
� 2016. november elsô hétvégéjére immáron másod -
szorra szervezôdött meg az Ékszerek Éjszakája Bu da -
pest fesztivál. Ennek keretében 35 fôvárosi és egy pé -
csi helyszín tárlatain találkozhattak kortárs mûvé szi
és designékszerekkel az érdeklôdôk. A 2015-ös ren -
dezvény még egyetlen éjszakára szorítkozott, így 25
helyszínével lehetetlen feladat elé állította publiku -
mát. Ezen okulva a szervezôk 2016-ra már jelentôsen
kitágították a programok elérésének lehetôségeit, rá -
adásul több kiállítás is meghosszabbította nyitvatar -
tá sát egy hétre, vagy még hosszabb idôre.

A fesztivál hét alkotó elhatározásából született 2015-
ben, hogy Münchhausen báró módjára a saját hajánál
fogva rántsa ki magát szorult helyzetébôl a szakma –
a kortársékszer-szcénát megpróbálják helyzetbe hoz -
ni. Az ágazat évek óta a túlélésért küzd: miközben je -

lentôs mûvészi értéket termel, képtelen érdemben el -
érni fizetôképes fogyasztóit, galériái, mûvészei rend -
kívül szûk kört találnak meg. Ugyanakkor a mûvé -
szettörténész-szakma sem siet méltó helyére emelni a
terület legkiválóbb alkotóit és mûveiket. A fesztivál a
müncheni Schmuck mintájára jött létre, mely Euró pa
leghíresebb nemzetközi seregszemléje e téren; évti -
zedek óta vonzza a gyûjtôket, kurátorokat, mûvé sze -
ket és az érdeklôdôk ezreit minden év márciusában.
Az ottani, egyhetes fesztivál 30-40 kiállítást és prog -
ramot kínál évrôl évre. A két esemény mégis össze -
mér hetetlen. Az egyik legfôbb különbség, hogy ott a
helyi állami szakmúzeum (Die Neue Sammlung) és
több közintézmény (például a Bayerischer Kunst ge -
werbeverein) is beáll a szcéna szolgálatába erre a hét -
re. Amíg a nagyobb tôkeerô és fizetôképes kereslet
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Fábián Veronika:
Jewellery is My Best
Friend, nyakék /
Veronika Fábián:
Jewellery is My Best
Friend – necklet
[2016] vörösréz,
cirkónia, hajlított,
patinázott, foglalt /
copper, zirconia, bent,
patinated, set
[28x56x1,5 cm]Fo
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gazdasági adottságnak tekinthetô, addig a múzeumok
támogató attitûdje elsôsorban hozzáállás kérdése. Ide-
haza, sajnos, az Ékszerek Éjszakája e téren is defici tes.

A 2016-os kínálatra térve, a központi helyszín ez -
úttal a Kortárs Építészeti Központ (KÉK) Bartók
Béla úti irodájában kapott teret, ahol a fesztivál hiva -
talos megnyitója egy-egy kiállítással egészült ki. A
nyitóbeszédet Grecsó Krisztián, a rendezvény fôvéd -
nöke tartotta. A Closer / Közelebb címû diákpályázat
gyôztese Fábián Veronika Jewellery is My Best Friend
címû alkotása lett, a szervezôk különdíját Börcsök An-
na vehette át, valamint az ezúttal debütáló Gyûj tôi
Díjat Kárpáti Róbert nyerte Baba címû brossával. A
diákpályázatra beérkezô munkák mellett a szervezô -
csapat tagjainak − Dés-Kertész Dóra, Huber Kinga,
Kecskés Orsolya, Kerékgyártó Szilvia, Stomfai Krisz-
tina és Vékony Fanni iparmûvészeknek − Six Pack cí -
mû tárlatát tekinthették meg az érdeklôdôk.

A központi helyszíntôl sétatávra van a Bartók Béla

úton a Bor és Kézmûves Galéria, amely buborÉk cím -
mel Majoros Kata ékszertervezô és Edôcs Márta
üvegtervezô mûvész ékszereit fogadta be. Szépen
ins tallált munkáikat látványos üvegbúrák védték, eze-
ket Edôcs Márta készítette.

Nem sokkal távolabb a Palmetta Design és Textil -
mûvészeti Galéria Kaintz Regina ékszertervezô és
Beregi Edina vizuális mûvész Tiszta sor címû tárlatát
kínálta, melynek eredeti módon „parti” homokban ins-
tallált ötletes alumínium ékszerei szépen rezonál tak a
falakon látható vízparti fotók hangulatára, akár csak
Kaintz Regina védjegyévé vált FÛ-SZER kollek ció já -
nak továbbfejlesztett, kecses nôi ékszerei a hát aktok
képeire.

A hajdani Ékezet Galériából kivált Besnyôi Rita az
általa nyitott Kredenc Mûteremben Elena Astrici és
Varga János Gábor Olaszországban élô alkotókkal
társult a Tocca ferro / Kopogd le! címû kiállítás kereté -
ben. Friss szellemû, ötletes és igen változatos mun -
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Ceci n’est pas une
ÉKSZER címû kiállítás

(részlet) / 
Ceci n’est pas une

ÉKSZER 
(exhibition view) 

Három Hét Galéria,
Budapest, 2016 /

Három Hét Gallery,
Budapest, 2016
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ká ikhoz darabonként rövid szöveges ismertetô ké szült
a tárgyak szimbolikájának magyarázataként.

A 2016-os Ékszerek Éjszakájának az egyik legna -
gyobb látogatottságú tárlatát a Három Hét Galéria
fogadta be Ceci n’est pas une ÉKSZER (Ez nem ÉK -
SZER) címmel, és a három legjelentôsebb hazai kor -
társékszer-gyûjtemény tárgyaiból szervezôdött Zsikla
Mónika mûvészettörténész rendezésében. Ilyen ki ál lí-
tásra elsô ízben került sor a mûfaj népszerûsítése je -
gyében, bizonyítandó, hogy kortárs ékszert gyûj te ni
is lehet, sôt érdemes is. A Horváth Bélának, Speng ler
Katalinnak és jelen sorok írójának nevével fémjelzett
kollekciók kiváló keresztmetszetet adtak a hazai ék -
szertervezôk mûvészetének legjavából. A hiánypótló,
áttekintô tárlathoz az ékszergyûjtésrôl szóló kerek -
asztal-beszélgetés is kapcsolódott.

A FISE Galéria Pergamen 10 – válogatás 10 év per -
gamenkísérleteibôl címmel Király Fanninak szentelt ju-
bileumi szólókiállítást, melyhez kapcsolódóan olyan
dokumentatív kis katalógus is megjelent, amilyennel
a szcénában egyedülálló módon a mûvész idôrôl idô -
re elôáll. A több mint hetven munkát bemutató pa -
zar kínálat jelentôs százalékban új mûveket is felölelt.
Ezek sorában a címadó pergamen ékszerek változa -
tos darabjai mellett a drágakövekbôl építkezô Mosaic
sorozat ékszereit, valamint az új darabokkal felélesz -
tett Textilmentô sorozat tárgyait is megcsodálhatták
az érdeklôdôk.

Ugyancsak önálló tárlatot jegyzett Jermakov Ka ta -
lin is az Ezüstgaléria égisze alatt a Falk Miksa utcai
Pintér Galéria és Aukciósház vendégeként Hangos
csend címmel. A mûvésztôl megszokott magas minô -
ségû minimalista design az új tárgyaknak is sajátja,
melyek részint korábbi kollekcióinak folytatói, mel -
lettük debütáltak az új gyûrûsorozat elsô darabjai.

Hasonlóan egyéni kiállításokkal jelentkezett Égi
Marcell és Börcsök Anna is. Börcsök Anna a Váci ut -
cai Magma Galériában feszegette az ékszer mûfaj ha -
tárait színpadias acél ékszer konceptjeivel, melye kért
a szervezôk különdíját is elnyerte. A képzeletbeli sakk-
figurákat megtestesítô testékszereken az avantgárd
attitûdje érhetô tetten. A babákon installált méretes
opusok mellett viselhetô méretû tárgyak is sorolód tak.

Több alkotó saját mûhelyét nyitotta meg az Ék sze -

rek Éjszakája idejére. Így tett Ádám Krisztián, vala -
mint Menyhárt Richárd is; ezekben a mûhelyekben
az érdeklôdôk a gyakorlatban is kipróbálhattak egyes
fémmûves-technológiákat.
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Kezdettôl teret kaptak az Ékszerek Éjszakájának kí-
nálatában az ötvösöket képzô iskolák is. A Kiskép zô
és a „Práter” (Budapesti Komplex SZC Kézmûves -
ipari Szakgimnáziuma) mellett ezúttal a debreceni
Kós Károly Mûvészeti Szakgimnázium ötvösei is be -
mutatkoztak a Pozsonyi úti Fragola fagylaltozó szûk
terében. Tárgyaikat ötletesen a fagyipult fagylaltos
tálcáiban installálták. Nem egy, meglepôen magas
színvonalú, diákok által készített tárgy fordult elô a
Kisképzô NoomArt mûhelybeli „kipakolásán” is a
Bercsényi utcában. A debreceniek tanára, Dávid At ti-
la Norbert a szintén Pozsonyi úti Filter Ékszerga lé ri-
ában is érdekelt volt annak Négyszemszögbôl – 4 Points
of View címû tárlatán Gaál Gyöngyvér, Kárpáti Ró -
bert és Marosi László társaságában. Dávid Attila Nor-
bert itt színes, csiszolt kôgolyókkal sorolt letisztult
függôkkel, Gaál Gyöngyvér Balaton-felvidéki nya ra -
lójuk inspirálta játékos ékszereivel, Kárpáti Róbert új
stílusú, részint politikai töltetû munkáival, míg Ma -
ro si László szûkebb naphegyi közegébôl inspirált
szellemes beton ékszereivel jelentkezett. Munkáik az
egyik legszínvonalasabb kínálatot eredményezték a
2016-os Ékszerek Éjszakájának felhozatalában.

Két tûz között címmel volt látható a Falk Miksa ut -
cai Moró Antik tárlata Bartl Dóra, Simon Viktória és

Tóth Zoltán részvételével. Tóth Zoltán japán hangu -
latú, a netsukék (necukék) szobrászati aprólékosságát
idézô ékszerei jól idomultak a galéria részben távol-
keleti specializálódásához. Bartl Dóra egészen egyedi
módon mûgyantával kombinált, színjátékokra képes
ékszereibôl állított ki párat. Simon Viktória a plexi
ékszerek mestere, melyek virtuozitása az avatott szem
számára egyértelmû.

A FUGA Budapesti Építészeti Központ kiraka tá -
ban Bodor Bernadett, Gera Noémi, Lázár Veró és
Lenzsér-Mezei Kata tárgyai sorolódtak Piros gesztu -
sok címmel. A munkák közötti kapcsolatot valóban az
uralkodó piros szín jelentette. Az alkotói négyes két-
két ékszertervezô iparmûvész, illetve építész eseti tár-
sulása, ám az utóbbiak is évek óta elkötelezôdtek az
ékszertervezés mellett, újabb példaként az ékszer mû-
faj vonzerejére.

Komoly fegyvertény, hogy a 2016-os Ékszerek Éj -
szakája már nyitott a nemzetközileg elismert mûvé -
szek felé is, ami kezdi ráirányítani a külföld figyelmét
a budapesti fejleményekre. A Cervantes Intézet spa -
nyol alkotókat fogadott be, míg az Eventuell Galéria
katalán mûvészeknek adott terepet a Moholy-Nagy
Mûvészeti Egyetem (MOME) hallgatóival karöltve,
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Gera Noémi: Lebegô
lélegzet, nyakék /

Noémi Gera: 
Floating Sigh – necklet

[2016] ezüst, organza,
vegyes technika,

lánchossz: 40 cm,
függelék: Ø 11 x 2 cm

/ silver, organza,
miscellaneous

techniques, 
chain length: 40 cm,

pendant: Ø 11 x 2 cm 

Kárpáti Róbert: 
Határ, karék / 

Róbert Kárpáti: 
Border – bracelet

[2016] aranyozott
szögesdrót, tekla,

korall, cérna, vegyes
technika / gilded

barbed wire, 
Tekla beads, coral,

thread, miscellaneous
techniques 

[11x12x3,5 cm]
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Börcsök Anna − Kalicz
Klára: Modern páncél,
testékszer-kollekció
(korona és mellény) /
Anna Börcsök – Klára
Kalicz: Modern Armour
– body jewel collection
(crown and bodice)
[2016] rozsdamentes
acél, lézervágott /
stainless steel, laser cut
[cca. 60 x Ø 60 cm;
cca. 70x80x30 cm]
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Barcelona, Skin and Sea címmel. Mindkettôrôl elis me -
rôen nyilatkoztak az ott vizitálók, s ez a nyitás friss
impulzusokat hozhat a hazai tárgyalkotás belterjes -
ségébe. Míg az elôbbi tárlatok a feltörekvô külföldi
mûvészek munkáiból szemezgettek, addig a budai
Váncza-villa Reproduced Paradise címû nagyszabású
kiállítása a nemzetközi ékszer-porond sztáralkotói nak
tárgyaiból vonultatott fel jó néhányat. Mindez Csor -
na Erika (Sterling Ékszergaléria) kezdeményezésébôl
jött létre az impozáns villában, ahol a megvalósítás ban
kurátorként a nemzetközi ismertségû Lôrincz Réka
ékszertervezô és a hazai képzômûvészeket „szállító”
Bencze Péter (Everybody Needs Art) volt segítsé gé -
re. A kiállításra kibérelt épületet Lôrincz Réka a tôle
megszokott pop-art stílusban kívülrôl is kidekorálta,
mûvének a Hab a tortán címet adta. Az 1933-ban épült

villának a pincétôl a padlásig birtokba vett terei mû -
vészeti opusokkal teltek meg, ahol a legváratlanabb
helyeken ütközött a látogató újabb és újabb szelle mes
mûtárgyba. A külföldi ékszertervezôk munkái külön
szobába kerültek. A nemzetközi gyûjtôi kör által ke -
resett sztáralkotók ilyen számban most elsô ízben sze-
repeltek alkotásaikkal hazai közönség elôtt.

A szervezôk igyekezete tiszteletet parancsolt, hosz -
szabb távon azonban szükséges lenne az intézményi
szereplôk hathatós támogatása is. Bízzunk benne,
hogy ez mielôbb változni fog, az Ékszerek Éjszakája
azt igazolta, hogy érdemes! SIMONYI ISTVÁN

mûvészettörténész

(Ékszerek Éjszakája Budapest. Budapest, Pécs, 2016. no -
vember 4–6.)
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Reproduced Paradise
címû kiállítás (részlet) /

Reproduced Paradise
(exhibition view) 
Váncza-villa,

Budapest, 2016 /
Váncza Villa,

Budapest, 2016
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