
Ráthonyi Kinga 
csodálatos világai1

� Ezen a tárlaton még az installáció is szokatlan volt,
fegyelmezett hasábok rendje helyett mintha vízen
úszó, deszkákból összeszögelt ládákon, raklapokon
ringatóztak volna a kiállított mûvek. A szálkás, gya -
lu latlan fa a mûhelyek esetlegesen és spontánul gya -
korlatias világát is érzékeltette a látogatókkal.

A miniatûr plasztikák, a táj- és életkép-szoborcso -
por tok és a harminchárom talizmán csodálatos világa

szinte képtelenül gazdag. Az „újvilágok” alkotójának
csillapíthatatlan életszeretete, gyermekien tiszta ked -
vessége és humora csaknem határtalan.  

Ráthonyi plasztikái eszköztelennek, egyszerûnek és
érthetônek tûnnek, olyannyira, hogy szinte lehetet -
len a mûelemzések szokott gyakorlatával közelíteni a
munkáit. Együtt kiállítva meglepô erôvel képesek von-
zani és varázsolni. Minden parányi sziget egy új világ,
egy-egy történet, amelyek hangulatokat, érzéseket,
érzelmeket, szenvedélyeket, táncokat, emlékeket, da -
lokat, verseket, mozdulatokat, sôt tünékeny illatokat
is képesek elôvarázsolni.
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Ráthonyi Kinga:
Oszlopos történet /
Kinga Ráthonyi: 
A Story of Column
[2015] 
porcelán, samott /
porcelain, chamotte
[15x35x35 cm]
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Mit is jelent az ûr-utazó szóösszetétel? Ráthonyi
Kinga miniatûr világainak közege egy-egy ûr, sôt lük-
tetô ûröcske.2 Talizmánról talizmánra újabb és újabb
világokba, új ûrökbe csöppenhetünk. A bámu latosan
frappáns címek biztosítják, hogy a látvány mellett a
szavak tartalmának, hangulatának és hatalmának gyö -
nyörûségét is élvezhessük, példaként: Talizmán a hul -
ló csillagok tárolására; ~ erôseknek a gyengék elleni vé de -
lemre; ~ összegabalyodottaknak; ~ medvevadá szoknak; ~
felhôk között járóknak; Sikolytartó taliz mánok; s az „új -
világok” érzékletes címei: CasaBlanca 2.0 – Kisház dió-
fával; Borotvaélen táncoló; Tangó; Az elsô naplemente.

A talizmánok melletti valódi „újvilágok”, a piros-
babos ruhás kislány által bejárt tájak, a képszob rocs -
kák könnyedsége, egyértelmûsége, sôt virtuozitása
mögött – mint sejthetô – roppant sok munkán át meg-
szerezhetô tapasztalat, az anyagok és a mesterség ala -
pos ismerete látható. 

A mûvész a Magyar Iparmûvészeti Fôiskola mes -
ter képzôs hallgatójaként a kecskeméti Nemzetközi
Kerámia Stúdióban dolgozhatott elôször porcelán nal.
Leginkább a kitûnô minôségû limoges-i porcelán sza-
badkézi megmunkálása foglalkoztatta. Az anyag tûrô-
képességének határait keresve 2012-ben az Installáció
a FUGÁban címû, a FUGA Budapesti Építészeti Köz-
pontban rendezett önálló kiállításán porcelán anyagú
szerkezeteket, rácsokat, boltozatokat mutatott be. 
A Talizmánok sorozat harminchárom darabja mind -
össze két nap alatt készült Kecskeméten 2014 nyarán,

bennük a mûhely maradékai: samottos agyagok, kü -
lönféle oxidokkal színezett agyagdarabkák és az át -
tetszô porcelán simultak eggyé. A következô évben a
szintén Kecskeméten készült „újvilágok” sorozathoz
új anyagokat is felhasznált – buborékos, izgalmas tö -
résfelületû üvegtömböket,3 kézzel készített SICIS
Murano mozaikot, máz alatti vörös festéket, türkiz -
ké kes szeladonmázat, kobalt-oxiddal és fekete szín -
testtel színezett öntômasszát, durva samottlisztet,
arany- és platinafestést. Plasztikáin más textúrákkal,
20. századi nemes luxusanyagokkal is kombinálta a
kerámiát, finoman kidolgozott fekete lakkbôrt, szinte
kihívóan harsány, kárminvörösre festett jakszôrt, pu -
ha, zöldre festett ezüstrókaszôrme-darabokat is fel fe -
dezhetünk Ráthonyi Kinga élhetô „újvilágaiban”.

bg

(Ráthonyi Kinga desirée – talizmánok ûr-utazóknak; új -
világok speciális készségekkel valóknak címû kiállítása,
FISE Galéria, Budapest, 2015. november 17–27.)

Jegyzetek
1. Az alcím asszociáció, 2001-ben mutatták be Jean-Pierre

Jeunet Amélie csodálatos élete (Le Fabuleux Destin d’Amélie
Poulain) címû filmjét, amely késôbb számos filmkritikusi és
közönségdíjat kapott. Látásmódja, varázslatos fôszereplôje 
– Audrey Tautou –, humora és életszeretete miatt sokakban
hagyott mély nyomot.

2. Ki ne emlékezne az egysejtû papucsállatkák csak
mikroszkóppal látható, parányi szervére, a lüktetô ûröcskére,
amely átpumpálja a parányi testen a közeget.

3. A tömbök az üvegtervezô mûvészbarát, Borkovics Péter
kertjébôl valók.
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Ráthonyi Kinga: 
Tiéd talizmán / 

Kinga Ráthonyi: 
Your Talisman 

[2014] 
porcelán / porcelain

[2x3x3,5 cm]

Ráthonyi Kinga:
Talizmán az Olümposz
irányába tartóknak /

Kinga Ráthonyi:
Talisman for Those

Progressing Towards
the Olympus

[2014] porcelán,
samott, fényarany /
porcelain, chamotte,

gold with resin
dissolved in balsam 

of sulphur 
[3x6x2 cm] 
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