bizonyos szín-krakelírozás, amely viszont ön-
magában összeolvad, annyira hogy a felület 
egyenletesnek és simának látszik. Ezeknek a má-
zaknak gyönyörű hatása tisztán technikai tüne-
mény, de a gyár eredményesen törekedett arra, 
hogy amennyiben lehető, uralkodni tudjon ezeken 
a véletlen hatásokon és a műtárgy egy meghatá-
rozott helyén fejlessze s így díszül felhasználja. 

Mindez azt bizonyítja, hogy a dánok világhíres 
gyára újabb fejlődési utakat keres, művészei a 
legelsőbbrangút produkálják, vegyészei eredmé-
nyesen kutató elmék és az európai keramikusok 
között ők a vezető helyre küzdötték fel magukat. 

ROZSNYAY. 
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